SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

.cz

www.

AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.
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montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)

Infos Art, s.r.o. , Barákova 5, 796 01 Prostějov

Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

Tel.: 588 882 111, e-mail: infos@infos.cz, www.infos.cz
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VRAH PŘISTIHL
DRUŽKU PŘI SOULOŽI!
„Bodl ji v afektu, podváděla ho,“
tvrdí Martin Janeček
Prostějov/mik

Okolnosti vraždy osmačtyřicetileté nešťastnice J. M. ze Žižkova náměstí, ke které došlo předminulý pátek 4. července po poledni, pomalu vyplouvají na povrch. Zatímco pětapadesátiletý Jaroslav
Paulina, který ženu smrtelně bodnul do břicha, už bručí ve vazbě, Večerníku se ozývají jeho kamarádi.
Ti přicházejí se svědectvím, která jen dosvědčují napjaté vztahy mezi oběma partnery. Během uplynulého týdne se nám podařilo získat exkluzivní výpověď bezdomovce Martina Janečka, který velmi
přesvědčivě popisoval poslední minuty před osudnou vraždou. „Jarin nachytal starou, jak souloží se
dvěma chlapy. Popadl ho amok a bodnul ji!,“ svěřil dosavadní tajemství Večerníku Martin Janeček.
Co dále o vrahovi Jaroslavu Paulinovi prozradil? Jak jej viděli další kamarádi? A co na
jeho verzi vraždy říkají sousedé i co bude s bytem po zavražděné osmačtyřicetileté J. M.?
To vše se dočtete na straně 13 dnešního vydání!

Má pravdu? Bezdomovec Martin Janeček podle svého tvrzení přesně ví, co za hrůzu se odehrálo za těmito okny
domu na Žižkově náměstí v Prostějově. Policie jeho verzi nepotvrdila, ale ani nevyvrátila... 3x foto: Michal Kadlec
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Horlivá „zachránkyně“
zachránkyně“

Minulé pondělí 7. července
před půl jedenáctou dopoledne
přivedla čtyřiatřicetiletá žena
na služebnu městské policie
psa šedé barvy s obojkem a vodítkem. Jednalo se o fenu, která měla být
ý ppřivázaná k lavičce
na ulici Újezd. Nálezkyně ji
spatřila a ihned odvázala. Bylo
jí vysvětleno, že takovéto jednání není příliš šťastné. Mohlo jít o psa, kterého si majitel
pouze odložil na dobu vyřízení svých záležitostí a nyní ho
může hledat. Zda pes má čip se
zjistit nepodařilo, a to pro jeho
agresivní chování. Nakonec
skončil v útulku...

Brambory bez povolení

Předminulou sobotu 5. července v odpoledních hodinách
umístil v Plumlovské ulici
u křižovatky s ulicí Čechovickou jednatřicetiletý muž stánek
a prodával brambory. Povolení
však neměl, čímž se dopustil
porušení Tržního řádu města.
Po výzvě strážníků této činnosti zanechal a místo opustil.
Událost s ním byla vyřešena
blokovou pokutou ve výši jednoho tisíce korun.

Blokovala průjezd

Projedu? Tak tuto otázku si
předminulou neděli 6. července
kladl zřejmě každý kolemjdoucí při spatření dvou nevhodně
zaparkovaných vozidel. Ponechat k průjezdu pruh o šířce tři
metry by mělo být pro řidiče
samozřejmostí. Vždy tomu tak
není. Dopravní přestupek vyřešili přivolaní strážníci s řidičkou
blokovou pokutou.

Zkolaboval mu pes

Minulé pondělí 7. července
po dvacáté hodině bylo přijato
neobvyklé oznámení od muže,
který se obrátil na operační
středisko s žádostí o pomoc.
Jeho otec šel na procházku se
psem a zvíře mu začalo kolabovat. Vozidlo na převoz k veterináři však neměl. Než hlídka
na místo přijela, psa odvezl
náhodný občan.

Kouřilo se z lokomotivy!

Několik minut před dvanáctou
hodinou v úterý 8. července
bylo oznámeno na linku 156,
že před hlavním nádražím vychází kouř z lokomotivy. Nakonec vyšlo najevo, že tři děti
ve věku od 13 do 15 let uvnitř
lokomotivy zřejmě kouřily
a přitom zapálily staré oděvy.
Ty pravděpodobně přinesl některý z bezdomovců. Hlídce se
chlapce nepodařilo nalézt.

Půlnoční výtržnost

Betonová kostka přilákala nenechavce. V úterý 8. července, pět
minut po půlnoci, byli spatřeni
na parkovišti u ulice Hradební
dva mladíci valící před sebou
objemný předmět. Hlídka oba
výtečníky ve věku 19 a 20 let
zastihla. Po výzvě strážníků vrána původní
tili betonovou kostku napůvodní
místo. K poškození nedošlo.

Fotbal ve tři ráno!

Minulé úterý 8. července hráli
mladíci fotbal v poněkud netradiční dobu. Ve tři hodiny
ráno bylo nahlášeno rušení
nočního klidu v Tylově ulici.
Oznamovatel sdělil, že na tamním hřišti je hlučná partička
s míčem. Strážníci zde zjistili
dva mladé muže, kteří se ke
hře přiznali. Pro tentokrát byla
událost vyřešena domluvou.
Hlídka „fotbalisty“ ve věku
21 a 22 let vykázala z místa
a dohlédla na jejich odchod.
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Olomoučtí celníci „vyhmátli“ 300 gramů pervitinu

ZADRŽENÝ VIETNAMEC PŘEVÁŽEL DROGU VE SLIPECH!

To se hned tak nevidí... Celníci odhalili počátkem
uplynulého týdne dalšího dealera tvrdých drog,
přičemž k celému zásahu došlo za vskutku zajímavých okolností! Na rychlostní komunikaci mezi
Prostějovem a Olomoucí zastavili řidiče vietnamské národnosti jedoucího v luxusním Audi. Při běžné kontrole zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by
muž vezoucí v autě kamaráda, manželku a roční
dítě byl něčím podezřelý. Co se však dělo dál, to by
ani nejlepší režisér kriminálního filmu nenatočil...
Prostějov/mik
„Olomoučtí celníci zadrželi
a nepropustili na český trh tři sta
gramů pervitinu. Drogu třiapadesátiletý muž ukrýval pod oblečením v oblasti genitálií,“ poskytla
prvotní informaci Marie Bortlová, tisková mluvčí Celního úřadu Olomouckého kraje. Už tato

zpráva byla poměrně šokující
a Večerník požádal o bližší
podrobnosti zásahu celníků.
„V úterý osmého července prováděli celníci běžné kontroly na
rychlostní komunikaci ve směru
z Prostějova do Olomouce. Krátce před sedmnáctou hodinou zastavili vytipované osobní vozidlo
Audi s českou poznávací znač-

kou. Dva muži a žena s ročním
dítětem tvrdili, že nic nevezou,
že jedou na výlet do Ostravy.
Vzhledem k nervóznímu chování
jednoho muže z osádky se celníci
rozhodli použít narkotest. Stěry
z rukou podezřelého muže byly
pozitivní na přítomnost omamných psychotropních látek,“
uvedla Marie Bortlová.
Následně se proto celníci rozhodli provést podrobnou bezpečnostní prohlídku. „Muž ukrýval pod
kalhotami v oblasti genitálií tři
sta gramů pervitinu. Takové
množství drogy by mělo na černém trhu hodnotu okolo tří set
tisíc korun. Celníci zboží zajistili
a v současnosti je případ v šetření,“ prozradila další vývoj mluvčí
krajských celníků.
Vietnamci tak za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání

ČERNÁ KRONIKA
Okradení
Ok
d í stavbaři
t b ři

Někdy v čase ze soboty
5. na neděli 6. července došlo k vloupání do stavební
buňkyy nacházející
j se na ulici B. Šmerala v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel z ní
odcizil stolní kotoučovou
pilu, elektrocentrálu, vibrační pěch i s vibrační deskou
a řetězovou pilu. Poškozené
společnosti tak způsobil škodu za stošest tisíc korun. Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který
pachateli hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi.

To je on! Vietnamec po zadržení dlouho nezapíral, celníci mu vytáhli ze
slipů pervitin za tři sta tisíc korun! 2x foto: Celní úřad Olomouckého kraje
s psychotropními látkami a s jedy tropní látky. Od ledna letošního
hrozí trest odnětí svobody v délce roku zajistili již sedmsetdeset graod dvou až do deseti let. „Není to mů pervitinu a osm tisíc čtyřista
ojedinělý případ, kdy olomoučtí kusů tablet s pseudoefedrinem,“
celníci zadrželi omamné psycho- shrnula Marie Bortlová.

Zpronevěra přišla ženu Drastický POKUS O VRAŽDU

na třicet tisíc korun

Prostějovsko/mik - Pořádně
naletěla podvodníkovi! O třicet
tisíc korun přišla mladá žena
z Prostějovska, která sedla
na lep muži, jenž jí sliboval
dodávku plastových oken. Teď
ovšem nemá peníze ani okna!
„Ze spáchání přečinu zpronevěry
je podezřelý pětatřicetiletý
muž z Prostějovska, který v
září loňského roku převzal
od třicetileté ženy také z
Prostějovska hotovost ve výši
třiceti tisíc korun jako zálohu
na plastová okna. Do dnešního
dne jí však žádná plastová okna
nezajistil a ani nedodal, a ani

jí zálohu nevrátil,“ seznámila
Večerník s podstatou podvodu
a zpronevěry Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Provedeným šetřením policistů
bylo zjištěno, že peníze si muž
ponechal pro vlastní potřebu.
„V pátek čtvrtého července mu
ve zkráceném přípravném řízení
policisté sdělili podezření ze
spáchání přečinu zpronevěry, za
který mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala
mluvčí krajské policie.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ze soudní síně...

Muže srazili autem, vyhodili ho u Otinovsi!

Olomoucký kraj/mik - Nechutným způsobem se při
dopravní nehodě po sražení
chodce zachovala osádka dodávkového vozidla. Zatím neznámý řidič srazil předminulou neděli na Přerovsku muže
a těžce ho zranil. Že by mu ale
spěchal poskytnout pomoc, to
ani náhodou. Naopak! Společně se svým parťákem těžce zraněného chodce naložili
do auta a vyhodili ho do pole
u Otinovsi na Prostějovsku!
„Z trestného činu pokusu
vraždy jsou podezřelí dva
neznámí pachatelé, kteří
v neděli šestého července mezi
jedenáctou a dvanáctou hodinou dopoledne na silnici mezi
obcemi Dřevohostice a Domaželice na Přerovsku srazili
dodávkovým vozidlem tmavé

barvy čtyřiačtyřicetiletého
muže z Přerova. Ten utrpěl
vážná zranění, která ho ohrožovala na životě,“ informovala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Nešlo však o běžnou nehodu.
Osádka dodávky totiž očividně po sobě chtěla zamést stopy
a stejně tak se hodlala zbavit
těla zraněného muže. „Hledaní pachatelé sraženého
muže naložili a odvezli do
okresu Prostějov, kde ho mezi
dvanáctou a sedmnáctou hodinou vyložili v poli mezi obcemi Otinoves a Niva. Muž
se posléze probral, doplazil
se k silnici, odkud si přivolal
pomoc,“ popsala neuvěřitelný
případ Irena Urbánková.

Kriminální policie teď po
osádce dodávkového vozidla
usilovně pátrá s tím, že jde
o pokus vraždy! „Policie žádá
případné svědky, kteří ve zmíněný den a čas zahlédli v uvedeném prostoru pohyb dodávkového vozidla se dvěma
pachateli, případně dění kolem zavazadlového prostoru. A dále hledáme svědky,
kteří spatřili ono dodávkové
vozidlo v poli mezi obcemi
Otinoves a Niva v rozmezí od
dvanácté do sedmnácté hodiny. Žádáme, aby se obrátili
na jakékoli obvodní oddělení
policie, nebo zavolali na linku
158. Vozidlo bylo po střetu
s chodcem pravděpodobně
poškozené,“ vzkazuje směrem k veřejnosti mluvčí krajské policie.

U SOUDU PŘISTÁLO „LETADLO“ KATALOGU OBCHODU A SLUŽEB
Robin Chládek za zprostředkování „zaměstnání“ vybíral sedmadvacet tisíc korun

Prostějov/mls - Být delší dobu
bez práce není žádný med.
Ještě horší pak je, pokud v takové svízelné situaci narazíte
na podvodníky, kteří ve vás
vidí v první řadě zdroj svých
vlastních příjmů. To je dle
obžaloby i případ společnosti
Family G, kterou její majitelé
později přejmenovali na Katalog obchodu a služeb. Obě
společnosti hledaly „komunikativní a spolehlivé spolupracovníky na práci do
kanceláře“. Nabízely „volnou
pracovní dobu a atraktivní
příjmy až 39 000 korun“. Kamenem úrazu byl fakt, že za tuto
služnu od lidí vybírali takzvaný
„garanční poplatek“. Řada
jejich nových „zaměstnanců“
nyní tvrdí, že byla napálena!
Čtyřiatřicetiletý Robin Chládek na první pohled působí jako úspěšný mladý muž.

Chodí pečlivě a moderně
oblečený i upravený, čiší z něj
sebevědomí a ve výřečnosti
by předčil snad i Vladimíra
Menšíka. Podle řady lidí by
však vyučenému autoelektrikáři
slušela spíše nálepka „Kecala
z Prodané nevěsty“. Tento bývalý
vedoucí kanceláře společnosti
Katalog obchodu a služeb sídlící
svého času v Netušilově ulici
v Prostějov stanul minulé úterý
před místním okresním soudem.

Měl nabírat
„zaměstnance“
jen na oko
„Obžalovaný na internetových
portálech
www.volna-prace.
cz a www.agentka.cz nabízel
zaměstnání, přestože věděl, že
se jedná o fiktivní pracovní
pozici. Po sepsání smlouvy

o zastupování a zprostředkování
pak od poškozených vybíral
částku sedmadvacet tisíc korun,
aniž by s nimi pracovní poměr
někdy uzavřel,“ shrnul státní
zástupce Jaroslav Miklenda, jehož
obžaloba byla kromě listinných
důkazů založena především na
výpovědích pětice poškozených.
Robin Chládek coby vedoucí
prostějovské kanceláře Katalogu obchodu a služeb nabíral
nové zaměstnance. Přestože
v inzerátech tvrdil, že se jedná
o zaměstnanecký poměr, brzy
se ukázalo, že jde o práci na
živnostenský list. A to rozhodně
nebylo vše..

Přes dvě promile

Ve středu 9. července krátce
po deváté hodině večer kontrolovali policisté ve Vrahovické ulici řidičku vozidla
Fiat Uno. Dechová zkouška
na alkohol u osmapadesátileté ženy vyzněla pozitivně
s hodnotou 2,35 promile.
Policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který jí hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Vesta s penězi je fuč

Jede dál! Robin Chládek u prostějovského soudu tvrdil, že u firmy Merafield pracuje jako administrátor, který
zadává data do počítače a jeho měsíční plat se pohybuje kolem jedenácti tisíc korun čistého měsíčně. Na webových stránkách uvedené „moderní a dynamické“ společnosti je však veden jako vedoucí brněnské pobočky
této realitní společnosti.
Foto: www.realitymerafield.cz.

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.

Polední straka

Minulé pondělí 7. července kolem poledne byla
v pasáži v ulici Plumlovská
v Prostějově okradena devětačtyřicetiletá žena. Neznámý pachatel jí z kabelky,
kterou nesla přes rameno,
nepozorovaně odcizil peněženku. Dáma v ní měla třináct set korun, platební kartu
a osobní doklady. Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za který pachateli
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

JAROSLAV JACÁK

LUDĚK KŘUPKA

LENKA KONEČNÁ

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 15. září 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 36 do 37 let a měří
mezi 170 až 175 centimetry.
Bližší údaje nejsou známy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 36 let, měří 170 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a hnědoryšavé vlasy.

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. července 2014.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
16 do 18 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu, modré
oči a hnědé 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 hnědočerné vlasy.

O vestu s celým obsahem přišel dvacetiletý řidič vozidla
Mercedes Benz, který ji zanechal zavěšenou v kabině vozidla. Ve čtvrtek 10. července
krátce po dvanácté hodině ji
nechal v autě zaparkovaném
na ulici Marie Pujmanové
v Prostějově. Když se k vozidlu zhruba za půl hodiny vrátil, vesta tam už nebyla. Stačil
ji odcizit neznámý pachatel.
Kromě svazku klíčů a peněženky s osobními doklady v ní
byla i finanční hotovost ve výši
osmnáct tisíc korun. Neznámý
pachatel tak řidiči způsobil celkovou škodu za 20 600 korun.

Opilci: Dáma
i šofér náklaďáku

Během čtvrtku 10. července
přistihli prostějovští policisté
další dva řidiče, kteří usedli za
volant pod vlivem alkoholu.
Prvním z nich je šedesátiletá
řidička vozidla Ford Fiesta,
kterou kontrolovali policisté
krátce po šesté hodině ráno
na Smržické ulici v Držovicích. Nadýchala 0,49 promile
Druhým hříšníalkoholu.
kem je devětatřicetiletý řidič
nákladního vozidla, kterého
policisté kontrolovali rovněž brzy ráno v Držovicích,
ale v Konečné ulici u sjezdu
z dálnice. Ten nadýchal 0,42
promile. Oběma šoférům policisté odebrali řidičské průkazy
a zakázali další jízdu.

Zpravodajství

PSÍ JATKA u Kauflandu:
Pitbulteriér zaútočil na voříška,
bezbranného psíka ZAKOUSL!

Prostějov/mik - Procházka se
svými čtyřnohými miláčky
se dvěma ženám z Prostějova zvrtla v opravdovou noční
můru. Mladší z nich venčila
poblíž Kauflandu v Okružní
ulici pitbulteriéra. Přestože se
jedná o bojové psí plemeno,
slečna ho neměla na vodítku.
A to bylo zřejmě hlavní příčinou krvavého útoku, který vzápětí skončil smrtí napadeného
voříška. Toho zase ve stejné
lokalitě venčila naprosto v souladu s předpisy jiná žena...
„V pátek čtvrtého července
poblíž nákupního střediska
v Okružní ulici venčila dvaadvacetiletá slečna přítelova
psa. Jednalo se o pitbulteriéra.
Vodítko mu ovšem nenasadila,
čímž nejen že porušila vyhlášku města, ale navíc svojí nedbalostí způsobila děsivý zážitek,
a to nejen sobě...,“ prozradila
Večerníku počátek zvířecí tragické události Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově. To nejhorší přišlo
vzápětí. „Pitbulteriér zaútočil
na malého psa, kterého měla
paní řádně na vodítku. V okamžiku, kdy strážníci přijeli na

místo, již spatřili ležícího křížence a nad ním zakrváceného pitbulteriéra. Ten nemínil
svou kořist pustit. Manžel ženy
se snažil zraněné zvíře dostat
z jeho spárů, což se mu ale
nepodařilo. Dvaadvacetiletá
slečna seděla opodál, byla
zcela otřesená a v šoku,“ popsala okamžiky hrůzy Jana
Adámková.
Pořádek nastolili až přivolaní
strážníci. Bohužel, pro malého
psíka už bylo pozdě! „Hlídka
za pomocí odchytové tyče pitbulteriéra odvlekla a zajistila
proti jakémukoliv dalšímu
pohybu. Jeho majitel si jej následně odvedl domů. Napadený pes, který ještě žil, byl sice
převezen k veterináři, ale pro
svá zranění musel být utracen,“ potvrdila smutnou zvěst
mluvčí městských policistů.
Z tohoto případu je nejvíce
patrné, jak nedbalost a shoda
okolností může mít fatální následky. Dvaadvacetiletá žena,
která psa bojového plemene
neměla přivázaného na vodítku, bude nyní čelit následkům. „Dotyčná je podezřelá
z přestupku, a to porušením
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To se nemělo stát! Rozzuřený pitbulteriér, kterého panička
neměla na vodítku, zakousl
u prostějovského Kauflandu
malého voříška. Ilustrační foto
obecně závazné vyhlášky
o volném pohybu psů na veřejném prostranství, podle
zákona na ochranu zvířat proti týrání. Součástí správního
řízení je i úhrada za úkon veterináře. Celá záležitost může
mít samozřejmě ještě dohru
u občanskoprávního soudu,“
uvedla Jana Adámková.
Byli jste svědky této psí
popravy v přímém přenosu?
Ozvěte se Večerníku! Pište
redakce@vecernikpv.cz,
volejte 608 960 042!

Valící se kameny aneb kdo je zodpovědný

ZA ZRANĚNÍ PŘI ODSTŘELU OP?

Prostějov/mls - Až padesát tisíc korun
pokuty hrozí střelmistrovi Zdeňkovi Šobíškovi či společnosti Mital za kameny
létající do takzvané bezpečné zóny při
odstřelu šesti budov areálu zkrachovalého OP Prostějov. Státní báňský úřad nyní
analyzuje zprávu o odstřelu a již příští
pondělí 21. července rozhodne o tom, zda
ve věci zahájí správní řízení.
Společnost Mital nemá ovšem hlášeny žádné větší škody na majetku, které by vznikly
v souvislosti s tolik sledovaným odstřelem
Oděvního podniku. „Ze zprávy vyplývá,
že všechny škody vznikly uvnitř takzvané nebezpečné zóny. Jednalo se například
o rozbité sklo ve dveřích či potlučené plechy.
Celková výše těchto škod by neměla překročit sto tisíc korun a pravděpodobně je uhradí
pojišťovna,“ prozradil Večerníku Bohuslav
Machek, tiskový mluvčí Českého báňského
úřadu.
Úřad nyní zvažuje, zda největší odstřel ve
střední Evropě nebude mít ještě další dohru. Je to kvůli letícím kamenům, které se
dostaly právě do zmíněné bezpečné zóny,
odkud celou událost sledovali diváci.
Ze zprávy vyplývá, že jeden z mužů zraněných letícím kamenem vyhledal ošetření
v nemocnici. Lze však mluvit o obrovském
štěstí. Stačil kousek a vymrštění poměrně
velkého kamene mohlo skončit mnohem
hůře.
„V současnosti analyzujeme všechny podklady a do konce týdne rozhodneme, zda
v této souvislosti zahájíme správní řízení se
společností Mital či se střelmistrem Zdeňkem Šobíškem, nebo věc odložíme. Závěry
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Foto: Martin Zaoral
analýzy zveřejníme v pondělí jedenadvacátého července,“ naznačil další postup Bohuslav Machek.
Pravidla pro odstřel přitom mluví jasně: do
vymezené bezpečné zóny se žádné kusy uvolněného materiálu nesmí dostat. „Něco podob-

ného se stává zřídka. Přihodilo se to například
při odstřelu na jednom moravském lomu.
I v tomto případě bylo zahájeno správní řízení
a technickému dohledu byla uložena pokuta
v řádu desítek tisíc korun,“ zalovil v paměti tiskový mluvčí Českého báňského úřadu.

SKVĚLÁ ZPRÁVA pro Prostějov: O DEVĚTAPADESÁT MIMINEK VÍCE!
Porodníci pomáhali na svět Honzíkům i Kubíkům, ale také Nancy, Abigail či Timmymu...

A pak, že Prostějov vymírá! Podle statistiky porodnosti za uplynulé první pololetí tomu tak rozhodně není. Jak totiž Večerníku prozradila tisková mluvčí společnosti AGEL, za prvních šest
měsíců tohoto roku se v prostějovské porodnici
narodilo o devětapadesát miminek víc než za
stejné období loňského roku. Jistě, nejenom
Prostějované se tady rodí, ale i tak jde o velmi
pozitivní zjištění. Tak trochu se tím boří už několik
let trvající katastrofické scénáře, že zanedlouho
budou Prostějov a okolí obývat samí důchodci...
Prostějov/mik
Čtyři sta devadesát pět. Přesně
tolika dětem už letos pomohli na
svět zdravotníci Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL. O tom, že mají zdejší
odborníci plné ruce práce,
svědčí i letošní statistiky, podle
kterých se v místní porodnici narodilo o devětapadesát
dětí více než za stejné období
v loňském roce. „Co do počtu
novorozeňat, tak v letošní statistice vedou zatím chlapci, těch přišlo
na svět celkem dvěstěšedesátpět.
Děvčátek se narodilo dvěstětřicet.
Naopak prostějovští porodníci
se ovšem zatím letos nedočkali

žádných dvojčátek. Jednu pětinu
porodů provedli lékaři za pomocí
císařského řezu, převážná část žen
tak rodila v prvním půlroce přirozenou cestou,“ prozradila Večerníku základní údaje ze statistik porodnosti během prvního pololetí
Hana Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Bez zajímavosti určitě opět nezůstává ani seznam jmen, která
rodiče udělili svým čerstvě narozeným potomkům. „I v letošním půlroce volily maminky pro
své ratolesti tradiční česká jména.
Na svět letos přicházejí nejčastěji Elišky, Sofie, Natálie, Anny,
Adélky nebo Karolíny. Mezi nej-

PORODNOST V PROSTĚJOVĚ ZA 1. POLOLETÍ
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oblíbenější chlapecká jména patří Jan, Jakub, Daniel, Dominik,
Vojtěch, Matyáš, Tomáš a Filip.
Objevily se však i jména méně
tradiční i mírně exotická. Zdravotníci pomáhali na svět například
malé Nancy, Abigail, Katrine
nebo Melany. Mezi chlapci narozenými v letošním půlroce se
objevili například i malý Timmy,
Markus, Adrian či Nikolas,“ konstatovala s úsměvem Szotkowská.
A jak to vypadá s porodností
v jiných městech Olomoucké-

2012
z toho chlapců

2013

2014

z toho děvčat

ho kraje ve srovnání s prostějovskou porodnicí? „V nemocnicích skupiny AGEL
v Olomouckém kraji se v prvním
pololetí letošního roku narodilo
celkem 1 742 dětí. Mírný nárůst
porodnosti zaznamenali v Přerově, kde se v období od ledna do
června poprvé nadechlo 414 dětí. Naopak pokles porodnosti z důvodu rekonstrukce porodního
oddělení, která si vyžádala i jeho
dočasné uzavření, zaznamenali
ve šternberské nemocnici. Zde se

Zdroj: Společnost Agel

během prvního půlroku narodilo
čtyařistadeset dětí,“ poskytla další informace Szotkowská.
Prostějovská nemocnice je držitelem celosvětového ocenění
Baby friendly hospital - nemocnice přátelská k dětem.
„Porodnice disponuje třemi samostatnými klimatizovanými
porodními boxy s úplným sociálním zázemím. Nedílnou součástí
porodnice je také porodní vana
a polohovatelná porodní lůžka.
Pacientka má možnost volby

PODVÁDÍ BRUNO KAŠTYL SVÉ ZÁKAZNÍKY?
Množí se stížnosti na amnestovaného podnikatele z Prostějova

Prostějov, Jižní Čechy/mls Dlouhá léta byl v hledáčku
policejních pátračů. To se po
Klausově novoroční amnestii
změnilo. Následně si Prostějovan Bruno Kaštyl obnovil
zrušený živnostenský list a i se
svým bratrem začal podnikat. Společně objíždí závodní
a školní jídelny, přičemž firmám i zaměstnancům nabízí
nádobí. Moc dobré jméno přitom našemu městu nedělají...
Bruno Kaštyl nyní působí zejména v jižních Čechách a na
Vysočině. Na svoji firmu s prostějovskou adresou prodává vybavení do kuchyně. Stížnosti na
jeho neseriózní jednání dorazily
až do redakce Večerníku! „Letos v únoru jsem si od muže,
který se představil jako Bruno
Kaštyl, koupila sadu hrnců za
necelé čtyři tisíce korun. Slíbil mi, že následně dodá ještě
osmnácti dílnou sadu talířů, příborů i sadu sklenic na červené
a bílé víno. Tím mě přesvědčil.

Peníze jsem mu dala nejen já,
ale i další dvě kolegyně. Jenže
do dneška jsme kromě hrnců
nic nedostaly. Dočkaly jsem se
jenom spousty neuvěřitelných
výmluv a výmyslů. Chtěla
bych všechny před tímto člověkem varovat,“ obrátila se na
nás paní Eva, která nepochybně
není jedinou, kdo má s Bruno
Kaštylem problém. Vždyť jen
na internetu lze najít rozsáhlou
diskusi, do které se zapojilo
hned několik rozčilených žen.
Podle nich je pan Kaštyl pouze
podvodník, který slibuje něco,
co nehodlá splnit.
Večerníku se Bruno Kaštyla
podařilo zkontaktovat. O tom,
že by na svoje zákazníky „ušil
boudu“, nechtěl nic slyšet. „Dosud nedodané zboží, o němž
mluvíte, bylo součástí reklamní
akce. Jako takové bylo poskytováno zdarma. Zákazníkům
bude dodáno při dalším závozu
do jižních Čech. Nejpozději by
se tak mělo stát do konce července,“ přislíbil Bruno Kaštyl.
Na otázku, proč se na jeho
adresu valí takové množství

stížností, a jak je možné, že tolik zákazníků nepochopitelně
dlouho čeká na slíbené zboží,
nám však pan Kaštyl nedokázal smysluplně odpovědět.
Na druhou stranu nelze s určitostí říct, že by jeho jednání
bylo vyloženě protizákonné.
Faktem však je, že se nepochybně pohybuje na hodně
tenké hraně. A hodně lidí má
pak na prostějovského podINZERCE

nikatele
pořádnou
pifku.
O tom, zda se mu jeho sliby
o dodání slíbeného zboží nakonec skutečně podaří splnit, vás
bude Večerník na svých stránkách samozřejmě informovat.
Takhle ho známe. Bruno
Kaštyl, jak jsme ho mohli vidět
v pravidelné pátrací relaci na
stránkách Večerníku.
Foto: archiv Policie ČR

Obrací se to! Poslední čtyři roky zaznamenávala prostějovská
porodnice dlouhodobý úbytek narozených dětí, letos je tomu od
roku 2010 poprvé naopak.
Foto: společnost Agel
způsobu porodu, standardní už
je dnes aplikace epidurální analgezie. Přítomnost otce u porodu
je samozřejmostí a je zdarma,

včetně u císařského řezu,“ uzavřela pololetní „porodní“ téma
mluvčí společnosti Agel Hana
Szotkowská.

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce
Speciální akce na červenec a srpen!

2+2

při dvou podaných inzerátech si
můžete zadat další dva ZDARMA!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA více na straně 20
při podání soukromé inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč obdržíte
ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ ZDARMA!
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Barometr

Číslo týdne

+

5 474

Více dětí
Ví
dětí. Velmi
V l i příjemná
říj
á zpráva přišlaa
z prostějovské porodnice. Během prvníOkradena
ho pololetí tohoto roku se zde narodilo celza bílého dne.
kem 495 miminek. Co je na tom velmi
Ani v pravé poledpříznivé, je fakt, že jde o devětane si slušní Prostějované
padesát dětí víc, než tomu
nemohou být jisti tím, že se
bylo ve stejném obdonestanou obětí zlodějů. Své o tom
bí loňského roku.
ví devětačtyřicetiletá žena, která v pasáži
A pak, že vyu Penny marketu v Plumlovské ulici přišla
míráme!
o kabelku s třinácti stovkami i doklady.
A ani o tom nevěděla!

Přesně tolik je nyní na
Prostějovsku lidí bez práce.
Pořád je to ještě vysoké číslo, byť jde o 183 lidí méně
v registru úřadu práce, než
v úvodu předcházejícího
měsíce. Přitom jedno volné
místo v regionu připadá na
bezmála jedenáct uchazečů o zaměstnání.

-

Osobnost týdne
PETR ZLÁMAL

Známý prostějovský hudebník a někdejší představitel prostějovského hokeje prožil v posledních měsících

Výrok týdne
„KDYBY BYL
STŘÍZLIVÝ,
TAK BY TÉ
ŽENSKÉ JENOM
NAFACKOVAL!“
Drsné vyjádření muže,
který s vrahem z Žižkova

nezapomenutelný zážitek...

náměstí popíjel v hospodách

LETNÍ POSTŘEHY DOPLNĚNÉ O LEHKOU REKLAMU NA FILM A LITERATURU

Analýza
Martin Mokroš
Haškův román je převážně veselý,
bohužel válečná realita byla krutě
jiná. V bojích padlo také mnoho
našich krajanů, dokonce i z prostějovského regionu, a to na obou
stranách fronty. V zemích samotné bývalé Jugoslávie dodnes
neví, zda mají atentátníka Gavrilo
Principa oslavovat či hanět, ale to
je bohužel rozpolcenost dnešní
společnosti ovlivňované náboženstvím, médii a bující nesnášenlivostí. V každém případě mýtus
o tom, že při sarajevském atentátu bylo „vystřeleno sedm kulí“,
je již dávno definitivně pohřben
a používá se pouze jako hláška

„Tak nám zabili Ferdinanda.“ Možná si na konci června, přesněji osmadvacátého, mnoho
z vás vzpomnělo na tuto úvodní větu z románu Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka
Švejka“. Nejen Evropa, ale i celý civilizovaný svět
si připomínal sto let, která uplynula od atentátu
v Sarajevu na následníka rakouského trůnu a začátek první světové války.
při mariáši. Je ovšem zvláštní, že
sedmička sehrála letos 28. června
dějinnou úlohu i v našem městě.
V onu sobotu přesně v sedm hodin ráno se totiž s velkou ranou
uzavřely dějiny velkého oděvnictví
v Prostějově, neboť následkem
výbuchu tuny třaskavin šel k zemi
areál bývalého OP. Továrny, která
zaměstnávala ve své době tisíce lidí
a ve světě proslavila tehdejší Československo, následně ještě chvíli
i Česko. Jenže pak šla cestou propadu až k úplnému konci. Celý
zánik Oděvního podniku jitří velké
emoce, jsou podána první obvinění
na bývalý management, onen velký výbuch provázela spousta slz,
leč je otázkou, zda čtyři obvinění

jsou dostatečný počet a zda jen oni
mohou za všechno. Podnik se
totiž stal obětí nejen tunelování,
ale bohužel i špatných manažerských rozhodnutí, která si
nepřipouštěla, že by mohla přijít
nějaká konkurence v oděvním
průmyslu, vše obestírala bohorovnost, profesorství, abych použil fotbalový termín.
A ejhle najednou tu byly levné,
možná ne tak kvalitní, ale cenově
dostupnější asijské oděvy. Začaly vznikat i menší oděvní firmy
a konkurence rostla, leč oděvní obr
si dál šlapal po svém a možná už
trochu na místě. Ano, kradlo se
a tunelovalo, to bez debat, ale co
se udělalo pro to, aby se kolos při-

způsobil nové dynamické době?
Mám z některých analýz pocit, že
se udělalo jedno velké nic, a to není
dobře. Oblékali se zde olympionici,
prezidenti, cizí státníci, politici na
všech úrovních se OP rádi chlubili,
ale v podstatě již dávno před krachem se měla firma, dle názoru
zasvěcených, rozdělit na nějaké
menší divize, vlaštovkou vlastně byl jen jeansový program
W&D. Pak by byla šance na přežití daleko větší a svým způsobem
se teoreticky dalo zabránit i onomu
velkému vytunelování. Možná
jsem v rovině spekulací, ale pouze
jsem poslouchal názory okolí, a tak
je dávám k lepšímu.
Na závěr k této části doplním, že
malé oděvnictví v Prostějově nezahyne. Máme tady bohužel hlavně
ony asijské produkty, ale máme
zde i ony menší oděvní továrny,
které snad mají našlápnuto směrem ke zvedání zisku a prosperitě.
Samozřejmě nejde o velké kolosy,
ale o to větší konkurenceschopnost je může zdobit. Přejme jim to,
a oděvní tradice v našem městě
bude pokračovat dál.

Šel jsem vám tuhle městem
a musel jsem si připomenout větičku z filmu „Škola základ života“
o mušce jenom zlaté a o štěstí.
Proč zrovna tuhle? Inu, díval jsem
se do výloh a tam se na mne smály, ještě v červenci, tedy v době
prázdnin, tváře našich maturantů. Tak tedy nevím, zda je štěstí
u maturity, ta muška jenom zlatá,
tak vyvedlo z rovnováhy, že ještě
nebyli schopní ona tabla odstrojit,
nebo naopak byl neúspěch prostějovských maturantů tak mocný, že
nechali tabla rovnou na místě pro
podzimní termín... Na tomto místě jsem již párkrát kritizoval tuzemskou politickou scénu, že po
volbách není schopna odstranit
své billboardy a agitační plakáty,
a vida, teď to samé dělají naši
maturanti. Prosil bych tedy obě
strany, neboť politikům se ta jejich
podzimní doba předvolebních
„tabel“ nezadržitelně blíží, aby po
sobě uklízely pokud možno včas
a beze zbytku. Doba, kdy ve výlohách nic nebylo, už snad nenávratně minula, a tak bych raději v masně viděl maso, v zelenině banány...

Na závěr zde mám knihu pana
Chevaliera „Zvonokosy“. Znalci
vědí, že se její příběh točí okolo
městských záchodků. I v Prostějově se tak nějak potichoučku jedna
WC kauza vyvíjí. Ano, mluvím
o veřejných záchodcích za kinem
METRO a o jeho ceně, použitém
materiálu i názorech, které jsem si
na toto téma přečetl na populární
sociální síti. Přidávám do diskuze asi tolik. Veřejných WC není
nikdy dost, neboť restaurace nejsou povinny tuto službu suplovat.
I mne zarazila cena za použitý
materiál, až jsem se skoro lekl, zda
budu moci do takhle drahého WC
vstoupit a zda celá stavba není jen
pro exkurze a zahraniční devizové
hosty. Teď si ale hlavně přeji, aby
se nové záchodky „ubránily“ prostějovským vandalům, kteří tak rádi
sprejují, či jinak demolují a aby návratnost investice netrvala dlouho...
Použil jsem dnes něco z literatury
a filmu a přiznávám, udělal jsem
to schválně, když je to léto, ponořte se více do kultury, budete se
divit, kolik inspirace zde najdete
i pro současné dění.

fejeton Prosím, zapalte si... VOLTE WÉCÉČKO: S NÁMI SE VÁM ULEVÍ!
ne
Petra Hežová
Kuřáci mi nevadí. Mimo drobné epizodky na základní škole,
kdy jsme si s kamarády připadali s užužlanou cigaretou
v puse jako největší drsňáci,
jsem v kuřáckém zlozvyku nenašla zálibu. Ale v posledních
letech je mi kuřáků, díky všem
těm zákazům kouření, vlastně
skoro až líto.
Nejsem sice dvakrát nadšená,
když v restauraci místo vůně
gulášku či vymazlené svíčkové

inhaluji zplodiny z Marlborek kuřáků u vedlejšího stolu,
ale pokud si chlapi po práci
u pivka dají krabičku nebo dvě,
v zásadě je mi to jedno, protože
z mých peněz to není a je na
každém z nás, kde a jak si užene
svou vlastní verzi rakoviny. Ale
zaskočilo mě, když na peróně
nádraží bez pardonu pokutovali kuřáka, který si zřejmě
bezděčně zapálil cigaretu, aby
si ukrátil čekání na zpožděný
vlak. Vedle sedící muž, patrně
také úplně bezděčně, si sundal
boty i ponožky a přímo před
ostatními si začal výrazně propocená chodidla masírovat,
zatímco nadával na ty hnusné
kuřáky, kteří kouřem z cigaret
zasmradí celé nástupiště...
Hádám, že jsem nebyla sama,
kdo se začal naléhavě modlit,
aby si kuřák opodál zapálil

ještě jednou cigaretu, která by
s trochou dobré vůle snad přebila ten odpudivý odér. Bez výsledku se ukázala i přítomnost
výrazně navoněné dámy, jejíž
parfém ovšem v boji s propocenými údy vedle sedícího gentlemana prohrál na celé čáře. Ještě
že spoj, na který jsme všichni
toužebně čekali, byl už na dohled. Jen co vlak zastavil, se
jedna z cestujících hnala přímo
do náruče amatérského maséra chodidel, který si sotva stačil
zavázat tkaničky. Zbylé osazenstvo perónu pobaveně přihlíželo, když nově příchozí podával
ruku na pozdrav i později, kdy
její tvář uchopil do dlaní, kterými se ještě před chvílí proháněl
po svých chodidlech. To nad
čím nebožačka nechápavě krčila nos, totiž rozhodně nebyly
výpary z cigaret...

Konstelace hvězd Prostějova

Není zas až takovou prohrou pobývat v těchto dnech doma! Prostějované, kteří zatím ještě neodjeli na dovolenou, mají nyní jedinečnou
možnost využít prázdných čekáren na úřadech a dát si do pořádku
veškeré resty. Tak rychle do toho!

Berani - 20.3. až 18.4. Absolutní nechuť k práci vás
přepadne právě v těchto dnech. Co byste makali,
když ostatní se válí u moře? Problém ovšem nastane, až vám v pátek nadřízený sečte vaše výsledky.
A to pak bude velkého křiku!
Býci - 19.4.až 19.5. V pátek nebo nejpozději v sobotu budete mít doma dlouho plánovanou návštěvu,
prožijete krásný romantický večer. Nepodceňujte
přípravy, musíte se ukázat jako velmi dobří hostitelé, kteří nebudou šetřit korunou.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nechtějte po jiných, aby
za vás tahali horké kaštany z ohně! V posledním
období jste si zadělali na pořádné problémy, které si
ovšem budete muset vyřešit sami. Připravte si hodně peněz a na čas nesmíte také koukat...
Raci - 20.6. až 21.7. Konečně klid! Také vás v těchto dnech čeká období naprosté bezstarostnosti.
Zcela zapomenete na běžné povinnosti a budete se
jen tak flákat. Jenom pozor, abyste si na dovolené
nepřivodili zranění z nešikovnosti.
Lvi - 22.7. až 21.8. Už v úvodu týdne vám dá nejlepší přítel najevo, že ne všechno, co děláte, je v pořádku. Konečně se tak najde někdo, kdo vám řekne
pravdu do očí... Nemusíte se ale hned urážet, vždyť
právě přítel to s vámi myslí dobře.
Panny - 22.8. až 21.9. Proboha, vy ještě nemáte
rozmyšleno, kam a s kým odjet na dovolenou? Tak
to jste opravdu zaspali! Jestli tento týden nechcete
prožít zbytečným touláním po rozpálených ulicích,
vezměte zavděk last minute zájezdem.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Neodoláte pokušení pořádně
si vystřelit ze svých známých. Jenomže váš fór se
vám vymstí, protože stejný smysl pro humor mají
i vaši protivníci. Budete muset čelit odvetě, která
bude dvakrát tak drsnější.
Štíři - 22.10. až 20.11. Vlastní vinou přijdete v nejbližších dnech k menšímu úrazu, který vám zkomplikuje dovolenou. K moři sice odjedete, ale nebudete si moci dovolit zrealizovat všechny plány, které
máte před sebou. Nudit se ale nebudete.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vaše nálada v těchto dnech
nebude nic moc, to vám ovšem nezkazí chuť k jídlu.
Každým dnem se budete přejídat s výmluvami, že
si potřebujete obalit nervy tukem. A právě z vlastní
obtloustlé postavy se brzy zhrozíte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Na dovolené se seznámíte s mnoha zajímavými lidmi a hned s nimi
začnete trávit spoustu času. To ale povede k mnohým hádkám, protože partner začne žárlit. Není
divu, jelikož ho odsunete na vedlejší kolej.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. V žádném případě tento
týden neusedejte za volant svého vozidla! Jednak
vám hrozí havárie a také se na vás zaměří policejní
hlídky. Velmi rádi totiž jezdíte rychle, tudíž za pokuty byste utratili hotový majlant!
Ryby - 19.2. až 19.3. Ve schránce najdete dopis,
který vás vůbec nepotěší. To, co v něm bude stát,
naprosto změní vaše plány na dovolenou. Budete se
muset přizpůsobit okolnostem, které budou mnohem důležitější pro váš život.

Martin Zaoral

Jeden z mých nejlepších kamarádů pracuje jako architekt.
V oboru dělá skoro deset let, podílel se na stavbě domů malých
rodinných i velkých garážových.
Trvale žije v Brně, a tak je mu
prostějovské dění poněkud vzdáleno. Při jednom z našich setkání jsem byl mimo jiné zvědavý,na
kolik by podle něj přišlo vybudování tehdy dokončovaných
veřejných záchodků stojících ve
Smetanových sadech. „Tak osm
set tisíc korun. Maximálně!“
Odpověděl.
Upozornil jsem ho, že se na toaletách bude svítit a že tam i poteče voda, což vše si vyžádá napojení na sítě. A taky, že bude třeba
provést úpravu okolního terénu
a udělá se i kousek chodníku.
„Nemohlo by to vše cenu přece
jen o něco navýšit?“ Byl jsem
zvědavý. Díval se na mě dosti

poťouchle, asi tušil, kam mířím.
„To těžko...,“ pokrčil rameny.
Tak jsem mu prozradil, že v Prostějově tyhle záchodky stály 2,8
milionů korun a že kousek od
nich vede kolem sadů zídka, která přišla na 4,7 milionů korun.
„Vše bylo řádně vysoutěžené.
Vyhrály nejnižší podané nabídky, ty ostatní měly být ještě vyšší,“
triumfoval jsem s tím, že navzdory svým dlouholetým pracovním
zkušenostem nemá ani tušení,
jak to u nás ve skutečnosti chodí.
Kamarád se jen ušklíbl. „Člověče, mě coby stavaře vlastně
ani nijak zvlášť neštve, že se
podobné věci dějí. Akorát mně
děsně vadí, že tyhle zakázky nedostávám já,“ prohlásil zcela
pragmaticky.
Jako svému dlouholetému kamarádovi bych mu rád nějak pomohl. Jedinou cestou je zřejmě
prodrat se do komunální politiky.
Pak uvidíme, co se dá dělat.

glosa týd

Problém je však v tom, že by mě
beztak v žádné stávající partaji
nechtěli. Nezbývá tedy než založit si stranu vlastní. A to stranu
s velkým S! Pro název není třeba
(od kina Metro) chodit daleko.
Strana by se měla jmenovat
WéCéčko. Už to vidím na billboardu: WéCéčko: S námi se vám
uleví! Program by zněl asi takto.
Přinášíme do Prostějova změnu a nový začátek. Skoncujme
společně se starými politickými
strukturami a zadržováním moči. Dost již bylo čurání po parcích. Jedině my vám zajistíme
luxusní hajzlíky na každém
rohu. Podpořte nás, nebo se tady
z toho po...!
Tož uvidíme. Politika mě osobně
nijak neláká, ale co by člověk neudělal pro kamaráda...

Agentura
V aquaparku obnoví NUDAPLÁŽ!

Prostějov se pomalu ale jistě
stává městem, ve kterém erotika
začíná hrát prim. Jak slovutná
Agentura Hóser v minulém vydání tohoto bulvárního plátku
jako první informovala, prostějovští konšelé připravují vydání
hanbatého kalendáře se svými
ještě hanbatějšími fotografiemi.
To ale není všechno! Jak totiž
během uplynulých dnů Hóser
vykloval, vedení magistrátu už
řeší klesající zájem o zábavu
v areálu největšího prostějovského koupaliště!
„Není to sice nic katastrofálního
a do jisté míry může za pokles návštěvnosti také počasí. Ale dělat se
s tím něco musí. Proto jsem pověřil jednatele Domovní správy,
aby vymyslel něco originálního,
co by do aquaparku přitáhlo lidi
i v tomto velmi podivném létě,“
prozradil Agentuře Hóser Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Podle prvotních zpráv šéf Domovní správy má už v hlavě nápad, který by velmi zatraktivnil

provoz aquaparku. „Myslím si,
že bychom do Krasic měli vrátit
to, co tam už dříve fungovalo. A to
je nudapláž! Pohled na nahá těla
návštěvníků láká další a další čumily, což je cílem našeho snažení.
I teď sice po našem aquaparku
lítá spousta obnažených lidí, ale
to jsou převážně sociálně slabší
spoluobčané z Husova náměstí
a okolí, kteří stejně nemají peníze
na plavky,“ zamyslel se Vladimír
Průšvih, jednatel Domovní správy v Prostějově. „Zrealizovat tento nápad chceme tak, že celou severní část aquaparku vyčleníme
jen pro naháče, ale v žádném
případě tento prostor nehodláme
ohraničit neprůhlednou ohradou, jako tomu bylo dříve. Bude
to naprosto volný prostor, aby se
návštěvníci mohli kochat erotikou,“ přidal Průšvih.
Jeho nápad se konšelům velmi
líbí. „Já myslím, že bych měl jít
příkladem, stejně jako v případě erotického kalendáře, jehož
titulní strana bude patřit právě
mně. Také já budu první, kdo

se v aquaparku vykoupe jako
první tak, jak ho Pánbůh stvořil.
A že mě stvořil velmi pěkně!
Však se přijďte přesvědčit,“
vzkázal Agentuře Hóser Lolek
Čačák, prostějovský konšel a vicehejtman Olomouckého kraje.
Podle všeho úmysl obnovit v krasickém aquaparku nudapláž
projde radou města převážnou
většinou hlasů. „Já pro to také
zvednu ruku, ovšem pod jednou
podmínkou... A to, že stanovíme
věkové rozmezí u návštěvníků,
kteří se budou moci na koupališti svléknout. Já navrhuji, aby
zde mohli sundat plavky jenom
lidé od osmnácti do pětatřiceti
let. Vždyť, kdo se má dívat na
nějaké svěšeniny,“ stojí si za svou
razantní představou náměstkyně
primátora pro kulturu Ivana Hemeráková.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Moc se nenadřou!

Denně mám možnost z okna
sledovat pracovní výkony
dělníků, kteří dělají na rekonstrukci mlýnského náhonu.
A věřte, že ti pánové se zrovna dvakrát nenadřou. Jestli
celkem makají tak pět hodin
denně, tak je to moc. Jinak tu
postávají, opírají se o lopaty
nebo posedávají na strojích
a vykuřují. Je možné, že termín dokončení rekonstrukce
stihnou v pohodě, ale pokud
by měli pracovat v takovém
tempu, v jakém se má, pak by
náhon byl opraven daleko dřív
a radnice mohla ušetřit spoustu peněz.
Jiří Láznička, Prostějov

Zavřete ji rovnou!

Nemám nic proti uzavírkám
spojenými s rekonstrukcí křižovatky v Olomoucké ulici.
Jsem rád, že se tato část komunikace konečně začala opravovat, vždyť po těch hrbolech se
už vůbec nedalo jezdit. Jenom
bych byl rád, kdyby město
radši uzavřelo celou křižovatku, vždyť těch pár týdnů navíc
bychom to taky vydrželi! Jde
o to, že přes zúžený pás vozovky přes železniční přejezd se
stejně hrozně špatně projíždí,
zvláště pak, když proti sobě
jedou dvě nákladní vozidla.
To je pak skutečně o „hubu“.
Než aby tady došlo k nějaké
havárii, tak si myslím, že řidiči
by raději mohli uzavřenou část
Olomoucké daleko bezpečněji
objíždět přes Kosteleckou nebo Vrahovickou ulici.
Jan Novotný, Prostějov

Nemuselo se to stát

Vražda v bytě na Žižkově náměstí číslo 19 byla jen vyústěním dlouhodobých sporů mezi
mužem a ženou, kteří obývali
byt na konci chodby prvního
patra. Už několik měsíců jsme upozorňovali Domovní
správu, co všechno se v tomto
bytě i okolo něj děje, takřka
denně tady zasahovali strážníci
a vyháněli opilé či spící bezdomovce. Nikdo to nechtěl řešit
a skutečně bylo jen otázkou
času, kdy zde dojde k něčemu
horšímu, než je rušení nočního
klidu či veřejného pořádku.
J. L., Prostějov

Nechte děti vykoupat

Minulý týden jsem se byla
s vnoučaty, která za mnou
přijela z Prahy, projít po náměstí. Vyšli jsme si společně
na zmrzlinu a také jsem dětem
chtěla ukázat centrum našeho
města a pochlubit se radnicí,
kterou nám ostatní jenom závidí. Bylo horko na padnutí,
a tak jsem si sedla na lavičku
pod strom. Vnučka ve věku
deseti let a jenom o rok starší
vnuk si sedli na okraj kašny
a po chvíli si i vlezli do vody, aby se trochu osvěžili.
Jenomže to asi neměli dělat,
protože v tu ránu přiletěl strážník a děti pokáral, že koupání
v kašnách je zakázáno. To víte,
pro děti z Prahy to bylo něco
nepochopitelného a později
jsem jim vůbec nebyla schopna vysvětlit, že v Prostějově
se to prostě nesmí. Přitom
sama nevím, co je na tom tak
strašného. Copak opravdu to
tolik vadí, že se děti brouzdají
v kašně?
Jiřina Skládalová, Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V uplynulých dnech nás „obtěžovala“ úmorná vedra. Vysoké
teploty jsou pro nejednoho z nás pořádně vysilující. V těchto
případech je potřeba pít hodně tekutin, přičemž tou hlavní by
měla být voda. Jedině s ní ve zdraví přečkáme vysoké letní teploty. A jak se s úmornými vedry vyrovnávají naši spoluobčané?
To jsme zjišťovali v prostějovských ulicích...

HOLUB SI HRÁL
NA POLICEJNÍ MAJÁK

MÁTE RÁDI ÚMORNÁ VEDRA?
Klára DREXLEROVÁ
Prostějov

Michaela ŠAJBANOVÁ
Prostějov

NE

NE

Na střeše auta se svezl několik stovek metrů

Dělal, že tam není. Zmoklého opeřence příchod majitele vozu nijak nerozhodila o tom, že by měl uletět
ani neuvažoval...
2x foto: Josef Popelka

Máte-li chuť rozvířit stojaté hladiny vašeho sexuálního života, vyzkoušejte smyslné milování ve vodě. Bohatě postačí
domácí vana či sprcha, kde si užijete pořádnou vodní jízdu.
Pokud se na domácím hřišti nudíte, vydejte se směle za zdi
vašeho bytu. Celoročně lze využít různé vířivky ve wellness
centrech, jež k milostným chvilkám přímo vybízí. Mnoho
podniků už dnes nabízí privátní whirlpool, kde si můžete bez
obav dělat, co chcete. Obsluha bývá často velmi diskrétní,
prostředí zase čisté a příjemné. Nyní ale můžete zažít nevšední milování třeba na přehradě, koupališti nebo v domácím bazénku, k mořským ochutnávkám zase vybízí prázdninová dovolená.
Přes veškeré vzrušení byste ani u vodních dobrodružství
neměli zapomínat na ochranu. Není žádným tajemstvím, že
kondom se s vodou nijak nepřátelí, proto raději hledejte nové
cesty k zabránění nechtěnému těhotenství. U tohoto typu
sexuálního dovádění je také nesmírně důležité respektovat
základní hygienická pravidla. Nejen ve špinavém rybníku, ale
i v mořské vodě či luxusním bazénu mohou zejména ženy
chytit nepříjemné infekce.

Pro řadu lidí je čistota jejich čtyřkolového miláčka na prvním místě. Pokaždé,
když ho najdou pokáleného od holubů, začnou ihned pobíhat s papírovým
kapesníkem a nadávat jako dlaždič před volbami. Navzdory tomu se drzost
opeřenců stále zvyšuje. Některým už nestačí, že na vaše auto zvysoka s...,
jsou tací, co se k tomu ještě chtějí i svézt!
„Ne, já velká vedra přímo
nesnáším a vždy se už těším
na bouřky. (úsměv) Vůbec by
úmorné teploty nemusely být.
Mám ráda pěkné počasí s teplotou do pětadvaceti stupňů
Celsia, což je podle mě akorát,
ani moc ani málo. Když jsou
velká vedra, snažím se hodně
pít a být ve stínu. Nejsem ten
typ, co se v horkých dnech vyvalí na slunci a opaluje se. Já
naopak přežívám a čekám na
příjemnější počasí. (úsměv)“

„Taková vedra, co byla minulý týden, už ráda nemám.
Horko, vysoké teploty, bezvětří a dusno, to je snad moc
už na každého. Snesu teploty
do třicítky. Pracuji v kuchyni
a tam je hrozné horko i normálně, natož pak v úmorných
vedrech. Pokud to jde, tak se
chodím koupat ke známým
na bazén anebo jezdíme na
Náklo. Jinak se snažím hodně pít a často se osvěžovat
sprchou.“

Prostějov/mls
Holubi jsou nejen čím dál drzejší, ale i línější. Některým z nich se nechce ani létat, ani chodit. Jak
se ovšem za takových podmínek dostat z bodu A do bodu B? Ti Prostějovští objevili bezva fintu.
Nechávají se po městě vozit na kapotách našich vozů.
„Auto nechávám přes noc zaparkované před panelákem v Dolní ulici. Když jsem k němu
v pondělí ráno přicházel, všiml jsem si, že mám něco na střeše. Na první pohled to vypadalo jako
policejní maják. Až z větší blízkosti jsem poznal, že je to promoklý holub. Celou dobu, co jsem
k němu přicházel, se ani nehnul. Jenom mě pozoroval očima a dělal, že tam není. Tak jsem si ho
několikrát nafotil, nastoupil do auta a zabouchl dveře. Ani to ho ovšem nevylekalo a na střeše
seděl dál. Kus jsem s ním ujel a jeho přítomnost na střeše budila u chodců pozdvižení. Teprve po
pár stech metrech uletěl,“ svěřil se Večerníku se svým netradičním zážitkem člen grafického oddělení Josef Popelka, který v holubovi na střeše neviděl větší problém. „Holubi mi nějak nevadí,
příště bych však na střeše svého auta raději objevil španělského ptáčka s bramborem,“ uzavřel
s úsměvem náš kolega -´ptakomil´.

INZERCE

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Dělníci u rybníka museli

OPRAVIT OPRAVENÉ
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 15. ČERVENCE 2013
Revitalizovaný drozdovický rybník byl slavnostně otevřen. Ve čtvrtek
11. července se u jeho výpusti sešla celá radniční smetánka v čele s primátorem Statutárního města Prostějov Miroslavem Pišťákem a s výjimkou
Aleny Raškové i se všemi náměstky. Velká sláva byla tak trochu pokažena
nevybíravým vystoupením rozzuřeného muže, kterému se pranic nelíbila
odvedená práce. „Za co si to tady děkujete a plácáte se po ramenou? Pojďte si ten rybník obejít, vždyť je to tady jeden velkej bordel. Toto je akce
za čtyři miliony korun?,“ křičel na radní rozzuřený Miroslav Zatloukal.

jak šel čas Prostějovem ...

Vodní ulice

ČERVENEC 2014

Býval tu hostinec „U Černoška“. Ulice Vodní je pojmenovaná podle zaklenutého mlýnského ramene říčky Hloučely,
které zde protéká. Název ulice se používá od roku 1933, pouze
v letech 1881 až 1892 a 1940 až 1945 se užíval německý název Wasser-Gase. Mlýnská strouha byla zaklenuta v roce 1930
a od té doby teče pod povrchem silnice. V domě číslo 4 bydlel
ředitel dívčí měšťanské školy Karel Pittich a malíř Oldřich Lasák.
V čísle 13 sídlil známý hostinec „U Černoška“, později klubovna
zahrádkářů. Hospody bývaly i ve staveních čísel 18, 33 a 35.
Při západním ústí ulice stojí naproti Horního rybníka budova starodávného Roháčkova mlýna. Na místě funguje také Lékárna
Centrum zdraví od otevření centra v červenci 2010, nyní čtvrtým
rokem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Mlýnská ulice

Čas dal tentokrát v mnohém za pravdu kritikovi odvedené práce. Už
půl roku po rekonstrukci drozdovického rybníka se ukázalo, že jeho nové
obložení se zřejmě brzy rozpadne. Město na práci od stavební společnosti
Skanska naštěstí mělo pětiletou záruku a možnosti reklamace využilo už
letos v březnu. Stavební dělníci tak museli opravovat nedávno opravené.
Dočkáme se v budoucnu další reklamace drozdovického rybníka?
„Zase to opravili tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Teď to vypadá celkem solidně, ale počkal bych tak do podzimu, maximálně do jara
a myslím, že zase bude co opravovat,“ zhodnotil minulý týden výsledek
reklamace Miroslav Zatloukal, který bydlí jen pár metrů od rybníka a dění
kolem něj bedlivě sleduje.

Policista zkopal cyklistku

Ředitel: „Bylo to přiměřené!“
Prostějovská policie čelí skandálnímu obvinění.
Mladý policista
10
zhruba před rokem zkopal palety
desátiletou ženu,
která se proti
zákonu provinila tím, že na jízdním kole projela jednosměrkou.
Neměla u sebe občanský průkaz a tak ji policisté odvezli na
svoji služebnu. K incidentu došlo poté, co po zjištění totožnosti
policisté vyzvali Janu Outratovou k opuštění stanice v Partyzánské ulici.
Podle policistů to byla právě tato
žena, která byla agresivní a mladého policistu napadla. Utrhla mu
knoflík na uniformě a dokonce ho
měla snad poškrábat i pokousat.
Pravdou ale je, že Jana Outratová strávila čtyři dny v nemocnici
a podala na policistu trestní oznámení. „Já že jsem ho napadla?
Tomu se musím smát. Dopravní
přestupek jsem uznala a souhlanapsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MINERÁLNÍ VODY...

Mattoni
přírodní
1,5 l

Poděbradka
přírodní
1,5 l

Rajec
přírodní
1,5 l

Mattoni
ochucená
1,5 l

Dobrá voda
ochucená
1,5 l

Hanácká kyselka
ochucená
1,5 l

13,90

16,50

13,50

16,90

8,90

10,90

-

-

-

-

-

-

9,90

8,90

14,90

16,90

14,90

15,90

13,90

11,90

12,90

16,90

14,90

15,90

9,90

9,90

9,90

11,90

14,90

10,90

13,90

11,90

12,90

16,90

9,90

9,90

Naše RESUMÉ
Při současných horkých dnech
je důležité hodně a zejména
pravidelně pít. Oblíbeným nápojem Čechů jsou minerální
vody všeho druhu. Tu přírodní
od Poděbradky seženete nejlevněji v Bille, od Rájce v Tesku
a od Mattoni shodně v obou
zmíněných marketech. Tesco
vám nabízí i nejvýhodnější cenu
u ochucených „mattonek“,
pro Dobrou vodu zajděte do
Albertu a Hanáckou kyselku je
nejvýhodnější zakoupit v Intersparu.
Nedejte se a pijte!
Průzkum proveden
ve středu 9. července 2014

sila s potrestáním. K incidentu
došlo poté, co jsem si vyžádala
přítomnost nadřízeného policisty,
který se ke mně choval neurvale.
V tom ho popadl vztek a zkopal
mě. V nemocnici mi zjistili poranění hrudníku, hlavy, břicha
a stehna na noze,“ svěřila se Večerníku Jana Outratová.
Případ prošetřovalo několik institucí, od inspekce ministerstva
vnitra až po vrchní státní zastupitelství. Nakonec byl vyšetřovací
spis vrácen zpět na prostějovské
policejní ředitelství. „Z rozhodnutí vrchního státního zastupitelství vyplynulo, že policista jednal
v souladu s předpisy. Vzhledem
ke zranění ženy ale státní zástupce vyjádřil obavy, zda policista
pro danou chvíli zvolil ten pravý
a odpovídající způsob řešení. Na
základě dalších šetření jsem rozhodl, že mladý policista trestán
nijak nebude. Jeho zákrok byl
přiměřený,“ řekl Zdeněk Riedinger, ředitel Okresního ředitelství
Policie ČR Prostějov.

Zpravodajství
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Na úřadech práce roste NÁSILÍ: v Prostějově muž
vypěnil kvůli údajné genocidě a nadržování cikánům!

Na tři desítky fyzických napadení a stovky verbálních
útoků zaznamenali během prvních pěti měsíců letošního roku zaměstnanci Úřadu práce České republiky
po celém tuzemsku. Agresivita klientů totiž rapidně
a bez ustání roste. Výsledkem je pak mnohdy zbytečný
odchod kvalifikovaných zaměstnanců, kteří už nechtějí
a ani nemohou snášet trvalé napětí i stres na pracovišti. K jednomu případu verbálního útoku přitom došlo
také v Prostějově!
Praha, Prostějov/mik
Bouchání do stolu, kopání do
židlí, shazování počítačů a prásknutí dveřmi jsou téměř na denním
pořádku. Na všech kontaktních
pracovištích Úřadu práce ČR si
jeho zaměstnanci užijí své. Nervozita klientů stoupá i v souvislosti s jejich špatnou ekonomickou situací. Spolupráce s nimi
pak není nijak jednoduchá. Jejich
agresivita negativně působí na
ostatní a dopad jejich jednání na
pracovní podmínky a prostředí
je opravdu značný. Řada jiných
klientů, například maminky
s malými dětmi, pak mají strach
na úřad přijít. „Mezi hlavní důvody, které vedou k napadání
zaměstnanců úřadů práce, patří nespokojenost s výplatním

termínem, rychlostí zpracování
žádosti a následné výplaty dávek, s jejich výší či její nevyplacení v hotovosti, nepřiznání
dávky či podpory v nezaměstnanosti, vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, neochota doložit podklady nutné pro správní
řízení a čím dál více také alkohol
a drogy. Nejčastějšími terči slovního a fyzického napadání ze strany
klientů jsou pracovníci oddělení
hmotné nouze. Dochází k nim ale
i v oblasti zaměstnanosti a státní
sociální podpory. Z devětadevadesáti procent působí na těchto
postech ženy,“ konstatovala Kateřina Beránková, tisková mluvčí
Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky v Praze.
Jak mluvčí pražského ústředí
Úřadu práce ČR Večerníku při-

znala, k vypjatým situacím spojeným s útoky na úředníky „pracáku“ dochází i v Prostějově.
„Jistý klient se nedávno dostavil
na úřad v Plumlovské ulici a žádal
o proplacení účtu za plynové bomby. Úřednice mu sdělila, že náklady
mu může uhradit pouze v případě,
že si podá příslušnou žádost. Tu si
pán osobně vyzvedl při předchozí návštěvě. Přestože ho úřednice
vyzvala k podání žádosti, on tak
neučinil. Naopak se rozhodl dobrat
se ´svých práv´ přímo u nadřízené
nejmenované zaměstnankyně. A to
dosti neurvalým způsobem. Začal
osočovat vedoucí oddělení z genocidy, nadržování cikánům a z toho,
že kryje své podřízené. Vyhrožoval
odejmutím místa pracovníkům
tohoto oddělení na základě jeho
stížnosti u Nejvyššího soudu. Zaměstnankyně mu opět vysvětlily,
že si musí podat písemnou žádost.
Jeho jednání bylo nadále velmi
vulgární, neslušné a urážející, na
hranici brutality,“ popsala Kateřina
Beránková.
Přestože většinu útoků na zaměstnance Úřadu práce ČR tvoří slovní
napadení, nezřídka jim takové chování způsobuje těžkou psychickou
újmu, stres a pocit ponížení, ne-

Nejčastější nadávky:
„Ať máš rakovinu
v hubě“ nebo
„Počkám si na tebe
a rozkopu ti tvoji držku!“
mluvě o opodstatněných obavách
z napadení mimo úřad. Výrazy
typu: „Nic ti nepřinesu, sežeň si
to sama, ty jsi tady pro mě!“, „Ať
máš v hubě rakovinu!“, „Počkám
si na tebe a rozkopu ti tvoji držku!“, „Tak nežer a něco dělej!“,
„Kde mám složenku s penězi?!
Jsou to moje peníze! Okamžitě mi
je dej, nebo si jdu stěžovat!“ patří
mezi těch pár, které je podle Kateřiny Beránkové možné publikovat.
Situace bývá často tak vyhrocená, že jen profesionalita pracovníků a včasný zásah policie předejdou tomu nejhoršímu....
„V porovnání s ostatními úřady
jsou naši zaměstnanci vystaveni útokům ze strany agresivních
klientů nejčastěji. Přitom mají

Více násilí. Úřady práce registrují zvýšený počet fyzických i slovních napadení svých zaměstnanců.
Ilustrační foto
nejmenší možnosti se bránit.
V tuto chvíli je pro nás prioritou
nastavení jasných pravidel a opatření, díky kterým budeme schopni
případným atakům maximálně
předcházet. Jednou z cest by také
mohla být zákonná úprava, která
by nám umožnila zvýšit ochranu

úředníků,“ zdůrazňuje generální
ředitelka Úřadu práce ČR Marie
Bílková.
K zajištění bezpečnosti zaměstnanců používá Úřad práce ČR
v současné době v rámci svých
možností několik opatření - vyšší
počet pracovníků v kancelářích,

přepážková skla, navzájem propojené místnosti, SOS tlačítka,
bezpečnostní kamery, ochranné
spreje, ostrahu nebo pravidelné
návštěvy městské a státní policie.
Bohužel, ne všude je možné z finančních důvodů uplatnit všechny nezbytné možnosti ochrany.

mají trable s AIDOU
Vedle OP má vyrůst veletržní hala Hygienici
Kontroly prověřily hned tucet prodejců zmrzliny
Přesunou se sem trhy z Vyškova?

Prostějov/mls - Jak informujeme na straně 3, neustále se řeší nedávný odstřel šesti
budov. Stejně tak intenzivně probíhají
jednání o další budoucnosti prostoru, kam
před pár lety mířily davy Prostějovanů.
A vězte, že něco takového bychom zde asi
nečekali. Na pozemku u demolovaného
OP by v budoucnu měla vyrůst nová hala
pro pořádání veletrhů. S tímto nápadem
přišli představitelé Astria group, kteří
celý areál po zkrachovalé firmě odkoupili.
Zmíněná společnost už na prostějovském
stavebním úřadu požádala o vydání územního rozhodnutí. Na pozemku sousedícím
s demolovanými budovami Oděvního
podniku Prostějov chce postavit nový objekt. „Výstavní hala poslouží k pořádání
veletrhů. Jelikož zde bude pouze sezónní
provoz, nebude vytápěna,“ píše se v žádosti.
Nosnou konstrukci haly by měl tvořit betonový skelet, který opláští panely.
Plánuje se, že hala bude rozdělena na tři
prostory. Jaká bude přesně její velikost,
však zatím není známo. Už nyní se dá odhadnout, že bude poměrně rozlehlá. Výška stavby by měla přesáhnout osmnáct
metrů a z pozemku bude odvezena ornice
v objemu cca 9 300m³.
„Mohu potvrdit, že chceme vybudovat výstavní halu. Vše je zatím ve stádiu záměru,
kdy se začne stavět, to v tuto chvíli opravdu
nevíme,“ vyjádřil se pro Večerník Ondřej
Batta, jednatel společnosti Astria group.
O tom, jaké sezónní veletrhy se v hale
budou konat, lze pouze spekulovat. „Co
se týká dalšího využití výstavní haly, tak
v tomto ohledu nebudeme sdělovat další informace,“ sdělil krátce na náš dotaz jednatel
Astrie Ondřej Batta, který další záměry společnosti neprozradil.

Tady to bude. Na tomto pozemku o rozloze 30 978 m² by měla vyrůst nová výstavní hala.
Foto: Martin Zaoral
Již dříve projevil zájem o pozemky po
Oděvním podniku prostějovský magistrát.
„O záměru společnosti Astria group na výstavbu
haly od vás slyším poprvé. Z naší strany doposud
probíhala pouze neoficiální jednání, žádná konkrétní nabídka dosud učiněna nebyla,“ vyjádřil se
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
V souvislosti s veletrhy se v blízkosti Prostě-

jova mluví nejčastěji o Brně, kde je k tomuto
účelu vybudován celý areál výstaviště. Něčemu podobnému zřejmě prostějovská hala
nebude schopna konkurovat. Sezónní trhy se
pak víc už dvacet let konají na vyškovském
letišti. Jejich obliba byla svého času obrovská, v posledních několika letech však počet
návštěvníků spíše stagnoval nebo se snižoval.

www.vecernikpv.cz

Zoufalí chovatelé nabízejí
odměnu za nalezení pejska
Bedihošť/red - Pokud už někdo máte Danýska doma a stal
se Vaším kamarádem, kontaktujte chovatele a výměnou
za něj dostanete krásné malé
štěňátko biewer jorkšírka s PP.
Pozor!! Pozor!! Psí detektiv
pátrá v Bedihošti!!
okres Prostějov!!
„Danýsek je 1 rok starý jorkšírek, převážně bílé barvy. Váží
4 kg. Kolem šourku má tmavá
znaménka. Dne 6.7. byl předán
novým majitelům (narodil se
u nás). Nový majitel mi zavolal,
že se jim Danýsek vyvlíkl z obojku
a utekl. Hned jsem tam jela, Danýska hledala, volala, ale bohužel
marně. Je bázlivý, nedůvěřivý, ale
není zlý. Jinak je umazlený. Je čipovaný 967000009257825. Tetovaný,
ani kastrovaný není. Okolí nezná!“
uvedla chovatelka Marie Filipi.

Děkujeme za jakékoli
informace Kateřina Mazlová,

e-mail:katka.mazlova@seznam.cz,
tel:608 548 909

Prostějov/mls - Zaměstnanci prostějovské hygieny v uplynulých
týdnech vyrazili do prostějovských ulic, aby zkontrolovali prodejny zmrzlin. Co se týká složení
těchto oblíbených lahůdek, kontroly žádné pochybení neobjevily.
Naopak potíže byly s osobní hygienou prodávajících...
Prostějovští hygienici postupně
„prolustrovali“ většinu prodejců
v Prostějově i jednoho v Konici.
„U již známých výsledků mikrobiologického rozboru kontrolovaných
zmrzlin nebyly objeveny nevyhovující nálezy. To platí také pro oblast
použití povolených potravinářských
barviv,“ konstatovala pro Večerník
Zuzana Bartošová, vedoucí oddělení hygieny a výživy prostějovského
pracoviště Krajské hygienické stanice Olomouc.
Ne vše se však obešlo zcela bez
problémů. „U začínajících zmrzlinových stánků se mnohdy setkáváme s neznalostí v oblasti osobní
a provozní hygieny. V případě těchto
stánků také nejsou dotažená potřebná
opatření, která mají za úkol udržet
zdravotní nezávadnost potravin,“
upozornila dále Zuzana Bartošová.
Za problémový provoz považují
hygienici především cukrárnu
AIDA. „Zákazníci nás opakovaně
upozorňují na pracovníky této provozovny, kteří při prodeji zmrzliny
manipulují s kornouty bez použití
podávacích pomůcek,“ prozradila
Bartošová. Jak dodala, v tomto případě se nejedná o neznalost hygienických postupů. „Vidí-li prodáva-

Pod drobnohledem. Při kontrolách se hygienici zaměřili i na měření
teploty prodávané zmrzliny.
Foto: archiv KHS Olomouckého kraje
jící v blízkosti pracovníka hygieny,
neprodleně pracovní pomůcky
použije,“ doplnila s všeříkajícím
úsměvem.
Majitel cukrárny, kterého Večerník v rámci objektivity oslovil,
v rozhovoru s námi připustil, že
jim hygiena některé věci vytkla.
„Vadilo jim, že naši zaměstnanci
neprodávají zmrzlinu v rukavicích.
Příště si dáme pozor, aby se něco
podobného neopakovalo. Na druhou stranu naše zmrzlina při kontrole obstála bez problémů a bylo nám
řečeno, že patří k nejlepším v Prostějově,“ reagoval na výtky hygieniků
jeden z majitelů AIDY, který si však
nepřál zveřejnit své jméno.
Prostějovská hygienička naopak
pochválila provozovny, kde to již

kde všude zatím proběhly kontroly?
Cukrárna AIDA, cukrárna Florida, kavárna Anreto v Uprkově ulici, zmrzlinové stánky před OD Kaufland na Okružní
a Konečné ulici, stánek před prodejnou OBI a před OG Arkáda,
zmrzlinový stánek na T. G. Masaryka č. 18, prodejna pečiva na
Žižkově náměstí, prodejna točené zmrzliny na Svatoplukově ul.,
prodejna Němčického pečiva na nám. T. G. Masaryka a kavárna
„U Veterána“ v Konici.

Chodník opraven, boule zůstaly...
Lidé ze sídliště Hloučela nešetří kritikou

Prostějov/mik - Během uplynulých dvou týdnů byly
částečně opraveny asfaltové
chodníky v okolí Penny marketu v Plumlovské ulici. Občané
jsou ale s kvalitou rekonstrukce
krajně nespokojeni. V asfaltu
totiž zůstaly pověstné „boule“!
„Bydlím na sídlišti Hloučela.
Všichni jsme velice uvítali, že
nám tady, aspoň kolem Penny
marketu, zalili ty největší díry asfaltem. Opravy skončily během
minulého týdne. Něco ale nechápu
a nejsem sama. Opravoval se také
šikmý chodník od bývalé prodejny hotových jídel kolem dětského
hřiště. Na tom chodníku jsou řadu
let kopce vybouleného asfaltu. Ty
jsou ´úžasné´ hlavně v zimě, když
je sníh a náledí. Ale ono stačí, když
je tma. Mysleli jsme si, že když už
tady dělníci z .A.S.A. Technické
služby mají stroje na řezání povrchu a těžký vál, tak je snad proboha
napadne ty boule opravit! Nestalo
se... A tak se ptám, ten, kdo určoval
místa oprav, byl slepý? Nebo je
městu jedno, po čem tady lidé musí
chodit? Hlavně, že se dělají nové
chodníky tam, kde to ještě není až

Nedodělek. Popraskaný chodník
boule tady ale zůstaly.
tak potřeba,“ napsala Večerníku
v rozhořčeném dopise Květoslava
Zápařková z Prostějova s tím, že
podobná situace s „boulemi“ je i na
chodníku u Melantrichovy školy.
Jaký je tedy pravý stav věcí,
se Večerník zeptal člověka
nejpovolanějšího. „Odbor správy
a údržby majetku města objednal u společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově
opravu prasklin v asfaltovém
chodníku v Plumlovské ulici
před prodejnou Penny. Praskliny
byly vyřezány a následně lokálně

na první pohled svítilo čistotou.
„Mezi ně patří například cukrárna
Florida, prodejna pečiva na Žižkově
náměstí, prodejna točené zmrzliny
K+K ve Svatoplukově ulici či zmrzlinový stánek u Kauflandu v Okružní
ulici,” vyjmenovala vedoucí oddělení
hygieny a výživy pracoviště Krajské
hygienické stanice Olomouc.
Celkově se dá říct, že po požití dosud zkontrolované zmrzliny by nám
žádné nebezpečí hrozit nemělo.
Prodejci po celém regionu však
budou pod dozorem hygieniků
až do konce sezóny. „Nyní se více
zaměříme na výrobce a prodejce
zmrzliny mimo Prostějov. Ovšem
i ti, kteří již kontrolou prošli, by neměli usnout na vavřínech,“ vzkázala
závěrem Zuzana Bartošová.

dělníci „zalátali“ asfaltem, vypouklé
Foto: Michal Kadlec
opraveny asfaltovou směsí.
Takzvané „vybouleniny“ v asfaltovém povrchu se opravují
jinou technologií a jejich oprava
bude následovat. Nerovnosti
v povrchu chodníku se nahřívají
a následně se vibrační deskou
zatlačují zpět. Boule u prodejny
Penny a u Základní školy Melantrichova budou opraveny do
konce července 2014,“ podal
Večerníku vyčerpávající informace Jaroslav Chromek, vedoucí
oddělení údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova.

Dělat ředitele
ZŠ Dr. Horáka
chce celkem
OSM ZÁJEMCŮ
Prostějov/mik - Jak Večerník
už v pondělí 30. června informoval, rada města okamžitě
po odvolání Ivana Pospíšila
z funkce ředitele Základní
školy Dr. Horáka vyhlásila
výběrové řízení na tento post.
V uplynulých dnech vyšlo
najevo, že o funkci je značný
zájem!
„Po vyhlášení výběrového řízení jsme v podmínkách stanovili
konečný termín přihlášek na
sedmého července. Do tohoto
data se přihlásilo osm zájemců,“
informovala Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora města,
která je na radnici zodpovědná za školství v Prostějově. Jak
vzápětí dodala, radní chtějí mít
o novém řediteli či ředitelce školy
jasno do 25. července. „Nástupce Ivana Pospíšila doporučí radě
města výběrová komise. Chceme, aby Základní škola Dr. Horáka měla nové vedení k prvnímu
srpnu,“ dodala Hemerková.

Téma Večerníku
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GRILOVÁNÍ
Co máte nejraději na grilu?

Letní sezóna je v plném proudu a všichni
přemýšlíme, jak se účinně osvěžit či zchladit. Někteří se rádi ochlazují ve vodě na koupališti, jiní k ochlazení zvolí nápoj a další se
schovají někde ve stínu. Příjemné teplé večery pak přímo vybízí ke grilování. Dozlatova
ugrilované masenko, voňavý špíz, lahodná
žebírka, šťavnaté steaky, chutné sýry, zelenina či báječné ryby na grilu dovedou nejednoho z nás pořádně rozparádit. Na dnešní
tematické straně tak najdete nejen zajímavé
příspěvky, ale i tipy na nákupy či návštěvu
příjemného restauračního osvěžení nejen
se sklenkou vlažné vody...
Téma připravila: Aneta Křížová

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www. vecernikpv.cz

Grilujeme rádi, ale zdravě

Vůně grilovaného masa, ryb,
sýrů, hub, zeleniny či ovoce dovede nejednoho z nás nalákat
na nějakou tu dobrotu na letních zahrádkách nebo se večer
usadit k vlastnímu grilu. Také
se vám už sbíhají sliny? To je
dobře...
Grilování je tak lahodné a výborné, ale všeho samozřejmě s mírou.
Kromě neodolatelných chutí, které obohatí naše chuťové pohárky,
se mohou objevit i bakteriální
nákazy nebo karcinogenní látky.
Avšak pokud grilované pokrmy
nekonzumujeme stále a pořád,
ale bereme grilování, jako sezónní
zpestření, není se snad čeho obávat, zejména těch karcinogenních
látek.
A jak nejlépe a zdravě grilovat?
Abychom se vyhnuli nezdravému
a grilování plnému škodlivých látek, je třeba učinit pár podstatných
kroků. Před každým grilováním je
důležité řádně očistit rošt, nikoli

opálit, ale očistit a omýt. Mřížku
očistíme nejlépe pomocí drátěného kartáče, tím zamezíme přilepení spálených částeček a staré mastnoty na grilující potravu. Jakmile
se nám při grilování podaří spálit
nějaký ten kousek masa, je dobré ho odstranit. Spálené kousky
obsahují mnoho nebezpečných
škodlivých látek. Takže pokud
nás naše zdraví zajímá, spálené
kousky vyhodíme. Chceme-li mít
grilování ještě zdravější, je dobré
dávat pozor, na čem grilujeme.
Nejhorší je borové a smolnaté
dřevo, ani dřevěné brikety nejsou
zrovna nejlepší, ty obsahují dost
popela. Vhodnější je dřevěné uhlí
nebo ještě lépe kokosové brikety.
Ty mají vysoký obsah pevného
uhlíku a navíc neuvolňují tolik
kouře jako dřevěné uhlí. Neobsahují žádné těžké kovy ani chemické přísady. Kokosové brikety
jsou považovány za přátelské
k životnímu prostředí.

Další variantou je grilování na
lávovém kameni. Takto vyrobené
desky dovedou pokrmy připravit
zdravě, s minimem tuku, chutně
a s ohledem na životní prostředí.
Vůně grilovaného masa je neodolatelná, avšak ne vždy zrovna
vhodnou variantou pro všechny.
Poměrně zdravější je grilovaná
zelenina nebo ovoce. Na rozdíl
od masa totiž výše zmíněné potraviny neobsahují tolik bílkovin
a tím pádem se při grilování nebo
opékání nevytváří škodlivé látky.
Stejně tak ze zeleniny ani ovoce
nekape velké množství tuku jako
z masa, který pak kape přímo na
rozžhavené uhlíky, čímž se tvoří
škodlivé látky.
Ale jak již bylo řečeno v úvodu
tohoto článku, všeho s mírou,
takže pokud grilovanou potravu jíte svátečně jen v letním
období, nikoliv jako pravidelný stravovací zlozvyk, jezte
s radostí a chutí.

INZERCE

Šest z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ dává
pĜednost pĜi grilování
masu (kuĜecímu
a vepĜovému).
StĜední odborná škola
vzorek: 230 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Jak se osvěžit v letních
parných dnech?

Ne všichni se zrovna v letních parných dnech nacházíme někde blízko vody. V tomto případě je pak vhodné vědět, jak se
rychle, snadno a účinně zchladit. Není to však pomocí piva,
zmrzliny či studené vody…

Zelený čaj
Ačkoliv se to může zdát jako paradox, teplý zelený čaj dovede
výborně zchladit organismus. Samozřejmě nejdříve pár chvil
hřeje, ale pak začne ochlazovat. Pít ho samozřejmě můžete
i vlažný. Navíc zelený čaj pomáhá na zpomalení stárnutí buněk,
podporuje výkonnost i regeneraci.

Máta a meduňka
Stejně jako zelený čaj i máta má překvapivý ochlazující efekt.
Buďto mátový čaj v jakékoliv podobě, nebo čerstvé lístky máty
dovedou organismus skutečně výborně ohladit. Hlavní složkou
máty je mentol, který jak je známo, dovede výborně osvěžit ústa,
ale právě i organismus. Obdobně dobře působí meduňka, ta
nejen, že nás ochladí, ale i prospěje při bolestech hlavy, žaludeční
nevolnosti či při vypjatých situacích, ale i nespavosti.

Vybrané druhy ovoce a zeleniny
I některé druhy ovoce i zeleniny dovedou organismus dobře
ochladit. Zabírají švestky, hrušky, jablka, borůvky, mandarinky,
grep, akorátně žluté banány či nepříliš cukernatý meloun. Ze zeleniny to pak jsou ředkvičky, syrové kysané zelí, rajčata, hlávkový a další saláty či okurka. Ochlazení způsobují minerály v nich
obsažené.

Voda
Závěrem nesmíme opomenout pitný režim. Ano, je to stále dokola, ale pitný režim je i přes všechna opakování stále opomíjený. Takže heslo pro vás je, pít a pít a stále a pořád pít. Samozřejmě pijeme vodu, nikoliv čaje, alkohol, džusy, kávu apod. Tyto
nápoje si během dne můžete dopřát, ale voda musí tvořit největší
část přijatých tekutin. V letních měsících pijeme vodu neperlivou, neochucenou a nechlazenou, jedině tato voda organismus
skutečně zchladí. Studená voda způsobí organismu teplotní šok.
Denně bychom měli vypít cca 2,5 – 3 l vlažné či nechlazené,
neperlivé a neochucené vody.

Soutěž „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ napsala definitivní tečku

DĚTI Z DOMOVA DOBYLY HRAD ŠTERNBERK

BYLI JSME

Co dítě v prostějovském dětském domově, to příběh, který by mohl sloužit jako námět pro strhující film plný nečekaných zvratů. Stejně tak silné
zdi hradu Šternberk byly za staletí své existence
svědkem desítek dramatických životních osudů
našich dávných předků. Ve středu 9. července
odpoledne se tyto dva fascinující, nicméně jinak hodně vzdálené světy přibližně na hodinku
prolnuly. A Večerník byl u toho!

U TOHO!

Cenu jim věnovala Oktáva B Gymnázia Jiřího Wolkera, která zvítězila v naší soutěži

Šternberk/mls
Je krátce před středečním polednem a na prostějovském hlavním
nádraží postává hlouček jedenadvaceti dětí. Jsou rozděleny do
čtyř skupin, každou z nich má na
starosti jedna „teta“ z Dětského
domova v Prostějově. Za chvíli
vyrazí směr Olomouc a Šternberk,
kde navštíví místní velice zachovalý hrad. Romantický prázdninový výlet si udělají díky studentům Oktávy B Gymnázia Jiřího
Wolkera. „Jsme opravdu rádi, že
nám gymnazisté jednu ze svých
cen přenechali. Pokud se už tato
třída není schopná po maturitě

vě. Poukaz jim předali v pondělí
9. června. A přesně za měsíc se
výlet uskutečnil. „Za dárek jsme
moc rádi, věřím, že děti si výlet
užijí,“ přidal s úsměvem Vladimír
Brablec, ředitel Dětského domova
v Prostějově.

Všechny děti
jsou stejné

K životu na hradě
patřil přepych i myši
Na hradě Šternberk uvítala celou
výpravu i s Večerníkem velmi
mladá průvodkyně, která průvodcovství zřejmě zvolila jako tu
nejzábavnější letní brigádu. Co se
týče znalostí, byla však výborně
připravená a nenechala se zaskočit
ani všetečnými dotazy dětí směřujících například na původ šatů vystavených na zámku či na obsah
zdejších objemných truhlic. „Už
jsem byla na několika hradech,

Cesta vlakem do Šternberku proběhla poklidně. Bylo jasné, že
sejít, byla by velká škoda, aby pro- děti z domova nemají možná
padla. Děti se už na výlet opravdu za sebou právě šťastné rodinné
těšily,“ poznamenala pro Večerník zázemí, na první pohled se však
jedna z tet Hana Kuchařová.
Gymnazisté původně měli jet na
hrad sami. Výlet byl jednou ze
tří cen za vítězství v naší velké
soutěži „O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“. Bohužel se ukázalo, že pár
týdnů po maturitě by pro studenty
mohl být problém se ve větším
počtu opět sejít. „Mnozí z nás mají
brigády, jiní odjíždí do zahraničí,“
vysvětlila studentka Adéla Župková. Svoji cenu se tak studenti Vítejte! V neobyčejně zachovalém interiéru hradu děti přivítala symrozhodli věnovat právě dětem patická průvodkyně, která trpělivě odpovídala i na všetečné dotazy.
z Dětského domova v ProstějoFoto: Martin Zaoral

Jako v pohádce. Jedním z nejpůvabnějších míst na hradě je zdejší
nádvoří, odkud vždy začínají prohlídky.
Foto: Martin Zaoral

od svých vrstevníků v ničem neliší. Dokáží se obdobně radovat
i kabonit, prožívají své první
lásky i domnělé křivdy a stejně
jako všechny děti na celé planetě a za všech časů nade vše milují zvířata. „Nedávno k nám do
domova přišlo vyhublé černé kotě.
Říkáme mu Smíšek a kupujeme
mu konzervy i mléko. Výlet je
fajn, ale už se i trošku těším domů,
až Smíška zase uvidím. Doufám,
že od nás nikdy neodejde,“ svěřil
se nám jeden z chlapců.

třeba na Buchlově nebo na Veveří, ale tenhle mi přišel ze všech
nejlepší. Zaujala mě třeba ta velká
postel s nebesy nebo skříň s nohama udělanýma tak, aby se do ní
nedostaly myši,“ prohlásila krátce
po návštěvě Kristýna, v sedmnácti
nejstarší klientka prostějovského
domova.

Chce najít své dvojče
Životní peripetie Kristýny i celé
její rodiny by vydaly na román.
„Mám sestru. Jsme jednovaječ-

ná dvojčata, ale já vůbec nevím,
jak vypadá, jestli je mi podobná
a tak. Rozdělili nás, když nám
byl oběma jeden rok a od té doby
jsem ji neviděla. Vím o ní jen to,
že se jmenuje Marcela, je na vozíku a dostala se do pěstounské
péče v rodině, která žije někde
v Plzni. Strašně ráda bych se s ní
někdy potkala. Až mi bude osmnáct, určitě se přihlásím do pořadu
´Pošta pro tebe´. Snad mi pošťák
Ondra sestru najde,“ zmínila jeden ze střípků svého zamotaného
životního osudu Kristýna, která do
prostějovského zařízení přešla až
v patnácti letech. Do té doby žila
v domově v Hodoníně u Kunštátu
na Českomoravské vysočině.

Království za objetí
Sedmnáctiletá Kristýna je tak
v prostějovském domově paradoxně kratší dobu než teprve sedmiletá Anička. Cikánská dívenka,
které to v očích jiskří a už na první
pohled nezapře svůj temperament i pohybové nadání, přišla
do domova už ve čtyřech letech.
Po prázdninách půjde Anička do
školy. „Těším se. Jsem zapsaná do
první cé na základní škole doktora Horáka,“ prozradila Večerníku
Anička s hrdostí v hlase. Nejen
na ní, ale také na dalších dětech
z domova, lze pozorovat přece jen
určitý rozdíl v chování ve srovnání s ratolestmi z klasických rodin.
Každé objetí, pohlazení či pochvalu vyhledávají na první pohled opuštěné ratolesti mnohem
více než ty, kterým se toho všeho
od milujících rodičů dostalo měrou vrchovatou. Zároveň méně
než ostatní rozlišují lidi na „své“

Před hradem. Děti z dětského domova právě vyšplhaly na středověkou
pevnost, která se vypíná nad městem Šternberk.
Foto: Martin Zaoral
a „cizí“. Jsou ke všem v podstatě
stejně otevřené. Právě z toho může
pramenit jejich přátelskost, ale také
i mnohem větší zranitelnost a prostor pro možná zklamání v případě, že se jim nedostane toho, co
jim už v útlém dětství chybělo...

Nejkrásnější prázdniny
Na letní prázdniny si řada, byť
často problémových, rodičů bere
své potomky z dětského domova
k sobě. Ty, které v něm zůstanou
i přes léto, se už na jakoukoliv
pomoc své rodiny příliš spoléhat
nemohou. Naštěstí svoji novou rodinu našly v „děcáku“.
I díky tomu si své prázdniny
mohou užít skutečně jaksepatří. V mnohém je mají naopak

pestřejší než většina jejich vrstevníků. „Každá skupina dětí přes
prázdniny jede na pět přibližně
týdenních pobytů. Pokaždé je to
na jiné místo, všechna však mají
společné to, že se nachází v krásné
přírodě. I život v Prostějově je volnější, slouží hlavně k tomu, abychom si odpočinuli a nachystali si
všechny věci na další pobyt. Ten
poslední pořádáme koncem srpna
v Ptenském dvorku,“ prozradila
Večerníku Hana Kuchařová.
Na závěr nám tedy nezbývá než
všem dětem popřát, aby prožily ty
nejkrásnější prázdniny, na které
budou celý život rády vzpomínat
a myšlenka na ně je bezpečně zahřeje i ve chvílích, kdy jim třeba
nebude „přímo veselo“...
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ví
80 let sokolů
Tištín/mls - TJ Sokol Tištín pořádá tuto sobotu 19. července pořádá oslavy osmdesátého výročí
založení svého oddílu. Slavnostní
zahájení spojené s oceněním členů je naplánováno na 14.00 hodin. V následujícím programu se
utkají místní fotbalisté s týmem
TJ Haná Nezamyslice, vystoupí
mažoretky Miniorionky z Nezamyslic. Od 17.00 hodin nastoupí
staří páni z TJ Sokol Tištín proti
týmu Zbrojovky Brno. Sobotní
program oslav zakončí taneční
zábava, lidé se mohou těšit i na
světelné překvapení. V neděli se
pak na místním hřišti uskuteční
turnaj starších přípravek.

Vojtěchovem zazní country
Vojtěchov/mls - Romantiku
divokého západu i života ve
volné přírodě budete opět moci
na vlastní kůži prožít na patnáctém ročníku country festivalu ve
Vojtěchově. Hrát a zpívat vám
k tomu od pátečního večera do
sobotní noci bude celkem jedenáct kapel. V pátečním programu
nepochybně zaujmou plzeňská
skupina Cop, která je skutečně
živoucí legendou bluegrassové
scény, na níž působí již od roku
1978. Že však festival není pouze o country, se posluchači přesvědčí při vystoupení originální
vokální brněnské skupiny Megafon, která kombinuje to nejlepší
z rockového vícehlasu i elektroniky. Na závěr obou festivalových dnů si lidé budou moci zatančit na oblíbeném country bále.

inzerce

Kvalita vody v nádrži stále kolísá. Tsunami rekreantů se nekoná ani o prázdninách

ŽIVOT NA PŘEHRADĚ OVLIVŇUJE VÍC POČASÍ NEŽ REVITALIZACE
Za parných dnů se množí sinice, při ochlazení ubývá plavců...

Pokud se chcete bez jakýchkoliv problémů koupat
v čisté plumlovské přehradě, musíte si počkat, až
se ochladí. A jestliže byste rádi měli úplnou jistotu,
pak vyčkejte, až začne pršet... I takto by se daly
interpretovat dosavadní výsledky měření krajských
hygieniků. Jisté je, že množství bakterií i nadále
závisí na celé řadě dalších faktorů. Bagrování za
více jak sto dvacet milionů korun je nepochybně
pouze jedním z nich. A zatím to vypadá, že jeho vliv
je ze všech nejmenší...
Plumlov, Mostkovice/mls
Svůj zatím poslední odběr na
plumlovské přehradě provedli
krajští hygienici počátkem uplynulého týdne. Bylo to v období, kdy
denní teploty opakovaně přesahovaly třicet stupňů Celsia, což mělo
na výsledky měření očividně negativní dopad. Hodnocení vody totiž
sklouzlo z jedničky zpět na dvojku.

„Takovou vodu hodnotíme jako
vhodnou k rekreaci. Lze však u ní
pozorovat zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti. Mezi ně patří
například menší průhlednost či přítomnost vodního květu,“ sdělil Večerníku Karel Freudmann z Krajské hygienické stanice v Olomouci
s tím, že pravděpodobnost vzniku
zdravotních potíží po koupání je
v takovém případě nízká.

Opět se množí
řasy i sinice
Hygienici ve vodě opětovně zjistili zvýšené množství chlorofylu.
„Z něj se dá usuzovat na vyšší počet
organismů, mezi něž patří řasy a sinice,“ prozradil Karel Freudmann.
Právě boj s jedovatými sinicemi
měl být hlavním důvodem, proč se
přehrada před téměř pěti lety začala
vypouštět a později na její dno vyjely
bagry. Už nyní je jasné, že výsledek
těžby bahna, která státní kasu přišla na nejméně sto dvacet milionů
korun, není právě přesvědčivý...
Vypadá to dokonce, že kvalitu vody
mnohem víc než několikaletá revitalizace ovlivňuje aktuální počasí.
Mezi další negativní faktory patří neustávající přítok splašků do
nádrže a působení zemědělců na
polích v jejím okolí. Naopak zlep-

V Němčicích se bude hodovat
ve velkém stylu
ným hodům se souborem Pantlék, který

Němčice nad Hanou/mls - Nadcházející
víkend se v Němčicích budou konat hody,
které nabídnou skutečně bohatý a pestrý
program. Už v sobotu 19. července bude
v knihovně zahájena výstava fotografií
zachycující Dožatou v Pivíně. K tanci
a poslechu vpodvečer zahraje cimbálovka
z jižní Moravy, na kterou naváže zábavová kapela Funny. Nedělní odpoledne
20. července bude patřit zejména krojova-

letos své vystoupení věnoval památce
Boženy Kostkové. Místní rodačka patřila
k významným osobnostem hanáckého
národopisu. Po Pantléku vystoupí dechový orchestr z Litenčic. V 17.00 hodin pak
bude slavnostně uděleno čestné občanství
brankáři Luďku Mikloškovi. Následovat
bude atraktivní utkání bývalých hráčů
Němčic a Baníku Ostrava.

Mraky nad přehradou. Zatímco fasáda penzionu Happy Valášek se v posledních týdnech výrazně mění k
lepšímu, o kvalitě vody v nádrži se to říci dlouhodobě nedá.
Foto: Martin Zaoral
šovat by kvalitu vody měla srážedla
umístěná na přítocích do nádrže. Ani
ty však očividně nezachrání vše. Odborníci si v tomto směru hodně slibují od mokřadu, který byl vysazen
nedaleko bývalé nudistické pláže.
Stalo se tak ovšem až letos na jaře,
nějaký čas tedy bude trvat, než rostliny náležitě vzrostou a budou vodu
filtrovat tak, jak se od nich očekává.

Provozovatelé ztrátu
hned tak nedoženou
Obce kolem přehrady a zejména
provozovatelé místních občerstvení
si od letošní sezóny slibovali výrazné oživení turistického ruchu. K
tomu sice částečně došlo, ovšem ne

v takové míře, jakou by všichni potřebovali. Dohnat ztrátu z posledních
hubených let se zřejmě hned tak nepodaří, podaří-li se to vůbec někdy...
Závislé to bude právě na kvalitě
vody v přehradě. K ní se krajští hygienici opět vrátí v pondělí
21. července. O výsledcích jejich
měření vás budeme na stránkách
Večerníku znovu informovat.

Pivko za necelé čtyři vteřiny aneb
BYLI JSME
U TOHO!

v Seči se konal vyhlášený pětiboj

Seč/les - Na letošní devátý
ročník Pivního pětiboje se
sjely na tři desítky soutěžících
z různých koutů České republiky. Za zmínku stoji města
jako Praha, Brno, Ostrava,
Znojmo, Lanžhot, Olomouc,
Prostějov a dorazil i jeden
zahraniční „pětibojař“ z běloruského Minsku. Tuzemští
soutěžící tak měli šanci porovnat své kvality s běloruským
závodníkem zvaný "Želba"
Akce vypukla ve čtyři hodiny
odpoledne, sluneční paprsky se
krásně opíraly o sečskou náves
a vyhřívaly vodu v „sečském
moři“. Do letošního pětiboje
se přihlásilo dvaadvacet mužů
a osm žen. Pivní klání bylo zahájeno tradiční disciplínou pití
piva na čas. Muži zdolávali
půllitr, ženy třetinku. Nejlepší výkon podal mladík David
Kolařík časem 3,52 vteřin
a slečna Monika Zapletalová
časem 5,71 vteřin. Druhá disciplína pojmenovaná „Barman“
spočívala v přenesení plných
pivních kelímků přes dráhu
a překážky bez ztrát do cíle.
Třetí klání pojmenovali organizátoři jako „Stáčírna“. Soutěžící při ní museli naplnit na
čas pivní láhve až po samotné hrdlo vodou přinesenou
v pivním kelímku. Tato sou-

těž byla hlavně o koncentraci jednotlivých soutěžících.
Čtvrtá soutěž přichystaná pro
devátý ročník Pivního pětiboje
s litovelskou záštitou v Seči nesla název „Cesta pivního poutníka“. Soutěžící museli posbírat
cestou k cíli všechny připravené
pivní suvenýry. Na konci dráhy
byl pověšený otvírák, který si
museli pověsit na krk a při tom
nesměli upustit žádný suvenýr,
ani jej položit na zem, po té se
se všemi suvenýry vrátili zpět ke
startovní čáře.
A samozřejmě poslední disciplínou byla „Sečská neckyáda
aneb plavba po sečském moři“.
Voda v nádrži letos měla barvu
moře, neboť byla krásně průzračná. Jak nám kapitán pořadatelů a nejhlavnější rozhodčí
pětiboje Oldřich Hrubý řekl,
nádrž slouží dětem ke koupání a je udržovaná díky čističce. V nádherném teplém dni
se lahodný mok konzumoval
o „stošest“, točil se Moravan
a Černý Citron, pípa se po celou akci snad ani nezastavila.
K pivu se servírovaly klobásky, maso na grilu a pro nemasožravce se smažily langoše
a česnek byl cítit všude okolo.
Svaz Dobrovolných hasičů
v Seči má skvělou pověst
a není se čemu divit, všechno

klapalo, jak mělo. Hasiči jsou
profíci a moderátor akce Láďa
"“Sovjet“ Rus vše skvěle komentoval, organizoval, vytvářel vtipné dialogy a doplňoval vše výborným výběrem
muziky.
„Máme pravidelné štamgasty,
kteří jezdí na pětiboj každoročně, mají tuto akci velice rádi,
neboť tu zažijí plno legrace.
Hlavně se zde sejdou všichni
milovníci piva a dobré zábavy.
Jsou tady Prostějováci, chataři,
chalupáři, místní lidé, lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí,
projíždějící cyklisté, výletníci
a další,“ vyjmenoval hlavní organizátor Oldřich Hrubý, který
vyhodnotil celou akci jako velice zdařilou a zábavnou.
A jak vše nakonec dopadlo?
V kategorii mužů zvítězil David Richter z Kralic na Hané,
druhé místo obsadil David
„Kopeček“ Kopecký a třetí
Radim Liška. V kategorii žen
zůstalo první místo v Seči,
když vyhrála Hana Žemličková. Vítězka pouze litovala,
že se letos nezúčastnil žádný
chlap ze Seče. Druhé místo
vybojovala Helena Špačková
a třetí obsadila Veronika Vaverková.
A na samotný závěr Litovelského pětiboje se konal
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Machr. David Kolařík z Hrubčic je novým pivním rekordmanem, když „slupnul“ pivisko za
3,57 vteřin. Video můžete najít
na www.vecernikpv.cz.
Foto: Lenka Sedláčková
oblíbený „Sečský Tuplák“.
Přihlásilo se plný tucet soutěžících, výhercem se stal v kategorii mužů Radovan Vičar
z Jednova, který vypil tuplák
za úctyhodných 7,32 vteřiny
a v kategorii žen vyhrála Radka
„Luxusová“ z Malého Hradiska
s časem 44,06 vteřiny.

následně NADÝCHALA 5,21 PROMILE!
ží v Němčicích nad Hanou pohybuje
mladá žena jevící známky podnapilosti,
přičemž vyhrožuje, že skočí pod vlak.
Na místo byla ihned vyslána policejní
hlídka, která ženu zajistila a tím zabránila jejímu dalšímu jednání,“ popsala
bleskurychlý zásah policistů Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Teprve až na své služebně policisté ženu

ztotožnili a provedli u ní dechovou zkoušku. „Jednalo se o třiatřicetiletou ženu
z Kroměřížska, které dechovou zkouškou
naměřili 5,21 promile alkoholu. Z tohoto
důvodu byla předána do péče přivolanému lékaři, který rozhodl o jejím umístění
do protialkoholní záchytné stanice. Ke
zranění osob, ani k narušení železničního
provozu nedošlo,“ konstatovala Urbánková.

Představujeme regionální podnikatele...

OKRASNÁ ŠKOLKA ADELOVÁ

Přemyslovice/pr - Okrasná školka
Adelová je rodinná firma působící ve
své činnosti od roku 2008, která sídlí
v malé vesničce Přemyslovice vzdálené
patnáct kilometrů od Prostějova. Ze svého sortimentu nabízí menší nebo vzrostlé stromky, jak listnaté, tak i jehličnany,
pěnišníky, skalničky. Na přání zhotoví i

osázené kameny na zkrášlení vaší zahrady.
Potřebujete-li poradit, je vám k dispozici poradna na webových stránkách www.
zahrada.unas.cz. K dispozici je vám také
e-shop, na který můžete zasílat své dotazy týkající se pěstování, rad pro bezproblémový a zdravý růst rostlin a další.
Otevřeno je od pondělí do pátku 8.00 až

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Za vykradení stodoly hrozí chlápkovi tři roky basy

Němčice nad Hanou, Bedihošť/
mik - Policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2 ve spolupráci s policisty z obvodního
oddělení v Němčicích nad Hanou objasnili krádež vloupáním,
ke které došlo začátkem dubna
letošního roku v Bedihošti.
Tehdy neznámý pachatel vnikl po

poškození prken na vratech stodoly
u rodinného domu do vnitřních prostor. „Odcizil z ní dvacet metrových
lešenářských trubek, plechovou
vanu, deset metrů měděného kabelu, sto dvacet metrů prodlužovacího
kabelu, nástrčná kolečka na lešení,
motor z motocyklu a několik desítek metrů rádlovacího drátu. Ma-

Heslo akce: Není důležité vyhrát, ale utopit soupeře!
Druhá BRODECKÁ NECKYÁDA přilákala stovky diváků

Brodek u Konice/mik - Hasičská zdrž vybudovaná před lety
v Brodku u Konice se už podruhé
stala středem pozornosti stovek
diváků dychtících po atraktivních
soubojích, recesi, a jak tady všichni říkají hlavně mokré srandě.
V pořadí už druhý ročník Brodecké NECKYÁDY přilákal ke zdejší vodní ploše během sobotního
nádherného odpoledne přes sedm
set návštěvníků. Akce to byla jako
řemen a Večerník byl u toho!
Raubíři, Motorkáři a Hasiči. Právě
tato tři čtyřčlenná družstva bojovala
uplynulou sobotu v krásném brodeckém zákoutí „U rybníčku“ v naplánovaném víceboji o čest a o co nejsušší
oděv. Pokud tedy soutěžící měli vůbec
nějaký na sobě... O co všechno šlo?
Organizátoři naplánovali šest klání.
Hned na začátku došlo k přehlídce podivně vyhlížejících plavidel
a diváci měli za úkol hlasovat o to
nejoriginálnější. Podle ohlasu přihlížejících fandů se dalo soudit,
že největší popularitu získala stará
Škoda 100, jež se po hladině pohybovala velmi ladně díky tomu, že
místo pneumatik měla prázdné sudy!
A pak se přešlo na kaskadérské soutěže. Jízdu na kole po prknech až do
půlky nádrže zvládnul jako jediný
bez pádu do vody domácí mladý
dobrovolný hasič. „Ani nevím, jak
jsem to dokázal. Nejdůležitější je
udržet rovnováhu a hlavně se nebát.
Kolo se musí pořádně rozjet, pomalá

jízda nemá cenu,“ dával Večerníku
recept na úspěch patnáctiletý Daniel
Zbořil. Následovaly disciplíny, které
divákům mnohdy braly dech. Po
stejných prknech museli soutěžící
převézt jednoho ze svých parťáků na
trakaři, pak přišly na řadu gladiátorské souboje jednotlivců v neckách ve
vodě nebo boj na „život a na smrt“,
kdy se na prkně uprostřed rybníka
soupeři snažili jeden druhého shodit
do vody pomocí tyče opatřené na
obou koncích polystyrénovou kostkou. Ve vodě se při této disciplíně
vymáchali úplně všichni. Odpolední zápolení pak vyvrcholilo chůzí
po tyči napříč vodní nádrží a hodně
švandy si diváci i soutěžící užili při
hledání pokladu v hlubinách rybníka.
Štěstím přímo zářila hlavní postava
brodecké Neckyády, starosta místních
dobrovolných hasičů. „Vloni byla
zima a na první ročník se přišlo podívat jen několik desítek diváků. Tehdy
to pro nás bylo těžké, nevěděli jsme,
do čeho jdeme. Chtěli jsme jen nějakým smysluplným způsobem využít
tuto vodní hasičskou zdrž vybudovanou jako prevenci proti záplavám.
Starosta obce pan Novák dostal tento
nápad, který jsme my, dobrovolní
hasiči, zrealizovali. A podívejte se
letos, nádherné slunečné počasí, z desítek diváků jsou stovky, a jednotlivé
soutěže jsme vyšperkovali o pár atraktivních novinek,“ svěřil se Večerníku
Josef Havelka, starosta Sboru dobrovolných hasičů v Brodku u Konice.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

soutěžící jsme upozorňovali, že za
své družstvo bojují na vlastní nebezpečí,“ usmíval se šéf místních hasičů
a hlavní organizátor.
Druhý ročník Brodecké Neckyády
nebyl pouze sportovní, ale bez diskuzí
i obrovskou společenskou událostí.
Pivo teklo proudem a celým areálem
se nesla libá vůně domácího guláše,
pečené krkovičky, makrel a klobás.
Viditelně spokojený byl také starosta obce. „Já myslím, že dobrý, ne?
Jsem rád, že při dnešní akci se sešla
jen samá pozitiva. Od parádního počasí přes vysokou návštěvu diváků.

A souboje ve vodě? Vždyť heslem letošní Neckyády bylo, že není důležité
zvítězit, ale utopit soupeře,“ podotkl
se šibalským úsměvem Radomír Novák, starosta Brodku u Konice.
A jak celé soutěžní odpoledne
v Brodku u Prostějova dopadlo?
Druhou Brodeckou Neckyádu zcela
ovládl domácí hasičský potěr vystupující pod názvem Skřivani. Na
druhé příčce skončili jejich starší
a zkušenější kolegové z družstva
Hasičů a třetí pak byli po sečtení
bodů z jednotlivých soutěží Motorkáři z Olomouce.

jak se bojovalo o suchou nohu...

3x foto: Michal Kadlec

Nasedněte si. Nejlepší plavidlo sestrojili domácí dobrovolní
hasiči. Posloužila jim k tomu stará vysloužilá škodovka.

17.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. Více informací o působnosti této okrasné školky se dozvíte na telefonním číslech
582 378 238, 774 552 358, e-mailové adrese
okrasna.skolka@volny.cz nebo webové stránce www.zahrada.unas.cz. Osobní kontakt na
adrese Jaroslava Adelová, Přemyslovice
480, 798 51 Přemyslovice.

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Klenovic na Hané

„Průměrně navštěvuje veřejné zasedání pět občanů...,“ lituje Václav Horák

Klenovice na Hané - Osm let působí v zastupitelstvu
Klenovic na Hané zaměstnanec prostějovského muzea Václav Horák. Sedmatřicetiletý odborník na církevní dějiny a bývalý předseda akademického senátu
olomoucké univerzity byl zvolen za KDU-ČSL, která
v jedenáctičlenném zastupitelstvu obsadila tři místa.
Vzájemnou spolupráci i komunikaci na zastupitelstvu
si Václav Horák pouze pochvaluje. Zároveň si uvědomuje, že dění v obci se velmi podrobně probírá nejen
v zasedací místnosti místní radnice ale hlavně u piklenovický zastupitel Václav Horák
va. Do jisté míry ho trápí snad jen trable s některými
o správném nastavení chodu obce
spoluobčany, kteří rozvoj obce „nepotřebují“... Co dále
prozradil v exkluzivním interview pro Večerník?
Co podle vás Klenovice v tu„Jako historik sleduji veškeré pa-

„Nechci tvrdit, že lépe už to dělat
nejde, ale pokud další vývoj bude
aspoň takový jako dosud, pak je to
cesta k fungování a rozvoji obce...“

Martin Zaoral
Členem
zastupitelstva
Klenovic na Hané jste už
osmým rokem. Naplnily se
vaše představy, s nimiž jste do zastupitelstva vstupoval?
„Před osmi lety jsem byl osloven,
zda bych nechtěl kandidovat za
KDU-ČSL do obecního zastupitelstva. Projevené důvěry jsem si okamžitě vážil a vážím dodnes. Chtěl
jsem využít bohatých zkušeností
získaných za dob studií, kdy jsem
působil jako předseda studentské
komory akademického senátu univerzity a dalších funkcích. Ovšem
nutno podotknout, že obecní zastupitelstvo funguje zcela jinak, než je
tomu u univerzitních správních orgánů, či celostátní Rady vysokých škol.
Komunální politika zvláště v menší
obci musí být založena především na
základě zdravého rozumu a projevů
lidskosti. S tím souvisí i moje před-

stavy, s nimiž jsem do komunální politiky vstupoval: krásnější obec, lepší
zázemí obce, lepší život v obci.“
V Klenovicích na Hané byly
sestaveny dvě kandidátky.
V jedenáctičlenném zastupitelstvu
obsadila KDU-ČSL celkem tři
místa. Jak probíhá vzájemná komunikace na zastupitelstvu?
„To je další bod funkčnosti zastupitelstva menší obce. Pokud se místní
život má posunout kupředu, není
prostor na nějaké politické boje.
Myslím, že politická příslušnost
nebo sympatie pro dobrou práci
v zastupitelstvu obce Klenovice na
Hané nehraje téměř žádnou roli. Za
celou dobu působení v zastupitelstvu
jsem nezaznamenal žádnou politickou rozmíšku. Tudíž musím říct, že
komunikace probíhá velmi dobře.“
Pracujete jako historik
v prostějovském muzeu.
Jak se například díváte na péči
o památky v Klenovicích a okolí?

mátky se zájmem a samozřejmě
i v Klenovicích. Musím říct, že zastupitelstvo v čele s panem starostou
má pro tuto oblast velké pochopení
a v současné době jsou zrenovovány
všechny drobné kulturní památky
místního významu na celém katastru
obce. Obec též přispěla v loňském
roce nemalou měrou na opravu sanktusní věže na kostele sv. Bartoloměje,
j která byla v havarijním stavu.“
Je mezi lidmi o dění v obci
a jednání zastupitelstva
zájem?
„To je slabina, která však není charakteristická jen pro Klenovice,
když průměrně veřejné zasedání
navštěvuje pět občanů... Ovšem
o programu veřejného zasedání jsou
občané zřejmě informováni, protože když je na programu nějaké netradiční citlivé téma, přijde jich víc.
Většinou se dění v obci probírá na
jiných místech než v zasedací místnosti, myslím tím u piva...(úsměv)“

to chvíli nejvíce potřebují?
„Konkrétní věc vám nepovím. Myslím, že trend zajištění dobrého chodu
obce je nastaven správně. Nechci
tvrdit, že lépe už to dělat nejde. Ale
pokud další vývoj bude aspoň takový, jako dosud, kdy se plně věnujeme
hledání podpůrných finančních zdrojů na investiční akce, hospodaření
s vyrovnaným rozpočtem, pak je to
cesta k správnému fungování a rozvoji obce.”
Jsou nějaké potíže, s nimiž
se dlouhodobě nejste schopni vyrovnat?
„V globále mohu říci, že dlouhodobé potíže většího charakteru u nás
nejsou. Samozřejmě se musí tu
a tam řešit trable s některými
spoluobčany, kteří rozvoj obce
´nepotřebují´, ale každý jsme jiný
a každý může mít svůj názor na
věc. Pak se tu vyskytl problém
s pedagogickým personálem ve
škole, která je rozpočtovou organi-

v ní bylo i jednaosmdesát tisíc korun.
Neznámý pachatel tak poškozenému
způsobil škodu celkem za jedenadevadesát tisíc korun,“ popsala
zlodějnu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů
krádeže a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. „Pachateli v případě
jeho zjištění hrozí vzhledem k výši
vzniklé škody až pětiletý pobyt za
mřížemi,“ upozornila mluvčí krajské
policie.

V Nezamyslicích vykradli faru!
Nezamyslice/mik - Zatím neznámý bezbožník má na svědomí
vykradenou faru v Nezamyslicích.
Poberta si předminulý víkend odnesl ze svatostánku tři tisíce korun.
„Ze spáchání trestného činu krádeže a porušování domovní svobody
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v průběhu neděle šestého
července vnikl za pomoci žebříku do prvního patra budovy fary
v Nezamyslicích. Z jednoho z po-

kojů následně odcizil tři tisíce korun
v hotovosti a v přízemí vypáčil dvířka od jedné ze skříněk, odkud však
nic nevzal. Poškozené farnosti tak
způsobil škodu za tři tisíce dvěstě
korun,“ sdělila k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
V případě zjištění pachatele mu za
oba přečiny hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

V Čechách pod Kosířem přistihli
policisté za volantem opilou ženu
Čechy pod Kosířem/mik - Až
rok ve vězení hrozí ženě, kterou
minulé úterý přistihli policisté
v Čechách pod Kosířem opilou
za volantem bavoráku.
„Ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky
je podezřelá šestatřicetiletá žena,
kterou kontrolovali policisté v úterý osmého července krátce po desáté hodině večer v Čechách pod
Kosířem. U řidičky vozidla BMW

Hopla!. Až na jednoho jediného „šikulu“ se nikomu nepodaři- Opatrně!. Převézt partnera na trakaři suchou nohou přes lávlo přejet lávku odvahy na kole bez toho, že by spadl do vody. ku byl opravdový kumšt. Chtělo to dobře si nasednout.

tento muž žádným nováčkem, již
v minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Ve zkráceném
přípravném řízení mu nyní policisté sdělili podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který mu hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi,“ informovala Irena Urbánková.

NESKUTEČNÉ! Řidič nechal
v Rozstání 81 TISÍC KORUN
Rozstání/mik - Pouhá půlhodinka
stačila minulé úterý dopoledne
k tomu, aby zatím neznámý pachatel vykradl vozidlo, které
jeho majitel nechal odstavené
u jedné z prodejen v Rozstání, a
pravděpodobně ho ani nezamkl...
„Když majitel v úterý osmého
července kolem desáté hodiny
odcházel od nákladního vozidla Nissan, nechal v jeho kabině odloženou
pánskou kabelku. Jakmile se k vozidlu zhruba za půl hodinky vrátil,
už ji tam nenašel. Někdo mu ji stačil
ukrást. Kromě mobilního telefonu,
osobních dokladů a platebních karet

Měl to pod palcem. Na líté boje druhého ročníku Brodecké Neckyády dohlížel šéf místních hasičů Josef
Havelka.
Foto: Michal Kadlec
Jediným stínem jinak výborně
připravené akce bylo zranění jednoho z bojovníků, který při souboji s tyčemi byl sražen do vody
tak nešťastně, že utrpěl tržnou
ránu na obočí. Krvácející zranění
ale okamžitě zvládli přítomní zdravotníci. „Máte pravdu, při některých
soubojích ve vodě či na prkně tuhne
krev v žilách, ale pro bezpečnost
jsme udělali maximum. Při všech
disciplínách je předepsaná ochranná přilba na hlavě a navíc tu máme
zdravotníky, včetně členů záchranné
služby z Konice. Ostatně, všechny

jiteli tak způsobil celkovou škodu za
téměř deset tisíc korun,“ připomněla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policistům se v uplynulých dnech
podařilo případ objasnit a pachatele
zjistit. „Jedná se o třicetiletého muže
z Prostějovska. Pro policisty není

v odemčeném autě. Přišel o ně...
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Žena v Němčicích vyhrožovala skokem pod vlak,
Němčice nad Hanou/mik - Jen malý kousek
od tragédie stála minulé úterý večer totálně
opilá žena z Kroměřížska. V Němčicích nad
Hanou vstoupila na místním nádraží do
kolejiště a vykřikovala, že skočí pod vlak!
Zachránili ji až přivolaní policisté...
„V úterý osmého července krátce po
šesté hodině večer přijali policisté prostřednictvím linky 158 oznámení o tom,
že se v kolejišti a také v prostoru nádra-

776 159 120

Policie dopadla zlodějskou straku z Bedihoště

provedli dechovou zkoušku, která
byla pozitivní s hodnotou 1,71 promile alkoholu v dechu. Na místě jí
policisté zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ sdělila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, v případě prokázání
viny a odsouzení jí za trestný čin
hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Válečnou munici objevili
tentokrát v lese u Slatinek
Slatinky/mik - Válečné munice je
v prostějovském regionu stále ještě
dost. Přesvědčil se o tom uplynulý
čtvrtek také mladý muž ze Slatinek. Ten našel protipancéřový granát v lese, naštěstí byl nefunkční.
„Ve čtvrtek desátého července krátce
před jednou hodinou odpoledne přijali prostějovští policisté oznámení
od devětadvacetiletého muže z Prostějovska, že v lesním porostu v kata-

strálním území obce Slatinky nalezl
munici. Na místo byla ihned vyslána
policejní hlídka a pyrotechnici. Ti zjistili, že se jedná o nefunkční dělostřelecký protipancéřový granát ráže pětasedmdesát milimetrů. Pyrotechnici
granát zajistili a převezli k odborné
likvidaci,“ popsala událost Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

Při razii na silnicích

zastavili policisté 589 aut
Každý šestý řidič spáchal přestupek!

Foto: archív Václava Horáka

zací obce. Ovšem to je stále v řešení, proto se k tomu zatím nebudu
vyjadřovat...“
yj
Co se naopak podle vás
v obci za uplynulé čtyři
roky podařilo?
„Poměrně dost. Ať už zmíníme ony
zrekonstruované drobné kulturní
památky místního významu, oprava sanktusní věže na kostele, nebo
třeba revitalizace zeleně v obci,
nákup nové cisterny pro Sbor dobrovolných hasičů a opravy místních
komunikací a chodníků.“
Hodláte kandidovat i v podzimních komunálních volbách?
„Ano, opět jsem byl osloven a opět
budu kandidovat. Důvod je prostý
- nejsem lhostejný k vývoji života
v obci, ve které žiju, a když pro to
něco mohu udělat, tak to udělám.“

Prostějovsko/mik - Tak tohle nedopadlo dobře! Policie si během předminulého víkendu vzala na paškál
řidiče na silnicích celého Prostějovska. A důkladnými kontrolami bylo
odhaleno neuvěřitelných sedmadevadesát přestupků! To znamená,
že z celkového počtu zastavených
šoférů se zhruba každý šestý z nich
provinil proti předpisům či dokonce
zákonu!
„V pátek čtvrtého a v sobotu pátého
července se uskutečnila na území
celého Prostějovska celorepubliková dopravně bezpečnostní akce
Policie ČR, která byla zaměřena
na dodržování rychlostních limitů
v obcích i mimo ně, na způsob jízdy,
dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, kontrolu zákazu požívání alkoholu a jiných
návykových látek ze strany řidičů,
používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, kontrolu předepsaných
dokladů a podobně,“ seznámila média
s rozsahem akce Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Pro samotné řidiče tato regionální razie policistů nedopadla zrovna
dobře. „Více než tři desítky policistů
v průběhu obou dnů zkontrolovaly
celkem 589 vozidel. Zjistily 97 přestupků, z nichž za 88 z nich uložily
blokové pokuty v celkové výši za
37 300 korun. Ve 42 případech se jednalo o porušení rychlostních limitů.
Za 38 těchto přestupků byly uloženy
blokové pokuty, ve čtyřech případech
bude porušení předepsané rychlosti
oznámeno příslušnému správnímu
orgánu k projednání. V dalších pěti
případech bylo zjištěno požití alkoholu ze strany řidičů. V osmi případech
z celkového počtu přestupků se jednalo o nepoužití bezpečnostních pásů,
jedenkrát šlo o přestupek ze strany cyklisty, dvanáct přestupků pak bylo zjištěno ohledně nevyhovujícího technického stavu vozidla, v sedmi případech se
jednalo o vozidla bez dálniční známky
v místech, kde je její použití vyžadováno,“ vypočítala prohřešky šoférů Irena
Urbánková.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

TOMÁŠ KŮS ZKOUŠEL
V NÁRODNÍM DOMĚ
JAKO VE ŠKOLE...

Pedagog. Tomáš Kůs při představování svého obrazu aktivně zapojil i návštěvníky, které pasoval do role
studentů.
Foto: Pavla Vašková

Kdo minulý čtvrtek dorazil do kavárny Národního domu, zažil vskutku netradiční vernisáž. Své obrazy přijel do Prostějova poprvé představit plzeňský
mnohostranný umělec Tomáš Kůs. O hudební vložku se přitom postarala
prostějovská bluegrassová skupina Fiddle Dedee. A Večerník byl u toho!
Prostějov/les
Po krátkém úvodu z úst kurátora výstavy Miroslava Švancary
si vzal slovo sám autor a bylo
opravdu co poslouchat. Od první chvíle bylo jasné, že se jedná
o osobnost opravdu fundovanou.
Tomáš Kůs není totiž pouze výtvarník, ale zároveň působí jako
nezávislý publicista a literát, teoretik umění i pedagog.
S nadsázkou a humorem provedl Tomáš Kůs exkurzi do
světa teorie umění, historie
i literatury. Při představování
jednotlivých obrazů se dokonce
na chvíli proměnil v pedagoga

a návštěvníci ve studenty, kteří
byli zkoušeni a dobře mířenými
otázkami směrováni k pochopení Kůsova výtvarného světa.
V jeho případě nejde o svět čistě
subjektivních pocitů, obrazy jsou
nástrojem k vyjádření myšlenky. A tuto myšlenku pomohl ve
svých obrazech svým zaujatým
„studentům“ najít.
V Kůsových obrazech se promítá celá jeho mnohostranná
osobnost a obrovský nadhled.
Spojuje se v ní historie, literatura i filosofie. V kontextu výtvarného umění mají jeho díla
nejblíže k postmodernismu či
neodadaismu.

„Postmodernismus v umění má
vlastně jediné pravidlo a to: že
žádná pravidla nemá,“ vysvětlil autor svérázným způsobem
tento pro něj klíčový pojem.
Při takovém přístup se nelze
divit, že svět Kůsových obrazů
je nejen velmi pestrý, ale často
i poněkud bizarní. Objevují
se na nich například růžové
prasátko na poušti, psi v kloboucích či opičák pijící ze studánky.
Pokud se budete chtít vydat
na pouť exotickou krajinou
zobrazující mysl originálního malíře, máte v Národním
domě šanci až do 3. září.

Také sedmý ročník ROCK MEMORY OF byl ve znamení
dojemných pozdravů kamarádům do muzikantského nebe
Plumlov, Prostějov/mik - Ideální počasí, plumlovská přehrada
plná vody, pivo tekoucí proudem a pláž U Vrbiček zaplněná
k prasknutí fanoušky bigbítu.
Co víc si přát? V pořadí už sedmý ročník festivalu rockových
kapel ROCK MEMORY OF
2014 měl v sobotu večer ideální podmínky i diváckou kulisu.
Na pódiu se už od šesté hodiny
večerní až do půlnoci vystřídaly
postupně nestárnoucí prostějovské kapely ATD, Plus, Keks,
Quercus a Kontakt. Hudebníci
si společně s fanoušky při akci
zavzpomínali na své kamarády a kolegy, kteří se na sobotní
festival dívali už jen z muzikantského nebe…
Neskutečný rockový nářez trval
uplynulou sobotu nepřetržitě šest
hodin, diváci tak měli jedinečnou možnost porovnat úroveň
jednotlivých kapel. „Já mám rád
Pražský výběr, takže můj favorit
jsou jednoznačně ATD, kteří mají
v repertoáru hodně písniček Kocába a Pavlíčka. Nastoupili jako
první, takže si je můžu vychutnat
ještě střízlivý,“ smál se na celou
přehradu jeden z fanoušků dobrého bigbítu. „To já zase radši Plus
nebo Kontakty. Hrají víc písničky
od Turba nebo Olympiků,“ projevila jiný názor zhruba padesátiletá
Jana.
Festival ROCK MEMORY
OF samozřejmě patří legendám, ale kdo by si myslel, že
přehlídku „starých“ prostějovských kapel navštíví jen diváci
ve věku čtyřicet let a výš, ten se
škaredě plete. „Všichni se rádi
vracíme do mládí a o to víc potěší, že na pláž U Vrbiček chodí
na naše koncerty lidé ve věku od
osmnácti do sedmdesáti let. Je
tak vidět, že jdeme správnou cestou a z festivalu se postupem let
stala prestižní záležitost nejenom
pro fanoušky dobrého bigbítu

Plumlov uvítá Kelty
z mnoha zemí Evropy

Plumlov/pr - KELTSKÁ NOC
2014 v Plumlově se již kvapem blíží
a třináctý ročník tohoto skvělého
festivalu bude opět svátkem všech,
kdo mají rádi především hudbu
vycházející z keltských tradic, ale
také irský tanec, keltská řemesla,
bojová umění, nefalšovanou keltskou spiritualitu a v neposlední
řadě i dobré jídlo a pití. Program,
v němž vystoupí umělci z devíti
zemí světa, obsahuje mnoho novinek. Pojďme si je představit...
K těm nejvýznamnějším patří:
Matching Ties (USA, IRL, GB, DE)
- nejlepší skupina německé folkové
scény, hrající tradiční irskou hudbu,
Percival a Percival Schuttenbach akustická a folkmetalová formace
z Polska, Selfish Murphy - divoký
shamrock 'n roll z Transylvánie,
Shannon - stálice irské folkové scény z Prahy, Quanti Minoris - borci
ze „štatlu“ - brněnská grupa hrající
středověký folk-rock.
V programu Keltské noci 2014
nebude chybět ani hvězdná stálice
na nebi SLIOTAR z irského Dublinu. Dále vystoupí Tomáš Kočko
a orchestr, Irish Rose (SK), Cruadalach, Clamortis a mnoho dalších.

Už brzy. Příští víkend se regionem opět rozezní tóny keltské hudby. Budete
u toho?
Foto: archív KN
A nenechte si ujít ani překvapení
Keltské noci!
„Na keltskou hudbu vám v obou večerech předvedou své umění skvělé poledancerky, kočky z Ostravy
a Olomouce, z tanečních škol Circus-pole dance studio a Apokalips-pole dance studio. Pro děti bude
v sobotu opět k dispozici výuka angličtiny v režii školy Helen Doron angličtina pro děti.
Těšte se na skvělou zábavu,“ vzkazuje za celý tým Keltské noci
a všechny její partnery Tom Somr
a dodává: „Přijďte si to s námi letos užít
v hojném počtu, náš keltský medovino-

vý mág Robert se již nemůže dočkat,
až jeho medovina poteče proudem a on
pak sám, zcela opojen, svalí se do trávy
a za zvuku keltských bubnů a irskách
píšťal bude opět snít svůj věčný sen
o krásné irské bohyni Brighid. Samozřejmě nebude chybět ani rozličné jídlo
a pití všeho druhu a protože ctíme vyváženost duše s tělem, heslo Keltské
noci 2014 bude: Nejenom básněmi živ
je člověk...“
Plumlovský kemp Žralok ožije tradiční akcí v pátek 25. (od 16.00) a v sobotu 26. července (od 11.30). Exkluzivním mediálním partnerem akce je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KELTSKOU NOC!
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O VSTUPENKY na populární mezinárodní hudební festival „KELTSKÁ NOC 2014“, která se uskuteční již příští
víkend, tj. v PÁTEK 25. ČERVENCE a v SOBOTU 26. ČERVENCE 2014. Díky Večerníku máte šanci být u toho,
a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 14. do čtvrtku 24. července ve dvou po sobě jdoucích dějstvích, přičemž na jednu vstupenku se
může těšit hned PATNÁCTKA ŠŤASTLIVCŮ.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
POKOLIKÁTÉ SE NA PLUMLOVSKÉM ŽRALOKU USKUTEČNÍ KELTSKÁ NOC?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ NOC“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 17. ČERVENCE, 12.00 hodin. Jména DESÍTKY výherců zveřejníme
v příštím vydání, které vychází v pondělí 21. července, kde také najdete i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky
pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
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Byl u toho! Duše a hlavní pořadatel festivalu Petr Zlámal si po dlouhé nemoci a hospitalizaci v nemocnici
sednul za bicí kapely PLUS. On sám byl s úrovní akce mimořádně spokojený.
Foto: www.hittrade.cz
střední a vyšší generace, ale i pro
ty mladé,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury HITTRADE. Právě on si po dlouhodobé
hospitalizaci v nemocnici a šesti
náročných operacích sedl za bicí
ve skupině Plus. „Od jedenadvacátého března, co jsem ležel ve
špitálu, jsem na nic jiného než
na ROCK MEMORY OF nemyslel. Námi pořádaný koncert
Michala Davida jsem prošvihnul, takže na festival U Vrbiček
jsem se strašně těšil. Propustili
mě před pár týdny, ale doktoři
mě odrazovali od toho, abych
se na pódiu vůbec objevoval.
Přestože jsem hodně zesláblý
a vlastně jsem se učil znovu chodit, vystoupení na MEMORY
jsem si nenechal upřít,“ komentoval svoji účast při koncertu skupiny Plus Petr Zlámal. On sám
jako hlavní pořadatel festivalu
hodnotí sobotní akci v superlativech. „Nebojím se říct, že se nám
povedlo všechno, na co jsme sáhli. Naštěstí jsme nevěřili meteorologům, kteří předpovídali bouřky
a přívalové deště. Jistě, měl jsem
připraven záložní plán s přesunem akce na zimní stadion, ale
nakonec jsme už v pátek roz-

hodli, že zůstaneme U Vrbiček.
Sledovali jsme totiž internet a ten
škaredé počasí úplně vylučoval,“
usmál se lišácky Petr Zlámal.
Právě fakt, že letošní sedmý ročník festivalu se uskutečnil na tradičním místě U Vrbiček, mělo za
následek super návštěvnost. „Jasně, lidí přišlo hodně a to je dobře.
Jsem se vším maximálně spokojený, také všechny kapely se vytáhly
a hrály jako o život. Všichni muzikanti tuto akci berou velice prestižně, s výjimkou Quercusů hrají už
tito rockeři na koncertech tak
maximálně dvakrát nebo třikrát
do roka. Takže ´Vrbičky´ je pro ně
vrchol,“ dodává matador prostějovského bigbítu, jenž tento ročník
MEMORY ROCK OF výlučně
věnoval osmnácti prostějovským
muzikantům, kteří v uplynulých
letech zemřeli. Petr Zlámal i při
vzpomínce na své zesnulé kamarády ale už teď myslí na další ročník festivalu. „Plánujeme osmý
ročník obohatit o další prostějovskou bigbítovou legendu. Po
letech se zase dávají dohromady
muzikanti z Ikarosu, takže věřím,
že jim to víc jak ten rok trvat nebude,“ prozradil Zlámal.
Jako hlavní pořadatel akce vidí
za nyní již uplynulým sedmým

ročníkem festivalu jedinou negativní záležitost. „Bohužel, ani
letos jsme se nedočkali podpory
ze strany prostějovské radnice.
Bylo nám řečeno, že akce se nekoná v Prostějově, takže je to nezajímá. Přitom za celou dobu, co
pan inženýr Fiala sliboval napuštěnou přehradu a ta zatím byla na
suchu, jsme byli jedinými, kteří se
U Vrbiček starali o zábavu. A to
hlavně právě pro Prostějovany...,“
zalitoval nezájmu prostějovského
magistrátu Petr Zlámal.
Teď má ale majitel agentury HITTRADE už naštěstí v hlavě něco
úplně jiného. K Vrbičkám totiž
míří další legenda československého bigbítu. „Na Olympiky
a Petra Jandu se nesmírně těším.
A Petr taky. Vloni na podzim skupina vystoupila ve Společenském
domě v Prostějově a Petr Janda mi
volal, že ještě nikdy nepoznal tak
skvělé fanoušky jako jsou v Prostějově,“ podotkl Petr Zlámal.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude stejně jako v případě
ROCK MEMORY OF exkluzivním mediálním partnerem
i koncertu skupiny Olympic,
o jehož přípravách budeme
čtenáře informovat v příštích
číslech.

Ze života města
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OBYVATELÉ SÍDLIŠTĚ SVORNOSTI ODMÍTLI PARKOVIŠTĚ
„Alespoň ušetříme, a to hodně,“ konstatuje náměstek Fišer

EXPRESS

zprávy

Ve středu 9. července odpoledne proběhlo v pořadí již druhé veřejné projednávání studie plánované regenerace sídliště Svornosti
ve Vrahovicích. Diskuze s občany se v jedné z tříd Základní školy
Majakovského ve Vrahovicích zúčastnili primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák a jeho náměstci Ivana Hemerková,
Alena Rašková i Zdeněk Fišer. A pochopitelně rovněž autor studie
architekt Radko Pavlacký, včetně vedoucích kompetentních odborů
magistrátu. Projednávání plánu regenerace sídliště bylo často velmi
bouřlivé, lidé jednak odmítli výstavbu nového parkoviště a snažili se
prosadit některé změny v projektu. Večerník byl u toho!
Vrahovice/mik
Parkoviště nechceme, protože by nám ho stejně obsadili
zaměstnanci Minervy. Hřiště
posuňte jen o pár metrů, ale
nedávejte nám ho pod okna,
nechceme poslouchat křik dětí.
Místa pro popelnice požadujeme kvůli zápachu dál od obytných bloků, a ty chodníky nám
opravte, jejich síť PAK narovnejte! Tyto, ale i další požadavky vznášeli minulou středu lidé
ze sídliště Svornosti směrem
k radním a architektu Radko
Pavlackému.
„Každé projednávání konkrétního zámyslu města má sloužit především k tomu, aby se
vyjasnily některé technické
záležitosti dané studie. Ale
zejména jde o to, abychom
zjistili názory občanů a jejich
konkrétní požadavky nebo
návrhy na změny začínajícího
projektu. Docela mě překvapilo, že zdejší občané odmítli
výstavbu parkoviště, přestože právě nedostatek parkovacích ploch je problémem
všech prostějovských sídlišť.
Pokud ale obyvatelé vrahovic-

kého sídliště další parkovací
místa nechtějí, tak tam prostě
nebudou,“ konstatoval o den
později Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Naopak námitkám proti přemístění dětského hřiště
uprostřed vnitrobloku rozumí
a chápe je. „Sám jsem zastáncem toho, aby dětské hřiště
zůstalo uvnitř sídliště, rodiče
k němu měli blízko a jejich
malá dítka byla pod přímým
dohledem. Zároveň rozumím
i těm námitkám občanů, kteří
si nepřejí umístění dětského
hřiště u domu, ve kterém bydlí převážně starší a nemocní
spoluobčané. Chápu, že častý
dětský křik pod otevřenými
okny není to pravé ořechové,“
svěřil se Pišťák.
„Rekonstrukce sídliště Svornosti ve Vrahovicích, kterou
plánujeme na příští rok, má
stát zhruba dvacet milionů
korun. Bohužel, na tuto investici nezískáme žádnou státní
ani evropskou dotaci, protože
se nejedná o panelové sídliště, nýbrž zde stojí pouze zděné
domy. Budeme ji tedy muset
platit z vlastního rozpočtu.

Takže pokud lidé z tohoto
sídliště odmítnou například
výstavbu parkoviště, jenom
tím ušetříme. A to dost významnou částku,“ zareagoval
na požadavek občanů sídliště
Zdeněk Fišer, primátorův náměstek zodpovědný za stavební investice.
Několik lidí ze zmíněného
sídliště Svornosti na veřejném projednávání projektu
zmínilo rovněž obavy o zahrádky, které lemují jeden
z chodníků podél obytných
bloků. „Tento chodník projde
výraznou rekonstrukcí a kvůli
zimní údržbě zde vybudujeme
chodník zátěžový, aby přečkal údržbu pomocí techniky.
Je pravda, že studie počítá
i s rozšířením této komunikace pro pěší, čímž zhruba o půl
metru ukrojíme ze zmíněných
zahrádek. Nepůjde ale o žádnou drastickou úpravu. A co
se týká těchto zahrádek, musíme v budoucnu prověřit jejich uživatele. Někdo tady za
zahrádku platí pronájem, ale
několik parcel je tu zřízených
takzvaně načerno,“ podotkl na
toto téma náměstek Fišer.

Radní pod palbou

Nyní projektant podle připomínek občanů zpracuje dvě
konečné studie regenerace
sídliště Svornosti a ty budou
zaslány jednotlivým samosprávám obytných bloků.
Podle většinového názoru se
pak vybere jedna, podle níž
se vypracuje projekt.
To ano, tamto zase ne! Lidé ze sídliště Svornosti ve Vrahovicích odmítli parkoviště se svislým stáním
před zdejšími garážemi. Na opravu chodníků se ale těší.
2x foto: Michal Kadlec

I o prázdninách
zpravodajství
ik p v .c z
aktualizované
w w w .v e c e r n

Nezůstane projekt rondelů na Poděbradově náměstí „V ŠUPLÍKU“?
„V žádném případě, dostane se na něj v příštích letech,“ ujišťuje Alena Rašková

Prostějov - Jak Večerník informoval v minulém vydání, prostějovští radní se rozhodli dát přednost stavbě
kruhové křižovatky na Přikrylově náměstí před podobnou dopravní investicí na náměstí Poděbradově.
Otázkou teď ale je, zda projekt dvou menších rondelů
na Poděbradově náměstí nebude na dlouhá léta odložen a zapomenut. Náměstkyně primátora pro dopravu
Alena Rašková (na snímku) to ale v dalším rozhovoru
dlouhodobého seriálu Večerníku razantně odmítá.
Michal Kadlec
Jak moc těžké bylo rozhodnutí dát přednost rondelu na Přikrylově náměstí
před podobným řešením dopravní situace na Poděbradově
náměstí?
„Musím přiznat, že to rozhodnutí vůbec nebylo těžké. Na
projektu kruhové křižovatky
na Poděbradově náměstí jsme
začali pracovat před třemi lety,
tedy v době, kdy v této lokalitě
INZERCE

nastala takřka neřešitelná dopravní situace. Jenom si vzpomeňme, jak stála auta ve frontě přes celou Palackého ulici.
Jenomže od té doby se situace
v mnohém změnila. Jak totiž
severní obslužná komunikace odtáhla auta z Plumlovské,
tak zásluhou jižního kvadrantu
došlo k poklesu počtu vozidel
směřujících právě na Poděbradovo náměstí a jeho okolí. Naproti tomu právě teď nás zase
sžírají problémy v Kostelecké

ulici, rondel na Přikrylově náměstí tak dostal jednoznačnou
přednost.“
Čím to, že v posledních letech právě v Kostelecké
ulici tak zhoustla doprava?
„Jak jsem už uvedla, severní obchvat dokázal maximálně snížit
počet aut v Plumlovské ulici. Jenomže řidiči ze sídliště Hloučela a
ze sídliště Svobody, kteří mířili do
centra města, a vzali to přes tento
obchvat, zase z druhé strany zahltili Kosteleckou. Takže uvolnila se
Plumlovská, ale ucpala se Kostelecká. A v této ulici je dnes jednoznačně nejhorší dopravní situace.“
Prozatím bylo na křižovatce učiněno alespoň částečné opatření, kdy se prodloužil interval „zelené“ na
semaforech při výjezdu na Přikrylovo náměstí...
„To ano, jenomže prodloužená
možnost výjezdu z Kostelecké na
Vápenici nebo do Blahoslavovy

ulice pomohla jen nepatrně. Neřeší to celkový problém.“
Jenomže tato potíž mohla
být vyřešena už před sedmi lety, kdy rondel na Přikrylově náměstí byl už vyprojektován. Není to škoda?
„Jak se vyvíjí situace na silnicích, tak se stejně vyvíjí názory
v dopravě. Ano, před těmi sedmi
lety jsme skutečně byli jen kousek od výstavby rondelu na Přikrylově náměstí. Jenomže tehdy
převládaly názory, že na vnitřním
okruhu města není možné kvůli
systému světelného zařízení slučovat klasické křižovatky s těmi
kruhovými. Teprve až v průběhu
posledních let se jasně prokázalo, že je to nesmysl a že to jde...
(úsměv)“
Kdy mohou Prostějované
očekávat stavbu rondelu
na Přikrylově náměstí?
„Projekt je víceméně připraven
a uděláme všechno pro to, aby

Olomoucký kraj zařadil tuto
investici už do svého rozpočtu
pro příští rok 2015.“
Poslední otázka směřuje znovu na projekt
dvou rondelů na Poděbradově náměstí. Neskončí tyto
plány zase na několik let takzvaně v šuplíku?
„Tak to rozhodně ne, nic
v šuplíku zůstávat nebude!
Tento projekt se zpracovává
a neustále vylepšuje třetím
rokem, stál hodně úsilí i finančních prostředků. Je ale
pravda, že v současné době
vám nedokáži říct, kdy se nám
podaří Olomoucký kraj ´přemluvit´ k jeho financování.
Krajské investice do dopravy
v Prostějově jsou v těchto letech maximální, jako nikdy
předtím. Prioritou je nyní
rondel na Přikrylově náměstí,
Poděbradovo dostane zelenou
v dalších letech.“

Foto: archív Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Letní rostlinky tisíce chutí

zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Milí příznivci Večernice,
po další krátké přestávce vás srdečně vítám u naší-vaší
-vvaš
aší oblíbené rubriky Večernice. Dobře se usaďte, přibližtee ssii sklenku vody a třeba i menší zákusek, prostě udělejte si chvílil
pohody. Pojďme se společně podívat, co zajímavého
vého si
pro vás opět připravila.... V první řadě si povíme, ja
jak
k př
přee
dejít nevolnosti z cestování, uvaříme si výborné špagety,
řekneme si, který orgán je v tomto měsíci nejdůležitější
ůležitějšíí
z pohledu čínské medicíny a v neposlední řadě see mrkne
mrkneeme na rostlinky tisíce chutí. Zkrátka zde máme zajímavé
rady
ajímavéé rad
dy
a typy, které se vám budou určitě hodit. Samozřejmě
j ě ani dnes
nechybí další exkluzivní rozhovor. Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje vaše Aneta Křížová.

Každý jsme to už určitě zažili buď osobně, nebo jsme
byli svědky nevolnosti při
cestování. Ať tak či onak,
jistě se shodneme na tom,

že nevolnost při cestování
dovede znepříjemnit nejen
cestu na dovolenou. Existuje
však několik druhů osvědčené pomoci, díky které vás

Foto: Internet

již nevolnost z cestování nepřepadne. Základním pravidlem, jak se těmto obtížím
vyhnout, je být vždy připraven. To znamená, že ještě
před samotnou cestou vykonáme malý rituál a následně
si zvolíme způsob, který zamezí nevolnosti...
Není nutné užívat chemické
léky na nevolnost, ty sice většinou působí dobře, avšak dovedou nás natolik otupit, unavit a oslabit, že dalších několik
hodin jsme takřka „mimo“.
Nehledě na to, že tyto léky negativně působí na organismus.
Mnohem lepší je sáhnout po
alternativním způsobu, který je
daleko více efektivní. Začneme tedy již zmíněným malým
rituálem.
Tento rituál je možný vykonat den před odjezdem, hodinu před odjezdem, již v dopravním prostředku anebo
i týdny dopředu, pokud tedy
máme z nevolnosti při cestování takový strach. Je třeba se
v klidu usadit a být nejlépe sám
v naprostém tichu. Zavřete oči,
pětkrát se zhluboka nedechnete a vydechnete, vnímejte svůj
dech. Krátce zkuste na vnímat,
kde se nacházíte, co slyšíte,
vidíte a co cítíte. Stále však
máte zavřené oči. Následně si
zkuste představit, jak se v klidu,
v harmonii i naprosté pohodě
balíte na cestu, pak jak nasedáte do dopravního prostředku,
a následně jak již v klidu sedíte
uvnitř dopravního prostředku.
Poté si zkuste vizualizovat celý
průběh cesty. Tedy to, jak pěkně
sedíte, jak se díváte z okna, jak
se cítíte dobře. Klidně si představte i nějakou pauzu na jídlo,
či toaletu. Důležité je, abyste

po celou dobu představy viděli sami sebe, jak jste v klidu
a pozitivně naladěni. Tímto
způsobem si představte celý
průběh cesty, až do cílové stanice. Stále mějte zavřené oči.
Jakmile dojedete do cíle, představujte si, jak vesele vystupujete z dopravního prostředku.
Úplně cítíte, jak je vám dobře
a jak máte pocit radosti a tepla
z toho, že celá cesta proběhla
bez komplikací. V tomto okamžiku se opět pětkrát nadechneme a vydechneme, pomalu
budeme otvírat oči a navracet se
zpět do přítomného okamžiku.
Tuto vizualizaci si můžete
opakovat před cestou klidně
každý den před spaním či kdykoli během dne. Vizualizace
je vhodná jak pro dospělé, tak
i děti. Mozek se při ní jakoby
naprogramuje tak, že cestu bez
obav a komplikací zvládnete.
Dalším krokem je před cestou
vypít meduňkový či zázvorový čaj. Následně si již stačí
vybrat, zda místo léků sáhnete
po homeopatikách Borax, Nux
vomica, Cocculine, Tabacum
nebo po velice účinných japonských švestičkách UMEBOŠI.
Těsně před cestou a dále po
cestě také můžeme popíjet tři
decilitry vody zředěné dvěma
lžičkami jablečného octu. Samozřejmě u sebe musíme mít
neperlivou a nehlazenou vodu,
kterou mírně popíjíme, a také
je dobré mít v kapse hroznový cukr. Doufám, že vám můj
recept, jak zatočit s nevolností
pomůže. Vizualizace pomáhá
účinně jinde a stejně tak dobře
i při nevolnosti z cestování.
Věříme, že žaludeční nevolnost vás již nepotká a přeji
příjemnou cestu i dovolenou.

rozhovor se zajímavou osobností....

O některých rostlinkách se dá
říci, že mají tisíc chutí. Při jejich
ochutnání ihned totiž začnete
cítit několik tónů, které ne a ne
přestat. Cítíte se jako v pohádce,
máte v ústech něco, z čehož nevyprchá chuť. Neuvěřitelné. Níže
tedy uvádím mnou osvědčené
rostlinky nekonečných chutí...

Medvědí česnek
Je velice oblíbený v alpských
zemích a postupně se začal dostávat i k nám. Nejenže najde
uplatnění jako léčivka, ale oceníte
ho i díky zajímavé chuti v kuchyni. Na první pohled, tedy vůni,
připomíná klasický česnek, ale
ve skutečnosti je jemnější. Jeho
chuť je i více propracovanější.
Taktéž oproti česneku se zde nezpracovávají stroužky, nýbrž jen
listy nebo květ či cibulka. Spařené
listy pak můžeme používat jako
špenát. Jinak jej oceníte na mase,
v polévkách, omáčkách, salátech
a podobně. Kromě toho účinně čistí
a regeneruje játra, má protizánětlivé
a antibakteriální i antimykotické
účinky, dále je močopudný, dobře
působí na trávící systém a používá
se proti střevním parazitům. Také
obsahuje vápník, vitamín C, železo
a beta-karoten.

Rukola
Ttradiční zejména v Řecku, Francii a Itálii. Rukolu už můžeme
běžně pěstovat i u nás, k dostání
u nás je její příbuzná, a to roketa.
Semínka rokety jsou běžně na rozdíl od rukoly k dostání. Chuť je

Foto: internet
však totožná. Má výbornou lehce
štiplavou a nahořklou chuť, přesto
naprosto bohatou pro naše chuťové
pohárky. Chuť rukoly či rokety
je nepopsatelná, dovede zpestřit
úplně každé jídlo, tedy maso, saláty,
rýži, brambory či chléb na svačinu.
Stejně jako medvědí česnek i rukola je pro náš organismus velice
prospěšná. Například obsahuje
více vitamínu C a betakarotenu než
jiné listové zeleniny, také působí
proti únavě, posiluje imunitu,
zvyšuje chuť k jídlu, podporuje
trávení, detoxikuje játra, čistí krev
a má močopudné účinky. Její konzumací chráníme organismus před
rakovinou.

Koriandr
Mezi další rostlinky, které mají rozmanitou a bohatou chuť mnoha
tónů, patří koriandr, který roste
ve středomoří a pro svou chuť
i účinky je uznávaný již tisíce let.
Má jedinečnou orientální chuť
i vůni, na kterou nejsme příliš
zvyklí. Mnoho lidí ho tak ihned
odsoudí, ale po přidání špetky
například do grilovaného masa
zjistíte jeho půvab. Báječně se hodí

i do polévek, omáček, dušeného
jídla, ale také do salátů, pomazánek
či na svačinu. Mnoho výzkumů
dokonce ukázalo, že koriandr umí
účinně bojovat se salmonelou
i s bakterií E.coli. Výborně pomáhá
i při střevních potížích, proti
nadýmání a pročisťuje tělo. Koriandr je také velice bohatý na vitamíny A, B1, B2 a C.

Estragon
Poslední rostlinkou, která je velice
rozmanitá svou chutí, je estragon.
Nejvíce se pěstuje v Arménii
aTurecku.Stejnějakovýšezmíněné
i estragon lze pěstovat jen tak na
zahrádce. Estragon je poměrně
hodně aromatický, má lehce pikantní a přesto hořkosladkou chuť. Do
jídla ho tedy používáme střídmě.
Skvěle se hodí jak ke grilování,
tak do marinád, omáček, nádivek,
brambor, masa, ryb či polévek. Má
vynikající účinky na trávení, působí
proti kornatění cév, na snížení tlaku,
napomáhá spánku a má tonizující
účinky. Snítka čerstvého estragonu
navíc při rozžvýkání osvěžuje
dech. Výborně zabírá při křečích
v oblasti žaludku a trávení vůbec.

kulinářský
k
u llin
iná ký k
koutek

aneb tip do kuchyně...

Letní osvěžující špagety
Ingredience:

500 gr špaget
menší smetana
5 ks vejce
extra panenský olivový olej
cherry rajčata
Foto: internet
česnek
polníček
postup:
nejlépe parmazán
Do vody osolené himalájskou solí dáme vařit těstoviny. Mezitím na 200 g slaniny nebo masa dle chuti
pánvi smažíme kostičky nebo nudličky slaniny či masa dle chuti. Zá- koření dle chuti (bazalka, tymián).

roveň se slaninou lehce osmažíme česnek a pár nakrájených cherry
rajčátek. Česnek by neměl při smažení zhnědnout, pokud ano, do jídla jej nepřidáváme. Nyní si do misky
nebo hrníčku připravíme smetanu, vyklepnutá vejce, hrstku koření dle chuti a velkou lžíci olivového oleje. Vše chvíli mícháme. Jakmile jsou těstoviny hotové, slijeme z nich vodu a necháme je řádně odkapat.
Hned vzápětí, ještě když jsou těstoviny horké, přidáme smíchanou smetanu s vejci a olivovým olejem.
Intenzivně, rychle ale jemně mícháme. Snažíme se, aby všechny špagety byly obaleny vejci, která teplem
houstnou. Špagety by neměly být díky smetaně, vejci a olivovému oleji suché, pokud by se tak stalo, můžeme přidat pár kapek vody a dále míchat. Na závěr přidáme horkou slaninu či maso dle chuti, společně
s lehce osmaženým česnekem i rajčátky. Nezapomeneme posypat parmazánem. Přidáme najemno naneupravená,
krájený
j ý polníček
p
a neupr
ppravená,, nakrájená
j á cherryy rajčátka.
j
Dobrou chuť.

„Pánevnímu dnu škodí zadržování či nucení na toaletu,

ale i sed na židli...,“ říká fyzioterapeutka Kateřina Šustrová

V dalším díle seriálu zajímavých rozhovorů se tentokrát Večernice vydala zjišťovat informace ohledně
pánevního dna. Co je to pánevní dno? Jakou má funkci? Jak poznáme oslabené nebo disfunkční pánevní
dno? To vše a ještě více se dozvíte v následujícím
exkluzivním interview s fyzioterapeutkou Kateřinou
Šustrovou...
Aneta Křížová
Můžete čtenářkám vysvětlit, co je to pánevní
dno a jakou má v těle funkci?
„Představte si pánev jako mísu,
uprostřed mísy je díra, kterou
překlenují svaly, tedy svaly pánevního dna. Pánevní dno jako
celek hraje v našem životě velice
důležitou roli jak pro ženy, tak
i pro muže. Podpírá všechny naše
vnitřní orgány a zachovává jejich
uložení na správném místě, a tím
tak podporuje jejich funkci. A jako
součást hlubokého stabilizačního
systému pomáhá našemu držení
těla, podporuje stabilizaci páteře
v bederní oblasti, umožňuje nám
vzpřímenou chůzi.“

Častým problémem je
oslabené pánevní dno,
jak k tomuto dojde?
„Správné pánevní dno pruží,
nefunkční pánevní dno je buď
oslabené jako vytahaná guma
v kalhotách a potřebuje aktivovat, posílit, nebo naopak je
v napětí a je nutné ho zrelaxovat. Více lidí spíše potřebuje
pánevní dno zrelaxovat, aby
začalo fungovat. Největší zátěž
pro pánevní dno je porod, proto
je toto téma hodně spojováno se
ženami. Pánevnímu dnu škodí
i například zadržování či nucení
na toaletu, sed na židli a podobně, přičemž nemůže plnit svoji
funkci při rozestupu přímého
břišního svalu.“

Jak poznáme, že máme
oslabené nebo disfunkční
pánevní dno a jaký to má na
naše tělo vliv?
„Jistou známkou jsou bolesti zad,
i malý náznak inkontinence moči,
stolice, či plynů, při sníženém sexuálním prožitku, až nechuti na
sex, únava, nedostatek energie,
u mužů potom může být příčinou
zbytnění prostaty či dysfunkce
erekce. Pánevní dno rádo poklesává, pokud je na něho naložena
velká hmotnost jako těhotenství
či obezita, jestliže nosíte a zvedáte
těžké věci. Také všem ženám v těhotenství vlivem hormonů měkne
pro snazší porod, po nástřihu hráze
p porodu...“
p
při
Jakým způsobem lze tyto
potíže řešit?
„Naučit se pánevní dno aktivovat
i relaxovat, brát ho jako součást
takzvaného kvarteta svalů našeho
hlubokého stabilizačního systému,
které tvoří pánevní dno, hluboké
svaly břicha, zad a bránice. Jeden
bez druhého neumí pracovat.“

„Pánevní dno rádo poklesává,
pokud je na něho naložena velká
hmotnost jako těhotenství či obezita,
jestliže nosíte a zvedáte těžké věci.“
fyzioterapeutka Kateřina Šustrová
o problémech a vlivu na naše tělo
Můžete
Můž
Mů
ůžette ná
nám
ám zá
závěrem
ávěěrem po
poradit pár cviků na posílení pánevního dna?
„Pánevní dno nejsou svěrače. Přerušovaným močením a podobnými cviky ještě více zvýšíte napětí
pánevního dna. Čistě na relaxaci
pánevního dna nám postačí smotaný ručník do ruličky, na který
si sedneme tak, že rozdělíme naši
pánev na dvě poloviny. S nádechem spustíme sedací hrboly více
k zemi a s výdechem jakoby kleštěmi chytneme ručník a stiskneme
či nadzvedneme.“

Foto: Aneta Křížová
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Prázdninové povídání s vedoucí mateřské školky Aloise Krále v Prostějově

„Z dětských dlaní a důvěřivých tvářiček čerpám hodně energie,“ říká Lenka Růžičková

ŠOK! MHD v Prostějově

zdarma?

Prostějov/red - V klubu zastupitelů zvolených do Zastupitelstva města Prostějova za ČSSD
se již několik měsíců diskutuje
o možnosti zavést pro občany
městskou hromadnou dopravu
zdarma! Stručně řečeno jízdné
by hradil magistrát.
„Účelem této myšlenky je především vyvolat diskusi na toto téma.
Najdou se argumenty pro i proti.
Výhodou je určité odlehčení značné
dopravní zátěže, nevýhodou navýšení finančních prostředků z rozpočtu města o zhruba devět milionů
korun na úhradu prokazatelné ztráty
dopravci. V České republice jsou
města, kde se tato praxe osvědčila,
jako například Frýdek-Místek. Po
zavedení bezplatné MHD zde byl
postupně nárůst o padesát procent

cestujících. Zřejmě budu obviněn
z populismu, ale to jsem už zažil
například při řešení ghetta u Svaté
Anny. Problematika MHD, která je
v Prostějově ekologická a na solidní
úrovni, za debatu i polemiku určitě
stojí. V případě zájmu rád poskytnu
komukoliv doplňující informace,“
napsal do Večerníku Alois Mačák,
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a člen Rady města Prostějov.

Prostějov - Na každém z nás zanechají stopy lidé,
se kterými se setkáme v raném dětství. Vzpomínám
s velkou láskou na své prarodiče, kteří se mi věnovali mnohem víc než zaměstnaní rodiče. Se stejnou
láskou vzpomínám na své učitelky z mateřské školy,
stejně jako moje děti stále milují Alenku Polákovou.
Synovec, kterému je přes dvacet, dodnes vzpomíná
na báječnou „pančitelku“ Lenku Růžičkovou. Právě
s ní, dnes vedoucí MŠ Aloise Krále, jsem se před
časem setkala. A už vím, proč je báječná. S dětmi to
totiž neuvěřitelně umí. A nejen s nimi...
Jak jste se k tomuto povolání vůbec dostala a jak
dlouho už učíte?
„Asi vůbec první impulz přišel
v době, kdy jsem chodila do školy
já sama. Měla jsem totiž štěstí na
skvělou učitelku. Ta ve mně probudila touhu pracovat jednou s dětmi.
Splnilo se mi to a po maturitě v roce
1978 jsem nastoupila do mateřské
školy ve Vícově, následně po mateřské dovolené pak do mateřinky
Aloise Krále. Od roku 1984 jsem
zde až dosud, poslední roky jako
ředitelka a vedoucí učitelka.“
Co vás na práci s dětmi
baví? Musí být docela náročná...
„Upřímně musím říct, že to není
vedoucí funkce, která by mě na-

Teď to vypadá, že vaše prá- hne, dokud poslední nebude. Jeden
mi malé obecné znalosti, malou
ce je pořád velmi vážná...
slovní zásobu. Předpokládám,
chlapeček jel dokonce domů na
že to je jedna z věcí, kterou se „Kdepak, není. Děti jsou bezpro- školní tříkolce, od které se odmítl
střední, rády se chlubí a já miluji odloučit...(úsměv)“
snažíte změnit...
„Ano, klademe velký důraz na chvíle, kdy přijdu do práce. Projdu
Vzpomínáte na nějakou
český jazyk. Už několik let tře- všechna oddělení, pozdravím kolesituaci, která vás pobaviba dětem čteme před spaním gyně a samozřejmě děti. Každé se la či potěšila?
pohádky. Živý hlas funguje mi snaží sdělit své zážitky, chytit „Jednu dobu k nám chodila spousta
jako velmi dobré uspávadlo, mě za ruku. Z teplých dětských dětí vietnamské národnosti. Byly
děti zklidní a navíc poslouchají. dlaní a důvěřivých tvářiček čerpám velmi učenlivé, poslušné a tiché,
O každém příběhu si pak poví- hodně energie. No a s tou legrací, pracovat s nimi byla velká radost.
dáme, takže dávají pozor, aby dětem se domů moc nechce. Skoro Tu mi udělal i jeden z vietnamských
o něco nepřišly. Na tohle čtení se denně jsme svědky, jak argumen- tatínků, který mi sdělil, že jsem moc
těší stejně jako my, nosí si i kníž- tuje nešťastnému rodiči, že chtělo dobrá, ale za manželku by mě nejít domů jako poslední a tak se ne- chtěl. Jsem prý totiž moc akční.“
plňovala (smích). Papíry kdykoli ky z domova.“
vyměním za dětské ručky a zvídavé
hlásky. Baví mě, a hlavně naplňuje,
skutečnost, že na vlastní oči vidím,
jaké s každým dítětem uděláme za
ty zhruba tři roky, co k nám chodí,
pokroky. Jak se z vyděšených mrňat
stanou pyšní předškoláci. Že ta práce
opravdu
stála za to.“
p
Změnily se nějak děti za tu
dobu, co učíte?
„Hodně. Je mezi nimi mnohem víc
individualit, musíme přemýšlet, jak
s nimi vycházet, čím je zaujmout. Ke
každému musíme zvolit ten správný
přístup. Berou nás pak jako autority
a musím říct, že v mnoha směrech
i větší, než jejich vlastní rodiče.“
Neustále akční. Z Lenky Růžičkové sálá pozitivní energie, kterou dokáže nakazit každého. Stejně tak ale
Druhá změna je méně kdykoli nabídne pomocnou ruku či pohlazení. Proto na ni „její“ děti nikdy nezapomenou. Proto pro ně už navždy
příjemná. Děti mají vel- bude jejich „pančitelka“.
Foto: archív L. Růžičkové

šoférka SRAZILA
ZLODĚJ vyplenil chatky v Říční ulici Neopatrná
V
Oděvním
podniku
HOŘELO!
dvanáctileté dívenky na kolech!

Prostějov/mik - Ten se s tím tedy vůbec
nepáral! Nezvaného hosta měly v noci
ze středy 9. na čtvrtek 10. července zahradní chatky na pozemku v Říční ulici
v Prostějově. Řádil tady zloděj a prachsprostý vandal v jedné osobě. Nejenom, že
z chatek ukradl několik věcí, ale BEZDUŠE
poničil i vybavení v jejich okolí!
„Zatím neznámý pachatel během uvedené
noci vytvořil v plotu otvor, kterým vnikl na
pozemek se dvěma chatkami. Do obou se
vloupal a kradl v nich. Z jedné odcizil jízdní
kolo značky Olpran, z druhé zahradní louč
a tři prosklené kovové lucerny. Tím to ale
neskončilo. Zaměřil se totiž i na vybavení
venkovního prostoru. Nejenže z něj odcizil
kovový plech, plechový přístřešek o velikosti

dvakrát čtyři a půl metru, čtyři dvoumetrové
kovové kulatiny a stavební kolečka, ale
poškodil také houpačku, ohradník na dřevo,
solární lampy, přičemž dvě odcizil a nepohrdl
ani kovovými stojany na květiny. Rozbil
i ptačí budku a zrcadlo,“ vypočítala dlouhý
seznam lumpáren Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Škoda poškozením byla vyčíslena na téměř
pět tisíc korun, odcizením zhruba na třináct
tisíc korun. „Pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí za přečiny krádeže a porušování
domovní svobody až tříletý pobyt za mřížemi.
Policisté na případu pracují a po pachateli a odcizených věcech pátrají,“ dodala Urbánková.

Čechůvky/mik - Vyloženě z neopatrnosti
a nedostatečného rozhledu došlo minulé
úterý ke srážce osobního vozidla se dvěma
mladými dívkami na kolech. Řidička osobního auta couvala z parkoviště do komunikace a obě děti přehlédla.
„V úterý osmého července kolem
osmé hodiny ráno došlo na ulici
Československého armádního sboru ve
Vrahovicích-Čechůvkách ke střetu mezi
osobním vozidlem a dvěma cyklistkami. Ke
střetu došlo v okamžiku, kdy osmatřicetiletá
žena vycouvávala s osobním vozidlem
z místa ležícího mimo komunikaci a
pravděpodobně přes zaparkované nákladní
vozidlo přehlédla dvě cyklistky, které

jely po silnici. Po střetu obě dvanáctileté
dívenky spadly na zem,“ popsala nehodu
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Střet s autem nebude mít naštěstí pro obě
dívky větší následky. „Sanitkou rychlé záchranné služby byly převezeny do nemocnice na ošetření. Podle prvotní lékařské
zprávy utrpěly pouze lehké zranění s dosud
neustanovenou dobou léčení. Řidička byla
podrobena na místě dechové zkoušce na
alkohol s negativním výsledkem, hmotná
škoda na vozidle i jízdních kolech činí jeden
tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské policie
s tím, že nehodu nadále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově.

Prostějov/mik - Hasiči měli po
krátké odmlce od všem známé
demolice znovu co dělat v areálu bývalého Oděvního podniku.
Tentokrát tady hned na třech
místech hořela suchá tráva.
Kdo ji zapálil, se doposud zjistit
nepodařilo...
„Minulé úterý osmého července v podvečerních hodinách
byla na základě informace
získané na lince 156 vyslána
hlídka strážníků do lokality
bývalého Oděvního podniku k hořícímu travnatému
porostu. Oznamovatelka nebyla schopná označit přesné

místo, kde k zahoření dochází, proto strážníci vyjeli
prověřit zmíněnou oblast pro
získání konkrétních údajů
k přivolání hasičů. Riziková
zóna byla zjištěna v blízkosti hlavního vchodu stávající
budovy. Jednalo se tři menší plochy hořící suché trávy
o rozměru zhruba jeden krát
tři metry. Dvě z nich uhasili
sami strážníci, třetí pak hasiči,“ popsala úterní zásah Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov
s tím, že k žádné finanční škodě nedošlo.

ZA BODNUTÍM BYLA ÚDAJNĚ NEVĚRA A SEX VE TŘECH Křižovatka v Čechůvkách:
M. Janeček: „Nebýt toho, že ti dva chlápci utekli, asi by zabil i je...“

Prostějov/mik - Policie zatím o detailech hrůzného činu, o kterém
jsme čtenáře obsáhle informovali již v minulém čísle, hovořit
nechce. Večerník však v místním
podsvětí zaslechl hned několik
„zaručených“ zpráv a spekulací.
Ta nejčastější hovořilo o tom, že
za vším stojí sex! Ostatně i „kápo“
prostějovských
bezdomovců
Martin Janeček se s touto verzí
ztotožnil. Podle svých slov ví přesně, co se v ono osudné páteční odpoledne v bytě domu na Žižkově
náměstí číslo 19 v Prostějově stalo.
„Byl jsem s ním pár minut předtím,
než se vše odehrálo. Jarda okolo
poledne šel domů, měl dost naváto,
hodně ten den pil. Jenomže dveře od
bytu byly zamčené a klíče zastrčené
v zámku zevnitř. Chvíli jimi lomcoval, pak se ale naštval a vrátil se
zpátky do Besedy. Dal si další pivo
a zprvu v klidu poseděl. Pak se ale

rozhodl vrátit domů. Ani nevím, jak
se dostal do bytu, ale uvnitř našel
svoji družku, jak souloží hned se
dvěma chlapíky,“ prozradil exkluzivně Večerníku Martin Janeček.
Co pak následovalo, si už každý jistě
domyslí. „Jarina samozřejmě chytil
rapl, začal zuřit. Vzal nůž a nejprve se ohnal po těch mužích. Nebýt
toho, že ti dva utekli, asi by zabil
i je. Pak se začal hádat s družkou a
ve vzteku ji bodl do břicha. Přesně
tak to bylo, nevymýšlím si,“ dušuje
se Martin Janeček.
Jak ale tyto přesné detaily zná,
odmítl říci. Svého kamaráda,
který je v současnosti ve vazební
věznici, se pak zastává... „Není
to všechno úplně tak, jak jste ve
Večerníku napsali. Jo, jasně, Jarek
chlastal a taky jednou seděl za to, že
někoho zmlátil. To už je ale hodně
dávno, před pár lety měl mrtvičku
a dodnes chodí o holi. Teď už by
jinak nikomu neublížil,“ vyjádřil své
přesvědčení známý prostějovský
bezdomovec.

Jenomže pravda je taková, že Jaroslav Paulina, přestože kromě závislosti na alkoholu byl i zdravotně
indisponovaný, přece jen k násilí
sáhnul. A k tomu nejhoršímu. „A co
měl dělat? Partnerka se mu kurvila, kde mohla, což mnohdy věděl
a trpěl to. Sice se kvůli tomu často
hádali, a dokonce i poprali, jenomže Jarda už souložit nemohl, po
mrtvičce se mu už prostě nepostavil. A ta opilá coura toho využívala,
podváděla ho skoro s každým,“
dodal na závěr své výpovědi bezdomovec Martin Janeček.
Večerník se v pátek dotázal policie, zda je tato verze tragédie
z pátku 4. července pravdivá.
„Pětapadesátiletý muž z Prostějova
byl obviněn z trestného činu vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody
na deset až osmnáct let. Z důvodu
stále probíhajícího šetření se ale
zatím nebudeme více k případu
konkrétně vyjadřovat,“ zněla odpověď Josefa Bednaříka, tiskového mluvčího Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Během uplynulých dnů jsme se opět
vydali i do domu na Žižkově náměstí, ve kterém došlo k oné tragické
události. Sousedé zavražděné J. M.
však vesměs o průběhu samotného
mordu nevěděli nic konkrétního.
„Povídá se tady po baráku všechno možné... I to, že ji měl nachytat
v choulostivé situaci. Slyšel jsem
taky, že při tom mordu byl v bytě
i syn zavražděné, který nakonec
zavolal policii. A Jarda poté, co ji
probodnul, si jen sedl za stůl a čekal
na kriminálku. Prý se hned přiznal.
Není divu, neměl co zatloukat,“
rozhovořil se muž středního věku,
který si pochopitelně stejně jako
ostatní sousedé nepřál zveřejnit své
jméno. „Mně se tomu nechce vůbec
věřit. Jistě, oba často a nezřízeně pili
alkohol, většinou víno. Každé ráno
vynášeli do popelnice několik flašek
nebo krabic. Ale jestli si ona vodila
chlapy do bytu, to fakt nevím,“ zakroutila hlavou další ze sousedek
z domu na Žižkově náměstí.

V případu vraždy osmačtyřicetileté J. M. se stále častěji objevuje
také osoba syna zavražděné ženy.
Několik sousedů tvrdí, že právě
on by měl nyní „zdědit“ byt po
své matce. Večerníku se ho však
nepodařilo zkontaktovat, přestože
jsme u dveří bytu hrůzy několikrát
zvonili. Jak ovšem potvrdil jednatel
Domovní správy Vladimír Průša,
vůbec není vyloučeno, že právě syn
J. M. tady zůstane bydlet. „Už jsme
několikrát v historii řešili podobné
nepříjemné případy, kdy v městském bytě došlo k nenadálému úmrtí. Co se týká bytů v majetku města,
není pochopitelně automatické, že
jej dědí potomci zemřelých. Pokud
ale v tomto konkrétním případě syn
paní M. věrohodným způsobem
prokáže, že s maminkou v poslední
době sdílel společnou domácnost,
a bude mít zájem uzavřít smlouvu
o pronájmu bytu, zřejmě mu vyhovíme,“ poznamenal Vladimír Průša.
Večerník bude pochopitelně sledovat další vývoj vražedné kauzy.

Ani prahy NEBUDOU!

Prostějov/mik - Radní se před
časem rozhodli podílet se finančně na vybudování čtyř
sloupů veřejného osvětlení na
křižovatce smrti v Čechůvkách.
Večerník kritizoval, že takové
opatření je sice chvályhodné,
nicméně absolutně neřeší nebezpečnost daného úseku. Bohužel,
další snaha města byla planá...
„Prověřovali jsme také možnost
instalace příčných zpomalovacích
pruhů na hlavní komunikaci. Právě
vysoká rychlost vozidel jedoucích
po hlavní silnici je jedním z problémů provozu na této křižovatce.
Vozidla nedodržují maximální povolenou rychlost, která činí sedmdesát kilometrů za hodinu, a řidiči

jedoucí po vedlejší komunikaci pak
nemají možnost na rychle jedoucí
auto zareagovat,“ objasnil Zdeněk
Fišer, náměstek prostějovského
primátora pro stavební investice.
„Bohužel, zpomalovací prahy lze
použít pouze na místních komunikacích, v pěších či obytných
zónách a na účelových komunikacích. Nelze je použít na dálnicích,
silnicích a místních rychlostních
komunikacích. Tedy ani na křižovatce v Čechůvkách,“ zalitoval
Fišer.
Krajský úřad Olomouckého kraje
zadal zpracování bezpečnostního
auditu uvedené křižovatky, který
má být dokončen do 30. června
tohoto roku.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Na Bulharské se chystá revitalizace U SOUDU PŘISTÁLO „LETADLO“ KATALOGU OBCHODU A SLUŽEB

Přibudou parkovací místa. Vnitroblok ohraničený ulicemi Bulharská,
Okružní, Waitova a Dr. Horáka čeká revitalizace.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Ještě letos by
měla v Prostějově proběhnout revitalizace vnitrobloku
domů mezi ulicemi Bulharská,
Okružní a Dr. Horáka. Přinést
by měla asi čtyřicet nových parkovacích míst.
Kromě vybudování nových míst
pro stání aut, plánuje radnice v této
části města také opravy chodníků
a silnic. Vybuduje se tu i část
cyklostestezky. „Vzrostlá zeleň
přitom zůstane v podstatě nedotčena,“ poznamenal pro Večerník
Antonín Zajíček, šéf Odboru a investic prostějovského magistrátu.

Přestože projekt ještě není zcela
hotov, vedení města by vnitroblok ráda opravila už tento rok.
Některým z místních se však už
nyní její plány příliš nezamlouvají. „Nelíbí se mi, že budou parkoviště z každé strany dětského
hřiště,“ postěžovala si kupříkladu Květoslava Ležáková. Zástupci prostějovské radnice si
v této souvislosti uvědomují, že
se nikdy nezavděčí všem. „Držíme se pravidel, která jsou pro
podobné projekty obvyklá a zároveň se snažíme hájit postoj většiny,“ reagoval Antonín Zajíček.

(dokončení ze strany 2) data do počítače. Na webových
stránkách uvedené společnosti
však vystupuje coby „vedoucí
Letadlo
pobočky a makléř“, který je
a jeho piloti
nesmírně „hrdý” na svou skvělou
práci...
Během své několikahodinové
Za peníze
výpovědi u soudu dal čtyřiatřicetiletý Chládek nahlédnout do
dostali kupu
principů fungování společností,
pro které se vžilo lidové označení
papírů a školení
„letadlo“. V těchto jak ony samy
tvrdí „moderních a dynamických Společnost Family G měla firfirmách nabízejících široké spe- mám zprostředkovávat stavební
ktrum kvalitních služeb“ je vše materiál a elektroniku za výhodné
v podstatě podřízeno principu ceny. Katalog obchodu a služeb
pyramidy. Na vrcholu té, která si pak kromě toho nabízel i propaříkala Family G, později Katalog gaci společností prostřednictvím
obchodu a služeb a nyní Merafield tištěného katalogu. Zdroje
stáli majitel Albert Domes a ob- příjmů však byly i někde jinde.
chodní ředitel Jaroslav Görner.
Vše začalo inzerátem na noJejí nedílnou součástí byl a stále vou pracovní pozici. Robin
zůstává i obžalovaný Robert Chládek pak na následujících
Chládek. Ten u soudu uvedl, schůzkách úspěšným uchazečům
že pro společnost Merafield z Prostějova a okolí „vymlupracuje jako administrátor s pla- vil díru do hlavy“. Kromě toho
tem jedenáct tisíc korun čistého jim předal kupu nejrůznějších
měsíčně, jehož úkolem je zadávat materiálů, které měly být nez-

bytné pro výkon jejich budoucí
práce. Dále jim slíbil účast na
firemních školeních a další
výhody. Za to od nich inkasoval
„garanční poplatek“ sedmadvacet tisíc korun. „Tyto peníze jsem
vždy odevzdával panu Görnerovi. Moje provize za každého
nového člověka byla třináct tisíc
korun. Celkem jsem nabral asi
dvacet až pětadvacet lidí. Provize
z nich tvořily asi polovinu mých
tehdejších příjmů,“ přiznal se po
cílených dotazech soudce Petra
Vrtěla Robin Chládek.
Ve své vlastní obhajobě se
obžalovaný
naopak
snažil
vytvořit dojem, jak vždy pevně
věřil tomu, že jeho noví spolupracovníci mohou v budoucnu
na zprostředkování služeb obou
„letadel“ při aktivním přístupu
skutečně vydělat velké peníze.
„Dostali například kupóny
na prodej řádkové inzerce do
katalogu v hodnotě přesahující
třicet tisíc korun. Měli možnost
se účastnit řady firemních

školení a získat spoustu znalostí
a zkušeností,“ vysvětloval Chládek rétorikou „manažerů“,
„finančních poradců“, „realitních
makléřů“ a podobných vznosně
znějících profesí, za nimiž se
v řadě případů skrývá pouze velké
prázdno.

Slova, slova,
slova...
Při sledování mnohomluvného projevu obžalovaného
člověk pochopil, jak je možné,
že Robin Chládek dokázal
„zblbnout“ tolik lidí. Kdo by
jinak druhému dal peníze za to,
že pro „jeho“ firmu bude moci
pracovat? Soudce Petr Vrtěl
výpovědi obžalovaného trpělivě
naslouchal, stavěl se k ní však
se zdravou skepsí. „Opravdu
jste se nikdy nezajímal o to,
zda třeba nemáte prospěch
z toho, že ´sloužíte ďáblu´? Ani
jak vámi nabraní zaměstnanci

dále fungují a zda z toho mají
takový prospěch, jaký jste jim
sliboval?“ dotazoval se Petr
Vrtěl. Na tyto otázky se Chládkovi hledala odpověď jen těžko.
Faktem zůstává, že z asi
pětadvaceti lidí, od nichž Chládek
vybral peníze, pro společnost Katalog obchodů a služeb další dobu
pracovalo minimum z nich. Sám
Chládek jmenoval dva, na víc si
prý nemohl vzpomenout. Ti ostatní si zřejmě řekli, že prostě naletěli
a nad ztracenými penězi mávli
rukou. Někteří se však nedali,
podali trestní oznámení a hlavně
díky nim se celá věc s „úspěšným
mladým mužem“ dostala až před
soud.
Ač se celá věc může na první
pohled jevit jednoznačně, dokazování v kauze Chládek
obžalovaného z trestného činu
podvodu bude nejen složité, ale
určitě i zdlouhavé. Rozsudek
v této věci dosud nepadl, jednání bylo odročeno na 7. října
letošního roku.

Děti 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!!!

Elisa Procházková
3. 7. 2014 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Eliška Stoklásková
4. 7. 2014 47 cm 2,90 kg
Vrbátky

Nela Brablecová
6. 7. 2014 55 cm 4,40 kg
Mostkovice

Viktorie Kabilková
6. 7. 2014 50 cm 3,05 kg
Hrubčice

Ela Michálková
6. 7. 2014 53 cm 3,30 kg
Pěnčín

Barbora Vyžrálková
7. 7. 2014 48 cm 3,30 kg
Prostějov

Damián Židek
4. 7. 2014 53 cm 3,70 kg
Čechy pod Kosířem

Abraham Vyačeslav Gaňo
6. 7. 2014 52 cm 3,65 kg
Pěnčín

Aleš Pěnička
6. 7. 2014 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Jakub Jarný
7. 7. 2014 51 cm 4,00 kg
Konice

Martin Vysloužil
7. 7. 2014 49 cm 3,30 kg
Nezamyslice

Dominik Pírek
8. 7. 2014 52 cm 4,20 kg
Prostějov

Matěj Vybíral
8. 7. 2014 52 cm 4,10 kg
Litovel

Michal Klapil
9. 7. 2014 52 cm 3,95 kg
Němčice nad Hanou

Josef Michálek
9. 7. 2014 52 cm 3,65 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!

INZERCE

6WĜHGQtRGERUQiãN ROD
p odnikání a obchodu
5HMVNRYD3URVWČMRY

DÁLKOVÉ
STUDIUM

Podnikání 64-41-L/51
PODNIKÁNÍ
A MARKETING

MANAGEMENT
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ekonomické studium
s GĤUD]HPQD marketing.

Ekonomické studium se
]DPČĜHQtP na oblast Ĝt]HQt
sociálních služeb.
9]GČOiYDFtSURJUDPSoskytuje
Y]GČOiQtY oblasti sociálních služeb,
PDQDJHPHQWXDDGPLQLVWUDWLYČ
v RUJDQL]DFtFK]DEH]SHþXMtFtFK
VRFLiOQtþLQQRVW(ambulantní a
SRE\WRYi]DĜt]HQt a institucích
YHĜHMQpVSUiY\

ƉƎŝŚůĄƓŬƵŬĞƐƚƵĚŝƵůǌĞƉŽĚĂƚĚŽϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϰ

www.sospo.eu

Některé maminky si podávají žádost
ještě před narozením potomka...
Jestliže rodiče z Prostějova plánují dát svého potomka do jeslí, rozhodně by s tím neměli otálet. Místa na
umístění ratolestí je totiž veskrze málo. „Když jsem
zjistila, že zde fungují jediné jesle, byl to pro mě šok,“
svěřila se Večerníku šestadvacetiletá maminka Hana.
Pokud ona nebo další šťastné ženy z Prostějova či
První jedničky. Sestry z prostějovských jeslí si pro své ovečky
připravují řadu „vychytávek“, malí předškoláci zde letos na konci
okolí chtějí nastoupit do práce a potřebují umístit dítě
roku dokonce dostali i své první vysvědčení. Foto: Martin Zaoral
do jeslí, mají ve skutečnosti pouze jedinou možnost.
V celém městě nefungují jesličky nikde jinde než na vznikl nějaký kurz, po jehož ab- cítit nejbezpečněji,“ poznamenala
Sídlišti Svobody. Jejich kapacita je pětadvacet míst, solvování by získaly osvědčení, že Marie Bittnerová.
mohou tuto práci vykonávat. Tím S prací trojice sester panuje mezi
zájem je přitom až dvojnásobný...
Prostějov/mls

nabízí 3leté dálkové nástavbové studium
]DNRQþHQpPDWXULWQt]NRXãNRXY oboru

9]GČOiYDFtSURJUDPMHXUþHQ
]iMHPFĤPNWHĜtVLSRWĜHEXMt doplnit
odborné eNRQRPLFNpY]GČOiQt
v REODVWLHNRQRPLN\~þHWQLFWYt
managementu a marketingu.
6WXGHQWLMVRXSĜLSUDYRYiQtNHVORåHQt
profesní kvalifikace Specialista
marketingu.

Jediné prostějovské jesle musí DĚTI ODMÍTAT

„Já jsem dceru přihlásila už když
jí byly tři měsíce,“ svěřila se nám
jedna z prostějovských maminek.
A udělala dobře. Jak Večerník zjistil,
podobný přístup není vůbec ojedinělý. „Najdou se i maminky, které
si podávají žádost ještě před narozením dítěte,“ potvrdila Marie Bittnerová, vedoucí sestra prostějovských
jeslí.

Rekordní zájem
Jak již bylo zmíněno, kapacita jeslí
fungujících na Sídlišti Svobody je
pětadvacet míst. Nabízí se otázka,
zda takový počet stačí...? „V tuhle
chvíli určitě ne. Přestože novorozenců v posledních letech spíše ubývá,
my jsme letos zaznamenali největší
zájem za poslední roky,“ reagovala
na dotaz Večerníku Marie Bittnerová s tím, že jesle pro zářijový termín
evidovaly celkem třiapadesát přihlášek. Část z nich se týkala takzvaného příležitostného hlídání pro děti
do dvou let, které mohou v jeslích

strávit maximálně šestačtyřicet hodin měsíčně. „Všechny zájemce
o příležitostné hlídání jsme museli
odmítnout. I tak nám zbylo devět
dětí do tří let, které jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout,“
konstatovala Bittnerová s tím, že
stejně jako u mateřinek dostávají
přednost děti matek, které jsou přímo z Prostějova a mají už sehnanou
práci.
Přihlášku do jeslí si pak lze stáhnout z webových stránek www.
jeslepv.webzdarma.cz.

Co dělat, když vás nepřijmou?
Pokud vaše dítě do jeslí od září
nevezmou, nezbývá vám než doufat, že se v průběhu roku nějaké to
místo uvolní. „Děje se to celkem
běžně, určitě častěji než třeba ve
školkách,“ vzkazuje vedoucí sestra
prostějovských jeslí. Pro zaměstnané rodiče se tak jako jediné řešení nabízí najmout si na hlídání
dítěte chůvu. „Zájem o služby chův
u nás nepochybně roste. Myslím, že
by nebylo od věci, kdyby pro ženy

by se určitě zvýšila důvěra ze strany
rodičů,“ upozornila Bittnerová.
S rozšířením kapacity jeslí
v tuto chvíli zřizovatel, kterým
je Statutární město Prostějov,
příliš nepočítá. „Vyžádalo by si to
poměrně vysoké náklady. Přitom
příspěvek města na náš provoz
už nyní činí ročně kolem dvou
milionů korun. Za takové situace se nedá se zvýšením kapacity
v dohledné době příliš počítat,“ reagovala na dotaz Večerníku Marie
Bittnerová.

S jeslemi panuje spokojenost
V dobách socialismu byly jesle
téměř na každém rohu. Nyní se
k nim zaměstnaní rodiče často vrací. „Výhodou jeslí je, že se malý
človíček dříve dostane do kolektivu ostatních dětí a díky tomu
se toho více naučí. Je to proto,
že každé z dětí napodobuje nás
i ostatní a navíc se vzájemně trumfují, které z nich toho předvede
víc. Nevýhodou je naopak vyšší
nemocnost a vytržení z domácího
prostředí, kde se dítko vždy bude

prostějovskými rodiči spokojenost. „Učitelky to v jeslích zvládají
suprově, náš malý umí milion
písniček, básniček a dalších věcí,“
pochválila personál jeslí například
maminka Kristýna.

Jak to bude dál?
Prostějovské
jesle
fungují
i o prázdninách, kvůli rekonstrukci však letos budou mít
v srpnu tři týdny zavřeno. Zájem
o ně ovšem hned tak neustane.
„Od září příštího roku je k nám
zapsáno už nyní celkem čtrnáct
dětí. Na druhou stranu je třeba si
uvědomit, že v některých městech
jesle nefungují vůbec,“ podotkla
Bittnerová. Přetlak drobotiny
v jeslích tak bude zřejmě pokračovat
i v dalších letech. Určité řešení by
mohlo nabídnout rozšíření takzvané edukativně-stimulačních skupin
pro předškoláky, které by zřizovaly
například větší soukromé firmy či
státní instituce. Příkladem by mohla
být například první firemní školka,
kterou v regionu zřídila společnost
Alika z Čelčic.

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
Půjčovnarehabilitačníchakompenzačních 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
Výstava „ženy, vášně,
rock´n´roll“. potrvá do
1. srpna 2014 v otevírací
době RIC.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Na
vaši návštěvu se srdečně těšíme.

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin – na tyto herny
není potřeba se předem hlásit.
Jak a kdy začít s výchovou dětí
– besedy v rámci Mimiklubu

ICM Prostějov
V Galerii pro duši je umístěna
výstava Evropské unie v kostce, kterou připravily naše EDS
dobrovolnice Lucie a Laura.
Výstava potrvá po dobu letních
prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 má
ICM Prostějov již prázdninovou
otevírací dobu, tj. každý všední
den od 10:00 do 16:00 hodin.
Od 28. července do 8. srpna 2014
bude ICM Prostějov zavřeno.

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v ProRegionální pracoviště
stějově, přízemí dveře číslo
TyfloCentra Olomouc
109. Také v tomto roce pořádá
ZO SPCCH v ČR Prostějov v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozájezdy: 3. září 2014 – Zahradzrakým občanům na adrese:
ní galerie Děda Praděda v JiKostelecká 17, Prostějov.
říkově, 1. října 2014 – zájezd
do Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte na Český svaz ochránců přírody,
shora uvedené adrese v úřední Regionální sdružení Iris:
17. července - Ptačí večer - Vedny.
čer plný aktivit o životě našich
ptačích kamarádů.
SEMTAMTNÍK
pro členy OO SONS Prostějov Od 19 hodin na nám. T.G. Maúterý 15. července – Celoden- saryka v Prostějově. Vstupné:
ní výlet do lázní Teplice nad 20 Kč / dítě.
24. července - Křížem krážem
Bečvou.
Pojedeme pouze v případě pře- Hloučelou
31. července - Setkání všech
dem nahlášené účasti!!!
čtvrtek 24. července - Pletení z generací.Prezentace prostějovpedigu v klubovně SONS.
ských neziskových organizací.
úterý 29. července – Výlet do
Kojetína
SDH Soběsuky pořádá v sobotu
!!! Pojedeme pouze v případě 19. července 2014 od 20.00 hodin taneční zábavu v Soběsuky
předem nahlášené účasti!!!
Čtvrtek 31. července – 13.00 - Olšinky. Vstupné 60 Kč, hraje
až 16.00 Pletení z pedigu v skupina DELIRIUM ROCK.
Srdečně zvou pořadatelé.
klubovně SONS.

TIP Večerníku

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO PRO DĚTI

A „VEČER PLNÝ REVIVALU“

KDY: ČTVRTEK 17. ČERVENCE
OD 9.00 a v 19.00 HODIN
KDE: NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA,
PROSTĚJOV
V Prostějově to v létě žije.
Celé prázdniny můžete
v rámci probíhajícího „Prostějovského léta 2014“ navštívit množství nejrůznějších
kulturních a společenských
akcí. Pamatováno je na Prostějovany všeho věku. Nadcházející čtvrtek 17. července
si užijí jak děti, tak i dospělí...
Pro ty mladší je dopoledne připraven od devíti hodin program v Domě dětí
a mládeže, kde mají možnost zahrát si na hasiče či
zastřílet ze vzduchovky.
V městské knihovně si pak
od deseti hodin mohou poslechnout pohádky či zasoutěžit v kvízu o čerstvou pizzu.
Večer na náměstí T. G. Ma-

saryka je pak věnován revivalu. Jan Bartoš vystoupí od
sedmi hodin s nejznámějšími
hity českého diskotékového
krále Michala Davida. Boney
M revival pobaví publikum
od půl deváté. Všichni si tak
mohou i zatancovat na známé hity, jako jsou například
Sunny nebo Daddy Cool.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

NEZAMĚSTNANOST poklesla i na Prostějovsku

Olomoucký kraj, Prostějov/mik - V červnu celkový
počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
oproti minulému měsíci
klesl o 2,7 procenta na 38
079 osob, počet hlášených
volných pracovních míst
se naopak zvýšil o sedm
procent na 2 454 a podíl
nezaměstnaných osob klesl
o 0,3 procentního bodu na
hodnotu 8,5 procenta. Statistika nezaměstnanosti tak
za uplynulý měsíc vykazuje
jen samá pozitiva.
K 30. červnu 2014 evidoval
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, celkem
38 079 uchazečů o zaměstnání. Podle očekávání došlo
k sezónnímu poklesu nezaměstnanosti. „Počet lidí bez
práce se meziměsíčně snížil
o 1 052 osob, to znamená
o 2,7 procenta. Ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku je nynější počet nezaměstnaných nižší o dvěstěčtyřicetčtyři osob. Po dvou
letech tedy již druhý měsíc
zaznamenáváme
meziroční pokles nezaměstnanosti,

i když jen velmi mírný,“ libuje si Jaroslav Mikšaník
z odboru analýzy trhu práce
Úřadu práce ČR v Olomouci.
V průběhu června bylo
v Olomouckém kraji nově
zaevidováno 2 864 uchazečů o zaměstnání, z toho 156
osob, které přišly do evidence
„pracáku“ z důvodu ukončení
svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet
nově registrovaných je vyšší než v předchozím měsíci
o 349 osob, tedy o 14 procent.
„Naopak z evidence během
června odešlo celkem 3 916
uchazečů. Bylo to o 870 osob
méně než v předchozím měsíci, ale o 433 osob více než
ve stejném měsíci minulého
roku,“ přidal další statistická
fakta Jaroslav Mikšaník.
V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém
kraji klesl o 244 osob, ale
v jednotlivých okresech byla
situace rozdílná. „Zatímco
v okresech Jeseník, Prostějov
a Šumperk nezaměstnanost
meziročně klesla, v okresech
Olomouc a Přerov došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných.

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

Zdroj: Úřad Práce, pobočka Olomouc
Nejvíce na Přerovsku o 4,2 procenta. Co se týká konkrétně
Prostějovska, zdejší pobočka
Úřadu práce ČR evidovala

poslední červnový den 5 474
lidí bez zaměstnání. Je to
o stopadesátjedna klientů
úřadu méně než v předcho-

zím měsíci. V současnosti je
v Prostějově pětsetpět volných pracovních míst,“ uvedl
Jaroslav Mikšaník.

Uzavírka ulic Smetanova a Zátiší

Prostějov/mik - Ve dnech od a Zátiší ve Vrahovicích. Ulice ve dnech od 4. do 8. srpna 2014.
21. července do 8. srpna 2014 Smetanova ve dnech od 21. do Budou zde prováděny práce na
bude uzavírka ulic Smetanova 25. července 2014, ulice Zátiší rekonstrukci plynovodu.

Rozloučíme se...
Pondělí 14. července 2014
Zdeněk Svoboda 1932 Kaple 10.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Řehulková 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jana Musilová 1966 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. července 2014
Zdeněk Selinger 1954 Zdětín 11.00 Obřadní síň Prostějov
Emilie Ondrouchová 1938 Hruška 14.00 kostel Hruška
Pátek 11. července 2014
Anna Starobová 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
František Vrcha 1921 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Miroslava Teprtová 1939 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Mojžíšová 1929 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

pondělí 14. července
18:30 Mikulášovy patálie
na prázdninách
francouzská rodinná komedie
21:00 Jump Street
americká komedie
úterý 15. července
18:30 Mikulášovy patálie
na prázdninách
21:00 Jump Street
středa 16. července
18:30 Mikulášovy patálie
na prázdninách
21:00 Jump Street
čtvrtek 17. července
18:30 Letadla 2
– Hasiči a záchranáři
americká animovaná komedie
21:00 Úsvit Planety opic
americký sci-fi thriller
pátek 18. července
18:30 Letadla 2
– Hasiči a záchranáři
21:00 Úsvit Planety opic 3D
sobota 19. července
18:30 Letadla 2
– Hasiči a záchranáři
21:00 Úsvit Planety opic 3D
neděle 13. července
18:30 Letadla 2
– Hasiči a záchranáři
21:00 Úsvit Planety opic 3D

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 16. července
21:30 Kandidát
česko-slovenský thriller
pátek 18. července
21:30 3 dny na zabití
akční krimi komedie
sobota 19. července
21:30 Rivalové
Životopisný sportovní drama
neděle 20. července
21:30 Já padouch II
animovaná komedie

SVÉ TIPY
na zajímavé akce

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 14
14. DO 20
20. 77. 2014

TELEFON 582 344 1300

DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO: pondělí až pátek od 10:00
do 11:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin. Pořad o Sluníčku
s pozorováním pro malé děti doplněný pohádkou. Vstupné 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve fotosféře
(skvrny) i v chromosféře (protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek ve 22:30 hodin. Na večerní obloze lze sledovat planetu Saturn s krásnými prstenci. Měsíc ubývá a pozorovatelný bude
v pondělí. Dále lze pozorovat dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny
a další objekty letního hvězdného nebe. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA
si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
15. července 2014 - BLOK č. 39: Letecká (Joštova – VÚ), Letecká
(k Mechanice), Dolní (přejezd – Kojetínská), Kralická (Dolní – Průmyslová), Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo
od Kojetínské), Kralická po hranici města včetně cyklostezky,
Kralická – Kojetínská – spojka U Spalovny, U Spalovny.
17. července 2014 - BLOK č. 40: Za Drahou, Průmyslová, Průmyslová zóna B, Rovná.

Vlaková výluka na trati

do Nezamyslic

Nejsou již mezi námi...
Radka Konečná 1963
Prostějov
Jan Pospíšil 1924 Ptení
Anežka Majerová 1935 Skalka
Miloslava Hochwaldová
1943 Prostějov
Zdeněk Páleník 1930 Hrubčice
Marie Tichá 1934 Mostkovice
František Procházka 1948
Brodek u Prostějova
Karla Pohlodková 1923
Vyškov

KINO METRO 70

Blokové čištění
v Prostějově

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

Karel Trajer 1943 Dubany
Rudolf Antonín Bruner 1928
Prostějov
Emil Nakládal 1923 Pivín
Zdeňka Komínková 1919
Prostějov
Eva Koubová 1940 Prostějov
Zdeněk Prejda 1955 Určice
Ivan Zelinka 1944 Prostějov
Jaroslav Vychodil 1925
Prostějov
Milan Vyroubal 1966 Prostějov
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Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Kraličky, Hrdibořice,
Štětovice
Dne: 23. 7. 2014 od 6:30 do 8:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Kraličky, Hrdibořice a Štětovice
včetně podnikatelských subjektů
v obcích. Odběratelská trafostanice Hrdibořice ZD (č. 300613),
odběratelská trafostanice Štětovice 3. v ZD (č. 701792)
Obec: Kraličky
Dne: 23. 7. 2014 od 8:00 do 18:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Kraličky včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obce: Kraličky, Hrdibořice,
Štětovice
Dne: 23. 7. 2014 od 18:00 do

19:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Kraličky, Hrdibořice a Štětovice včetně podnikatelských
subjektů v obcích. Odběratelská
trafostanice Hrdibořice ZD (č.
300613). Odběratelská trafostanice Štětovice 3 v ZD (č. 701792)
Obec: Kraličky
Dne: 28. 7. 2014 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Kraličky včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obec: Krumsín
Dne: 29. 7. 2014 od 7:30 do 11:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
od Křenůvek pravá strana po č.
118 včetně.
Obce: Kraličky, Hrdibořice,
Štětovice
Dne: 30. 7. 2014 od 6:30 do 8:00
hod. Vypnutá oblast: celé obce
Kraličky, Hrdibořice a Štětovice
včetně podnikatelských subjektů
v obcích. Odběratelská trafosta-

nice Hrdibořice ZD (č. 300613).
Odběratelská trafostanice Štětovice 3. v ZD (č. 701792)
Obec: Kraličky
Dne: 30. 7. 2014 od 8:00 do 18:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Kraličky včetně podnikatelských
subjektů v obci.
Obce: Kraličky, Hrdibořice,
Štětovice
Dne: 30. 7. 2014 od 18:00 do
19:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Kraličky, Hrdibořice a Štětovice včetně podnikatelských
subjektů v obcích. Odběratelská
trafostanice Hrdibořice ZD (č.
300613). Odběratelská trafostanice Štětovice 3 v ZD (č. 701792)
Obec: Bedihošť
Dne: 31. 7. 2014 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: část ulice L.
Svobody od č. 158 po č.151, od č.
170 po č. 178
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/red - Provozovatel
dráhy SŽDC informuje, že od
14. července 2014 od 8.00 hodin nepřetržitě až do 18. července 2014 do 16.55 hodin
bude probíhat výluka v úseku Nezamyslice - Prostějov
a Olomouc - Nezamyslice.
České dráhy proto musí přistoupit k opatření, kdy jsou
rychlíky nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou v úseku
Nezamyslice - Prostějov, hlavní nádraží. Všechny rychlíky
a spěšné vlaky jsou souběžně
vedeny odklonem přes Přerov.
Za většinu osobních vlaků jsou
vedeny dva spoje náhradní autobusové dopravy v úseku Nezamyslice - Prostějov, jeden dříve,
tak aby přijel včas, a druhý dle
pravidelného odjezdu, který přejede do cílové stanice opožděn.
Návazné vlaky jsou pouze ty,
které odjíždějí po pravidelném
příjezdu spoje náhradní dopravy

dle výlukového jízdního řádu.
Z důvodu odlišné jízdní doby
bude po dobu výluky platit výlukový jízdní řád náhradní autobusové dopravy, věnujte zvýšenou
pozornost při plánování cesty po
této trati. Ve všech spojích náhradní autobusové dopravy, které
nahrazují rychlíky, bude zajištěna
přeprava jízdních kol dodávkovým automobilem v počtu zhruba deseti kusů jízdních kol.
Zastávky náhradní autobusové dopravy budou umístěny
v Nezamyslicích před staniční
budovou, v Doloplazech na
zastávce linkových autobusů,
v Pivíně na křižovatce silnice
pod železniční stanicí, v Čelčicích - na hlavní silnici zastávka
linkových autobusů Čelčice,
v Bedihošti na zastávce linkových autobusů Bedihošť
a v Prostějově na hlavním nádraží před nádražní budovou vlevo,
u stanoviště autobusů „G“.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. července 2014
Exkluzivní interview s bývalým hokejovým matadorem, z něhož se stal šéf „kulturáku“
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„KDYŽ VÁS HOKEJ PROVÁZÍ CELÝ ŽIVOT, NEMŮŽETE NA NĚJ ZANEVŘÍT!“
Ivo Peštuka vzpomíná nejen na dobu „ledovou“, ale je i rád za novou výzvu...

Prostějov - Pro mnohé to byl možná šok, pro jiné zprvu
nepochopitelné překvapení, pro zasvěcené naopak
očekávaný krok. V každém případě když se známý hokejový matador Ivo Peštuka na začátku července ujal
funkce vedoucího Společenského domu v Prostějově,
o čemž Večerník informoval v minulém vydání jako první, nenechala tato informace takřka nikoho chladným.
V každém případě kdo se přesně seznámí s pracovní
kariérou Iva Peštuky, přijde na to, že bývalý řízný hokejový obránce má s vedením podobných zařízení poměrně slušné zkušenosti. V exkluzivním rozhovoru pro
Večerník se nový šéf „kulturáku“ svěřil nejen se svými
plány do budoucna ve funkci, ale i s pocity okolo současného dění v prostějovském hokeji...
Michal Kadlec
V posledních letech jste působil mimo Prostějov. Co
vás vedlo k návratu?
„Vše do sebe krásně časově zapadalo
a prostě všichni jsme se po letech chtěli vrátit domů...(úsměv)“
Proč tento váš comeback není
opět spojen s hokejem? Nestýská se vám po něm?
„Musíte vědět, jestli vás někdo chce,
nebo ne... A hlavně, s kým chcete
dennodenně pracovat a s kým ne. A já
bych s panem Michalem Tomigou,
který je stále předsedou LHK Jestřábi,
pracovat opravdu nemohl! Hokej ale
sleduji denně a jsem ve spojení s mnoha lidmi, kteří u tohoto sportu zůstali.“
Minulý týden jste Večerníku
prozradil, že jmenování do
funkce vedoucího Společenského
domu je pro vás novou výzvou.
V jakém směru?
„Výzva je to veliká. Pokud se vám
povede vybrat si ty správné lidi, které
přesvědčíte, že jdete správným směrem, a že práce, kterou dělají, má svůj
význam, tak ať je to ve sportu nebo
jiné práci, výsledky jistě přijdou. Něco
se dá zvládnout ihned, něco musíme
zvládnout postupnými kroky.“
V Prostějově se objevilo docela hodně kritiků nedávného

vek uvnitř zařízení, které svítily po celé
dny, přitom zcela zbytečně... Jsem přesvědčen o tom, že po vynaložení minimálních částek se dají uskutečnit velmi
úsporná opatření na vícero frontách.“
Opravdu věříte, že Společenský dům se dá z hlediska ekonomiky zbavit červených čísel?
„Jak jsem řekl, je to samozřejmě výzva a věřím, že se nám podaří ekonomicky řídit toto zařízení co možná
nejefektivněji, i když je mi jasné, že
úplně bez dotace se takové zařízení
provozovat nedá.“
Jaké máte kromě hokeje záliby v soukromí? Najde se na
další koníčky vůbec čas?
„Na sport by si každý měl čas najít, ale
hlavně bych se chtěl věnovat rodině.“

„Je to samozřejmě výzva a věřím,
že se nám podaří ekonomicky řídit
toto zařízení co možná nejefektivněji,
i když je mi jasné, že úplně bez dotace
se takové zařízení provozovat nedá...“
Po bohaté hokejové kariéře se IVO PEŠTUKA
usadil v křesle vedoucího Společenského domu
převodu Společenského domu do
režie Domovní správy. Vy v této administrativní změně vidíte nějaký
problém?
„Absolutně ne! Mě osobně se sice tato
změna netýká ani v nejmenším, přesto
jsem přesvědčen, že právě Domovní
správa je naprosto ideální institucí,
kterou může být Společenský dům
v Prostějově zastřešen.“
Na čem se podle vás dá nejvíce v současném „kulturáku“
ušetřit?
„Hlavně na energiích. Vůbec první, co
jsem po svém nástupu do funkce zjistil,
je obrovské mrhání teplem. Chápu, že
Společenský dům byl vyprojektován
a postaven v osmdesátých letech minulého století, ale například současná
katastrofální netěsnost oken i dveří je
do očí bijící. Navíc těch světel a žáro-

INZERCE

BAR K PRONÁJMU
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Patříte do hokejové rodiny.
Jaké byly vaše začátky
v tomto sportu a kde jste se naučil
prvním krůčkům?
„S hokejem jsem jako malý kluk
začínal v Olomouci. Na olomoucký
zimák mě přivedl kamarád Jirka
Heinz, se kterým jsem pak působil
i v Prostějově. V začátcích mě moc
pomáhal táta.“
Jak vzpomínáte na své působení v hokejovém mužstvu
Prostějova a scházíte se ještě dnes
s tehdejšími spoluhráči?
„Na prostějovské angažmá vzpomínám moc rád. Byla to skvělá parta. S bývalými spoluhráči, co zůstali v Prostějově, a s těmi, co pracují v hokejovém
hnutí, se potkávám velmi často.“
Není tajemstvím,
j
že
i své potomky jste
vedl od malička k hokeji. Kde v současnosti
působí?
„Mám čtyři děti a všechny jsme vedli ke
sportu. Nejstarší syn
závodně plaval, dcera hrála házenou a veslovala, Ivo a Jiří se

dali na hokej. Starší ukončil kariéru
díky podivným řádům, které panují
v českém hokeji, a mladší hraje juniorskou soutěž v USA.“
Máte z nich radost, nebo
jste od nich jako otec čekal
snad víc?
„Radost z nich mám částečnou. Ivo
hrál poslední dobou ve výborné partě
doma v Prostějově, kde byl naprosto
spokojen a myslím si, že stejně tak
s jeho výkonností i trenér Petr Zachar.
Bohužel, kvůli neuvěřitelné aroganci i neschopnosti domluvy manažerů Michala Tomigy z Prostějova
a Erika Fürsta z Olomouce ukončil v šestadvaceti letech společně
s dalšími třemi hráči předčasně hokejovou kariéru. Tuto křivdu mám
neustále v sobě, je to hodně smutné
a nepochopitelné... Jiří hrál extraligu
juniorů pod vedením Jardy Becka ve
skvělých podmínkách v Chomutově.
Opakovala se stejná situace s panem
Fürstem, který mu neumožnil dohrát
sezónu v Chomutově a tak přijal nabídku z americké juniorské soutěže,
tudíž v příští sezóně bude opět hrát
v USA.“
Střední generace si vás také
pamatuje z dob, kdy jste vedl
bar na zimním stadionu. Jak vzpomínáte na tuto práci?
„Na toto období nemůžu zapomenout, stejně tak jako mnoho našich
vrstevníků. Na ´Baru´ se scházel celý
Prostějov a bylo to úžasné.“

Co ve vašem případě následovalo po skončení hokejové
kariéry? Dal jste se na podnikání?
„Na podnikání ne. Začal jsem trénovat
v Prostějově mládež a vedl zdejší motel. Později jsem odešel dělat ředitele
Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě. Když jsem dostal nabídku trénovat
juniorský tým v Kanadě, tak jsem se
okamžitě rozhodl a odjel. Po návratu
jsem trénoval mládež v Olomouci
a Opavě. V Havířově jsem vedl tři
roky extraligové mužstvo a později
mládež.“
Na lední hokej jste ale zjevně
nezanevřel, kromě hotelu jste
také šéfoval dvěma zimním stadionům. Šla vám tato práce?
„Když vás hokej provází celý život,
tak na něj nemůžete zanevřít. V Havířově jsem dělal generálního manažera
a měl na starosti krásný i špičkově
udržovaný zimní stadion. Po návratu
domů do Prostějova jsem přijal nabídku Olomouce. Tamní zimní stadion je
sice starší, ale má své hokejové kouzlo. Myslel jsem si, že se budu podílet
na rekonstrukci, ale nenašel jsem společnou řeč s panem Fürstem...“
Závěrem, jak vidíte budoucnost současného hokeje
v Prostějově?
„Co se týká seniorského mužstva, tak
musím smeknout klobouček, ale všichni víme, že bez mládeže je to hrozně
těžké. A pokud nebudete dobře dělat
mládež, budete to mít hrozně těžké...“

kdo je

ivo peštuka

Foto: Michal Kadlec

Narodilil se 13.
13 července
č
1957
1957, jje žženatýý s manželkou
ž lk Zuzanou, má syny Roberta, Iva, Jiřího a dceru Ivu. Vystudoval Střední zemědělsko-technickou školu v Olomouci, poté i Střední hotelovou školu
v Opavě. Na Fakultě tělovýchovy a sportu v Praze vystudoval obor trenér ledního hokeje.
Po ukončení aktivní hokejové kariéry byl v letech 1986 až 1990 vedoucím Motelu zimního stadionu v Prostějově, dva roky pak působil ve funkci ředitele Hotelu SKI v Novém
Městě na Moravě. V rozmezí let 1992 až 2010 působil v manažerských funkcích hokejových klubů v Prostějově, Calgary, Olomouci, Opavě a Havířově, ve kterém také trénoval mužstvo a vedl zimní stadion. Stejně jako další dva roky v Olomouci. Až do letošního
roku pracoval jako vedoucí provozu společnosti Torlonia Servis, s.r.o., Olomouc. K 1.
červenci 2014 byl jmenován do funkce vedoucího Společenského domu v Prostějově.
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FOTBAL
JAKÁ BYLA SEZÓNA?

Ohlédnutí za sezónou
v I.A a I.B třídě
Olomouckého KFS
čtěte
na straně

23

Až

27

Parašutismus
VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH

DO NĚMČIC PŘIJEDOU LEGENDY

BANÍKU OSTRAVA!

Junior Bonifác Hájek
zazářil na SP mužů
ve Slovinsku
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

31

Luděk Mikloško obdrží čestné občanství

rozhovor
"DO ESKÁČKA UŽ NE!"

Exkluzivní rozhovor
s bývalým kapitánem
Ivo Zbožínkem
čtěte
na straně

nohejbal

32
SOBOTA 19. 7.

od 09:00

10. ROČNÍK TRADIČNÍHO KLÁNÍ

NOHEJBALOVÝ
TURNAJ TROJIC

Němčice nad Hanou/ son

VELKÁ SLÁVA SE CHYSTÁ TUTO NEDĚLI 20. ČERVENCE DO NĚMČIC NAD HANOU. ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA PRÁVĚ
V TENTO DEN OBDRŽÍ BÝVALÝ VYNIKAJÍCÍ FOTBALOVÝ BRANKÁŘ A NĚMČICKÝ RODÁK LUDĚK MIKLOŠKO, NAVÍC
BUDE CELÝ SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL V AREÁLU TAMNÍHO HŘIŠTĚ NÁSLEDOVAT ATRAKTIVNÍ PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ,
K NĚMUŽ DORAZÍ LEGENDY BANÍKU OSTRAVA!

Na hřišti za sokolovnou v Čechovicích

malá kopaná

SOBOTA 19. 7.
NEDĚLE 20. 7.

od 10:00
od 10:00

3. ROČNÍK ŽENSKÉHO TURNAJE

HANÁCKÁ KOPAČKA
více čtěte na straně 22

fotbal

Fotbalový areál v Kostelci na Hané

SOBOTA 19. 7.

10:30

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

1. SK PROSTĚJOV
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Areál SCM Za místním nádražím v Prostějově

fotbal

SOBOTA 19. 7.

od 12:30

5. ROČNÍK TURNAJE STARÝCH GARD

ÚČASTNÍCI: OTASLAVICE,
ŽELEČ, BRODEK U PV, PIVÍN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

fotbal

NEDĚLE 20. 7.

17:00

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ BÝVALÝCH HRÁČŮ

FC BANÍK OSTRAVA
FK NĚMČICE NAD HANOU
Fotbalový areál v Němčicích nad Hanou

Prostějovský motokrosař Martin Žerava

je novým MISTREM SVĚTA veteránů!
Udevalla, Prostějov/son, pk
- Motokrosař Martin Žerava, žijící v Prostějově, si ve
švédské Uddevalle zajistil
titul mistra světa ve třídě
„Veterán“! Přechod do veteránské kategorie tak vyšel známému a úspěšnému
jezdci na jedničku. Hned při
své premiéře klání nad čtyřicet let totiž v první jízdě
skončil stříbrný a druhou
dokonce vyhrál, čímž získal
z celého dvojzávodu cenné
prvenství!
Žerava šel do závodu ve Švédsku v roli nováčka mezi dříve
narozenými závodníky. Žádné
otrkávání však nepotřeboval,
naopak hned napoprvé vyskočil na bednu za druhou příčku.
Následně provedl technické
úpravy na své motorce a to se
ukázalo jako výborný tah. Do
další jízdy totiž skvěle odstartoval, okamžitě šel do vedení
a bezchybným výkonem neustále zvyšoval náskok až ke
sladkému cílovému triumfu.
Na náročné a dost rozbité trati
za ním skončili druhý Darryl
King z Nového Zélandu a třetí

Je nejvýš. Své zkušenosti uplatnil Martin Žerava (na
snímku uprostřed) hned při své
premiéře ve své nové věkové
kategorii.
Foto: www. gtmotocross.cz
Mats Nilsson ze Švédska, domácí obhájce loňského titulu.
Vše kalí jen skutečnost, že
se tak stalo v barvách stáje
ze Slovenska. „Oslovil jsem
českou federaci a její lidé mi
řekli, že je veteránské závody nezajímají...,“ posteskl si
Martin Žerava.
Více k úspěchu Martina Žeravy na severu Evropy se dočtete na straně 29!

INZERCE

Jestřábi zkouší beka ze Sparty!

Prostějov/son - Přestup útočníka
Radka Procházky sice ještě nebyl definitivně zpečetěn, přesto
se hráčský kádr prostějovských
hokejistů rozšířil o další jméno.
Možnou posilou prvoligového
nováčka se totiž může stát mladý obránce Sparty Praha David
Skřivánek, kterého vedení LHK
Prostějov přivedlo prozatím na
zkoušku.
Teprve jednadvacetiletý bek je
brněnským odchovancem, z Komety však už před šesti lety odešel
právě do klubu s rudým S na hrudi.
Ve Spartě prošel mládežnickými
výběry, ale do extraligového týmu
dospělých se prosadit nedokázal.
Proto v uplynulém ročníku vypomáhal Litoměřicím v první lize
mužů, kde nastoupil k devíti střetnutím. Naopak s elitní soutěží ČR
dorostenců i juniorů má bohaté
zkušenosti, neboť v nich odehrál
plných 109 zápasů.
„Hledali jsme dalšího obránce
praváka, který by se nám hodil
do mužstva. David splňuje podmínku ročníku narození 1992,
což se nám může hodit i pro příští

Foto: www.lhkprostejov.cz
sezónu. Máme na něho informace
od trenérů Sparty v tom smyslu,
že jde o hráče, který chce v životě
i hokeji něčeho dosáhnout. Já jsem
sice Davida na vlastní oči hrát neviděl, ale vím, že má dobrou střelu
a dobře bruslí. Na tréninku se nám
zatím jeví skvěle, do všeho jde na
sto procent. Sparta mu nedala v seniorském hokeji šanci, tak jsme se
domluvili, že u nás bude na zkoušce a během srpna by se mělo rozhodnout o jeho případném setrvání.
Pokud zůstane, půjde o hostování
s opcí,“ prozradil sportovní manažer LHK Jestřábi Jiří Vykoukal.

"Eskáčko" startuje

Prostějov/tok - Stejně jako
loni čeká na svěřence trenéra a generálního sportovního manažera Františka
Jury hned v prvních dnech
letní přípravy náročný soupeř. Tentokrát zajíždějí fotbalisté Prostějova již tuto
středu 16. července do Kar-

viné, kde se od 17.00 hodin
utkají s místním účastníkem
druhé ligy. První domácí
utkání s Ústím nad Orlicí
sehraje „eskáčko“ v sobotu
19. července od 10:30 hodin
na hřišti areálu SCM Za
Místním nádražím.
(pokračování na straně 29)

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také druhé číslo v červenci vám v
rámci zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nabízíme 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!
V minulém, celkovém součtu již

Správná odpověď z č. 27: na snímku byl dům OA z ulice
Palackého třída v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž získává DVĚ VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400
Kč na jeden z letních kulturních festivalů HRADY CZ, se stal
Michal DOSEDĚL, Přemyslovice 426.
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 17. ČERVENCE, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 21. ČERVENCE.
Dnes můžete nově zápolit o poukaz v hodnotě 400 Kč od firmy
LÁZNĚ SLATINICE.

SOUTĚŽTE S MARUŠKOU
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

V NABÍDCE JE NEJEN ŠIROKÁ
ŠKÁLA PONOŽEK, PODKOLENEK
I SILONKOVÉHO .....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

TIP
k obrazovce

PRSTÝNEK
ROMANTICKÁ
KOMEDIE
ČR (1945)

SOBOTA 19. 7. 2014

12:20 HODIN

ACER, ČLENY, DVEŘE, CHYTY, IZOBAR, KROV, LAKY,
LEKTVAR, LESY, LYRY, MOTO, OMANY, OSEL, PAKL, POET,
PŘESYPY, PŮDY, RADY, ROVY, RUCE, SULC, TOUŠ, TREST,
TRSY, VLYS, YZOP, ŽMOCH, ŽORŽETY, ŽVÁST

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 17. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PIERCING“. Vylosovanou výherkyní se stala Zdeňka
SLEZOVÁ, V. Špály 12, Prostějov, která se může těšit na
POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 KČ od partnera
soutěže. Tím byla v minulém dějství prostějovská prodejna
stříbro COLUMBA, sídlící na Dukelské bráně 4. Hodnotná
cena je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která opětovně potěší ty, co mají rádi nejen teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ
-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská. A vyhrát můžete opět POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 21. ČERVENCE 2014.
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Režie: Martin Fryč
Hrají: Otomar Korbelář, Vlasta Fabianová, Zdeněk Dítě,
Jana Dítětová, František Smolík, Růžena Šlemrová, Marie
Blažková, Hermína Vojtová,
Naděžda Vladyková, Jindřich
Plachta, Jaroslav Marvan, Vladimír Řepa, Ferenc Futurista,
Ella Nollová, Bolek Prchal,
Alois Dvorský
Mladou kněžnu toužící po dítěti
jednoho léta svede dohromady
náhoda s Janem Sochorem, nejvyhlášenějším pytlákem v kraji. Jejich setkání se změní v milostné dobrodružství, které však
nezůstane bez následků. Zatímco se mladý pytlák ožení s vesnickou dívkou Baruškou a stane se otcem šesti dcer, vychovává kněžna syna Roberta, jehož

stoosmašedesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Petra Doseděla.
Jednoho z někdejších kapitánů
prostějovského hokejového týmu
a oblíbence místních fanoušků,
který se objevil na kandidátní listině Občanské demokratické strany
pro podzimní komunální volby,
poznala opět slušná porce našich
čtenářů...
Z 412 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Martina POŘÍZKOVÁ,
V. Outraty 11, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
DVOU PŮLMETROVÝCH
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 kulturních vod a graficky mírně poupravili českého
klarinetistu, saxofonistu, hudebního skladatele a dirigenta, který
byl nedávno významným hostem
prestižní vernisáže výstavy na
plumlovském zámku...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stodevětašedesátého kola čekáme v redakci
znovu DO ČTVRTKU 17.
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 21. ČERVENCE
2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJ TŘEBA ČOKOLÁDU

I druhé červencové 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 i 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 17. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 3 - 3 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stosedmapadesátou výherkyní v řadě stala Dana SMUTNÁ, Prostějovská 7,
Mostkovice. 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 21. ČERVENCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

pravého otce zná jen ona. Když
mladý kníže dospěje, setká se
s nejstarší Sochorovou dcerou.
Je víc než jisté, že se do sebe zamilují, aniž tuší, že jsou nevlastní
sourozenci. Otec to vezme do
svých rukou, avšak zuřící syn
Richard, aniž tuší, že dal zatknout vlastního otce, ho nechá
uvrhnout do žaláře. Dokáže
kněžna obtížnou situaci vyřešit,
aniž by bylo někomu ublíženo?

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 27: SPLNÍME PŘÁNÍ VŠEM KUTILŮM. Vylosovaným výhercem je Eva PIŇOSOVÁ, Otinoves 14
POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč od firmy ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK si vyzvedněte v redakci Večerníku.
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 17. července 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

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

Prostějov, sídl. Svobody. Panelový byt 2+1 (55 m2) v 1. patře
s balkonem v OV.
Cena: Kč 769.000,-

Kojetín, okr. Přerov. Prodej činžovního domu s velkým
pozemkem, obchod, 2 velké byty. Atraktivní cenová nabídka.
Cena: Kč 2.690.000,-

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 5+kk s garáží
a terasou. Nízkoenergetická stavba „B“. Obytná plocha 127 m2,
Cena: Kč 3.490.000,pozemek 288 m2.

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 !

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

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

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
2+1, Pv, sídl. Svobody
2+kk, Palečkova ul. (novostavba)
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 769.000,Kč 1. 295.000,Kč 2.575.000,Kč 990.000,Kč 999.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

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

Kč 239.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
2+1, Určice
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
2+1, Pv, nám. TGM
Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Pv, nám. Spojenců Kč 8.900,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Žeranovská ul.
Pv, Olomoucká ul.
Pv, Drozdovice (u rybníka)

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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) 2+1 OV Libušinka - 1.P.
740 tis.Kč
2) 3+1 v Kojetíně
cena v RK
3) Chata s pozemkem - Plumlov
850 tis.Kč
740 tis.Kč
4) RD Želeč - zahr. 1115 m2
5) Chalupa v obci Březsko 2
530 tis.Kč
1.300 tis.Kč
6 RD 5+2 Dobromilice, 348 m
7) RD Záříčí (okres KM)2- 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
8) 1+1 OV Šárka, 50 m , po kompl.rek.
590 tis.Kč
9) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
PRONÁJMY:
2+1 Partyzánská
cena v RK
2+1 Drozdovice v RD
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.9.
3+1 E.Beneše
9,5 tis.Kč/měs.
3+1 Olomoucká
7 tis. + inkaso
BYTY:
1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
590 tis.Kč
2+1 OV Libušinka
- 1.P.
740 tis.Kč
550
tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
430 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
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 garáží2
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m 2
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.250 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
RD 5+1 Krasice - 300 m2, 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
5.490 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
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:
Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m2
1.500,- Kč/m22
Prostějov - Okružní = 3.500 m
2.250,- Kč/m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha 2
50,-Kč/m2
Hrubčice, Žešov - orná
půda
14.700
m
40 Kč/m
2
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m
1.750 tis.Kč
Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
2 + 2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 122m2,
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
24 h, 11.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
2
Obchodní prost. - Kostelecká
60
m
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m22 8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
7,5 tis.Kč/měs.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- 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

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

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

e-mail: avlk55@seznam.cz

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

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

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

cena 3.400.000,Možnost provedení úprav dle požadavků klienta

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov


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

Cena 2.690.000,Cena 2.878.000,-

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

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

17. 7. 2014
do 12.00 HODIN

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní Prodám byt 2+1 s garáží v Držovi- STING uzavřený investiční fond,
část města. 777 602 873
a.s. nakupuje nemovitosti v okrecích. Tel.: 731 752 434
se Prostějov. Koupíme vaši neREALITNÍ KANCELÁŘ
Prodám byt 3+1 v OV na ul. Palac- movitost za nejvyšší možnou
VNB REALITY
kého v Pv. Byt je ve stavu k nastě- cenu. Peníze do 2 dnů od podpisu
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov hování, umístěný v 1.NP, podlaho- kupní smlouvy. Exekuce, zástaIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430
vá plocha 62,54m2, včetně sklepní vy ani dražba nejsou překážkou.
aktuálně NABÍZÍ:
kóje. V případě zájmu volejte v době Využijte naši nabídky a realizujte
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč od 8 do 16 hodin denně mimo víken- svůj prodej pod dozorem České národní banky. Kontakt:
* BYT 2+1, + garáž
960.000 Kč dy na č. 582 349 506
Irena Černá, irena.cerna@rksting.cz,
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.390.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč Prodám DB 1+1 Dobrovského (Tylo- tel.: 606 662 813
* RD 6+1, Držovice
3.600.000 Kč va ul) po rekonstrukci, lodžie, zateple* RD 2+1, Bohuslavice
440.000 Kč ný dům. Možno koupit úvěrem. Cena Pronajmu větší garáž, Sladkovského
ul. Tel.: 732 619 482
* RD 3+1, Doloplazy
540.000 Kč 630 tis. Tel.: 731 510 079
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč
* Pozemek - Kostelec n/H 170.000 Kč Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Prostě- Prodám RD v Prostějovičkách,
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč jově v OV nebo i družstevní. Nabíd- po rekonstrukci v roce 2010. BližIng. Marie Vymazalová, 774 421 818 něte, RK nevolejte. Tel.: 732 755 910 ší info na tel.: 605 483 602 nebo
e-mail: kar.mila@seznam.cz
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1
830.000 Kč Pronajmu v centru města PV dva
* BYT 2+1, Moravská
890.000 Kč obchody, 120m2 a 34m2. Tel.: Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
* BYT 2+1, Sídl.Svobody 890.000 Kč 777 135 540
respektuji. Tel.: 734 481 013
* RD Přemyslovice
560.000 Kč
* RD po rek. Konice
1.350.000 Kč Pronajmu garáž na ulici Žeranovská.
* RD po rek. Lešany
1.590.000 Kč Garáž je bez elektřiny, cena 900 Kč/ Pronajmu 2+1, 3+1, 723 565 897
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč měsíc. Tel. 774 825 777
Prodám oplocený pozemek (zahradu)
* RD Mostkovice
1.990.000 Kč
* RD Kralice na Hané 2.350.000 Kč Pronajmu parkovací místo, gará- v Křemenci, 753 m2, studna, nový
* Chata Plumlov
v RK žový dvůr, Svatoplukova 56. Tel.: zahradní domek (dřevostavba 7x4m),
777 01 03 23
el. 230V. Vlak zast. 250m, cena 330
Pro naše klienty HLEDÁME:
tis. Kč nebo dohodou. 604 77 36 42
BYT 2+1 do 900.000 Kč
Koupím rodinný dům v ProstějoRodinné domy v PV a okolí
vě a okolí. Může být i k opravám, Pronajmu 1+1, 608 861 656 RK NE
Chaty a zahrady Plumlov, Seč
ale obyvatelný. RK nevolejte. Tel.:
Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany 732 388 718
Moravská za Sandrou, 18 m2, elekVíce na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám RD v Mostkovicích, 1 700 třina. Tel.: 734 751 741
Pronajmu garáž (s elektřinou), v PV 000 Kč při rychlém jednání sleva.
Prodám RD (2 bj) v klidné části
732 417 451
u Družby. Tel.: 582 346 180
PV (Máchova ul.), včetně zahrady.
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pro- Pronajmu byt 2+kk ve středu města. 728 862 114, 790 229 969. RK nevolejte.
stějově v osob. vl., platba hotově. RK nevolat. Tel.: 724 913 390
RK nevolat. Tel.: 720 204 000
Pronajmu byt 2+1 na ul Švýcarská Pronájem rekonstruovaného bytu
2+1 s lodžií, ul. Dolní v Pv,
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena 4.500 v PV tel 776 632 836. Volat po 4 hod.
od 1.8.2014 Tel.: 602 515 680
Kč + inkaso. Tel.: 732 548 756, ne RK
Prodám pozemek v ProstějovičProdám byt v OV 2+1, 60m2, Dol- kách pro stavbu RD, 800 m2. Bliž- Hledám ke koupi chatu v okolí PV
ní ulice-věžák. RK nevolat! Tel.: ší info na tel.: 605 483 602 nebo - Seloutky, Mostkovice, Plumlov,
e-mail: kar.mila@seznam.cz
Myslejovice apod. Tel: 728 318 836
605 859 021

I o prázdninách inzerujte s námi

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

FINANCE

SLUŽBY

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Stolařství V. Jančík.
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Domamyslická 104, PV.
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky.
www.stolarstvijancik.cz,
Volejte: 775 021 212
Tel.: 604 820 358
Osobní bankrot – oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů.
Konzultace zdarma.OPTIM CREDIT s.r.o. Volejte777 551 492
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492
Nabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis.
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP.
Tel.: 773 996 600
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

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

KOUPÍM

PRÁCI NABÍZÍ

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 jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303

Do autoservisu v PV přijmeme auto- Úklidová firma SaM přijme prac.
mechanika s praxí. Nástup možný ih- na pol. úvazek (7.500 Kč/měs.)
místo je vyhrazeno pro OZP. ŘP
ned info. Na tel.č. 777 870 729
sk. B, časová flex. podmínkou. Tel.:
Centrum regenerace v Prostějově. 582 331 332
Ihned zapracujeme do různých pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644. Hledám pomocnici na úklid RD
v Plumlově. 5hod 1x/14dní. Tel.:
Hledáme brigádníka z PV pro focení 607 791 094
produktových fotografií. Zkušenosti
s focením produktů vítány. Máme Hledám prodavačku do potravin
zájem o dlouhodobou spolupráci. s pultovým prodejem, praxe nutná,
Nabídky zasílejte na e-mail:
tel. 702 368 003
info@hokejfloryk.cz
Nástrojárna Kralice na Hané přijme
Firma na šití kožené konfekce v Pv frézaře. Ranní směna, znalost obsluhy
hledá švadleny – i brigádně, pracov- CNC, HAAS výhodou. Bližší podníci na ruční vyšívání – dobré platové mínky osobní jednání, 602 588 621,
podmínky. Kontakt: 603 83 45 29
777 19 59 70, 582 368 060

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné minMAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady ce, hodiny a hodinky, zbraně, střía dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- brné předměty, šperky a veškeré
dov a RD. 774 655 459, 608 538 035 starožitnosti. Prosíme pouze kvawww.mackalstav.cz
litní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
Opravy a úpravy oděvů
René Simon, tel.: 736 127 661,
Obuvi a batohů
simonrene@seznam.cz
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
Koupím Haki lešení nebo trub608 331 141
kové. Cena dle dohody. Tel.:
Provádíme také opravy plavek,
734 481 013
spodního prádla a zcelování
Koupím starý nábytek, staré poČištění hrobů z terasa, přebrou- hlednice do roku 1948, bytové
šení přímo na místě. Tel.: doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
721 817 009
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
Vařič na PB. 608 539 783
výkopové, terénní práce.

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace
Rekonstrukce koupelen, instalatérské
na 739 066 462
práce. Tel.: 605 459 652
Nabízím rychlou hotovostní půjčČištění kanalizací a odpadů
ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Odvoz fekálií
jednání. 774 119 937
Tel.: 774 368 343
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle až do domu, bez poplatku předem. Střechy Klimeš provádí tesařské,
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více klempířské, pokrývačské práce. Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
věřitelů

AUTO - MOTO

Hledáme na brigádu účetní pro Prostějovská stavební firma hledá parpodvojné účetnictví v programu ťáka na stavbu, zedníka a pomocníka
Ježek duel. Tel.: 605 483 602
na HPP, možno i brigádně. Volejte
v pracovní dny mezi 13.00-17.00 na
Malířské a natěračské práce, malba tel.: 775 780 084
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
provádíme malování na klíč. Tel.:
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Do provozovny pneuservisu a autoservisu v PV přijmeme na HPP
prodavače/-ku. Výhodou znalost
práce v programu Pohoda, zkušenosti s vedením kolektivu, komunikativnost, loajalita. SŽ zasílejte na
adresu info@pneufloryk.cz .

VZPOMÍNÁME

Dne 16. července 2014
by se dožil 65 let
pan Jaroslav ŠTEFL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery s rodinami
a sestra s rodinou.

Dne 12. července 2014
uplynulo 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jan VAŠÍČEK
z Otinovsi.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Rodina

Realitní kancelář STING přijme realitního makléře/-ku pro pobočku
Prostějov, informace: Irena Černá
606 662 813

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, Pěstitelská pálenice, Kostelec na
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Hané, Rynk 120 oznamuje zákazníkům zahájení sezony a příjem objedPracuji pro více věřitelů.
návek od 9.7.2014 každou středu od
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč 15 do 18 hod v sobotu od 8 do 12.
se zástavou nemovitostí. Tel.: Tel.: 582 373 358
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
0'8;i.#8/8º2.#6#"
2Č,èª/'8/-é
6GN
8;iiª2Č,è-;1&6+5ª%
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk<#/ö560#0%Č/
ké. Doprava zajištěna. Prostějov, OloProdám štěňata foxteriér hladkosrstý mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
#&Č%*1&%Č/
733 500 990
6GN
Máte bolavé nohy? Prodejna Ivka,
2Č,è-;24121&0+-#6'.'
Plumlovská ul. to vyřeší za vás. Na-éCå-é
bízíme stále nové vzory na kostky,
6GN
nárty, oteklé kotníky a ostruhy na
2Č,è-;0#<56#87
patách. Ve zdravotní obuvi máme
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: i celý sortiment pánská, dámská,
0'/18+6156+
778 018 269
dětská. Jsme tu pro vás. 603 445 601
-éCå-é
47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/
6GN

ZVÍŘATA
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PRODÁM

Přijmeme pracovníky/-ce pro chod
nové kanceláře. Výdělek 18 - 35 000
Kč/m. dle prac. zařazení. Věk nerozhoduje. T. 608 502 175
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Dnes 14. července 2014
uplynulo 10 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme, synové,
sestry a rodina.
Zapalte svíce,
kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ní prožívali.

3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

GRATULACE

Léta jako voda běží,
proto zůstaň pořád svěží.
Smích ať pokrývá Tvůj ret
a to nejmíň do sta let.

PRÁCI HLEDÁ

Dne 11. července 2014
jsme vzpomenuli
nedožité 54. narozeniny
paní
Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Hledám práci z domu. Nabídky prosím volejte na 776 104 477
Řidič 40 let praxe, ř. pr. sk C, E, hledá práci na vozidlo do 3,5 t nebo do
12 t. 723 747 457
Dnes 14. července 2014
slaví své krásné
80. narozeniny
pan František VAŠÍČEK
z Držovic.
Za jeho obětavost
a převelikou lásku,
kterou rozdává nám všem,
mu do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a elánu.
Manželka, syn a dcera
s rodinami a pravnoučata
Radek, Matyášek, Aneta,
Ivetka, Verunka a Adámek.

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

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

Pohlídám děti, učitelka, flexibilita,
775 223 960

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

Speciální akce na červenec a srpen!
2+2
při dvou podaných inzerátech si
můžete zadat další dva ZDARMA!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLATNÉ
PŘED
DPLATNÉ ZDARMA!
D
ZDARMA

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

Dne 18. července 2014
uplyne 18 roků
ode dne úmrtí
pana Josefa SMÉKALA
z Přemyslovic.
Stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcery
s rodinami a sestra s rodinou.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 18. července
v 10.00 hodin

Malá kopaná
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KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP: téměř dvacetiletá tradice, vysoká úroveň hry a zaběhnutá organizace bez problémů - 1.díl

Letošní osmnáctý ročník velkého turnaje označil jeho šéf
Martin Ošťádal za nejkvalitnější v historii. A PRÁVEM
Když byl v roce 1997 poprvé uspořádán Haná Cup
(stalo se tak ještě v Prostějově - pozn.red), asi těžko si
kdokoliv dokázal představit, jakou cestu tento turnaj
v následujících letech urazí. Leč stalo se. Po přesunutí do Krumsína a následnému zakotvení pod hlavičkou místní Tělovýchovné jednoty se z něj postupně
stala největší, nejprestižnější i nejrespektovanější akce svého druhu na Prostějovsku. Ostatně bez jediné
přestávky pokračuje klání ekonomicky těžkými časy
až do současnosti. O předminulém víkendu se konal už poosmnácté a PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který byl i letos mediální partner, jakožto je tomu tak
od samého vzniku turnaje, se za průběhem ohlíží...
Pokračovat budeme i příště
Krumsín/son
„Letošní ročník považuji za jednoznačně nejkvalitnější v jeho
osmnáctileté historii. Přijely
v podstatě všechny silné mančafty, které se pravidelně účastní,
a chyběla naopak řada těch slabších. Díky tomu byl ve většině
zápasů k vidění super fotbal. Také
jsem rád, že se nám znovu povedlo vše zvládnout po organizační
stránce, za což patří velké poděkování výboru TJ Krumsín i celému pořadatelskému štábu, který
čítá okolo padesáti lidí dělajících
vše bez nároku na jakýkoliv honorář. Z výsledkového hlediska
mě překvapilo brzké vypadnutí
Jiřiny Prostějov a další postup
AC ROMA do čtvrtfinále, hodně
dobře si vzhledem k vyššímu věkovému průměru vedla Choceň.
Co jsem naopak očekával, to
bylo vítězství Brodku u Prostějova, který má opravdu velice silný
mančaft a tipoval jsem je na obhajobu, což dokázali,“ shrnul své
hlavní dojmy ředitel Haná Cupu
Martin Ošťádal.
Letos do Krumsína dorazilo čtyřicet mužstev, zatímco
v kvantitativně zlaté éře před
několika lety jich na tamním
hřišti bojovalo až šedesát. „Vy-

soký počet týmů má také něco do
sebe, ale já osobně dávám přednost spíše vyšší kvalitě. Rozhodující je, kolik celků se přihlásí,
a pokud je jich okolo čtyřiceti,
nemá smysl za každou cenu shánět další. Lepší je zůstat u nižšího
množství, které je však na poměry našeho okresu v porovnání
s jinými turnaji pořád hodně široké. Při takovém startovním poli
ubude fotbalově slabších utkání,
naopak se hraje víc skutečně
dobrých zápasů a to je podle mě
pro všechny včetně diváků lepší,“
uvažoval Ošťádal.
Pořadatelsky zvládá Haná
Cup se svou partou každoročně na jedničku, letošek nebyl
žádnou výjimkou. „Od začátku
to dělají v podstatě stejní lidé,
kteří to dělat chtějí, baví nás to
a nemáme z toho žádné peníze.
Jde nám čistě o sport, o dobrý
pocit a o to, aby v Krumsíně
mohl fungovat fotbal i s celým
zdejším areálem. Jestliže se to
opravdu daří, tím větší radost
všichni máme. Jak už jsem
řekl, celý organizační štáb od
prvního do posledního člověka
zaslouží velké poděkování, stejně jako paní senátorka Božena
Sekaninová, představitelé obce
Krumsín a všichni další partneři

KONEČNÉ POŘADÍ
KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU 2014
1.

Brodek u Prostějova

2.
2.

Helas
Hel
las B
Brno
rnno B

3. - 4. místo

FC Relax Prostějov

5. až 8. místo
9. až 16. místo

AC ROMA SK FOSP Řešetova Lhota
FC Pivo AC Zavadilka 2000
Quatroccento
Jiřina Prostějov
AC Vyprahlo Konice 2MAX
BVD, GD Sportswear Night Boys, Holomajzna

17. až 24. místo

Souboj generací. V jednom z utkání základních skupin se statečný fotbalový veterán takto snažil obejít mladíka, který by směle
mohl být jeho vnukem.
Foto: Lenka Sedláčková.
za podporu, kterou našemu turnaji dávají,“ zdůraznil Ošťádal.
Je vůbec co zlepšovat? „Tak
to asi jde vždycky ve všem, ale
my jsme po pravdě spokojení
s takovou podobou Haná Cupu,
jakou v posledních letech má.
Zvažovali jsme zavlažování
hřiště, o což se nám tentokrát
postaralo počasí, některé hlasy
třeba zmiňují možnost bohatšího doprovodného programu.
Jinde třeba jdou touhle cestou,
ovšem my tradičně děláme sobotní večerní koncert se zábavou a to nám fakt stačí. Zdejší
turnaj totiž je hlavně o sportu,
má svou prestiž i kvalitu a mě
osobně nejvíc těší, jak moc sem
jezdí skutečně dobrých fotbalistů tvořících výborné mančafty,“
zmínil hlavní organizátor.
Krumsínské klání tak díky zodpovědnému přístupu, pořadatelské obětavosti i vytrvalosti
překlenulo též nelehkou dobu
globální finanční krize a již osmnáct let stále jede dál. „Dá se
říct, že jsem na náš turnaj hrdý.
Daří se držet z minulých let vysoko nastavenou laťku, všichni
máme pořád ten potřebný zápal
a díky tomu se pořadatelsky
blížíme k dvacátému ročníku,
což je na dnešní dobu myslím

solidní počin,“ spokojeně konstatoval Martin Ošťádal, aby své
povídání zakončil trochu odlehčeným dovětkem: „O tom, že
jsme za ty dlouhé roky taková
jedna soudržná rodina, svědčí
například skutečnost, že když
je potřeba, tak i paní senátorka nebo naši největší sponzoři
klidně jdou a sbírají v areálu
odpadky. Což se v současnosti
jinde příliš nevidí a právě tenhle
příklad podle mě vystihuje podstatu úspěšnosti Krumsínského
Haná Cupu.“
Nelze než souhlasit. Tak za rok
u devatenáctého ročníku na
viděnou!

FC Plumlo Sexmeralda
Sádek Boys
SK Pokop Domamyslice

Peliny Choceň

Torpedo Prostějov
FC Dream Team
KOSTKY a LISTY

TJ Mouřínov

Partneři KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPu 2014

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
Nejlepší hráč turnaje:
Martin Hrubeš (Helas Brno B).
Nejlepší střelec turnaje:
Marek Srkal (SK FOSP Řešetova
Lhota).
Nejlepší brankář turnaje:
Libor Gerčák (Peliny Choceň).
Nejlepší rozhodčí turnaje:
Pavel Majer.

Exkluzivní rozsáhlé fotogalerie

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
F o t o r e p o r tá
áž

jaký byl haná cup 2014...

2x foto: Lenka Sedláčková, 1x foto: Marek
Sonnevend a 1x foto: www.hanacup.cz

Ve finále i tvrdost. Tento zajímavý souboj byl k vidění v závě- Vítězná radost. Tradiční euforické klubko vytvořili bezprostředně po finá- Nejlepší rozhodčí. Ocenění byli i sudí, tím nej- Také se pařilo. Sobotní večer a noc v Krumsíně tradičně parečném duelu mezi Brodkem u Prostějova a Hellasem Brno B. lovém triumfu členové nejlepšího týmu Brodek u Prostějova.
třily koncertu se zábavou, čehož k veselí využili i aktéři turnaje.
lepším se stal dle pořadatele Pavel Majer.
INZERCE

Fotbal, malá kopaná
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Fotbalová exhibice O pohár starosty Vícova 2014: tři remízy, dobrá zábava i spousta legrace lidy bavily
Do útulného areálu zavítalo jak Mužstvo slovenských futbalových hviezd, tak Menšíkova jedenáctka a BYLA TO PRČA
Ještě čerství hráči viditelně nebyli
bez dostatečného obsahu alkoholu
v krvi ve své kůži, proto bylo tempo
utkání dlouho velice vlažné a vůbec
nepadaly góly. Teprve až vydatný
přísun piva přímo na hrací plochu
doplněný o průběžné posilování něčím ostřejším (slivovice, borovička
Účastníci se po dohodě s hlavním apod.) dostal plejery i samotný mač
Vícov/son
organizátorem Františkem Vlachem do vyšších obrátek. Za stavu 0:2 doCelý spektákl otevřel hodinu po nakonec shodli na turnajové podobě konce rozparáděný Mravec udělil
poledni přátelský duel mužských celého klání a přímé aktéry i fanouš- rozhodčímu červenou kartu, kterou
týmů TJ Sokol Vícov a FC Ptení.
Za krásného letního počasí se hrálo
pouze na 2x30 minut, aby se plejeři
v horku moc neunavili, a tahle důležitá podmínka byla splněna. Domácí soubor přitom dosáhl na prestižní
vítězství 2:0 (branky: 20. Trnečka,
35. Dobeš), čímž dokázal územně
nedalekého rivala v derby porazit po
dost dlouhé době.
Zatímco zápasový předprogram
zvolna končil, začali do areálu proudit ve větším počtu diváci. A že se Pitná zóna. Kapitán MUFUZY Ivan Vojtek poctivě dodržoval ohraměli na co těšit! Jejich bránice se ničené místo u hřiště, kde bylo povolené konzumovat alkohol. Aletotiž chystal potrápit nejen domácí spoň pro tuhle chvíli...
Foto: Marek Sonnevend.
mančaft Old Boys Vícov, ale také
brněnská parta umělců Menšíko- ky v hledišti tak čekaly hned tři lá- měl schovanou ve stulpně, ovšem
va jedenáctka a hlavní tahák dne: kavé poločasy na 2 x 22,5 minuty. sudímu se z trávníku nechtělo. RaMužstvo slovenských futbalových Nesly se v silně humorném tónu.
ději místo toho uznal Maliňákovu
hviezd. Jeho dres oblékli například
snižující trefu za dvě vstřelené branMUFUZA
někdejší prvoligový fotbalista Maky, neboť MUFUZA jinak vyrovnat
Menšíkova jedenáctka
rek Hollý, mistr světa v kulturistice
nedokázala ani z vymyšlené penal2:2 (0:0)
Luboš Maliňák, hokejový internaty v závěru. Byť ji společně kopali
cionál Robo Pukalovič, rocková Branky: 36. Maliňák (kvůli ne- hned tři exekutoři…
legenda Marián Greksa a mnoho schopnosti MUFUZY vyrovnat platil
Old Boys Vícov
jiných osobností.
gól za dva) – 30. Přibinda, 33. Blaho.
Menšíkova jedenáctka
5:5 (1:4)
Branky: 21. Vlach, 29., 36. z penalty
a 39. Rajchman, 42. Pliska – 9. a 10.
Ďurovčík (hostující z MUFUZY),
17. Přibinda, 19. Uličník, 25. Blaho.
Ještě před výkopem přišel do akce
z brazilského mistrovství světa tolik populární sprej na vyznačování
vzdálenosti zdi při trestných kopech. Leč ve Vícově použili hasičPozdrav Večerníku. Opory Menšíkovy jedenáctky Michal Pogány ský přístroj a pěnu na holení, navíc
k úplně jiným účelům. Hasičákem
(vpravo) a gólman Martin Laporčák ve Vícově sršeli dobrou nála- byly vyznačeny pitné zóny (stejně
dou. A nejen oni.
Foto: Marek Sonnevend. zcela zbytečně, protože se chlastalo

Malebná víska patřící do prostějovského regionu hostila
v minulosti díky pořadatelské aktivitě zdejšího zastupitele Františka Vlacha již celou řadu povedených fotbalových akcí. Další do této působivé sbírky přibyla v sobotu
12. července, kdy proběhl exhibiční turnaj O pohár starosty Vícova 2014. A opět se maximálně vydařil!

všude) a pěna posloužila k vyholení
jednoho nejmenovaného nebožáka
z domácího kolektivu. Následný
špíl poté provázela vzývaná gólová
erupce. Nejprve to vypadalo na opakování demolice kanárků Němci na
výše zmíněném MS, ale domácí ve
žlutém se za hrozivého stavu 1:5
s vydatným přispěním nápadně polevivšího soupeře zázračně vzchopili ke konečné plichtě 5:5.

Old Boys Vícov
MUFUZA
2:2 (1:2)
Branky: 20. Vlach, 27. Nedvěd –
5. Maliňák, 17. Sokol.
Únava všech přítomných narostla
v pokročilém odpoledni i vinou permanentní konzumace všeho tekoucího do hmatatelných rozměrů. Proto se zkraje posledního měření sil
hrál vskutku pěší fotbal s maximální
povolenou rychlostí 6 kilometrů
za hodinu. Nakonec však přece jen
zvítězil sportovní duch (navzdory
alkoholovému zředění) a fyzicky
zdatnější členové obou týmů do
toho šlápli. Slovenská parta se zkušenostmi ze čtyř světových šampionátů (letos 6. místo!) a slavící deset

Hvězdy a osobnosti spolu. Na jednom společném snímku se ještě před vzájemným utkáním nechali zvěčnit členové Mužstva slovenských futbalových hviezd a Menšíkovy jedenáctky.
Foto: Marek Sonnevend.
let své existence zaslouženě vedla
o dva góly, jenže Vícovští se znova
pozoruhodně zvedli. Nejdřív snížili
a zanedlouho i srovnali nádhernou
hlavičkou Nedvěda, byť ne slavného držitele Zlatého míče Pavla, nýbrž místního odchovance Michala.
Turnaj O pohár starosty Vícova tudíž dospěl díky třem remízám k očekávaně dělenému prvenství všech
tří náramně spokojených celků.
A nic na tom nemohl změnit ani
dodatečný penaltový rozstřel, který

Hráčské soupisky
jednotlivých týmů
Old Boys Vícov:
Martin Musil, František Vlach, Karel Vlach, Jan Krištofík, Luboš
Moučka, Jiří Otáhal, Petr Rajchman, Radek Marek, Michal
Nedvěd, Marek Pliska, Vojtěch Pliska, Richard Votava, Josef
Trubka, Roman Minx.

Mužstvo slovenských futbalových hviezd:
Ivan Maliár, Miki Bauer, Marián Greksa, Jakub Růžička, Juraj Neveselý, Marek Hollý, Igor Grepanský, Rasťo Sokol, Ivo Hlaváček,
Ľudovít Mravec, Luboš Maliňák, Robo Pukalovič, Pavol Topolský, Ivan Jakeš, Ján Ďurovčík, Ivan Vojtek, Mário Porubec.

Menšíkova jedenáctka:
Martin Laporčák, Hubert Račker, Petr Zakopal, Petr Štěpán, Jakub
Uličník, Vlado Volečko, Božko Balabán, Pišta Hrubša, Míša Pogány, Honza Laub, Marek Vítek, Daniel Vítek, Jirka Konyor, Martin
Hrubša, David Cupák, Ondřej Blaho, Jakub Přibinda, Klára Uhrová.

stejně skončil zase nerozhodně. Závěrečný úspěšný pokus arbitra Mudrocha se totiž určitě počítat nemohl…
Zlatým hřebem náramně zábavné
akce se poté stalo žhavé vystoupení vnadných tanečnic orientální

skupiny Samira Naila, nechybělo
ani losování pěkných cen v bohaté
tombole. A vše vrcholilo tak, jak to
na vesnici při dobré zábavě má být:
kamarádskou pijatikou. Samozřejmě ve vší slušnosti!

ohlasy po turnaji
O pohár starosty Vícova 2014
František Vlach (Old Boys Vícov, hlavní organizátor akce):
„Já říkám, že lidi by se měli hlavně dobře bavit. A věřím, že dneska
se to snad docela povedlo. Dost jsem si oddechl, že se po předchozích
nejistých dnech umoudřilo počasí a přálo nám fakt ideálně. Tím
pádem nic nebránilo hezké podívané, kterou jsme se pro fanoušky
snažili okořenit nějakou tou srandou. Všichni hráči i moderátoři dělali,
co mohli, legrace jsme si myslím užili opravdu hodně. Proto bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání a zdárném průběhu turnaje
podíleli, díky samozřejmě patří také všem partnerům i divákům.“
Marián Greksa (MUFUZA, rockový zpěvák,
člen kapel Modus a Demikát):
„Moje fotbalové umění je vyhlášené, jenže spoluhráči mě až
trestuhodně nevyužívali. Proto jsem v posledním utkání změnil
taktiku a pořád na ně křičel, ať mi nepřihrávají. No a najednou
jsem měl balón tolikrát, že mě to málem zabilo. Naštěstí ale
všechno dobře dopadlo i díky bohatým zásobám chutného jídla
a hlavně kvalitního pití tady ve Vícově.“
Ondřej Blaho (Menšíkova jedenáctka,
známý moderátor počasí v České televizi):
„Jestli si toho náhodou někdo nevšiml, tak bych rád zdůraznil, že jsem
dnes dal dva krásné góly...(smích) Dvakrát jsem skóroval, jo? Teď ale
trochu vážně. Do Vícova jsme se moc rádi vrátili, protože je tady strašně
příjemné prostředí i lidé, kteří se o nás parádně starají. Snad jsme místní
lidi aspoň trochu pobavili a zpříjemnili jim hezké letní odpoledne.“

Tradice vícovského turnaje veteránů se rozjela slibně
Nové klání v malé kopané VETERAN CUP
VÍCOV OPEN 2014 hodnotí jeho organizátoři pozitivně

Vícov, Prostějov/son - Na už
tak dost zaplněnou mapu různých turnajů v malé kopané
konaných na Prostějovsku letos
přibyl jeden nový přírůstek.
O předminulém víkendu totiž
proběhl premiérový ročník podniku s názvem VETERAN CUP
VÍCOV OPEN 2014, za jehož
vznikem i úspěšným vstupem
na scénu stojí dva zkušení pořadatelé podobných akcí.
„Oba bydlíme ve Vícově, s Frantou
Vlachem jsme skoro sousedé. Tak
jsme si jednou sedli a vymýšleli, co
bychom v malé kopané mohli zkusit. Muži hrají v Krumsíně i na řadě
dalších míst a holky zase v Kostelci
na Hané, tak nás napadli veteráni.
Já mám zkušenosti s organizováním halové soutěže ve futsalu této
věkové kategorie, Franta pro změnu s pořádáním fotbalových akcí
na vícovském hřišti. Tak jsme to
dali dohromady a přivedli na svět
tenhle turnaj starších pánů,“ přiblížil jeden ze dvou hlavních organizátorů František Kocourek.

Úvodní ročník VETERAN CUP
VÍCOV OPEN se povedlo zrealizovat na hodně slibné úrovni.
„S průběhem akce jsem maximálně spokojený. Myslím, že si
každý přišel na své, o hráče bylo
dobře postaráno. Některé zápasy
měly výbornou kvalitu, jiné pro
změnu proběhly naprosto slušně
bez faulů. Sice je rozdíl, když
proti sobě nastoupí padesátiletí
chlapi a třeba o deset i více roků
mladší borci, ale to k podobným
turnajům patří. Hlavní je zápal,
který nechyběl nikomu,“ ocenil
Kocourkův organizační parťák
František Vlach.
Napoprvé se do Vícova sjelo deset
týmů. „Počet zúčastněných mužstev se ukázal jako ideální. S Frantou Kocourkem jsme si řekli, že
bychom do dalších ročníků rádi
zachovali zvolený hrací systém
s tím, že strop je maximálně dvacet účastníků. Při větším počtu už
bývá všechno mnohem náročnější
a my chceme celé klání udržet v
takové všeobecné pohodě. Věřím,

Pomoc kraje. VETERAN CUP VÍCOV OPEN 2014 v malé kopané
finančně podpořil Olomoucký kraj, za který osobně dorazil náměstek hejtmana Alois Mačák. Na společném snímku s organizátorem
akce Františkem Vlachem.
Foto: Josef Popelka.
že i proto se k nám budou všichni
rádi vracet,“ zadoufal Vlach.
Jeho kolega také neskrýval spokojenost. „Na první ročník to mělo
solidní účast početně i z hlediska herní kvality, aspoň polovina
týmů předváděla poměrně dobrý
fotbal. Myslím, že se akce celkově vydařila, snad jen počasí nám
moc nepřálo,“ hodnotil Kocourek.
„Vícovský areál je docela pěkný,
takové turnaje se tam vyloženě
hodí. Letos jsme tedy nastartova-

li novou tradici a do příštích let
v ní určitě hodláme pokračovat,“
ujistil.
Na závěr připojil poděkování.
„Naše díky patří hlavně všem
partnerům a sponzorům v čele
s Olomouckým krajem, za který
se přijel do Vícova osobně podívat
náměstek primátora Alois Mačák.
Poděkovat ale chceme též všem
aktérům i divákům, snad se dobře
pobavili. Za rok nashledanou,“
uzavřel František Kocourek.

Na třetím ročníku Hanácké kopačky se utká šestnáct ženských družstev v malé kopané

Kostelec na Hané, Prostějov/
red - Víkend ve znamení ženského fotbalu se nezadržitelně
blíží. Třetí ročník mezinárodního turnaje v malé kopané
žen Hanácká kopačka 2014
registruje šestnáct přihlášených družstev, jež se střetnou
o nejbližším víkendu 19. a 20.
července. Kostelečtí organizátoři jsou se zájmem spokojeni
a slibují, že se účastníci mají
na co těšit. „V předchozích
dvou letech jsme si nasadili
laťku hodně vysoko a jsme
si toho vědomi. Doufáme, že
i tentokrát budou holky na
našem turnaji spokojeny,“
usmívá se Zdeněk Vysloužil,
ředitel turnaje.

jeme a zvelebujeme. Naším
krédem od začátku je, aby se
u nás děvčata cítila dobře. Budeme se jim opět snažit v rámci
možností vyjít ve všem vstříc,“
říká Stanislav Píchal, prezident
pořádajícího FC.
Slečny fotbalistky se tak opět
mohou těšit na sobotní diskotéku se svým oblíbeným DJ
a stejně jako v minulém roce
mohou využívat po celou dobu
konání turnaje bezplatné wi-fi
připojení. „Diskotéku zajišťuje
opět stejný hudebník. Holky si
ho vyžádaly, jsou s ním spokojeny. Připojení na internet pak
opět poskytuje firma PL-NET,“
prozradil Vysloužil.

Diskotéka i wi-fi

Hodnota cen
opět navýšena

Zárukou hladkého průběhu
každé podobné akce je především přízeň počasí, ale samozřejmě také bezproblémová organizace a příjemné prostředí.
„Jsme opět o rok zkušenější.
V areálu stále něco vylepšu-

Za své sportovní výkony se
mohou děvčata v kopačkách
těšit také na zajímavé odměny.
Po loňské úspěšné spolupráci
se organizátoři opět dohodli
na spolupráci s firmou TEAMSPORTS. „Jedná se o oficiálního zástupce několika vy-

hlášených značek, ale především ADIDASU. Právě od
téhle renomované firmy bude
většina cen, jejichž hodnota se
pohybuje okolo dvaceti tisíc,“
říká turnajový ředitel a dodává:
„Také poháry, medaile a plakety, které nám zajistil kostelecký
starosta Ladislav Hynek, se budou stoprocentně líbit.“
Vedle oficiálních ocenění nejlepších týmů a jednotlivců
bude vyhlášeno ještě několik
speciálních cen. „Nebudu ale
předčasně nic prozrazovat,
jedná se o překvapení,“ mrká
Vysloužil.

Herní model má svou
konečnou podobu
K datu 7. července, kdy byla
oficiální uzávěrka pro přihlášení do turnaje, figurovalo ve startovní listině šestnáct družstev.
Jedná se o následující týmy: Horní Heršpice A+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, TJ Spartak
Valašské Klobouky a TJ Sokol
Drahanovice. „Snažili jsme se
o co možná nejspravedlivější
herní systém. Týmy jsme rozdělili
do tří skupin, dvou pětičlenných
a jednu se šesti účastníky. Postup
do dalších bojů si zajistí patnáct
družstev, nejlepší dva týmy z každé skupiny postupují přímo do
čtvrtfinále, zbytek se popasuje
v osmifinále. Ze čtvrtfinálových
skupin vykrystalizuje semifinálové kvarteto,“ říká Vysloužil
a doplňuje: „Záměrem bylo, aby
si každý tým zahrál minimálně
pět zápasů. A až na jednu výjimku čeká na děvčata minimálně
šest utkání.“
Turnaj se koná ve sportovním
areálu FC Kostelec na Hané
v sobotu 19. a v neděli 20. července. Výkop prvního duelu je
naplánován na desátou hodinu
dopolední. Záštitu nad turnajem převzal starosta města
Kostelec na Hané Ladislav Hynek a generálním partnerem je
Olomoucký kraj.

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

v postupovou euforii Klenovic

„B“ skupina I.A třídy Olomouckého KFS s regionálním
zastoupením Prostějovska byla
v uplynulém ročníku silně poznamenaná odhlášením hned
dvou mužstev. O problémech
konického „béčka“ se delší
čas spekulovalo a mírným
překvapením bylo už samotné
rozhodnutí pokračovat v sou12. FK Hlubočky
22 6 1 15 42:73 19 (-14)
těži, což si ale vedení oddílu
Haná Prostějov a Konice „B“ soutěž nedokončily
po pár týdnech rozmyslelo.
V případě Hané Prostějov
TABULKA PODZIM:
TABULKA JARO:
1. Opatovice
12 8 2 2 33:16 26 1. Klenovice
10 9 1 0 28:12 28 a jejího zimního odchodu
2. Klenovice
12 8 1 3 29:15 25 2. Bělotín
10 7 1 2 37:18 22 z krajské scény šlo o nečeka3. Štěpánov
13 8 1 4 30:19 25 3. Náměšť na Hané 9 6 1 2 29:19 19 ný tah, byť se tým pohyboval
4. Beňov
12 7 0 5 34:31 21 4. Opatovice
10 5 2 3 28:19 17 v těsném pomezí sestupových
5. Čechovice
13 6 1 6 23:23 19 5. Dub nad Moravou 9 4 3 2 17:16 15 pozic.
6. Slatinice
13 6 0 7 25:29 18 6. Lipník
9 4 1 4 14:14 13 Již před startem jarní čás7. Hranice „B“
13 6 0 7 28:33 18 7. Čechovice
9 3 1 5 10:15 10 ti tak bylo jasně patrné, že se
8. Bělotín
12 5 1 6 17:13 16 8. Hranice „B“
9 2 4 3 15:24 10 bude hrát pouze o první příč9. Lipník
13 5 1 7 16:21 16 9. Slatinice
9 2 2 5 15:19 8 ky, zatímco na opačném pólu
10. Hlubočky
13 5 0 8 26:42 15 10. Beňov
10 2 1 7 16:24 7 nebude mít tato soutěž žádný
11. Dub nad Moravou 13 4 1 8 15:23 13 11. Štěpánov
9 1 2 6 8:22 5 náboj. Toho využily bezstarost12. Náměšť na Hané 13 3 2 8 25:36 11 12. Hlubočky
9 1 1 7 16:31 4 ně hrající Bělotín, Dub nad
Moravou i Náměšť na Hané
TABULKA DOMA:
TABULKA VENKU:
1. Klenovice
11 10 0 1 31:10 30 1. Klenovice
11 7 2 2 26:17 23 k až nečekaným bodovým zis2. Čechovice
11 8 1 2 21:11 25 2. Opatovice
11 6 1 4 22:14 19 kům, na něž by patrně při stresu
3. Opatovice
11 7 3 1 39:21 24 3. Bělotín
11 6 1 4 20:12 19 z potenciálního sestupu nedo4. Štěpánov
11 7 2 2 25:15 23 4. Náměšť
11 3 2 6 26:36 11 sáhly.
5. Beňov
11 7 0 4 30:23 21 5. Hranice „B“
11 3 1 7 14:33 10 Ještě větší radost ale po před6. Lipník
11 7 0 4 20:14 21 6. Lipník
11 2 2 7 10:21 8 chozích dvou zklamáních
7. Dub nad Mor.
11 6 2 3 16:14 20 7. Dub nad Mor.
11 2 2 7 16:25 8 v podobě již zmíněné Ko8. Bělotín
11 6 1 4 34:19 19 8. Štěpánov
11 2 1 8 13:26 7 nice „B“ a Hané Prostějov
9. Náměšť
11 6 1 4 28:19 19 9. Beňov
11 2 1 8 20:32 7 zavládla na Prostějovsku.
10. Slatinice
11 6 1 4 18:17 19 10. Slatinice
11 2 1 8 22:31 7 Z vedoucího tria Opatovice,
11. Hranice „B“
11 5 3 3 29:24 18 11. Hlubočky
11 2 0 9 18:41 6 Klenovice, Štěpánov, které po
12. Hlubočky
11 4 1 6 24:32 13 12. Čechovice
11 1 1 9 12:27 4 podzimu dělil jediný bod, se
brzy stal jen tandem, Štěpánov
totiž prožil bídnou jarní část.
Výhry se dočkal až po jedné remíze a čtyřech porážkách, celHRÁČI S NEJVÍCE ŽLUTÝMI KARTAMI: PŘEHLED KARET JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ: kově za druhou poloviny sezóny
41
2
11 – Michal Kvapil (Náměšť na Hané), Michal Schlehr Bělotín
nastřádal jen pět bodů.

STATISTIKY I.A třídy, skupiny „B“

(Beňov), 10 – Jan Zbořilák (Beňov), 9 – Richard
Klimeš (Klenovice na Hané), Pavel Šperka
(Hlubočky), Jiří Vymazal (Slatinice), 7 – Marek Zacpal
(Čechovice), David Heil, Radim Ošťádal (oba Náměšť
na Hané), Pavel Rek (Štěpánov), Michal Juřica
(Bělotín), Marek Bahounek (Hlubočky), Jan Bartošík
(Opatovice), Radek Šnejdar (Slatinice).

HRÁČI S ČERVENÝMI KARTAMI:
2 – Michal Kvapil (Náměšť na Hané), Aleš Lošťák (Lipník
nad Bečvou).
NEJVÍCE VYCHYTANÝCH NUL:
8 – Jakub Polák (Klenovice na Hané), 7 – Lukáš
Lasík (Lipník nad Bečvou), 6 – Ondřej Vinklárek
(Opatovice), 3 – Milan Piták (Čechovice), Matěj
Doležal (Náměšť na Hané), Tomáš Oháňka (Dub nad
Moravou), Jiří Hložek (Štěpánov), 2 – Jan Matůšů
(Hranice „B“), Július Majerský (Bělotín), 1 – mj.
Miroslav Rec (Klenovice na Hané).

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
– HRÁČSKÉ STATISTIKY
Brankáři
Jakub POLÁK
Miroslav REC
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0
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Matěj HATLE
807 9 1 0
Tomáš ODLOŽIL 86 8 0 0
Tomáš PŘIKRYL 161 6 2 0
Jan SIGMUND 1124 17 3 0
Jakub ŠLÉZAR 1826 23 1 0
Michal ŠUBRT
239 12 0 0
Jan VŠIANSKÝ 1986 23 6 0

2
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2
4
2
2
0

4
1
2
1
6
0
8

Záložníci:

Útočníci:
Marek BOROVSKÝ 1184
Radek CETKOVSKÝ 131
Richard KLIMEŠ 1682
Adam PRÁŠIL
24
Richard PROKOP 652
Martin PYTELA 1489

16
8
21
1
14
20

1
0
9
0
0
1

0 4
0 0
0 7
0 0
0 1
0 12

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr NAVRÁTIL
Asistent trenéra: Pavel KUBÍČEK
Vedoucí mužstva: Jiří JAROŠ

Poznámka:

61
37
33
35
43
45
42
8
38
55
46
43
42

5
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1
0
0
1
0
3
5
1
1
2

POŘADÍ STŘELCŮ:
21 – Filip Machač (Beňov), 20 – Jan Hostaša (Opatovice),
15 – Jiří Vymazal (Slatinice), Radek Tuška (Štěpánov),
13 – Antonín Novosad (Bělotín), 12 – Luděk Jahl
(Čechovice), Martin Pytela (Klenovice na Hané), 11 –
Miroslav Hanák (Bělotín), Josef Šálek (Dub nad Moravou).

TJ SOKOL ČECHOVICE
– HRÁČSKÉ STATISTIKY
Brankáři

1898 23 1 0
182 6 0 0

Tomáš CETKOVSKÝ 1889
Tomáš LAKOMÝ 1787
Marek LIŠKA
602
Tomáš ROZEHNAL 1808
David RUŠIL
964
Lubomír SMÉKAL 1359
Martin VOGL
867

Beňov
Čechovice
Dub nad Moravou
Haná Prostějov
Hlubočky
Hranice „B“
Klenovice na Hané
Konice „B“
Lipník
Náměšť na Hané
Opatovice
Slatinice
Štěpánov

Za jménem následuje
počet minut, zápasů,
žlutých karet, červených karet
a vstřelených branek.

Milan PITÁK
1683 20 0 0
Tomáš ZELINKA 216 14 0 0

0
0

Obránci:
Eduard DREŠR
40
Bořek CHMELÍK 1082
Ondřej FRYS
88
Radek JANO
720
David KLIMEŠ
117
Petr MACH
402
Tomáš PEKA
1016
Martin SPÁLOVSKÝ 508
Ladislav ŠŤASTNÝ 336
Jaroslav VINKLÁREK 1350
Jan VLACH
1935
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1
1
0
0
1
0
4
6
0
0
0
0

2
0
3
0
1
2

0 12
0 0
0 0
0 2
0 0
0 0

Záložníci:
Jan FRÖDE
244
Matěj HATLE
1140
Petr HODULÁK 405
Martin HORÁK
10
Antonín KLVÁČEK 1241
Josef KLVÁČEK 45
František KOLEČKÁŘ 1359
Lubomír MACHYNEK 1870
David PÍREK
8
Filip POKORNÝ
12
Tomáš VARGA
533
Marek ZACPAL 1830

6
13
7
1
14
1
16
21
1
1
8
21

Útočníci:
Luděk JAHL
Petr JANSA
Tomáš MATULA
Marek OSTRATICKÝ
Michal PRÁŠIL
David STROUHAL

1548
60
1070
377
103
264

20
2
14
7
5
6

KONEČNÉ
TABULKY

speciální servis
připravil Jiří Možný

I.A třída, skupina „B“ O KFS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. července 2014

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Milan NEKUDA
Asistent trenéra: Vladimír BRABLEC

hráčské statistiky
jednotlivých týmů I.B třídy
najdete na straně 27

"Valná hromada". Podstatný krok směrem k postupu učinili Klenovičtí v utkání s Opatovicemi, z jehož zvládnutí měli velkou radost.
deseti bodů. Radost z postupu
si navíc mohli hráči vedení
Petrem Navrátilem vychutnat
v domácím prostředí po zdolání Lipníku, při následujícím
domácím střetnutí se dočkali
i předání poháru.
Díky nim tak bude mít Prostějovsko v krajském přeboru
opět tři zástupce a v této či vyšší soutěži celkem pět oddílů,
což již dlouhé roky neplatilo.
Ale ani Čechovice se nemusejí obávat, že by v I.A třídě
osiřely, hned trojici mizejících
regionálních celků nahrazují
Lipová s Mostkovicemi.
Nadcházející sezona již snad
nebude poznamenaná nečekaným snížením počtu účastníků,
a dojde tak i na více derby než
Naopak Klenovice zůstávaly su- byly uplynulé souboje mezi Kleverénní. Těsně pro sebe urvaly novicemi a Čechovicemi. Díky
souboje o jednu branku s Be- vývoji ve všech krajských soutěňovem Dubem, Opatovicemi, žích to navíc vypadá, že by pro
Hlubočkami, Slatinicemi i Če- fanoušky mohly být atraktivní
chovicemi a nakonec přesvěd- krajský přebor, I.A třída i I.B
čivě zvítězily s náskokem plných třída.
Bylo to tak kdo z koho. Opatovicím nevyšlo období od
poloviny dubna do poloviny
května a nabídnutou šanci už
Klenovice nepustily. Vše začalo volným víkendem týmu
z Hranicka, následně jim Klenovice v domácím prostředí
oplatily podzimní výsledek 3:6
a velice důležité utkání vyhrály
1:0. Opatovice navíc dále nezvládly pozici, že už nesmí ztrácet body a prohrály nejen 0:1
v Dubu, ale i 3:6 doma s Bělotínem, což se v první chvíli zdálo,
že jde o opožděný apríl.

Komentář

I.B třída přinesla Prostějovsku

hned dvojnásobnou RADOST
Počtem regionálních účastníků i jejich rozložením v tabulce
je dlouhodobě nejatraktivnější
soutěží I.B třída. V uplynulém
ročníku v ní Prostějovsko zastupovala hned osmička týmů
a vedla si velice dobře. Mimo
jiné to tak znamená, že nadcházející ročník bude z hlediska obsazení dosti odlišný od
toho předcházejícího.
Na postupy Konice „B“
a Hané Prostějov z nedávné
doby se suverénním počínáním
v jarní části podařilo navázat
Lipové, když tamější Sportovní
klub se tak po pěti letech vrací
zpět do I.A třídy. A se stávajícím
kádrem i vidinou případného
posílení může mít i podstatně
vyšší ambice než jen ty záchranářské.
Boje o první místo „A“ skupiny
skýtaly po celé měsíce zajímavou podívanou. Dlouhou dobu
se na tomto pólu tabulky vedlo
nejlépe Pivínu, který místo tradiční bitvy o udržení přidával
vrásky na čele funkcionářům
favorizovanějších oddílů. Leč
jarní část byla v pivínském případě velice špatná a vymykala
se z něj snad jen vysoká výhra
nad Býškovicemi.
Stejně rapidní pokles museli skousnout i v Kostelci na
Hané, jenž měl velice dobře našlápnuto, a pátá pozice dávala
před jarním odvetami naděje
na vysoké umístění. Ani jim se
ale zbytek sezony moc nepovedl
a bodů získali velice poskrovnu. Takže následoval rychlý
sešup dolů...
V „A“ skupině však mělo
Prostějovsko hned poloviční
zastoupení ze všech čtrnácti
startujících a daly o sobě vědět
i zbylé výběry. Vrchoslavice

I.B třída, skupina „A“ O KFS

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

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

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

loni v létě odmítly postup z původně nepostupového místa,
přičemž navzdory potížím se
skládáním sestavy a cestách
na zápasy v jedenácti dvanácti
lidech se i tentokrát dokázaly
protlačit mezi nejlepší. Nakonec z toho byla čtvrtá pozice,
ale od té druhé dělily tento tým
jen tři body, tedy lépe zvládnutá
derby s Mostkovicemi.

Komentář
Právě celku z okolí přehrady se
jarní část vydařila excelentně
a po Lipové nejlepší bilance
společně s prvotřídními výsledky doma znamenala posun na
druhé místo. To se nakonec
ukázalo také jako postupové.
I v Mostkovicích tak mohou
zavzpomínat na nedávnou minulost a časy I.A třídy.
Se soutěží se loučí rovněž Nezamysličtí, ti ovšem nedobrovolně.
Loňský ročník pro ně byl značně nepovedený téměř od úvodu
až do samotného závěru, druhý
tým ze sezony 2004/2005 se tak
po velice dlouhé době představí

v okresním přeboru. Z něj naopak postupuje mimořádně hned
trojice, takže počty zůstanou zachovány.
V novém ročníku by se uvolněné pozice na čele mohli ujmout
Plumlovští a taktéž se pokusit
o návrat do své tradiční I.A třídy,
po výborné první polovině jara se
comeback povedl téměř již nyní.
A na svou druhou sezonu mezi
krajskými soupeři se mohou
těšit ve Hvozdu, který jako
nováček nezklamal a zejména
během první poloviny sezóny
bavil hrou i výsledky. Jarní část
už tak slavná nebyla, ve velice
ofenzivně laděné „B“ skupině
to ale i tak stačilo na uhájení
první poloviny tabulky, což lze
považovat za veliký úspěch.
Fanoušci si tak budou muset
zvykat na nové rozložení sil,
kdy I.B třídu opouští hned
trojice Lipová, Mostkovice, Nezamyslice, naopak nově se v ní
představí Jesenec, Protivanov
a Otinoves. S tím souvisí i změna počtů derby, v „A“ skupině
totiž místo sedmi zástupců bude
mít Prostějovsko jen pět, naopak v „B“ skupině přibudou ke
Hvozdu další dva.

STATISTIKY I.B třídy, skupiny „B“
HRÁČI S NEJVÍCE ŽLUTÝMI KARTAMI:
PŘEHLED KARET
JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ:
12 – Matěj Smětal (Velká Bystřice), Petr Jurčík (Doloplazy), Jiří Kamený (Lutín), 11 – Tomáš Přikryl
(Haňovice), Jan Wenzel (Velká Bystřice), 10 – Zdeněk Daříček, Petr Nimerfroh, Lukáš Ospálek (všichni Dubicko
39
Zvole), Jiří Látal (Červenka), 9 – Ondřej Novotný (Zvole), Dušan Magna, Petr Zápařka (oba Doloplazy).
Haňovice
57
Zvole
63
HRÁČI S ČERVENÝMI KARTAMI:
Velký Týnec
52
2 – Michal Novotný (Maletín), Daniel Hrabec (Velká Bystřice), Lukáš Kunčar (Dubicko).
Babice
46
Doloplazy
67
NEJVÍCE VYCHYTANÝCH NUL:
Kožušany
47
9 – Tomáš Skoumal (Lutín), 6 – Lukáš Bača (Zvole), 4 – Martin Slavíček (Velká Bystřice), 3 – Vít Koutný Červenka
58
(Hvozd), David Glozyga (Lesnice), Lukáš Hajtmar (Maletín), 2 – Tomáš Šiška (Doloplazy).
Velká Bystřice
52
Lutín
40
POŘADÍ STŘELCŮ:
Maletín
56
48
24 – Petr Jurčík (Doloplazy), 21 – Milan Michalčák, Aleš Masopust (oba Maletín), 20 – Adam Vrba Lesnice
36
Červenka), 17 – Lukáš Michalčák (Maletín), 16 – Josef Drábek (Doloplazy), Miroslav Grohar (Dubicko), Slavonín
Hvozd
36
Daniel Zavadil (Haňovice), Pavel Kryl (Velká Bystřice).

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

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

TABULKA PODZIM:
1. Pivín
15 9 1 5 32:21
2. Lipová
15 8 2 5 29:21
3. Vrchoslavice
15 8 1 6 45:33
4. Radslavice
15 8 1 6 22:24
5. Kostelec na Hané 15 6 4 5 25:17
6. Býškovice
15 7 1 7 23:30
7. Mostkovice
15 6 3 6 31:26
8. Všechovice
15 6 3 6 33:30
9. Brodek u Přerova 15 6 3 6 30:27
10. Plumlov
15 6 3 6 24:34
11. Kojetín „B“
15 6 2 7 23:22
12. Tovačov
15 4 7 4 21:21
13. Horní Moštěnice 15 5 1 9 13:29
14. Nezamyslice
15 3 2 10 23:39

28
26
25
25
22
22
21
21
21
21
20
19
16
11

TABULKA JARO:
1. Lipová
11 11 0 0
2. Mostkovice
11 7 1 3
3. Všechovice
11 7 0 4
4. Plumlov
11 6 2 3
5. Hor. Moštěnice
11 6 0 5
6. Kojetín „B“
11 5 3 3
7. Vrchoslavice
11 5 1 5
8. Tovačov
11 4 3 4
9. Radslavice
11 4 3 4
10. Brodek u Přerova 11 3 1 7
11. Kostelec
11 2 4 5
12. Pivín
11 2 3 6
13. Býškovice
11 2 2 7
14. Nezamyslice
11 1 1 9

36:8
24:15
18:20
23:20
26:20
27:21
26:19
19:15
14:13
21:22
15:21
18:27
22:42
9:35

33
22
21
20
18
18
16
15
15
10
10
9
8
4

TABULKA DOMA:
1. Lipová
13 10 2 1
2. Mostkovice
13 10 2 1
3. Všechovice
13 10 0 3
4. Vrchoslavice
13 9 1 3
5. Pivín
13 8 3 2
6. Radslavice
13 8 2 3
7. Kojetín „B“
13 8 1 4
8. Tovačov
13 6 5 2
9. Plumlov
13 7 2 4
10. Býškovice
13 7 2 4
11. Horní Moštěnice 13 7 1 5
12. Brodek u Př.
13 6 3 4
13. Kostelec
13 6 3 4
14. Nezamyslice
13 4 2 7

32
32
30
28
27
26
25
23
23
23
22
21
21
14

TABULKA VENKU:
1. Lipová
13 9 0 4
2. Plumlov
13 5 3 5
3. Radslavice
13 4 2 7
4. Vrchoslavice
13 4 1 8
5. Kojetín „B“
13 3 4 6
6. Všechovice
13 3 3 7
7. Horní Moštěnice 13 4 0 9
8. Mostkovice
13 3 2 8
9. Tovačov
13 2 5 6
10. Kostelec
13 2 5 6
11. Brodek u Př.
13 3 1 9
12. Pivín
13 3 1 9
13. Býškovice
13 2 1 10
14. Nezamyslice
13 0 1 12

32:18
21:28
16:22
30:32
19:28
13:24
18:31
22:30
11:20
15:21
22:30
19:28
20:42
14:46

27
18
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
7
1

33:11
33:11
38:26
41:20
31:20
20:15
31:15
29:16
26:26
25:30
21:18
29:19
25:17
18:28

STATISTIKY I.B třídy, skupiny „A“
HRÁČI S NEJVÍCE ŽLUTÝMI KARTAMI:
13 – Petr Ullmann (Plumlov), 10 – Jaroslav Svozil
(Pivín), 9 – Tomáš Menšík, Milan Synek (oba
Kostelec na Hané), Tomáš Kantor (Kojetín „B“), 8 –
Aleš Móri (Kostelec na Hané), Karel Spáčil (Lipová),
František Plajner (Plumlov), Ladislav Navrátil, Jan
Omelka (oba Brodek u Přerova), David Chlup, Radek
Kozák (oba Všechovice).
HRÁČI S ČERVENÝMI KARTAMI:
2 – Jaromír Odstrčil (Brodek u Přerova), 1 – mj. Jaroslav
Frýbort, Jiří Vláčilík (oba Pivín), Michal Fabiánek
(Plumlov), Ivo Grepl, Martin Hon, Ondřej Chytil
(všichni Kostelec na Hané), Radek Burget (Lipová),
Miroslav Lakomý (Nezamyslice).

Bezchybné jaro. Hráčům Lipové se podařilo vyhrát všechna
jarní utkání, ze tří bodů se radovali i proti Kostelci.

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

NEJVÍCE VYCHYTANÝCH NUL:
10 – František Rada (Radslavice), 9 – Martin Lukáš
(Mostkovice), 8 – Petr Števula (Lipová), 6 – Michal
Tomek (Kojetín „B“), 5 – Jaroslav Novák (Pivín),
4 – Ladislav Kundrát (Horní Moštěnice), 3 – Marian
Jurčík (Vrchoslavice), Lukáš Menšík (Kostelec
na Hané), Patrik Huňka (Brodek u Přerova), Radek
Janalík (Tovačov).

PŘEHLED KARET JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ:
Radslavice
42
4
Pivín
56
2
Kostelec na Hané
55
3
Býškovice
45
4
Mostkovice
27
2
Brodek u Přerova
57
3
Horní Moštěnice
47
1
Kojetín „B“
43
3
Lipová
34
1
Všechovice
51
0
Plumlov
57
1
Tovačov
44
0
Vrchoslavice
32
0
Nezamyslice
23
1
POŘADÍ STŘELCŮ:
19 – Aleš Holub (Vrchoslavice), Marek Přikryl
(Všechovice), 14 – Václav Dadák (Mostkovice), Adam
Hladký (Plumlov), Martin Lacina (Vrchoslavice), 11 –
Marek Suchánek (Horní Moštěnice), 10 – Petr Bross
(Lipová), Jiří Nemrava (Tovačov).

I.B třída, skupina „B“ O KFS

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

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

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

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

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

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

2
5
2

P
0
6
7
9
10
12
13
11
14
12
15
15
14
20

S
132:44
78:41
70:56
71:57
59:58
52:65
49:73
49:60
49:60
57:49
65:81
46:60
52:72
46:99

B
74
54
53
41
38
36
33
33
32
30
29
29
26
14

+/(35)
(15)
(14)
(2)
(-1)
(-3)
(-6)
(-6)
(-7)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-25)

TABULKA PODZIM:
1. Maletín
15 13 2 0 71:24
2. Slavonín
15 11 2 2 48:23
3. Doloplazy
15 9 1 5 43:35
4. Haňovice
15 8 2 5 39:36
5. Velká Bystřice
15 7 3 5 37:33
6. Hvozd
15 7 2 6 37:41
7. Velký Týnec
15 7 2 6 35:40
8. Dubicko
15 6 1 8 29:43
9. Lutín
15 4 5 6 31:27
10. Kožušany
15 4 3 8 35:41
11. Babice
15 4 2 9 38:48
12. Zvole
15 4 2 9 20:31
13. Lesnice
15 4 0 11 25:45
14. Červenka
15 3 1 11 31:52

41
35
28
26
24
23
23
19
17
15
14
14
12
10

TABULKA JARO:
1. Maletín
11 11 0 0
2. Doloplazy
11 8 1 2
3. Lesnice
11 6 2 3
4. Slavonín
11 6 1 4
5. Haňovice
11 4 3 4
6. Zvole
11 5 0 6
7. Babice
11 5 0 6
8. Dubicko
11 3 5 3
9. Velká Bystřice
11 4 2 5
10. Lutín
11 4 1 6
11. Velký Týnec
11 4 1 6
12. Kožušany
11 3 2 6
13. Hvozd
11 3 1 7
14. Červenka
11 1 1 9

61:20
27:21
24:15
30:18
32:21
26:29
27:33
20:17
22:25
26:22
17:25
17:31
12:32
15:47

33
25
20
19
15
15
15
14
14
13
13
11
10
4

TABULKA DOMA:
1. Maletín
13 13 0 0
2. Doloplazy
13 12 0 1
3. Slavonín
13 9 2 2
4. Haňovice
13 8 2 3
5. Velký Týnec
13 8 2 3
6. Velká Bystřice
13 7 1 5
7. Lesnice
13 7 1 5
8. Babice
13 7 1 5
9. Hvozd
13 7 1 5
10. Lutín
13 6 3 4
11. Dubicko
13 5 4 4
12. Zvole
13 6 1 6
13. Červenka
13 4 2 7
14. Kožušany
13 3 4 6

39
36
29.
26
26
22
22
22
22
21
19
19
14
13

TABULKA VENKU:
1. Maletín
13 11 2 0
2. Slavonín
13 8 1 4
3. Doloplazy
13 5 2 6
4. Velká Bystřice
13 4 4 5
5. Haňovice
13 4 3 6
6. Dubicko
13 4 2 7
7. Kožušany
13 4 1 8
8. Hvozd
13 3 2 8
9. Lesnice
13 3 1 9
10. Velký Týnec
13 3 1 9
11. Zvole
13 3 1 9
12. Lutín
13 2 3 8
13. Babice
13 2 1 10
14. Červenka
13 0 0 13

59:24
33:20
28:32
25:28
34:35
28:37
17:38
19:43
22:40
21:45
19:37
18:34
27:38
13:61

35
25
17
16
15
14
13
11
10
10
10
9
7
0

73:20
42:24
45:21
37:22
31:20
34:30
27:20
38:43
30:30
39:15
21:23
27:23
33:38
35:34
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speciální servis připravil Jiří Možný

„Sezóna byla úspěšná, výsledky hovoří za vše,“ usmíval se

„DOUFÁM, ŽE BUDE CHODIT VÍCE LIDÍ,“ přeje si po hrající trenér vítězného týmu z Lipové PAVEL RŮŽIČKA
průniku mezi krajskou elitu klenovický kouč Petr Navrátil
Klenovice na Hané - V průběhu celé sezony nechtěl nic
zakřiknout a až do okamžiku, než bylo o postupu do vyšší
soutěže definitivně jasno, opakoval, že mu stačí umístění
v nejlepší pětici I.A třídy. Skromný plán hlavního trenéra Petra
Navrátila dokázali jeho svěřenci i díky fungujícímu zázemí
s přehledem nejen splnit, ale dokonce také překonat. Velitel
klenovického plavidla se tak mohl radovat z úspěšného zakotvení v přístavu určeném pro vítěze „B“ skupiny druhé nejvyšší krajské soutěže.
Jaké se ve vás mísí pocity
poté, co jste dobyli první místo v I.A třídě?
„Jsem nadmíru spokojen s výsledky
a vystoupením celého klenovického
mužstva. Ani v myšlenkách jsem netušil, co vše se může stát! Teprve až to
bylo definitivní, tak jsem tomu věřil.
Dojmy jsou úžasné, postup ovšem
není jen o hráčích a trenérovi, ale
o všech v oddíle Klenovic. Lidi tu
žijí fotbalem a doufám jen, že když
už jsme ten kraj vykopali, bude
v Klenovicích chodit více lidí na fotbal. (úsměv)“
Co považujete za základní
kameny úspěchu?
„Především bych chtěl vyzvednout
kolektiv jako celek. Všichni hráli za
všechny, bojovali za druhé, byla to
spíše týmová práce.“
Lze za rozhodující duel označit ten s Opatovicemi?

„Myslím si, že po výhře nad Opatovicemi ještě nebylo nic jisté
a rozhodlo se to až jejich domácí
ztrátou Bělotínem a zaváháním
v Dubu. Tyto dvě prohry brzy
po sobě byly rozhodující, pak už
jsme věděli, že by byla škoda takovou šanci pustit.“
Jarní částí jste prošli suverénně, ani jednou jste
neprohráli a až zcela na konci
nevyhráli. Vskutku úžasná bilance...
„Všechno se vydařilo. Po podzimu jsme měli naplánované soustředění a vytipoval jsem si hráče,
kteří do týmu dobře zapadli. Příprava byla trochu ráznější, kluci
ale na soustředění ochotně jeli
a dostali zabrat. Všichni makali, rvali se o flek, tak by to mělo
být pořád, nikdo nemá nikdy jisté
místo.“

Jakou soutěží byla letos skupina „B“ I.A třídy?
„Zklamalo mě odstoupení Hané
Prostějov a ´béčka´Konice. Mohlo být více derby zápasů a soutěž
tím obecně byla trochu znehodnocena. Překvapil mě ovšem Bělotín, po podzimní části byl na konci
tabulky a nakonec se vyšvihl až na
třetí místo. Dali se dohromady a o
to více mě těší, že jsme jak u nich,
tak u nás vyhráli.“
Zůstane tým pohromadě
i pro nový ročník?
„To vám teď nedokážu říct. Vedení
ale dělá vše pro to, aby se nám tým

Uvažujete o doplnění mladíků, či se poohlížíte po někom
zkušenějším?
„Zkušenost je jedna věc, ale fyzická kondice a bojovnost druhá věc.
Co vám pomůže zkušený hráč,
když bude stát na místě? Budu
hledat hráče spíše mladšího věku
od dorostenců a možná se poohlédneme i v zahraničí.“
Je už alespoň jasno o otázce brankářů?
„Kuba Polák je v Klenovicích
stabilní gólman, jasná jednička
a vedení v Klenovicích už jednalo s Konicí ohledně Rece. Mira

„Zklamalo mě odstoupení Hané Prostějov
a ´béčka´Konice. Mohlo být více derby zápasů
a soutěž tím obecně byla trochu znehodnocena.“
hlavní trenér Klenovic PETR NAVRÁTIL
o tom, co říká na uplynulý ročník I.A třídy

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

Co chcete během mimosezónní pauzy stihnout?
„V letní přípravě jsem naplánoval tréninky třikrát týdně. Začátek
bude určen na nabírání fyzické
kondice, následně se budeme připravovat na hřišti a pilovat. Je to
krátké a musíme udělat vše pro to,
abychom nevyšli z naší formy, pak

se pustíme do bitvy o body v krajském přeboru.“
Zmapoval jste si již soupeře?
„Ano. Ke konci, když už jsem
viděl, že budeme postupovat, tak jsem
jezdil na Přerovsko, tedy na Kojetín,
Želatovice, Troubky, navštívil jsem
i Kralice. Udělal jsem si poznámky
a soupeři jsou hratelní.“

Lipová - Ještě před pár lety patřil Pavel Růžička mezi stabilní pilíře kralické sestavy a podílel se na úspěších tohoto klubu v krajském přeboru. Poslední dvě
sezony je ale jeho jméno pevně spojeno s lipovskou
kopanou. kde si k pozici středního záložníka přibral
i post hlavního trenéra a nedávno se tedy dočkal prvního většího úspěchu i coby kouč. Za jeho přispění
a pod jeho vedením totiž dokráčela Lipová k vítězství
v „A“ skupině I.B třídě a k postupu do I.A třídy!

Jakými přívlastky se dá
ohodnotit uplynulá sezona,
v níž jste s přehledem zvítězili?
„Myslím si, že ta celková bilance
hovoří za vše...(úsměv) Sezona
byla úspěšná, vyhráli jsme všech
jedenáct jarních zápasů. Nebylo to
jednoduché, ale rozhodlo to, jak
jsme začali. První dva duely jsme
totiž zvládli zcela jasně, čímž jsme
nastartovali do dalších utkání.“
se nas
Pozoroval jste rozdíl
mezi podzimním a jarním mužstvem?
„Přišly dvě posily, které nám výrazně pomohlo. Ukázalo se to

i v počtu nastřílených branek.
Pavel Valtr strašně přispěl svým
pohybem, svou schopností dávat
góly i na ně přihrávat. Martin Liška dělal obráncům soupeře svou
rychlostí také velké problémy.“
rychlo
Projevilo se to tedy i na
předváděné hře?
„Teď jsme si vypracovali mnohem více šancí a také byla větší
kvalita v koncové fázi. Třeba
první zápas ve Všechovicích
jsme vyhráli šest nula, přitom
jsme zdaleka neproměnili všechny šance. Stejně tak obrana
i s gólmanem pracovala perfekt-

ně, obdrželi jsme jednoznačně
nejméně gólů ze všech.“
nejmé
Zdálo se, že spousta
týmů jezdí do Lipové nerada, mohlo vám i toto pomoci
k suverénní bilanci doma?
„Myslím si, že právě naopak,
doma jsme hráli hůře než venku.
U nás je totiž vyvíjen větší tlak na
naše hráče a rozhodně jsme předváděli lepší zápasy venku.“
Na svém trávníku jste ale
společně s Mostkovicemi
získali nejvíce bodů.
„To je možné, ale když se podíváte na
tabulku, tak venku jsme získali srovnatelný počet bodů jako před našimi
příznivci. Ten rozdíl mezi námi jsme
uhráli právě na soupeřových hřištích,
kde nám vyhovovalo, že jsme nemuseli hrát do plných. U nás všichni chtěli jen bránit, pro nás je ale lepší, když
soupeř chce hrát fotbal, hru otevře
a my můžeme chodit do brejků, které
se nám dařily proměňovat.“
Jakou proměnou nyní
projde hráčský kádr?
„Doufám, že minimální. Budeme
hrát o soutěž výš, vše bude kva-

litnější, rychlejší, fotbalisté techničtější. Chtěl bych tedy, abychom
kvalitně posílili, a pokud budou
nějaké změny, tak je nahradit.
Nebudu ale předbíhat, jistého nic
není a zatím je předčasné se o tom
bavit. Domluveni jsme zatím jen
na pokračování první vlny hráčů
z Kralic, tedy Ohlídala, Růžičky,
Brosse, Dostála, pravděpodobně
bude pokračovat
i Liška z Konice.“
p
Co očekáváte od I.A třídy Olomouckého KFS?
„Poznáme nové soupeře, nová
prostředí, kde jsem ani já ještě nehrál... (úsměv) V každém případě
nebude to tak jednoduché jako
uplynulá jarní část. Chtěli bychom
hrát klidný střed tabulky kolem
osmého místa, otázkou je, jak to
skutečnosti bude.“
ve sku
Není to až moc skromné?
„Není. Soutěž je to kvalitní, hrávali jsme loni s Beňovem,
byl to velice těžký soupeř a skončil uprostřed tabulky. A právě tam
někde bych viděl i nás. Všechno
ale bude záležet na tom, jak doplníme kádr, jestli ho posílíme,

Bezkonkurenční. Lipovští hráči neztratili na jaře ani bod, „A“ skupinu I.B třídy ovládli s náskokem šestnácti
bodů.
Foto: SK Lipová
nebo budeme hrát s tím, co nám
zbude...“
zbude
V zimě jste si přál asistenta, jenž by vám pomáhal s koučováním zápasů. Podařilo se někoho takového najít?

„Ano, kvůli svému zranění se
jím stal Milan Macourek. Utrpěl
v předposledním zápase zranění
křížových vazů a po celou dobu,
kdy jsem byl na hřišti, vedl utkání
z lavičky.“

Bude se ještě moci vrátit
na trávník?
„To všechno se uvidí během přípravy. Uvidíme, jaký bude jeho zdravotní stav a možnosti kolena, jak ho
pustí dál do tréninků a do zápasů.“

Jak velký skok pro hráče
krajský přebor bude?
„To se teprve pozná, ale v každém
případě bude! Hlavně pro kluky, co
nedávno vyšli z dorostu. Chytli se
v I.A třídě, ale krajský přebor bude
o něčem jiném. Máme na to ale měsíc
a uděláme vše pro to, abychom vzorně reprezentovali Sokol Klenovice.“

Mostkovický kouč Jiří Kamenov: „Při dobré
střelecké
produktivitě
sílila
i
psychika
týmu“
Kouč Čechovic Milan Nekuda: „Ztratili jsme „Ze všech špatných variant,
podařilo nejen udržet, ale ještě posílit! Přípravu zahájíme 15. července a platí, že ji odstartují všichni,
kdo krajský přebor vykopali. Pak
se to bude nějak třídit. Určitě ale tři
až čtyři hráči přijdou.“

je brankářem Klenovic, ale má
eminentní zájem zůstat v Konici.
Zřejmě tam bude hostovat a my
hledáme dvojku ke Kubovi, která by jej mohla v případě potřeby
zastoupit.“

podzimní kvalitu a víceméně jsme jen bojovali“ bylo odhlášení to nejméně špatné,“
je stále přesvědčen trénující
předseda Haná Prostějov Daniel Kolář

Čechovice - Před sezonou věřil, že je čechovické
mužstvo schopno pohybovat se na absolutním čele tabulky a na konci první poloviny soutěže se jeho
přání dokonce vyplnilo, když Sokol Čechovice vládl
celé „B“ skupině I.A třídy. Výrazného úspěchu se ale
kouč Milan Nekuda (na snímku) nakonec nedočkal.
I vinou oslabení kádru, několika zranění a odstoupením dvojice týmů poznamenané soutěže se jeho
mužstvo nakonec umístilo jen uprostřed tabulky.
Je šesté místo adekvátní
podmínkám, na něž jste se
museli adaptovat?
„Vzhledem k tomu, že před jarní
částí došlo k odstoupení dalšího mužstva, tak jsme pětkrát po
sobě hráli venku, což je unikum.
Před svými příznivci jsme hráli
sedmadvacátého dubna a pak až
čtrnáctého června. Mezitím jsme
nastoupili pětkrát na půdě soupeře a dvakrát jsme nehráli vůbec...
Z tohoto pohledu bylo jaro trošičku
neregulérní, bohužel, nedá se nic
dělat. Museli jsme si přestávky vyplnit přátelským zápasem, určitě ale
tyto skutečnosti měly vliv na celou
soutěž.“
Jak se s tím vůbec mužstvo
vypořádávalo?
„Výhodou bylo, že máme 'béčko'
a někteří kluci tak šli hrát za něj.
Pomohli mu vyhrát důležité zápasy,
díky čemuž se rezerva odpoutala od
spodních pater a uhrála desáté místo,, což bylo po podzimu nereálné.“
Když trochu odbočím,
bylo tedy výhodou pět střídání v okrese?
„Je to takové zvláštní, v okrese
můžete střídat pětkrát a v kraji ne.
Pravidla jsou nejednotná, měla by
být ale pro všechny stejná. Střídat
pět hráčů ve fotbale je nesmysl, nabourá se celá sestava, hru to ovlivní.
Střídat pětkrát je dobré v mládeži,
ale v mužské kopané jsou tři střídání
naprosto
dostatečný počet.“
p
Zpět k „A“-týmu. Museli
jste se vypořádat s několika ztrátami, jak se absence projevily na herním stylu?
„Trápily nás hlavně při zápasech
venku, doma jsme všechno vyhráli. Ztratili jsme podzimní kvalitu a víceméně jsme jen bojovali.
Z pěti venkovních zápasů jsme čtyři
prohráli a jeden remizovali, i když
některé duely herně nebyly špatné.
Ve dvou utkáních na půdě soupeře jsme byli velice blízko bodům,
a kdyby to vyšlo, tak bychom
skončili třetí nebo čtvrtí. Měli jsme
ale šest nových hráčů a bylo to jen
o tom, abychom se sehráli. V závěru

„Nevím. Něco se rýsuje,
ale není nic hotového, takže nebudu nic vyhlašovat.
A když to nevyjde, tak se
nic neděje. Odpočinu si
a budu chodit po fotbale,
život jjde dál.“
Jméno Nekuda ale
z fotbalových trávníků nemizí, jakou radost
vám v uplynulé sezoně
dělal váš syn?
„Byl nejlepším střelcem
Opavy, pomohl jim k postupu, takže
úkol, s kterým tam šel, díky čtrnácti
gólům splnil. Teď mu skončilo hostování, tak se vrátil do Olomouce, je
ale volný hráč, poněvadž mu skončila smlouva. Hledá si nové angažmá,, zatím je vše v jednání.“
Měl jste možnost sledovat
ho na vlastní oči?
„Vyšlo mi to asi na tři zápasy, oni
také hrávali v sobotu. Moc mi to nevycházelo, ale když se zadařilo, tak
jsem na každý zápas jel.“

„Nehráli jsme až tak špatně, ale prohrávali jsme
po individuálních chybách kvůli nezkušenosti hráčů.
Tak to ale ve fotbale je, zkušenost nenahradíte...“
odcházející trenér Čechovic MILAN NEKUDA
o aspektu, který stál mužstvo nejvíce bodů
zlepšovali, ale jak už jsem říkal,
odehráli jsme málo zápasů a nezkušenost nás srážela. Hlavně zpočátku
to bylo
y upracované.“
V Čechovicích se hovořilo
i o nejvyšších ambicích,
proč tedy došlo k tolika ztrátám?
„Výčet odchodů v zimní přestávce
byl opravdu velký, to by položilo
každý mančaft. Nejvíce se lámal
chleba na podzim, kdy jsme se po
desátém kole dostali na čelo, ale
díky ohlášení Konice 'B' jsme měli

Po průměrné podzimní
části jste se výtečným jarem
posunuli až na druhé místo. Dopadlo to tedy ještě lépe, než jste
pomýšlel?
„Ano. Podzim byl průměrný,
z mého pohledu zcela zbytečně.
Vnitřně jsem před sezonou měl vysoké ambice, cítil jsem sílu týmu,
nechtěl jsem to ale vyvoláváním do
okolí zakřiknout. Herně na tom tým
špatně nebyl, ale nedokázali jsme
získat body na venkovních hřištích

Prostějov - K radikálnímu řešení musel na konci zimní přestávky sáhnout předseda fotbalistů TJ Hané
Prostějov a současně trenér prvního mužstva Daniel
Kolář (na snímku). Vynucená dlouhodobá absence
mnoha hráčů způsobila, že se tento tradiční účastník
fotbalových soutěží a nedávný vítěz I.B třídy odhlásil
ze zbytku I.A třídy a celá soutěž se tak dohrávala jen
ve dvanácti startujících. Šéf klubu však věří, že jde jen
o přechodné stádium a po restartu v okresním přeboru
se třeba již příští rok podaří návrat do krajské kopané...

už byla situace lepší, ale v jarní části
jsme odehráli jen deset zápasů, což
je
j málo.“
Proč se vám na půdě soupeřů tolik nedařilo?
„Pro chlapce, kteří přišli z nižších
soutěží, to bylo po stránce výkonnostní celkem moc. Nehráli jsme
až tak špatně, ale prohrávali jsme
po individuálních chybách kvůli nezkušenosti hráčů. Tak to ale ve fotbale je, zkušenost nenahradíte. Na
to jsme dopláceli právě při zápasech
venku...“
Jaký typ hráče vám v sestavě chyběl?
„Nejvíce nám scházel tvůrce hry.
Střídali jsme tam různé hráče, ale
po celé jaro jsme tento typ nenašli...
Oproti podzimní části nám vypadlo
šest hráčů základní sestavy, to je pro
každý klub obrovská rána. Odešel
Haluza, ale náhrada z Určic nedorazila, zranil se Jansa, dva týdny před
mistráky nám do Plumlova odešel
Matula, který tak navázal na Hatleho a Peku, Vinklárek nehrál půl
sezony. To byl strašný zásah do sestavy. Noví hráči se postupem času

volno. Poslali jsme hráče do 'béčka', tam se náš klíčový hráč Hatle
nechal vyloučit, derby s Klenovicemi jsme nezvládli a bylo po sezoně. Poslední tři zápasy podzimu
jsme prohráli a bylo po ambicích.
Hráči zjistili, že už se těžko dá postoupit, někteří tak odešli pracovně, někteří za lepším, tak to prostě
ve fotbale chodí.“
S týmem jste se jako trenér
rozloučil, kam povedou
vaše další fotbalové kroky?

Před jarní částí jste odhlásili „A“ tým z I.A třídy
Olomouckého. Můžete se k tomuto kroku ještě trochu vrátit?
„Již v průběhu podzimní části
jsme před některými zápasy byli
nuceni řešit nedostatek hráčů 'A'
týmu. Během zimní přestávky to
sice vypadalo, že situace se v rámci možností stabilizovala. Odehráli jsme dva solidní přípravné
zápasy a byli připraveni porvat se
v jarní části o záchranu. Bohužel
v týdnu před generálkou ve Vrchoslavicích došlo u několika hráčů k zásadním změnám, které jim
nedovolili věnovat se fotbalu tak,
jak by bylo potřeba. Jednalo se
o dlouhodobější zranění, dlouhodobou nemoc, pracovní povinnosti mimo region, rodinné důvody...“
Takže vám výrazně napověděl závěrečný přátelský
duel?
„Utkání ve Vrchoslavicích jsme
nejprve chtěli na poslední chvíli
odvolat, ale protože bychom tímto krokem zkomplikovali jejich
přípravu, poskládali jsme jedenáct
kluků a zápas odehráli. Dopadlo
to, jak to dopadnout muselo - vysokou prohrou - a my pochopili,
že složit alespoň trochu konkurenceschopné mužstvo pro I.A třídu,
bude velmi obtížné, ne-li nemožné. Dva následující dny jsme neustále řešili, jak se s touto situací
vypořádat a nakonec došli k přesvědčení, že nejrozumnější bude
z rozehrané soutěže odstoupit.“
Považujete to z výčtu
možností stále za správné
rozhodnutí?
„Ano, jsem přesvědčený, že ze
všech špatných variant, které se
pro řešení naší situace nabízely,
byla tato nejméně špatná. Někteří

kluci odešli hrát na hostování do
jiných klubů v regionu, někteří si
chodili zahrát za ´béčko´, ostatní
odpočívali a léčili svá zranění.“
Myslíte, že by tedy družstvo nemělo moc šancí
odehrát důstojně zbytek sezony?
„Pokud bychom byli schopni se
pravidelně scházet v plném počtu
a zdravotně v pořádku, věřím, že
bychom v soutěži nedělali ostudu a minimálně statečně bojovali
o záchranu. Při aktuálním stavu,
do kterého jsme se před začátkem
jarní části dostali, ale reálně hrozil
opak a z toho důvodu jsme také ze
soutěže odstoupili.“
Po šesti sezonách opouštíte krajské soutěže, jak na
tyto roky budete vzpomínat?
„Určitě v dobrém. Když jsem tuším v roce 2001 v oddílu přebíral
trenérské a později i předsednické
místo, měli jsme jediné mužstvo,

až do I.A třídy, a nově založeným
'B' týmem do druhé třídy. Vedle
toho již několik let v oddílu díky
obětavosti našich trenérů působí
družstva mládeže. Většinou bylo
fajn zahrát si na hřištích mimo
prostějovský region, i když je také
třeba říct, že zejména z Hranicka
jsme se často vraceli s pocitem
křivdy. Ale celková úroveň je
v kraji samozřejmě vyšší, takže
nám podobné zápasy určitě budou
chybět.“
Kdy by se mohla Haná reálně vrátit alespoň do I.B
třídy?
„Náš cíl pro příští sezónu je složit
kvalitní mužstvo, které bude vyhrávat a hrát na čele tabulky. Důležité je, aby nás, tím mám na mysli

„Pokud se nám podaří soutěž vyhrát,
nebude v zásadě našemu rychlému
návratu do krajské soutěže nic bránit.“
předseda prostějovské Hané DANIEL KOLÁŘ
o cestě z okresního přeboru alespoň do I.B třídy
které působilo v horní polovině tabulky třetí třídy, a to, že se jednou
dostaneme až do I.A třídy nikoho
z nás tenkrát nemohlo napadnout
ani v tom nejdivočejším snu.
(úsměv) Společně s několika obětavými kolegy a bez výrazných
finančních prostředků se nám podařilo s 'A' mužstvem postoupit

Mostkovice - Když Jiří Kamenov přebíral před několika
lety mostkovický „A“ tým, bylo jeho prvořadým cílem udržet I.B třídu a zabránit, aby pád z I.A třídy pokračoval případným sestupem do okresního přeboru. Tento cíl se mu
podařilo naplnit měrou vrchovatou a postupem času se
mužstvo zařadilo na špici soutěže. Díky vydařené druhé
polovině soutěže a famózní sérii výsledků v domácím prostředí z toho byla konečná druhá příčka. A ta nakonec také
stačila k průniku do vyšší soutěže!

funkcionáře a zejména hráče, začal
fotbal zase bavit a abychom se těšili na každý víkend, kdy se bude
hrát. Výrazně zlepšit se také musí
tréninková docházka. Pokud se tohle všechno podaří a soutěž se nám
podaří vyhrát, nebude v zásadě našemu rychlému návratu do krajské
soutěže nic bránit.“

a navíc u týmů pohybujících se ve
druhé polovině tabulky. Doma to již
bylo super. Poráželi jsme silné týmy
z popředí a někteří si odvezli i brankovou nadílku - třeba Plumlov dostal pět nula, Vrchoslavice pět jedna,
Všechovice čtyři nula a i Lipová si
odvezla tři branky, aniž bychom jedinou inkasovali.“
Co bylo klíčem k jarní jízdě
a konečnému úspěchu?
„Střelecky se výrazně prosadil Václav Dadák, na jaře se chytil i syn Jiří,

a přidali se Martin Šlambor, Martin
Vojtíšek a další. Při dobré střelecké
produktivitě většího počtu hráčů
sílila i psychika týmu. Větší odhodlání, snaha vítězit se promítla do
každého zápasu. To na podzim mi
připadlo, že hráči mají v hlavě nesoustředěnost a slabší disciplínu pro
zápasy venku. Chtěl jsem, aby se
kluci odměnili umístěním do třetího místa a našli jsme společný cíl,
o kterém nikdo nevěděl. A hráče to
dotáhlo až ke druhému místu. Řekl
jsem, že když skončíme čtvrtí, budu
přemýšlet o odchodu z Mostkovic,
pokud budeme pátí a hůře, odejdu.
Hráči s humorem jim vlastním
okamžitě kontrovali, že jde o dobrý důvod, jak se zbavit trenéra. Zachráníme se, nesestoupíme a ‚tréňa‘
skončí. (smích)“
Takže vás celou jarní část
provázela i dobrá nálada?
„Pokaždé se při tom kluci dobře
bavili a na závěr soutěže dodali, že

splnili přání trenéra, a jako třešinku
na dortu mi dali druhé místo, takže to budu mít na rozlučce drahé...
(úsměv) K dobrému výsledku nám
opravdu velkou měrou pomohla
skvělá parta. Toho si velice cením
a mám tento kolektiv moc rád. Na
lavičce Mostkovic tak budu i dál

a fotbalu si užíváme. Nemám důvod opustit tento krásný příběh, který ještě nekončí...“
Pojďme ještě k uplynulé sezóně. Dalo se více prohánět
i vítěznou Lipovou?
„Po konci soutěže mě mrzí, že
nám podzimní část nevyšla podle

„Ukázalo se, že v domácích zápasech je
psychika hráčů na jiné úrovni, byli nabuzeni,
odhodláni nezklamat diváky.“
trenér Mostkovic JIŘÍ KAMENOV
o výtečné bilanci na vlastním trávníku
pokračovat, pracuje se mi s hráči
dobře a nechci tuto partu rozhodit.
Úspěchy pomalu přichází, stále
se pomaličku přidává větší kvalita

mých představ lépe. Některé zápasy se daly jistě dohrát do vítězného
konce místo ztrát bodů. Musíme si
také uvědomit vyrovnanost týmů

v soutěži, takže ten, který měl
lepší průměr, byl nahoře. Lipová
oproti podzimu ještě mírně posílila
a pohlídala si pozici lídra soutěže.
V Nezamyslicích to nedokázali,
a tak musejí ke škodě soutěž opustit.
Poslední měly skončit Býškovice,
byly horší než ‚Nezátka‘, ale uhráli
si víc bodů. Znovu říkám škoda.“
S Lipovou se naprosto stejnou bilancí dělíte o pozici
domácího krále. Jak jste vytvořili
z Mostkovic nedobytnou tvrz?
„Bilance domácích utkání mě těší
velmi. Také důležitý ukazatel je
úspěšnost vychytaných nul u brankařů v soutěži. Tam je Lukáš Martin
druhý s devíti nulami. Dávat góly je
super, důležité je ale i nedostat. Právě kvalitní obranná fáze podpořena
střeleckou produktivitou a domácí
psychická pohoda s odhodláním
udělat domácí zápasy vítězné, vytvořily takovou dobrou úspěšnost.
Ukázalo se, že v domácích zápa-

sech je psychika hráčů na jiné úrovni, byli více nabuzeni, odhodláni nezklamat diváky. Když vám fanoušci
děkují za předvedenou hru, tak to je
prostě super.“
Přestávka před novou sezonou bude poměrně krátká,
jak si ji vyplníte?
„Osobně nemám rád toto krátké
období mezi koncem jednoho soutěžního ročníku a začátkem druhého. Jde o malý úsek na to, aby si
hráči stihli odpočinout od fotbalu
a připravit na další ročník. Někteří
jsou ženatí, mají rodiny, děti, je čas
pracovních dovolených a prázdnin.
Vše skloubit spolu s fotbalem, který
je na naší úrovni zábavou a ne prací,
je velmi těžké. Proto první tři kola
soutěže nepovažuji za regulérní.
Musíme se ale připravit, jak to jen
půjde, začneme asi tři týdny před
startem. Příprava bude probíhat na
hřišti v Mostkovicích a v okolí přehrady.“

„V této soutěži není nutné „Příští sezonu se pokusíme bít o první příčky my,“
za každou cenu zvítězit,“ věří v brzký návrat Plumlova do I.A třídy Pavel Voráč
většina kluků by chtěla pokračovat
v Plumlově. Za rok jsme vytvořili
celkem dobrou partii, doplnili jsme
to mladýma klukama, kteří se znají. Uvidíme. Myslím si, že to velký
problém nebude a Plumlov by měl
z pětadevadesáti procent nastupovat
tak,, jjak hrál teď.“
Co vy, zůstáváte i nadále trenérem Plumlova?
„To je ještě v řešení. Klukům jsem
řekl, že to na více než devadesát procent dělat nebudu, protože se těžko
Skvěle vám vyšel úvod jarní
Co se s týmem stane v právě kloubí dohromady hraní a trénováčásti, kde se to v desátém
probíhající letní přestávce?
ní. Dalším problémem je, že se tam
mužstvu podzimu vzalo?
„Cílem je udržet kluky, kteří s námi všichni známe dlouho a jsme velcí
„Ano, přišlo tam pět výher v řadě... hráli v uplynulé sezóně a motivovat je kamarádi. Možná tam je trošičku
(úsměv) Měli jsme celkem dobrou do další soutěže. Nebude tam Lipová, problém, že je potřeba tvrdší ruka
zimní přípravu, kluci makali, bojovali, věřili jsme, že to musí přijít.
Všechno napovídalo tomu, že až
se dá sestava dohromady, tak by to
mělo jít. Nepočítali jsme s pěti výhrami, ale před prvním jarním mistrákem jsme chtěli získat hned zkraje
co nejvíce bodů, abychom měli klid
do zbytku
y sezony.
Posunuli jste se až na páté zřejmě odcházející kouč Plumlova PAVEL VORÁČ
místo jen dva body za postupující Mostkovice. Jste spokojeni? o jednom z důvodů, který ho k tomuto kroku vede
„Určitě, věděli jsme, že nebudeme mít
sestupové problémy, kádr je natolik která postoupila, a nakonec ani Most- člověka odjinud, který nemá na kluky
kvalitní, abychom pomýšleli spíše na kovice, takže z tohoto pohledu je pole žádné vazby a bude to moci s nadhlehorní příčky. Bohužel jsme po podzi- otevřeno. Příští sezonu se tak pokusí- dem udělat jinak. Záleží to i na tom,
mu měli hrozivé skóre, a na něj jsme me bít o první příčky!“
jestli se někoho podaří sehnat, je to
A dojde tedy ke změnám jještě otevřené.“
kádru mladými hráči, bychom dojeli i v jarní části, v závěru to bylo
v hráčském kádru?
rádi hráli na špici tabulky I.B tří- hodně těsné. V každém případě chci
Takže byste se chtěl soudy a předváděli pohlednou útoč- poděkovat všem klukům za to, jak se „Myslím si, že moc ne. Už jsme
středit čistě na hraní
spolu předběžně mluvili a drtivá v Rakousku?
nou hru,“ přeje si v nové sezoně. celý rok snažili. Bylo to super.“

těšil se vrchoslavický Roman

Šmíd z ofenzivních bitev

Vrchoslavice - Opět na špici tabulky se dařilo celou sezonu pohybovat Vrchoslavicím. Výběr
Romana Šmída (na snímku)
tak potvrdil, že před rokem nešlo o náhodu, když coby nováček obsadil tento tým z jižního
okraje okresu druhé místo za
postupujícím Beňovem.
„Spokojenost panuje, ceníme si
umístění o to více, že celou jarní
část jsme odehráli v zúžené sestavě, prakticky jedenácti lidech .
Přesto jsme podávali dobré výkony a nastříleli jsme nejvíce gólů,“
poukázal na výtečnou střeleckou
bilanci lodivod Vrchoslavic.
Loňské druhé místo se sice obhájit nepodařilo, chyběly k němu
ale jen tři body, neboť Mostkovice disponovaly lepší vzájemnou bilancí. „Body jsme ztratili
hned v několika zápasech, ale
to se určitě stalo i ostatním mužstvům. Třeba v posledním zápase
v Kostelci na Hané jsme mohli
zvítězit,“ připomněl festival neproměněných příležitostí zcela
na závěr ročníku.

I tak se Vrchoslavicím zadařilo
potvrdit pozici nejofenzivnějšího mužstva a právě v jejich
zápasech padalo nejvíce branek.
„Rozhodně je stále co zlepšovat
a těch gólů mohlo být ještě víc.
Ale jako trenér jsem s výkony některých hráčů spokojen. I přes určité zdravotní problémy se hráči
snažili podat maximální výkon,“
hodnotil.
Hned devětkrát padlo v duelech
Vrchoslavic aspoň šest branek,
nejednalo se jen o výhry, ale i porážky. „Myslím si, že v této soutěži není nutné za každou cenu
zvítězit, ale pokud se hráči snaží
podat maximální výkon a pobavit
diváky pěknými góly, tak jsem
jako trenér spokojený. Navíc platí, pokud mužstvo hodně útočí,
o to více je zranitelnější v obraně
a bohužel i více inkasuje,“ netrnul na lavičce.
Na alespoň krátkou letní přestávku se celý tým vzhledem ke
zdravotním patáliím dlouho těšil
a vyplní si ji zejména zaslouženým odpočinkem. „Po doplnění

Plumlov - Potkat Pavla Voráče s jinou než usměvavou grimasou je téměř nemožné a po skončení
uplynulého ročníku I.B třídy mu přibyly další důvody
k pozitivnímu rozpoložení. Hlavní trenér Plumlova
a stále ještě aktivní hráč bavící se fotbalem v nižších
rakouských soutěžích dovedl tým z okolí přehrady ke
špici soutěže. Vždyť po desátém místě z podzimní
části nechybělo mnoho, aby se právě Plumlov stal
druhým postupujícím!

„Je potřeba tvrdší ruka člověka odjinud,
který nemá na známé kluky žádné vazby
a bude to moci s nadhledem udělat jinak.“

„Mohl bych si v poklidu v Plumlově trénovat sám a věnovat se hraní.
Ať člověk chce, nebo nechce, tak
trénování je náročné a já neodtrénuju to, co bych chtěl. Věnuji se tomu,
abych poradil klukům a ukázal jim,
jak se to má dělat. Několikrát jsem
se však přistihl, že sám vlastně netrénuji, jen pobíhám a sleduji kluky, jestli to dělají správně. To není
dobře...“
Na půdě soupeře jste byli
mnohem lepší než doma, to
je celkem nezvyklé...
„Viděl jsem tabulku, ale je otázka,
čím to je...(úsměv) Já totiž nemám
rád takové porovnávání, my se
snažíme hrát stejně dobře doma
i venku. Sázíme na ofenzivní způsob, nabádáme kluky, ať jdou do
rizika a více se věnují útočení. Pokud přijedeme někam k soupeřům,
kteří mají pěkné hřiště a naši kluci
jsou schopni si to prokombinovat,
tak se nám tam hraje hodně dobře.
Například v Pivíně hráli kluci velmi
ppěkný
ý fotbal.“
Takže to může být i hřištěm, které stále v Plumlově
není ideální?
„Může být. Sice tam trénujeme
a kluci to mají v noze, ale stejné
problémy jim odskoky dělají na
tréninku i potom v zápase. Na první
pohled to vypadá pěkně, ale tráva
ještě není tak hustá. Nějaké kroky
se k tomu v každou možnou chvíli
dělají, ale zatím to není takové, jak
by si všichni představovali.“

Fotbal
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speciální servis
připravil Jiří Možný

„JE TO SMĚS ZKLAMÁNÍ A BEZMOCNOSTI,“
protrpěl si jarní část pivínský lodivod Jaroslav Svozil
Pivín - Na startu zimní přestávky patřilo Pivínu překvapivé první místo a strůjcem tohoto příjemného regionálního šoku se stal Jaroslav Svozil (na snímku).
Hráči dokázali plnit jeho pokyny a až na poslední kola pravidelně sbírali body. Takže se nabízely
i otázky, zda by Pivín nechtěl jít také výš...? Jenže
jarní část dala těmto myšlenkám brzy zapomenout.
V jedenácti zápasech přišel zisk pouhých devíti bodů a místo atakování čela z toho byl neúspěšný pokus o uhájení lepší poloviny tabulky...
Je výsledná pozice adekvátní možnostem týmu?
„Když si shrnu své poznatky,
tak mužstvo mělo potenciál na
umístění kolem pátého místa.
V podzimní části jsme praktikovali hru s jedním nebo dvěma
režiséry a devíti dělníky. Vinou
umístění na prvním místě hráčům narostla v negativním směru
křídla, všichni si začali hrát na
fotbalisty, ztratili fotbalovou pokoru! Žádná rada jim nebyla dost
dobrá, a výsledky se dostavily...
Takže náš jarní systém, který si
hráči sami naordinovali, byla hra

s devíti režiséry, jedním brankářem
a jedním dělníkem. Když to sečteme s výše uváděnou tréninkovou
morálkou a životosprávou, výsledek jarní části je až lichotivý.“
Jaké tedy u vás převládají
pocity?
„Je to směs zklamání a bezmocnosti. Zklamání ze zpackaného
jara, přístupu hráčů k jarní části,
jako jsou trénink, morálka, životospráva. Nejvíce člověka zamrzí,
když ví, že mužstvo je schopno
dosáhnout určité herní disciplíny,
ale ukáže ji v jednom utkání a hned
v následujícím dělá pravý opak.“

Na domácím hřišti jste
získali
sedmadvacet
bodů, venku jen deset. Kde
vznikl tento nepoměr?
„U mužstva Pivína je to o hráčské
disciplíně... Doma mají mnohem
větší odvahu i disciplínu, ale
jakmile přijedeme na venkovní
zápas, stačí jeden otočený aut
a již vidí křivdu všude jinde než
ne v sobě. Stačí jedna zkažená
přihrávka a jejich sebevědomí je
pryč. Nehledě na to, že když dostanou branku, veškeré pokyny
přestávají plnit... Tento problém
je v hlavách hráčů.“
Hovoří se o obávaném pivínském hřišti, co na to
říkáte vy?
„Toto je na píchnutí do vosího
hnízda. O utkáních na Přerovsku, která jsou řízena rozhodčími z jejich regionu, se nemá
cenu bavit, to je mlácení prázdné slámy... Nechci, aby to vyznělo jako pláč nad rozhodčími.
Stejně jako hráči, tak i rozhodčí
jsou dobří a špatní, jen je moc
zlé, když ti špatní chtějí dělat
ještě něco navíc... Chci jen poukázat na to, že každý se napřed

musí podívat do vlastních řad
a teprve potom kritizovat jiná
mužstva. Dovolím si shrnout
ty nejkřiklavější případy. Pivín
- Vrchoslavice, uznána branka
hostí, kterou viděl pouze bystrozraký rozhodčí, který nosí
v civilním životě brýle na dálku.
Branku uznal v mlze, kdy nebylo pořádně vidět na třicet metrů,
asistent nic neviděl, delegát nic
neviděl, přítomný tisk nic neviděl, jen pan rozhodčí...“

opustí pokutové území. Brankář
je přehozen a zahraje rukou, míč
směřoval do branky, rozhodčí zapíská, nařídí volný kop a ke zděšení
všech, dotyčného jen napomene
žlutou kartou... Hráči cítí křivdu
a je po hře. Nebo Pivín - Mostkovice, za stavu tři nula si vymýšlí
rozhodčí pokutový kop pro hosty,
přestupku předcházel šlapák. Druhou branku hosté docilují po opakovaném vrážení do brankáře. Toto
utkání hlavní rozhodčí oboustranně

„Hráčům bohužel narostla v negativním směru
křídla, všichni si totiž začali hrát na fotbalisty,
ztratili pokoru, žádná rada jim nebyla dobrá“
hlavní trenér Pivína JAROSLAV SVOZIL o tom,
co stálo za jarním propadem o sedm pozic
To se událo ještě v podzimní části, opakovalo se
něco podobného i na jaře?
„Ano. Třeba zápas Pivín - Kojetín
'B', za stavu dva nula postupuje
útočník sám na brankáře, který

nezvládl, ale pan trenér hostů to vidí
jinak, píše o jednostranně řízeném
utkání, a že do Pivína nechce již
přijet. Já do Mostkovic přijedu rád,
i když jsme tam v podzimním utkání
dostali vyrovnávací branku po útoč-

né ruce, kterou sám hráč po utkání
v tisku přiznal, a ještě následně přišli
o vyloučeného kapitána.“
Jaké další zápasy vás napadají?
„Ještě ku příkladu Pivín
- Kostelec, trenér hostů se dožaduje odpískání pokutového kopu
v devadesáté minutě. Myslím si,
že oprávněně, ale zapomíná, že
i na hosty se měl kopat pokutový
kop za stejný přestupek v šedesáté minutě. Zase je nejhorší Pivín
a trenér zapomíná na loňskou sezonu, kdy v Kostelci byl v utkání
o záchranu zmasakrován Pivín.
To se opakovalo i letos na jaře,
kdy asistent rozhodčího nepustil
Pivín za půlku, rozhodující branka padla z vymyšleného přímého
kopu. A to vše vysvětlili rozhodčí
delegátovi s tím, že když o nich
kriticky píšeme do novin, tak si to
taky musíme vyžrat! Oba rozhodčí byli aktéry i výše zmiňovaného
utkání Pivín - Mostkovice. A na
konci proti Plumlovu byl nařízený pokutový kop neoprávněně,
takové souboje jsou běžné, takto
jsem to i prezentoval hostujícím
funkcionářům po zápase.“

Jak využijete přestávku
mezi sezonami?
„Tréninky by měly začít v polovině července, chceme odehrát
tři přátelské zápasy a v sobotu
šestadvacátého července chceme
uspořádat na našem hřišti menší
turnaj. Máme přislíbenou účast
Kojetína-Koválovic,
Skalky,
a jedno mužstvo ještě hledáme.“
Budete pokračovat jako
trenér Pivína?
„Musím dodržet sponzorskou smlouvu na rok 2014
s firmou vyrábějící antidepresiva, takže podzim ano a potom se
uvidí.“ (smích)

Petr Walter z Kostelce na Hané: „Některé Trenér Hvozdu Karel Procházka:
zápasy si opravdu nedovedu vysvětlit...“ „Náš styl je založen na ofenzivě“

Kostelec na Hané - Když se před dvěma a půl lety ujal kostelecké lavičky Petr Walter, měl tým na
kontě jen devět bodů z patnácti utkání a byl zcela
poslední. Jarní část se ale podařila velice dobře
a byla z toho záchrana I.B třídy. Do horních pater
tabulky se však Walterovi Kostelec pozvednout
nepodařilo. Rok po jedenácté pozici z toho byla
devátá příčka a nyní opět jedenácté místo, ačkoliv
po pátém nejlepším podzimu zaostával tým jen
čtyři body za druhou Lipovou.
Tabulka byla velice vyrovnaná, co chybělo tomu,
abyste byli o pár příček výše?
„Předpokládal jsem již na začátku
sezony, že bude velice vyrovnaná
a každý ztracený i získaný bod
bude mít svou cenu. To se nakonec ukázalo. Nás mohou mrzet
ztracené body v domácím prostředí. Jak jsme v loňské sezoně
získali strašně moc bodů právě
doma, tak letos, když si to v rychlosti promítnu, jsme venku udělali prakticky více bodů, což je
v tabulce strašně znát. Co mě mrzí
nejvíc, to jsou zápasy s Všechovicemi a Horní Moštěnicí, kdy jsme
hráli dvakrát doma, ale neudělali
jsme ani bod. Kdybychom z těchto dvou zápasů získali aspoň čtyři
body, neříkám, že šest, zase by se
na tu tabulku
dívalo líp.“
t
Co mohlo stát za tolika
domácími ztrátami?
„Některé zápasy si opravdu nedovedu vysvětlit... Říkali jsme si
spoustu věcí v šatně, jak bychom
měli k těm zápasům přistoupit,
bohužel na tom hřišti to vypa-

s tím, že buď spadneme, nebo je také jeden z důvodů, proč jarní
výsledkově tak dobrá.“
se stane zázrak. Ten se stal a jaro část nebyla
ne
jsme měli opravdu dobré. Mančaft
Jak vidíte vývoj kostelecse tehdy semknul a škoda, že tak
kého týmu do budoucna?
nepokračoval dál, hned by to vy- „Těžko říct. Záleží na tom, jak se
padalo jinak.“
mančaft doplní. Když se ho podaří
Nyní jste se museli obejít vhodně doplnit, sežene se zkušený
bez několika opor, jak se chlap dozadu,tak mančaft určitě
s tím dokázalo mužstvo vyrovnat? v sobě něco má. Ale problémem
„Mančaft se s tím vyrovnával hod- je, že právě stoperská dvojice se
ně špatně... Obě tyto sezony jsme rozpadne, neboť Mara Začal končí
podzimní část odehráli prakticky a Honza Walter má namířeno do
bez zranění, byla tam sice něja- Určic. Tito dva z kádru asi vypadká vyloučení, ale ta hlavní osa nou a nejsou vyloučeny ani další
dalo úplně jinak. Je to také jeden pořád zůstávala stejná. Letos na odchody, bude to tedy dost složité.“
z důvodů,
důvo proč ve funkci končím!“
A co bylo tím hlavním důvodem?
„Tím jsou vždy výsledky. Po výsledkové stránce to nebylo dobré,
třeba ten mančaft dostane nový
impulz, chytne se. Přeju klukům
všechno nejlepší, ale taky není vyloučeno, že se sejde pátek s pátkem
a budu tady znovu... (úsměv)“
Mohlo na jaře zavládnout
uspokojení, že hlavní cíl kostelecký lodivod PETR WALTER
v podobě záchrany je splněn?
o domácích ztrátách a svém odchodu
„Něco na tom bude. Obě dvě sezony pod mým vedením jsme doPředpokládám, že klid
hrávali v klidu s tím, že se nemůže jaře jsme hned po prvním zápase
a zkušenosti by byly ponic stát, a na některých zápasech s Radslavicemi měli obrovskou
to bylo vidět. Kdybychom celou smůlu, kdy nám vypadli oba sto- třeba i do útoku...
sezonu hráli s takovým nasazením peři, hráli jsme šest sedm zápasů „Přesně tak. My jsme si dokázali
jako v podzimní části, tak je určitě bez stoperské dvojice, někdy nám vytvořit obrovské množství šancí,
mančaft jinde. Takto jsme loni na chyběli oba, jindy zase jen Začal ale zahazovali jsme je. Kdybyjaře získali třináct bodů, letos deset, nebo Walter. Z tohoto pohledu to chom proměnili jen pětadvacet
pro mančaft bylo složité, protože procent z nich, tak jsme měli bodů
což je strašně málo.“
Nejpovedenější jarní část oni dva vzadu byli schopni si to po podzimu ne dvaadvacet, ale
tedy byla hned ta první, odkopat, ale jakmile někdo z nich určitě třicet. Zase by se mančaftu
chyběl, rázem bylo vše hodně slo- hrálo líp, proměňování šancí vikdyž jste bojovali o záchranu...
„Přesně tak. To bylo opravdu žité. Museli nastoupit dorostenci, dím jako největší problém tohoto
nejpovedenější. Šli jsme do toho se sestavou bylo nutno míchat. I to mančaftu.“

„Říkali jsme si spoustu věcí v šatně,
jak bychom měli k zápasům přistoupit,
bohužel na hřišti to vypadalo jinak.
I to je důvod, proč ve funkci končím!“

Hvozd - Premiérovou sezonu
v krajských fotbalových soutěžích mají za sebou hráči Hvozdu. Trenér Karel Procházka se
zejména v podzimní části mohl
spolehnout na kvalitní tým,
jenž pokračoval v předešlé
jízdě okresním přeborem. Výsledkem tak bylo nejen šesté
místo, ale i zájem okolních
klubů o nejlepší hráče.
Tento fakt se promítl odchodem
Petra Vydržela do Konice i návratem bratří Coufalů do Červenky, bez této trojice a s dalšími nárazovými ambicemi už
to tak veselé nebylo. Vyústilo to
tak ve druhé
nejhorší jaro, ale také v těsné
uhájení lepší poloviny tabulky
„B“ skupiny. „Náš cíl byla záchrana v soutěži a ta se povedla.
Vcelku obstojně jsme odehráli podzimní část a dovolili si
komfort s uvolněním tří hráčů
základní sestavy pro jaro. Tento fakt se nám málem vymstil,
neboť v jarních odvetách jsme
získali pouze deset bodů. Na
druhou stranu dostali prostor
hráči širšího kádru a mohli konfrontovat své kvality v rámci
této soutěže,“ komentoval Karel Procházka jarní události se
svým typickým klidem.
Před startem jarní části předvídal Sigmě Olomouc vzhledem k
posilování soupeřů svými hráči
sestup do druhé ligy a obával se,
aby stejný osud nepotkal i jeho
výběr. To se nakonec nestalo, byť se soupeři přibližovali.
„Stály za tím právě naše podzimní výsledky. Nezačali jsme

tehdy dobře a první tři kola jsme
nebodovali, poté jsme ale měli
fantastickou sérii a získali třiadvacet bodů,“ poukázal s tím, že
na jaře to už byly jen výhry nad
Červenkou, Doloplazy, Velkým
Týncem a remíza s Dubickem.
Zápasy Hvozdu byly bohaté na
branky, kromě výher se mezi
nimi vyjímá i jarní porážka
0:9 s Haňovicemi. „Hrajeme v podstatě na tři útočníky
a náš styl je založen na ofenzivě. Ovšem zejména na jaře to
bylo spíše o bránění. Neměli
jsme kvalitu a těch branek jsme
dali málo. A Haňovice? To byl
zápas, který se nám nepovedl.
Všechno jsme dělali špatně
a výsledek tomu odpovídal. Na
druhou stranu byly Haňovice
výborné,“ vysvětloval.
„B“ skupina I.B třídy ale
byla celkově velice bohatá na
branky. Vítězný Maletín jich
nasázel 132, druhý Slavonín
78, čtvrté Haňovice 71. „Je to
soutěž herně i divácky atraktivní. Pro nás není jiná volba,
samozřejmě ji chceme hrát
i nadále,“ zmínil.
Z okresního přeboru za
Hvozdem postoupily rovněž
Jesenec a Protivanov, takže
hned tu budou i málo častá
prostějovská derby. „Postup
těchto dvou regionálních klubů ještě zvýší atraktivitu této
soutěže,“ těší Procházku.
Letní přestávku si hodlá zkušený lodivod vyplnit rodinnou
dovolenou a následnou přípravou na nový ročník, na lavičce Hvozdu bude pokračovat

i nadále. „Nemáme jiné ambice,
než se zachránit. O změnách
v hráčském kádru je ještě předčasné mluvit, ale určitě nahradíme hráče bez ambicí hráči, kteří
chtějí trénovat a kteří chtějí
něco dokázat,“ nastínil.

FC HVOZD
– HRÁČSKÉ STATISTIKY
Brankáři
Vít Koutný
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Obránci:
František BÍLÝ
410
Zbyněk POLES 1946
Josef BÍLÝ
1895
Jiří POLES
540
Ondřej PROCHÁZKA 507
Ondřej VYROUBAL 1885
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Záložníci:
Vojtěch BÍLÝ
Petr COUFAL
Tomáš DUTSZAK
Tomáš HRDA
Martin MUZIKANT
Pavel MUZIKANT
Michal PÍREK
Josef SZEKULICS
Jiří VÁNSKÝ
Jan VITEK

2077
1339
540
131
910
1949
708
449
1890
20
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15
12
7
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9
10
21
4

Útočníci:
Pavel BEŇA
Filip COUFAL
David GRULICH
Petr GRULICH
Luboš POLES
Petr VYDRŽEL

152
1066
606
1692
831
867

19
14
8
22
16
11

0
4
2
3
1
1

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Karel PROCHÁZKA
Vedoucí mužstva: Roman HUBINKA

„Vystoupení našeho mužstva pro mě bylo velikým zklamáním,“

přiznal provizorní nezamyslický kouč DRAHOMÍR CRHAN
Nezamyslice - Jméno Drahomíra Crhana je pevně spojeno s nezamyslickou kopanou. Pod jeho
vedením prožili hráči v posledních letech povedené i méně zářivé okamžiky. A tak když v polovině
podzimu oznámil, že u mužstva končí, šlo o překvapení pro celou fotbalovou veřejnost. Ani tento
impulz ale nepomohl a po nadějném úvodu jarní
části se již Haná Nezamyslice z poslední příčky „A“
skupiny I.B třídy neodpíchla. Na závěrečná kola se
tak vrátil zkušený trenér zpět na lavičku a není vyloučeno, že se vedení ujme i v okresním přeboru...
Jak lze zhodnotit uplynulý ročník, v němž Nezamyslice nečekaně získaly jen
patnáct bodů?
„Abych řekl pravdu, tak vystoupení našeho mužstva v I.B třídě

pro mě bylo velikým zklamáním.
Podle výsledků jarní části předchozí sezony to vypadalo, že tým, který nedoznal žádných změn a hrál
pěkný moderní fotbal, bude hrát na
vyšších příčkách. Ale místo toho

jsme skončili beznadějně poslední
s obrovským odstupem od dalších
mužstev. Takže nyní panuje jedině
zklamání.“
Lze odehrané zápasy rozklíčovat a odhalit hlavní
příčiny?
„Promítly se na tom dvě věci. Tou
první je nízká trénovanost mužstva,
druhou psychika kolektivu. Prvních šest zápasů přineslo vítězství
s Býškovicemi a nad Brodkem
u Přerova, hráli jsme pěkný útočný
fotbal, bohužel bez gólového efektu. Tato skutečnost se zřejmě podepsala na psychice mužstva natolik,
že si prostě přestalo věřit. Nebyl
mezi nimi žádný stmelující prvek,
který by tuto zátěž řešil bojovností
a především potřebným zakončením. Nic takového se nestalo, tudíž

mužstvo se propadalo víc a víc.
Nepomohla tomu změna trenéra
ani zimní přestávka, protože jarní
část byla tak špatné jako podzimní,
možná ještě horší...“

kluci z 'béčka'. Bojovností, nasazením a vším měli částečný
vliv na zlepšení. Myslím si totiž,
že nikdo cizí nepřijde. Můžeme
se sice podívat do okolí, ale to
naše je na tom fotbalově velice
špatně, od Ivanovic po Němčice.
Budeme to muset pokrýt z vlast„Je velice nepříjemné, když starší zkušený
ních řad.“
Na konci sezony jste se
fotbalista během zápasu něco řekne mladšímu,
stal opětovně trenérem,
provizorním. Zůstáváte ve
ten to ale bere jako útok... Tam je nepochopení byť
funkci i v novém ročníku?
„Když se nic nestane a nikdo
nezamyslický trenér DRAHOMÍR CRHAN
to nevezme, tak asi jo...(úsměv)
o jednom z důvodů, proč mužstvo neklapalo
Měli jsme ale turnaj v Měrovicích, byl jsem se tam podívat
Nehrozí další propad vý efekt slabý. Předpokládám, že s Vlastíkem Michlíčkem a hodz mužstva odejdou jen tři hráči, ně se mi líbilo jeho vedení cei v okresním přeboru?
„Nepředpokládám, že by se situ- naopak v posledních kolech do lého zápasu. I to by bylo možná
ace zhoršila. Přece jen konec jara něj již začali naskakovat mladí dobré, budeme se o tom bavit,
ukázal nějaké zlepšení ve hře,
i když výsledky se nedostavily.
Projevila se ale u kluků zvýšená bojovnost a snaha, dostávali
jsme se i do šancí, bohužel gólo-

že by si místo 'béčka' vzal
'jedničku'.“
Jaká podle vás bude nadcházející sezona v okresním přeboru?
„Určitě nechci, abychom byli
bráni jako favorit, když Jesenec
a Protivanov se po roce vrátily
zpátky. Jim pomohla Konice,
u nás se to ale nestane. Především
bychom chtěli, aby se kluci dali
dohromady, základem je, aby
se vytvořila dobrá parta mezi
kluky, aby si dokázali sednout
a jeden druhého podpořil. Je velice nepříjemné, když starší zkušený fotbalista během zápasu něco
řekne mladšímu, ten to ale bere
jako útok... Tam je úžasné nepochopení mezi nimi, což také mělo
značný vliv na projev mančaftu.“

Fotbal
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Sonda do kuchyní regionálních zástupců v krajském přeboru

KONIČTÍ FOTBALISTÉ UŽ MAKAJÍ, VEDENÍ

František Jura: „Machálek v Opavě nejspíše zůstane“
Exkluzivní rozhovor o letní přípravě 1.SK Prostějov

Prostějov - Právě dnes, tj. v pondělí 14. července,
začíná prostějovským fotbalistům letní příprava, která
je má dostatečně nachystat na boje v novém ročníku
MSFL 2014/2015. Aby vám Večerník jako obvykle přinesl co nejpodrobnější informace o náplni nejbližších
čtyř týdnů, vyzpovídali jsme osobu nejpovolanější - generálního sportovního manažera a hlavního trenéra
„A“-týmu Františka Juru. Ten v exkluzivním interview
shrnuje hráče, kteří nastoupí do přípravy, přibližuje tréninkový režim a také vysvětluje, jak vybíral partnery pro
přátelská utkání. V příštích číslech večerníku se můžeFoto: archív Večerníku te těšit na rozhovory s novými tvářemi, se kterými se
pohybovat se v klidném středu ta- pravděpodobně budete potkávat v podzimní části na
bulky, k čemuž hodláme dál sázet domácím trávníku Za Místním nádražím.

chce i nadále tvořit tým s perspektivou do budoucna
Ze tří týmových zástupců
prostějovského regionu
v krajském přeboru odstartovali přípravu nejdříve fotbalisté TJ Sokol
Konice. Makat na novou
sezónu 2014/2015 začali
už přesně před týdnem, tj.
v pondělí 7. července.
Konice/son
„Času během letní přestávky je
vždycky mnohem méně než v zimě,
proto jsme se rozhodli zahájit tréninky raději dřív, abychom se před
rychle blížícím vstupem do soutěže
stihli pořádně nachystat. Trénujeme
třikrát týdně a možná zařadíme je-

den intenzivnější týden s více fázemi,“ uvažoval pro Večerník Radek
Řehák, hrající asistent trenéra konického mužstva.
Co přípravné zápasy? „Přáteláky
má na starost hlavní kouč Roman
Jedlička a co vím, měli bychom
odehrát pět nebo šest utkání. Za soupeře budeme mít dorost SK Prostějov ´U19´, béčko Mohelnice i další.
Přesné termíny ještě upřesníme,“
pověděl Řehák.
Příliš konkrétní nemohl zatím být
ohledně podoby hráčského kádru. „Kmenoví kluci z Konice dosud
zůstávají, ale u nás platí, že pokud
chce někdo odejít jinam, není mu
bráněno. Na druhou stranu bychom
rádi udrželi, jak hostujícího Petra
Vydržela, tak několik našich talento-

vaných dorostenců, které to táhne do
Prostějova,“ naznačil Řehák.
Jako všude jinde i v Sokole mají vytipované případné posily. „Jde spíš
o mladší hráče s perspektivou do budoucna, neboť právě takhle se snažíme mančaft dlouhodobě budovat.
Roman ty vyhlédnuté kluky osloví
a bude s nimi jednat, tak uvidíme.
Jejich příchod vyjít může i nemusí,
vždy záleží na mnoha okolnostech,“
pokrčil Řehák rameny.
Konickým mužům se každopádně
povedlo vzdor počátečním trablům
nakonec solidně zvládnout uplynulý
ročník krajského přeboru a po sestupu z divize odvrátit další pád směrem dolů. „Hlavně jaro se nám docela vydařilo, na což bychom v další
sezóně rádi navázali. Cílem bude

na osvědčený herní systém, byť
je dost náročný. Každopádně nás
teď v krajském přeboru čeká řada
nových soupeřů a teprve uvidíme,
jaké budou úrovně. Pochopitelně se
však v první řadě chceme vyhnout
sestupovým starostem,“ zdůraznil
Radek Řehák

Orlicí hodláme dát v domácím
prostředí větší příležitost mladším
hráčům, kteří hrají nižší soutěže.“
Dá se říci, že první část
přípravy směřuje k utkání prvního kola Českého poháru
ve Vyškově?
„Toto utkání spíše ohraničuje termín, do kdy chceme mít jasno, kdo
z hráčů s námi bude pokračovat
v přípravě dál, a kdo naopak kádr
opustí. Neřekl bych, že bychom se
na utkání ve Vyškově nějak speciálně připravovali. Z mého hlediska
jde o naprosto standardní utkání,
které samozřejmě budeme chtít
vyhrát. Přivítat prvoligové Slovác-

Tomáš Kaláb

V pondělí čtrnáctého začíná vašim svěřencům letní
příprava. Můžete čtenářům rekapitulovat hráče, které budete
v jejím průběhu testovat?
„Jak už proběhlo v médiích, přivítáme v naší kabině tři nové kluky.
Prvním je náš odchovanec, záložník Tomáš Langer, který se bude
ve středové řadě určitě objevovat
i během podzimní části. Na testování přichází z Nových Sadů útočník Vilém Papica a z Boskovic
Olomouc B od 18.00 hodin), v ne- ofenzivní záložník Jan Koudelka.
děli 3. srpna pak Kralice čeká Z hostování ve Vyškově stahujeme
mač v rámci okresní fáze Pohá- dalšího hráče s ofenzivními úkoly
ru České Pošty na půdě Brodku Milana Machálka. Uvidíme, kdo
u Prostějova (16.30 hodin).
z nich se prosadí do užšího kádru.“
A jak to vypadá s hráčským kádrem? „Skončili u nás dva kluci,
kterým vypršelo hostování – vrahovický Jakub Jamrich a klenovický Josef Cibulka. Ostatní zatím
zůstávají a zapojí se do tréninku
společně s potenciálními posilami,
které budeme zkoušet. O koho
půjde, nechci v téhle fázi prozrazovat, každopádně z nějakého dvacetičlenného kádru zformujeme
mužstvo pro novou sezónu,“ pravil
Gottwald obecně.

Kraličtí se chtějí vrátit do horní poloviny
V týmu skončili Jamrich a Cibulka

Kralice na Hané/son - Mezi
kluby s nejdelším nepřetržitým
působením v krajském přeboru Olomouckého KFS patří ze
současných účastníků této soutěže jednoznačně FC Kralice na
Hané. Tradiční oddíl se po výsledkově slabším jaru opět chystá na novou sezónu a má jasný
cíl: znovu patřit do lepší společnosti šestnáctičlenné tabulky.
„Jarní část nám nevyšla zdravotně
a především střelecky. Po herní
stránce si myslím, že až na výjimky
jsme na tom nebyli zase tak špatně,
jenže neproměňování vyložených
šancí místy vedlo k určitému trápení. My jsme byli schopni se dostá-

vat do řady příležitostí, bohužel nás
dolů srážela impotence v zakončení,“ ohlédl se krátce za uplynulým
ročníkem Petr Gottwald, trenér
kralických fotbalistů.
Na vylepšení finální fáze akcí
a zejména střelby proto hodlá
během léta v rámci možností se
svými svěřenci zapracovat. „Do
sezóny 2014/2015 samozřejmě
půjdeme s touhou opět předvádět
co nejlepší ofenzivní fotbal a pohybovat se pokud možno v horní
polovině pořadí. Vždyť jsme ještě
v úvodu jara atakovali třetí místo,
než přišla zmíněná zranění i potíže
s koncovkou. Na vydařenou první
půlku minulého ročníku budeme

chtít navázat, jako klíčové přitom
vidím co nejlépe do soutěže odstartovat,“ nadhodil Gottwald.
Přípravu Kraličtí zahájí v pondělí 14. července, tedy právě dnes.
„Během prvního týdne máme v plánu pět tréninků plus jeden přátelský
zápas, ve druhém týdnu čtyři tréninky a jedno utkání, ve třetím týdnu tři
a dvě střetnutí. No a potom už přijde
na řadu vstupní mistrák,“ popsal
kouč narýsovaný plán.
Tři přípravné duely absolvuje
tým vesměs na domácím hřišti
(19. července Rousínov od 16.00
hodin, 26. července dorost SK
Prostějov „U19“ od 9.30 nebo
10.00 hodin, 30. července HFK

„Neřekl bych, že bychom se na utkání
ve Vyškově nějak speciálně připravovali.
Z mého hlediska jde o naprosto standardní
zápas, který budeme chtít vyhrát. Přivítat
prvoligové Slovácko je určitě výzvou....“

Klenovice na Hané oslavily historický postup a teď už zbrojí

kormidelník „eskáčka“ František Jura o tom,

KÁDR ZŮSTAL POHROMADĚ, KLUB LANAŘÍ PĚT POSIL!
Klenovice na Hané/son - Uplynulé týdny byly v Klenovicích na
Hané ve znamení velké euforie
z největšího úspěchu v dějinách
místního fotbalu. Zdejší muži
TJ Sokol totiž díky suverénnímu
prvenství v I.A třídě premiérově
postoupili do krajského přeboru,
načež logicky následovalo radostné juchání.
„Oslavy samozřejmě proběhly,
historický úspěch klubu jsme museli náležitě zapít. Nešlo však o nic
extra velkého, řekl bych v rámci rozumných mezí,“ ujistil se smíchem
hlavní trenér klenovických fotbalistů Petr Navrátil (na snímku). Nejen
on už se spíš dívá před sebe. „Sedli
jsme si s vedením oddílu, vše zhodnotili a hned začali plánovat, co a jak
dál. Abychom v přeboru nedělali
ostudu,“ dodal.
První na řadě bylo nalajnování
letní přípravy, která odstartuje zítra, tj. v úterý 15. července.
„Protože bude zkrácená a potrvá

jen měsíc, rozhodli jsme se úvodní
týden hodně zintenzivnit. To znamená, že během něj absolvujeme hned
pět tréninků včetně soboty a neděle,
od druhého týdne pak budeme pokračovat již normálně třikrát týdně,“
prozradil Večerníku Navrátil.
Přátelské duely jsou zatím v jednání.
„Rýsují se nám zápasy proti Čechovicím a dorostencům SK Prostějov
´U19, ale přesné termíny teprve dolaďujeme. Navíc se také zúčastníme
okresní fáze Poháru České pošty,“
informoval kouč.
Jiným žhavým tématem je podoba hráčského kádru. „Máme
rozjednaných pět nových posil,
ovšem jména zatím neřeknu, aby
jejich příchod vyšel. Každopádně
zůstávají všichni kluci, kteří vybojovali postup, tím pádem soupisku
hodláme rozšířit ze stávajících sedmnácti lidí na dvaadvacet. A to
by mělo být odpovídající kvalitě
i významu krajského přeboru,“ těší
se Navrátil.

Mnohem silnější konkurence v krajském přeboru se nebojí. „Z vyšší
soutěže nás skoro nikdo nezná, tím
pádem by nás
ás řada soupeřů mohla
podcenit. Toho
ho bychom rádi využili
a rychle nasbírali
bírali cenné body, které
se později mohou
ohou hodit. Já osobně
mám cíl hrát
át do desátého místa
a vyhnout se bojům o záchranu. Uvidíme,
díme, nakolik to bude reálné...,“
odtušil kormidelník
midelník
Sokola.
Ve své funkcii nadále setrvá, ačkoliv
čkoliv
chtěl po triumfu
umfu
v I.A třídě skončit.
ončit.
„Měl jsem v plánu tým předat
edat
někomu zkušeušenějšímu, jenenže nakonecc
jsme se s klu-bovým vede-ním na záklaadě výborných
ch

Foto: archív Večerníku

výsledků domluvili na mém pokračování. Zůstávám tedy a uvidíme podle průběhu
podzimní části, jak se
situace vyvine dál.
Všichni si pochopitelně přejeme, ať se
nám v rámci možností stále daří,“
uzavřel Petr
Navrátil.

Foto: Jiří Možný

S týmem se ale budou připravovat i členové širšího
kádru?
„Jak bývá zvykem, dáme příležitost i našim hráčům hostujícím
v okolních klubech prostějovského okresu. Jmenovitě se jedná
o středopolaře Kopečného a Vitáska i obránce Dostála z Kralic,
další záložníky Pekaře z Určic
a Machynka z Čechovic.“
Když jste zmínil jméno
Machálek, jak to vypadá
s Tomášem?
„Z Opavy máme signály, že o jeho
angažmá stojí, takže započnou
jednání, v nichž bude především
figurovat Jablonec, jehož hráčem
Tomáš je. Každopádně podle současného stavu to spíše vypadá, že
Toma na podzim v našich barvách
neuvidíme.“
Chystáte se na tradiční
herní soustředění?

„Ano i ne. Režim soustředění mít
budeme, tentokrát ovšem v domácích podmínkách. V průběhu
následujících dvou týdnů máme
pro hráče připravený dvoufázový
trénink každý všední den s výjimkou středy a úterý, kdy hrajeme
přípravné zápasy v Karviné, resp.
Frýdku-Místku. Na fyzickou přípravu tedy klademe tradičně velký
důraz.“
Podle jakého klíče jste vybírali soupeře pro přípravná utkání?
„Stáli jsme především o kvalitní
protivníky, proti nimž se hráči
chtějí ukázat v co nejlepším světle.
To má samozřejmě pro nás trenéry
zásadní přínos. Proto jsme rádi, že
odehrajeme dva zápasy se silnými týmy z druhé ligy. Především
Karviná na úvod přípravy může
být pro mnohé tím pravým testem.
Naopak proti diviznímu Ústí nad

ko je určitě výzvou. Prioritou je
pro nás ale liga, tudíž rozhodující
bude, jak se dokážeme připravit na
první mistrovský zápas.“
Hlučín na úvod nového
ročníku Moravskoslezské
ligy určitě nebude jednoduchý...
„Tak to v žádném případě. Hlučín
měl vždy kvalitní tým, teď navíc
přišel k mužstvu ambiciózní trenér
Milan Valachovič (naposled trénoval Břeclav - pozn. red.). Start do
sezóny má navíc svou psychologickou dimenzi a v domácím prostředí si nemůžeme dovolit cokoli
podcenit.“
Došlo během letní přestávky k nějakým změnám v realizačním týmu?
„U ´A´-mužstva k žádným změnám nedošlo, některé pozice se
změnily v žákovských kategoriích. Veřejnost s nimi seznámíme
později.“

Hráčské statistiky regionálních zástupců Prostějovska v I.B třídě, skupiny „A“ Olomouckého KFS
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

SK LIPOVÁ
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

Brankáři
Jaroslav NOVÁK

Brankáři

1710 19 2 0

Obránci:
Stanislav FILKA
Jaroslav FRÝBORT
Jakub MARTINEC
Josef NESVADBÍK
Pavel ZBOŽÍNEK
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20
20
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0 Jiří ABRAHÁM
Petr ŠTEVULA

21
14
3
24
23
24
9
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23
1

Petr FIALKA
Roman LABOUNEK
Martin SEDLÁK
Jiří VLÁČILÍK
Aleš VYMLÁTIL
Tomáš ŽONDRA
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1691
804
1603
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5
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2
1

2
1
1
2
0

1
0
0
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6
7
2
4
5
0

0
0
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0
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2
0
0
8
4
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1
3
1
0

6
1
0
2
0
0

0 3
0 7
0 2
1 5
0 0
0 0 REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Pavel RŮŽIČKA

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Vedoucí mužstva: Pavel SEDLÁK
Poznámka: Za jménem hráče následuje
počet utkání, odehraných minut, vstřelených
branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých
a červených karet.

Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA
Vít GAJDOŠÍK
Petr NOVÁK
Michal OLŠANSKÝ
Martin SANISLO
Zdeněk SPILLER
Lukáš ZATLOUKAL
Zdeněk ZDRAŽIL

Obránci:

0
1
0
0
0

Útočníci:

0
0

Jiří BARÁK
Luboš BURGET
Petr OHLÍDAL
Karel SPÁČIL
František ŽILKA

1886
80
1681
2070
1704
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3
22
23
22

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

0
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0
0
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0
0
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Záložníci:
Tomáš BARTÁK
Petr KOUDELKA
Zdeněk KOUDELKA
Milan MACOUREK
Pavel RŮŽIČKA
Michal TAKÁČ
Pavel VALTR

167
1172
1442
1009
2001
1554
801

21
20
21
16
24
20
9

Útočníci:
Petr BROSS
Radek BURGET
Martin DOSTÁL
Martin LIŠKA
Petr PŘIKRYL
Martin VLČEK
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Záložníci:
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Lukáš MENŠÍK
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Záložníci:
Ivo GREPL
Ondřej CHYTIL
Jan JURAČKA
Tomáš MENŠÍK
Aleš MÓRI
Patrik PICEK
Ondřej STÍSKAL
Pavel VYHLÍDAL

1668
1608
34
1523
2044
90
90
1934

20
20
16
20
23
1
1
22

Tomáš COUFALÍK 480 23 1 0 1
Michal FOUSEK
326 9 0 0 0
Pavel HORÁK ML. 1788 22 0 0 2
Michal JIŘÍČEK
820 18 0 0 1
Michal PETLACH
95 4 0 0 0
Aleš POLÁŠEK
1999 24 0 0 8
0 0 10 Jan ŠMÍD
2089 24 1 0 1
1 1 4 Petr ŠTĚPÁNEK
1 1 0 0 0
Útočníci:
5 0 8 Josef TRÁVNÍČEK 997 14 0 0 4
Martin HON
1133 20
2 0 8
Útočníci:
Lubomír JERGL
18 1
0 0 5
8 1
2119 24 3 0 19 Martin KASTNER
2 0 1 Aleš HOLUB
95 9
Pavel HORÁK ST. 1491 22 5 0 8 Michal LUŽNÝ
1785 22
Martin LACINA
1852 24 2 0 14 Michal VAŘEKA
Michal ZÁVODSKÝ 1428 23
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman ŠMÍD
Asistent trenéra: Jindřich VLČ
Vedoucí mužstva: Petr ŠTĚPÁNEK

0

Obránci:
Lubomír BALÁŠ
Jiří BOŽEK
Radek DOLEŽEL
Petr MERTA
Milan SYNEK
Jan WALTER
Marek ZAČAL
Jakub ZATLOUKAL

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr WALTER
Vedoucí mužstva: Vladimír STANĚK

www.
vecernikpv.cz

TJ SOKOL PLUMLOV
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

Brankáři

Brankáři

1530 20 0 0
507 8 1 0

Obránci:
3
0
2
8
1

TJ SOKOL MOSTKOVICE
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

Brankáři

0 0 0 0
2160 24 0 0

0
4
3
0
3

Záložníci:
Jan BARTONÍK
501
Jakub DONÁT
232
Josef MAKOŠ
11
Jaroslav SVOZIL ML. 2062
David ŠIŠMA
1536
Radek ŠVÉDA
2144
Viktor ŠVÉDA
211
Martin TYDLAČKA 699
Tomáš VRBA
1979
Zdeněk ŽONDRA 12

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

Karel FISCHER
Martin LUKÁŠ

Brankáři

90 1 0 0
2070 23 2 0

0
0

Obránci:
Radim KARAFIÁT
Ivo KROUPA
Ondřej MILAR
Tomáš PEKA
Marek STUDENÝ
Michal VŠETIČKA
Vladimír VOJTÍŠEK
Petr ZAPLETAL
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8
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15
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0
0
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Záložníci:
Radek HANÁK
Marek CHMELAŘ
Tomáš KAPOUNEK
Alois LEXA
Pavel MUSIL
Radim ORDELT
Marek POŘÍZKA
Bedřich ŠKOBRTAL
Martin ŠLAMBOR
Martin VOJTÍŠEK
Ondřej ZAPLETAL

2157
245
624
421
1422
37
587
19
1914
1913
1064

24
10
19
16
19
2
7
5
22
23
12

Útočníci:

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
– HRÁČSKÉ STATISTIKY

Daniel SIMANDL

1980 22 1 0

0

Obránci:
Radek BUREŠ
David GRYGLÁK
Jiří KIŠKA
Antonín KLVÁČEK
Petr KUTNÝ
Martin PEKA
Petr ULLMANN

1722
779
1385
705
1744
937
1789

23
12
19
9
22
13
21
8
7
10
6
21
9
3
5
3
22
21
3
9

Jan BUREŠ
28 2 1 0 0
Útočníci:
Václav DADÁK
1564 24 1 0 14
2 2
Jiří HANÁK
16 2 1 0 0 Ondřej ČARNÝ
Jiří KAMENOV ML. 1184 16 2 0 7 Oldřich DOSPIVA 222 7
Jan POSPÍŠIL
332 15 1 0 5 Jaroslav FRÝBORT 914 14
Adam HLADKÝ
1980 22
REALIZAČNÍ TÝM
Michal KOLAŘÍK
8 1
Trenér: Jiří KAMENOV st.
Tomáš MATULA
255 5
Tomáš RADVANSKÝ 65 3
Martin VRÁNA
230 6

630
1021
180
360

8
13
5
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Petr DOPITA
383 6 0 0
Radek FIALKA
669 10 3 0
Vladimír FIALKA 2250 25 3 0
David HÁJEK
1844 25 4 0
Lukáš HORÁK
81 7 0 0
Lukáš KRÁL
1099 13 1 0
Michal LAKOMÝ
875 14 2 0
Miroslav LAKOMÝ 432 5 0 1
Zdeněk LETOCHA 421 5 1 0
Jakub MOJTEK
495 6 1 0
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Útočníci:
0 0
Michal
FRGÁL
444 13
0 0
0 4 Roman KIRILJUK 35 3
Jakub KRATOCHVÍL 308 8
0 14
Jan MACHÁLEK
245 5
0 0 Martin MÁJ
430 9
0 1 Kamil OULEHLA
614 7
0 0 Jiří PŘIKRYL
386 6
0 0 Petr VYDRŽEL
637 8

0
0
0
0
0
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
3
0
3

Záložníci:
Ondřej DANĚČEK 457
Michal FABIÁNEK 333
Jiří JEŽEK
557
David KRYCHTÁLEK 337
Jaroslav KŘUPKA 1544
Jakub KVAPIL
435
Martin MORAVEC 100
Martin OLEJNÍK
227
Miroslav OVČÁČEK 84
František PLAJNER 1500
Ladislav ŠEVCŮJ 1519
Martin VYSLOUŽIL 144
Marcel ZABLOUDIL 810

Brankáři
Tomáš BURIÁNEK
Arnošt MATOUŠEK
Tomáš NOVOTNÝ
Vít SOLDÁT

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr KIŠKA a Pavel VORÁČ
Vedoucí mužstva: František KOCOUREK

Obránci:

Záložníci:
Bronislav DOKOUPIL 85
Jiří DOSTALÍK
48
Tomáš MARIÁNEK 1936
Ladislav MOLER
180
Zdeněk MORAVEC 1309
Miroslav MUSIL
1628
Rudolf NÁVRAT
2025
Jiří PŘIDAL
1972
Tomáš PŘIDAL
1659
Martin PŘIKRYL
688

REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: 1.–7. a 21.–26. kolo Drahomír CRHAN
8.–20. kolo Marek PAVELKA

Tenis
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. července 2014

Statutární město
Prostějov

PROSTĚJOV DNES PŘIVÍTÁ HRDINKY WIMBLEDONU! Své zlepšení Šafářová přetavila v londýnské semifinále
Hvězdná pondělní akce v areálu NTC MORAVA s tenistkami
Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou proběhne před polednem

Byla to na nejprestižnějším tenisovém turnaji světa letos pořádná
jízda v podání prostějovských žen, viďte? A právě dnes si můžete nedávnou wimbledonskou parádu s hvězdami TK Agrofert ještě
jednou připomenout v jejich těsné blízkosti! Areál prostějovského
tenisového oddílu v Kostelecké ulici NTC (Národní tenisové centrum) MORAVA a konkrétně atrium před centrálním dvorcem se totiž
v pondělí 14. července od 11.00 hodin stane dějištěm slavnostního
přivítání dvou úspěšných hráček, jež městu Prostějov udělaly při nedávném grandslamovém podniku v Londýně tak skvělou reklamu.
Dámy a pánové, přijďte přivítat Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou!
Prostějov/son
Celou akci, na níž vzhledem k turnajovým povinnostem bude s největší pravděpodobností
chybět wimbledonská senzace a třetí úspěšná
hráčka TK Agrofert Tereza Smitková, pořádá
marketingová společnost TK PLUS. „V Londýně dosáhly naše holky obrovského úspěchu,
který docení snad až příští generace. V každém
případě o prostějovském tenisovém klubu píší
v superlativech i New York Times, což je jasným důkazem, jak velký ohlas výsledky děvčat
TK Agrofert vzbudily. Připravili jsme nejen
pro Petru, která odehrála fantastický turnaj a zaslouženě jej vyhrála, ale i semifinalistku Lucku
oslavnou akci s oficiálním přivítáním,“ uvedl
Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisu
a spolumajitel marketingové společnosti TK
PLUS. „A všechny tenisové fanoušky zvu. Holky si zaslouží vaše ovace,“ vzkázal Černošek.

Jaký bude program celé akce?
Přesný harmonogram přiblížil Večerníku
Tomáš Cibulec. „V jedenáct hodin dopoled-

Londýn, Prostějov/son - Když
Petra Kvitová před třemi lety
poprvé vyhrála nejslavnější
tenisový turnaj světa, byl to
dokonalý šok a naprostá senzace ze strany „vyjukané holky z Fulneku“, která objevila
novou dimenzi své hry. Nyní,
po šestatřiceti měsících nepříjemných pádů, nových vzletů,
psychického zvládání nastalé
situace a především usilovné
práce na zlepšování nemohl
druhý triumf členky TK Agrofert Prostějov ve Wimbledonu nikoho překvapit. Čtyřiadvacetiletá plejerka svůj
nejoblíbenější turnaj ovládla
zcela zaslouženě a PROSTĚJOVSKÝ Večerník se ohlíží za
tím, jak k vítězné slasti dospěla
zápasově krok za krokem.

1. kolo: 6:3, 6:0
Hlaváčková (Česko)
Na předchozích čtyřech grandslamech v hlavním městě Anglie
Petra Kvitová vždy prošla minimálně do čtvrtfinále, což z ní dělalo jasnou favoritku českého derby,
současně však na ni kladlo nemalý
tlak. Navíc trochu strašilo bolavé
stehno, které si poranila jen týden
předtím a musela kvůli němu
vzdát generálku v Eastbourne.
Jenže Kvitová všechny komplikace překonala úplně lehce, když

ne Petře Kvitové a Lucii Šafářové osobně
pogratulují k historickému dvojúspěchu
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
a primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. Chybět samozřejmě nebude
nejvyšší představitel prostějovského tenisu
Miroslav Černošek, zástupci partnerů TK
Agrofert a další významní hosté, srdečně vítáni jsou samozřejmě i všichni příznivci tenisu. Věřím, že si na tak důležitou a příjemnou
akci najdou cestu,“ prozradil PR manažer
marketingové společnosti TK PLUS.
A tak po slavnostním uvítání bude od 11.15
hodin následovat tisková konference s oběma plejerkami v přilehlém Hotelu Tennis
Club a v 11.30 vše vyvrcholí autogramiádou, během níž budou Petra Kvitová
s Luckou Šafářovou rozdávat zájemcům
podpisy.
Vedle čerstvé vítězky Wimbledonu 2014
Petry Kvitové a semifinalistky Lucie Šafářové existuje malinká naděje, že na pondělní slávu dorazí také senzační čtvrtfinalistka
a mladá naděje Tereza Smitková. „Ta šance

ve viditelné pohodě dovolila parťačce z fedcupového výběru ČR
pouhé tři gamy v úvodním setu.
„Cítím se tady sebejistější, všechno je pro mě jakoby jednodušší.
Kromě toho je noha už lepší, což
je důležité, abych mohla na kurtu něco předvést,“ vysvětlovala
možná až nečekaně hladké vyřízení Hlaváčkové.

2. kolo: 6:2, 6:0
Barthelová (Německo)

Druhá protivnice v letošním All
England Clubu není žádné ořezávátko, dlouhodobě se pohybuje
v elitní padesátce světového
žebříčku a dokáže být velmi nebezpečná. Přesto ji prostějovská
tenistka doslova zmasakrovala,
tentokrát dvěma ztracenými hrami
ještě překonala už tak jasný výsledek z prvního dějství a již podruhé
ze čtyř absolvovaných sad uštědřila soupeřce kanára.
Vítězné údery přitom sázela jako
na běžícím pásu, naopak nevynucené chyby coby obvyklou slabinu eliminovala na minimum (jen
9 v tomto střetnutí). „Zatím se mi
daří výborně, moje hra tady zase
píše a cítím se po všech stránkách
dobře. I zdravotně je to každým
dnem lepší,“ pochvalovala si po
kvapíkovém postupu mezi 32 nejlepších žen, který ji v součtu obou
startovacích duelů připravil pouze
o něco přes dvě hodiny času.

Přílet. Prostějovská tenistka Petra Kvitová se
po výstupu z letadla nechala zvěčnit s trofejí
wimbledonské královny
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
je však asi pouze desetiprocentní. Terka je
totiž na turnaji v Istanbulu, kde by musela
prohrát hned svůj první nedělní zápas, následně stihnout letadlo a včas zvládnout rovněž přesun do Prostějova. Pokud to vyjde,
budeme rádi, v opačném případě se nedá nic
dělat. Každopádně i ona zaslouží za své vystoupení v metropoli Anglie absolutorium,“
připojil Tomáš Cibulec.

Londýn, Prostějov/son – Pod
září obřího úspěchu Petry
Kvitové možná trochu zanikl
další skvělý výsledek prostějovské tenistky v letošním
Wimbledonu. Přitom semifinálová účast Lucie Šafářové,
v tu chvíli třiadvacáté hráčky
světového žebříčku, je sama
o sobě tak významným počinem, že zaslouží maximální
pozornost i uznání.
Osmadvacetiletá sympaťačka,
jež se členkou TK Agrofert stala
už v útlém mládí, zaznamenala
v posledních dvou letech pronikavé zlepšení pod vedením nového trenéra z Kanady Roberta
Steckleyho. Přesto se jí postupy
do závěrečných kol na velkých
turnajích včetně grandslamů
zatím vyhýbaly obloukem
a výkonnostní nárůst stále čekal
na své stoprocentní potvrzení.
Přišlo to až na londýnské trávě.
V úvodních dvou zápasech se
věčně usměvavá plejerka ještě
trochu rozjížděla, ale podstatné
bylo, že spolehlivě zvládala vyrovnané koncovky jednotlivých
setů. Proti Němce Görgesové
vyhrála oba tiebreaky, nad Slovinkou Hercogovou jeden v klíčové i dramatické první sadě.
A tahle dvě utkání měla společný znak: viditelně větší psychickou odolnost rodačky z Brna
oproti dávnější minulosti.
Průnikem do třetího dějství navíc
Lucka odhodila zbývající zábrany a v následujícím průběhu
turnaje začala soupeřky doslova

drtit. Její parádní jízdu nejprve odnesla nasazená desítka Cibulková
ze Slovenska, poté dostala ještě
větší nakládačku mladá oddílová
kolegyně Smitková v osmifinále
a vrchol působivého představení
Šafářové pak přišel ve čtvrtfinále,
kdy podobně hladce vypráskala
z kurtu i papírově srovnatelnou
Rusku Makarovovou. V těchto
třech duelech ztratila dohromady
pouhých dvanáct gamů!
„Po postupu do semifinále jsem
prožívala nejkrásnější chvíle za
celou dosavadní kariéru. Naposledy jsem na kurtu plakala
štěstím, když jsme vyhrály Fed
Cup. A sama za sebe ještě nikdy. Byl to úplně úžasný pocit.
Slzy se prostě nedaly kontrolovat, ven šly samy. Hraju teď
hrozně dobře a být mezi čtyřmi
nejlepšími ve Wimbledonu je
pro mě ohromný úspěch, který
si užívám. Končit tady ale ještě
nechci, naopak bych ráda využila téhle šance, která se přede
mnou otevírá. Udělám všechno
pro splnění svého snu,“ povídala
Lucie po čtvrtfinálovém vymetení Makarovové.
V semifinálové bitvě s klubovou
parťačkou Petrou Kvitovou to
pak dlouho vypadalo, že opravdu způsobí další výsledkovou
senzaci. V celém vstupním
setu měla mírně navrch a během tiebreaku dvakrát sahala po
minitrháku s vítězným potenciálem. Pozdější triumfátorka All
England Clubu však dokázala
využít i minima chyb své ka-

marádky, kterou první ztracená
sada za celý průběh letošního
Wimbledonu evidentně srazila
dolů a ve zbytku střetnutí už tolik nevzdorovala. Přesto si fantastickými výkony v anglické
metropoli vysloužila oprávněný
aplaus na otevřené scéně!
„Škoda toho úvodního setu, kdy
jsem se cítila výborně a asi měla
na to jej získat. Celý zápas pak
mohl vypadat jinak. Teď jsem
po vyřazení samozřejmě smutná,
ale jinak si myslím, že jsem zde
zanechala dobrý dojem. Před
startem Wimbledonu bych semifinále pochopitelně brala, individuálně jde o můj zatím největší
úspěch. A Petře moc přeju, ať ve
finále vyhraje,“ řekla Šafářová na
rozloučenou s britskými ostrovy.
Její kámoška svou misi skutečně dotáhla až k triumfu
a dnes dvojnásobnou radost
společně oslaví v domácím
prostředí mateřského oddílu
TK Agrofert Prostějov.

Cesta Lucie Šafářové
Wimbledonem 2014
1. kolo: Görgesová (Německo)
7:6 (3), 7:6 (3).
2. kolo: Hercogová (Slovinsko)
7:6 (7), 7:5.
3. kolo: Cibulková (10, Slovensko) 6:4, 6:2.
Osmifinále: Smitková (Česko)
6:0, 6:2.
Čtvrtfinále: Makarovová (22,
Rusko) 6:3, 6:1.
Semifinále: Kvitová (6, Česko)
6:7 (6), 1:6.

na cestě ke druhému dobytí Wimbledonu
3. kolo: 5:7, 7:6 (2), 7:5
V. Williamsová
(30. nasazená hráčka, USA)
Wimbledonská šestka premiérově během turnaje narazila
na jinou nasazenou hráčku.
A vůbec ne ledajakou, proti ní
se totiž postavila pětinásobná vítězka z londýnské trávy a starší
ze dvou slavných sester Venus
Williamsová. Ta už je sice na
sklonku své hvězdné kariéry
a poměrně dlouho nedosáhla
výrazného úspěchu, přesto ale
právě na zeleném pažitu dokáže
velké věci. Což potvrdila, neboť
Petru měla v dramatickém souboji vynikající úrovně skoro na
lopatě. Vedla 7:5 a 6:5, leč nezdolná bojovnice z Hané dotáhla
druhý set do tiebreaku, v něm
kralovala a svým jediným brejkem v samém závěru třetí sady
vydupala ze země klíčový posun
celého britského tažení.
„Byl to můj nejlepší zápas na
trávě od roku 2011. Míčky lítaly
strašně rychle, přidat se opravdu
asi už moc nedalo. Za postup
můžu být hrozně ráda, protože
do tiebreaku druhého setu jsem
možná byla horší tenistkou na
dvorci. Tím víc si vydřeného
vítězství cením, zvlášť nad takovou legendou jako Venus,“
oddechla si Kvitová.

Osmifinále: 6:3, 6:2
Pcheng Šuaj (Čína)
Na začátku druhého týdne nejprestižnějšího grandslamu planety
čekala odpočinutou prostějovskou
vyslankyni další nelehká překážka
v podobě zkušené a trochu nevyzpytatelné Číňanky Pengové.
Favoritka se s ní tahala jen krátce
v prvotních fázích mače, aby následně získávala stále větší převahu a za 61 minut nebylo co řešit.
„Úplně snadné však takové utkání
rozhodně není, zvlášť po emočně dost vypjaté bitvě v minulém
kole. S psychologem Michalem
Šafářem jsme řešili, že jdu do jiné
situace a že můžu být studenější, co se týče právě emocí. To se
myslím povedlo, na nebezpečnou
soupeřku jsem se dobře připravila
a osmifinále zvládla bez větších
problémů,“ komentovala Petra
svůj pátý průnik mezi elitní osmičku Wimbledonu v řadě za sebou.

Čtvrtfinále: 6:1, 7:5

Záhlavová Strýcová (Česko)
Hned následující den musela
Kvitová znovu na kurt, tentokrát
do svého druhého národního derby v rámci letošní ostrovní mise.
V pokročilé fázi turnaje už přitom
šlo o hodně, neboť v sázce byla
účast v semifinále. Pro Barboru
Záhlavovou Strýcovou by to znamenalo životní a naprosto nečeka-

ný úspěch, zatímco Kvitová opět
plnila nevděčnou roli vysoce favorizované plejerky. Ve vstupním
setu šturmovala za potvrzením papírových předpokladů pevně, naopak druhá sada přinesla pronikavé
zlepšení sokyně a tvrdou řežbu
o každý míč. Šestá nasazená hned
dvakrát ztratila podání a teprve
vzepětím od stavu 4:5 odvrátila
výraznější komplikace.
„Bára ukázala, že se do čtvrtfinále nedostala náhodou. Měla zde
skvělou formu a tím víc jsem ráda,
že je tohle těžké utkání zdárně za
mnou,“ pravila Petra s úlevou.

Semifinále: 7:6 (6), 6:1
Lucie Šafářová (Česko)
(23. nasazená hráčka,)
Aby se o postup do finále grandslamového klání střetly dvě Češky
a ještě navíc oddílové parťačky z
TK Agrofert Prostějov, to tady dosud nebylo. Kvitová s Šafářovou
jsou kromě toho kamarádky a obě
levačky vyznávající agresivní
útočnou hru. Zásadní rozdíl však
spočíval v tom, že Lucie na podnicích velké čtyřky v podstatě celý
život výsledkově jen paběrkovala,
zatímco Petra už měla na kontě tři
roky starý titul z Wimbledonu i několik dalších významných zářezů.
Jenže rozjetá Lucka minulost neřešila, zapomněla i na tři letošní
porážky ze vzájemných duelů

a potvrzovala, že má životní
formu. Celou zahajovací sadu
byla o krůček vepředu, rovněž
v tiebreaku to vypadalo spíš na její
vítězství. Leč nezdolná lvice odolávala, trpělivě čekala na své šance
a jakmile přišly, nemilosrdně je
proměnila. Těsným urváním zkrácené hry získala mentální výhodu,
což následně vedlo k mnohem
hladšímu doražení celého zápasu.
„Upřímně si myslím, že první set
jsem byla horší tenistkou. Lucka
zahrála i tiebreak hodně dobře
a rozhodla jedna, maximálně dvě
výměny. Já jsem byla tou šťastnější. Ve druhém setu jsem si pak
dvakrát podržela důležité gamy
při svém podání a připadlo mi,
že ke konci už Lucka nehrála tak
agresivně jako na začátku. Tím
jsem se ve výměnách dostávala
jako první nahoru a navíc mi celý
zápas výborně fungoval servis.
Což byl asi hlavní klíč k vítězství,“
zhodnotila Kvitová šestou výhru v
All England Clubu 2014.

Finále: 6:3, 6:0
Bouchardová (Kanada)
(13. nasazená hráčka)
Petra velké duely, obzvláště ty
finálové určitým způsobem miluje, dokáže se na ně ze všech hledisek perfektně připravit a poté je
i zvládnout. Což se také tentokrát
bezezbytku potvrdilo. Svět sice

rozebíral rovnocenné šance obou
soupeřek na triumf, neboť na druhé
straně sítě stala vycházející mladá
star bílého sportu, která na letošním
Australian Open i Roland Garros
vypadla až v semifinále. Logicky
tak měla útočit na trůn, jenže ambice velmi sebevědomé Kanaďanky
se záhy rozpadly v prach.
Eugenie Bouchardová hned od
úvodních míčků příliš nestíhala
bleskovou a razantní hru jakoby
v transu makající Prostějovačky,
jež navíc s přibývajícím časem
pořád víc utahovala šrouby svého
rostoucího tlaku až k překvapivě
drtivému vítězství. Za jedním
z nejrychlejších finálových mačů
v moderní wimbledonské éře
přitom vězel téměř dokonalý
výkon Kvitové, která parádním
způsobem dovršila spanilou
jízdu za svým druhým titulem na
grandslamech.
„Tohle rozhodně bylo jedno
z nejlepších utkání mé dosavadní kariéry. Vím, že na trávě
umím zahrát, ale tentokrát to bylo
vážně něco. Věděla jsem naprosto přesně, co mám dělat, abych ji
porazila, a do puntíku to na kurtu
i plnila. Byla jsem soustředěná na
každý bod, šla naplno do každého
úderu. A dokázala jsem to! Teď
samozřejmě cítím obrovské
štěstí,“ shrnula prostějovská hrdinka euforické pocity.
PETRO, BRAVO!!!

„Prvotní změna se odehrála už před třemi lety a teď to nebude tak žhavé jako tehdy“

Londýn, Praha, Prostějov/son - Ze stínu mužských sportovních hrdinů na
fotbalovém mistrovství světa v Brazílii
vystoupila koncem předminulého týdne do zaslouženého světla ramp ženská
tenisová hvězda TK Agrofert Prostějov. Petra Kvitová báječným způsobem vyhrála podruhé v kariéře slavný
Wimbledon a my jsme pro vás vybrali
nejzajímavější výroky, které pronesla ve dnech následujících po jejím
sladkém grandslamovém úspěchu.

O pocitech z triumfu

„Něco takového jsem si dopředu radši
ani nepředstavovala. Pořád jsem věřila, že můžu vyhrát druhý grandslam,
třeba ani ne přímo Wimbledon, ale
chtěla jsem další velký titul opravdu
moc. A teď jsou pocity nepopsatelné.“

O hodnotě čerstvé trofeje

„Mé letošní wimbledonské vítězství je
určitě cennější, než to první z roku 2011.

Musím říct, že teď si opravdu víc uvědomuju, co všechno to znamená. Samozřejmě tehdejší titul je nezapomenutelný,
ale tenhle je pro mě víc, protože všechny
zkušenosti za poslední tři roky nebyly
vždy lehké. Prošla jsem spoustou věcí,
nedařilo se mi, pak jsem zase vyletěla.
Bylo to pořád nahoru dolů. V tomto turnaji jsem však hrála každý zápas výborně. Atypické a psychicky náročné byly
hned tři vzájemné souboje s Češkami, ale
nakonec vše dobře dopadlo. A teď si víc
uvědomuju, co jsem dokázala.“

do hry, jsem v zóně a prostě jedu, než
si uvědomím, že je konec a jdu podat
ruku k síti. Tuhle vlastnost mám určitě
po rodičích.“

O gratulacích k úspěchu

šedesát miliónů korun. Po pravdě mě to
ani moc nezajímá. Za odměnu jsem si
koupila jenom náušnice, jinak nejsem
typ člověka, co by hned nějak investoval, o peníze se staral. Mám paní, která
to pro mě dělá a té věřím. Jsme spolu
už hrozně dlouho a všechno klape, nemám důvod to měnit. Veškeré vyhrané
peníze na turnajích jsou každopádně
příjemné z toho pohledu, že jednou
budu moci přispět rodičům na barák,
který se chystají stavět. Ráda bych jim
tímhle vrátila aspoň část všeho, co pro
mě udělali. Sama nic zvláštního nepotřebuju, jsem momentálně spokojená.“

„Ozvali se například pan Lendl, Petr
Korda, Pavel Složil, houslista Pavel
Šporcl, příbuzní a přátelé. Třeba Ivan
psal, že mi gratuluje, prý jsem hrála
výborně a přeje víc grandslamových
titulů. Ozvalo se i hodně holek z tenisu.
Erraniová s Vinciovou mi gratulovaly hned po zápase, byly strašně rády.
O skvělé finálové bilanci Napsaly Samantha Stosurová, Li Na,
„Tohle bylo mé první letošní finále Kerberová, Flipkensová, Hantuchová,
O zbytku letošní sezóny
a hned první titul. Nevybrala jsem si Rybáriková, obě Lucky Šafářová i Hraúplně špatný čas, že? Vždycky jsem decká. Blahopřání bylo opravdu dost.“ „Uvidíme, jak se mi bude po delším
měla ráda velké zápasy na velkých
odpočinku dařit. Od Wimledonu 2011
O vyhraných
kurtech. Nevím, jestli tohle dělá šampijsem však až do toho letošního získala
šedesáti miliónech
ónky, ale sedím tady jako vítězka Wimvlastně jen tři turnajové trofeje, takže
bledonu, tak možná jo. Finálová utkání „Vůbec jsem nevěděla, že vítězka žen- nevím, jestli teď dokážu začít vyhrámě prostě vždycky naplno vtáhnou ské dvouhry získá v přepočtu víc než vat častěji. Bylo by to hezké, ale každý

týden je ve sportu jiný a jednotlivé seO důvěře Martiny
zóny se nedají moc porovnávat. Osobně budu ráda, když se na konci tohoto
Navrátilové
roku kvalifikuju na Turnaj mistryň do „Že mi Martina věří na zisk minimálSingapuru. To je momentálně jediné, ně ještě jednoho Wimbledonu se ke
co mě zajímá.“
mně doneslo. Pocit je to hezký, nebudu říkat, že ne. Mám štěstí, že mám
O šancích na
v Martině takového fanouška a že mi
další grandslamy
tak věří. Jenže je to jen o mně a prá„Kolik grandslamových titulů můžu ci mé i celého mého týmu. Dokázala
v budoucnu ještě získat vážně ne- jsem to už dvakrát, což je lepší než
vím a teď na to ani vůbec nemyslím. jednou, ale teprve uvidíme, zda se ta
Wimbledon je pro mě každopádně předpověď Martiny vyplní.“
ze všech turnajů nejlepší, hrozně si
O tom, co s ní titul udělá
to tady užívám a mám zde super výsledky. Vždycky si pronajmu domek, „Vážně teď netuším. Ale myslím, že
díky tomu se cítím jako doma a záro- ta prvotní změna se odehrála už před
veň bydlím se svým týmem. Momen- třemi lety a teď to nebude tak žhavé
tálně si hlavně užívám tyhle krásné jako tehdy. Samozřejmě pod větší tlak
momenty a nemám v hlavě další se dostanu zase, jenže teď už vím, jak
grandslamy. Ale slibuju, že budu tvr- to chodí. Dovedu si představit, co ode
dě makat a snad to z mé strany ještě mě budou očekávat lidi a hlavně co
není konec.“
budu očekávat já sama od sebe.“
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Jestřábi mají za sebou NEJTĚŽŠÍ část přípravy, Basketbalové Orly posílí pivot
nadcházející týden už bude tréninkově volnější možná už v těchto dnech...

Prostějov/son - Devátý týden
pokračující kondiční přípravy
hokejistů LHK Prostějov byl posledním, kdy naši muži fyzicky
dřeli opravdu na maximum. Již
příští 22. a středu 23. července je
totiž čekají odborné testy kondice
v AGEL Sport Clinic, před nimiž
musí být odpočinutí k podání odpovídajících výkonů.
„Na tohle testování kluci nemůžou jít
v přehnaně velké únavě nebo dokonce zatavení, neboť pak by výsledky
neměly žádnou vypovídací hodno-

tu. Proto jsme do toho v uplynulém
týdnu ještě pořádně šlápli, zatímco
teď už budeme trénovat v takovém
trochu volnějším tempu. Na řadu přijdou spíš míčové hry a podobně, ale
flákat se zase hráči rozhodně nebudou,“ přiblížil Večerníku hlavní kouč
Jestřábů Tomáš Sršeň.
Minulé dny jeho svěřenců měly
standardní průběh i náplň. To
znamená, že se střídaly tréninky na
ploše zimního stadiónu s výběhy do
terénu, někteří plejeři absolvovali
jednotku na bruslařském trenažéru

skatemill v Brně a nechyběl ani tradiční výjezd do Křelova, kde Hanáci
pod vedením kondičního trenéra
Jana Rýpara každou sobotu makali
tak trochu specifickým způsobem.
Šlo o vyloženě silovou zátěž se
vzpěračským zaměřením. „Je to
takový finský trend. Mrtvý tah, přemísťování velkých vah a podobně.
Většinou taháme až devadesát kilo a
to už je pořádný záběr. Dále děláme
různé výskoky, kliky, shyby a za padesát minut neustálého intenzivního
cvičení je člověk úplně hotový,“

popsal křelovské galeje produktivní
útočník LHK Lukáš Luňák.
Nyní už je Jestřábi mají definitivně
za sebou, na řadu přichází tréninkové zvolnění a v polovině příštího
týdne výše zmíněné fyzické testy
v AGEL Sport Clinic, která je součástí prostějovské nemocnice.
Současná fáze přípravy následně
skončí ve čtvrtek 24. července, poté
přijde zasloužená dovolená a od 4.
srpna večer vyjedou naši hokejoví
muži na nově namražený domácí
led.

Prostějov/son - Jedenáct členů
má momentálně hráčský kádr
basketbalistů ARIETE Prostějov.
Nejde však o konečný stav, neboť,
jak již Večerník informoval, klubové vedení ještě shání minimálně jednu posilu na místo pivota.
„Vedeme jednání, ale zatím nebyla
uzavřena. Vypadá to, že bychom
příchod tohoto nového hráče mohli
dovést do zdárného konce v první
polovině nadcházejícího týdne,“
řekl Večerníku generální manažer
Orlů Petr Fridrich.

Ovšem ani tohle případné doplnění soupisky nemusí být poslední. „Uvidíme během přípravy,
jak se tým bude jevit a jestli jeho
kvalita bude odpovídající našim
ambicím. Pokud by bylo potřeba,
jsme nachystaní ještě někoho sehnat a mančaft vyztužit,“ naznačil
Fridrich.
Aktuálně mužský výběr ARIETE tvoří rozehrávači Roman
Marko, Pavel Slezák a Adam
Goga, křídla Tomáš Mrviš, Ondřej Peterka, Vojtěch Bratčen-

kov, Martin Novák, Marek Sehnal a František Váňa plus pivoti
Radek Nečas a Kamil Švrdlík.
S tímto kolektivem doplněným
o výše zmíněnou podkošovou posilu vstoupí Orli 4. srpna do přípravy
na novou sezónu. „První týden strávíme v Prostějově, v tom druhém
vyrazíme na soustředění do Nového Jičína a pak budeme pokračovat
znovu v domácích podmínkách.
Dolaďujeme termíny přátelských
utkání i soupeře v nich,“ dodal generální manažer Orlů.

PETR ZACHAR je trenérskou stálicí LHK Prostějov Cyklistický závod Czech Cycling Tour 2014
Co řekl k přípravě a blížící se prvoligové sezóně?

Prostějov/son - Zatímco vedle
něho se trenérští kolegové střídali během posledních tří let
dost často, on je coby kouč prostějovských hokejistů za uvedenou dobu stálicí. Lodivod Petr
Zachar přitom vcelku zajímavě
několikrát vystřídal pozici hlavního lodivoda i asistenta, aby
momentálně zakotvil v roli druhého trenéra vedle Tomáše Sršně. Nemá s tím žádný problém,
naopak se zaměřuje výhradně
na práci. Co k posledním událostem uvedl?

o probíhající přípravě...
„Jsme spokojení z toho hlediska,
že kluci vše zvládají zdravotně.
Až na výjimky nemá nikdo nic
nataženého, přetaženého a podobně, nemluvě o vážnějších zraněních, což je asi nejdůležitější.
Celkově příprava probíhá velmi
intenzivně. Kolikrát trénink trvá
třeba jen šedesát minut, ale díky
vysokému nasazení toho hráči
mají opravdu dost.“

o tréninkových zpestřeních...
„Příprava je svým způsobem
trošku stereotypní. Pokud máte
jedenáct týdnů makat v jediném
prostředí nebo bez nějaké změny,
tak je to hodně jednotvárné, čemuž jsme se snažili předejít. Proto byl zařazen tenisový turnaj či
fotbalové utkání, proto kluci každý týden jezdili do Křelova. Díky
těmto změnám je vše pro kluky
záživnější, než si třeba udělat nějaký desetikilometrový výběh.
výběh.“

o kondičním trenérovi...
„Ve většině prvoligových klubů
se dělá devět nebo deset týdnů
tvrdé letní přípravy. U nás to teď
máme odlišné tím, že je zde angažovaný kondiční trenér, který
se specializuje na fyzickou zátěž
a sám si sestavuje i vyhodnocuje
tréninky, které následně konzultuje s námi. Je to podobné jako
v extraligových oddílech a tady
v Prostějově nebylo nic takového dosud běžné. Ale až účin-

kování na ledě nám ukáže, jak
na tom kluci doopravdy jsou.
jsou.“

o skoku z druhé
ligy do první...

„Tohle bude především o hlavách.
avách.
Hra v první lize je mnohem rychlejší, s čímž se kluci musejí vyrovvnat. Nebude možnost
předržovat
ost předržov
vat
puky, půjde o jiný rychlostní
level
ychlostní lev
evel
a hráči si na to budou
u muset zvykzv
nout, rychle se adaptovat. Aby neměli pproblémy.“

se chtějí někam dostat, musí jej
zvládnout. Pokud ne, je to pro ně
signál, že něco dělají špatně, a když
se jim takový přechod výš nepovede, pravděpodobně
ve vrcholop
p
vém hokeji uplatnění
ně nenajdou.“

o působení v druhé
nejvyšší soutěži ČR...
R...

„Po postupu nás čeká celkové zkvalitnění. I pro diváky
to bude atraktivní, přijedou
jedou
silní a zároveň fanouškovkovsky přitažliví soupeři.
peři.
Narazíme na mužstva
tva
se zajímavými jmény
ny
včetně hráčů, kteříí
působili v extralize.
A zároveň pro naše
kluky je to posun o
kategorii výš. Pokud
d

Foto: archív Večerníku

Němčice udělí čestné občanství Luďku Mikloškovi,
při té příležitosti nastoupí stará garda Baníku Ostrava
Němčice nad Hanou/son - Tuto
neděli 20. července se proti sobě
od 17.00 hodin postaví staré
gardy FK Němčice nad Hanou
a FC Baník Ostrava, což slibuje velmi zajímavou podívanou,
která má být vrcholem víkendových hodů a udělení čestného

občanství pro rodáka Luďka
Mikloška, o čemž Večerník již
nedávno informoval jako první!
Vždyť nastoupí někdejší prvoligoví hráči Tomáš Bernady, Vít
Baránek, Dušan Vrťo, Petr Veselý,
Karel Kula, Petr Samec, Tanas
Papadopulos, Milan Duhan, Ivo
Staš, Václav Daněk, Radek Korytář, Martin Svědík, René Bolf,
Martin Lukeš, Lubomír Šrámek,

Daniel Tchuř, Petr Zajaroš, Vladimír Mokrohajský či Rostislav
Vojáček.
To znamená, že své umění předvedou i někteří borci, kteří si
v minulosti připsali starty za československou, respektive českou
reprezentaci. Statečně čelit jim budou „staří páni“ domácího oddílu.
„Jádro týmu vytvoří fotbalisté ze
zlaté éry našeho klubu, kdy jsme

hráli I.A třídu. Za Baník by pak
měli vyběhnout na trávník všichni
výše uvedení borci a možná i někteří další, o kterých ještě průběžně jednáme s ostravskou stranou.
Každopádně myslím, že sestava
FC bude hodně zvučná a příznivci kopané se tak mají na co
těšit,“ pozval do hlediště předseda
němčického FK Josef Matoušek.
Vstupné pro diváky činí 50 korun.

In-linesté
Kouč Kučera přivítá i kvarteto dorostenců STŘÍBRNÍ
Fotbalisté Určic zahajují přípravu dnes

z 1.SK Prostějov i Valtra z Kostelce na Hané

Určice/son - Druhé nejsilnější fotbalové mužstvo regionu
začíná ladit formu na svou
druhou sezónu ve skupině „E“
Moravskoslezské divize. Výběr TJ Sokol Určice zvládl tu
první coby nováček čtvrté nejvyšší soutěže ČR bez jakýchkoliv sestupových starostí,
a dokonce dlouho sahal po senzačním medailovém umístění.
Spíš nahoře než dole by se rád
pohyboval i v novém ročníku
2014/2015.
„Příprava startuje v pondělí čtrnáctého července (tj. dnes - pozn.
red.). Úvodní dva týdny strávíme
v Lutíně a až poté se přesuneme
domů do Určic, kde už v tu dobu
budou dokončeny úpravy hřiště
i celého areálu. Plánujeme trénovat čtyřikrát týdně a k tomu
přidáme čtyři přátelské zápasy:

16. července od 17.00 hodin
proti Novým Sadům v Lutíně,
19. července od 10.00 hodin
s HFK Olomouc opět v Lutíně,
26. července od 17.00 hodin
proti Morkovicím buď ještě
v Lutíně, nebo již v Určicích,
a 2. srpna od 17.00 hodin
s Blanskem určitě na domácím
trávníku,“ seznámil Večerník
s plánem přípravných duelů
kouč Sokola Evžen Kučera.
Ten napočítal celkem čtyři odchody z hráčského kádru. „Jak
jsem řekl už dříve, opustili nás
Škoda, Schön a Petrásek, k nim
se přidal ještě Halouzka do
Čechovic,“ prozradil Kučera.
Naopak má k dispozici ještě víc
posil. „Z dorostu 1. SK Prostějov
k nám přešla čtveřice nadějných
mladíků Novák, Kamenný, Zelina a Michna, přípravu s námi

zahájí rovněž Valtr z Kostelce
na Hané. Dále se snažíme přivést tři zkušenější posily, které
by zkvalitnily soupisku a zvedly
konkurenci v mančaftu,“ pravil
Kučera.
Od nadcházející sezóny, jež se
otevře již za necelý měsíc, očekává těžkou šichtu. „Druhý rok
v divizi bude pro nás mnohem
náročnější než ten první. Soupeři
už nás stihli poznat, vzájemné zápasy nepodcení a dají si na ně větší pozor. Navíc většina účastníků
soutěže se dost posiluje, někteří
dokonce o bývalé hráče první či
druhé ligy. Divizní skupina E tak
bude velmi kvalitní a našlapaná.
My přesto znovu chceme předvádět co nejlepší fotbal, abychom
se pohybovali v klidném středu
tabulky bez záchranářských problémů,“ přál si určický lodivod.

Toulouse, Prostějov/son – Velmoc in-line hokeje slaví další
mezinárodní úspěch. Česká republika dlouhodobě patří mezi
nejlepší státy v tomto sportovním
odvětví, což potvrdila druhým
místem na čerstvě skončeném
Mistrovství světa mužů FIRS
2014. Šampionát hostilo francouzské
město
Toulouse
a součástí národního výběru naší
země přitom byl nejen známý
prostějovský rodák Patrik Šebek,
ale také další bývalí hráči LHK
Jestřábi Michal Šimo a Jakub Cik.
Celý článek na www.vecernikpv.cz.

projede tento pátek i prostějovským regionem

Prostějov/son - Výborná zpráva pro příznivce špičkové silniční cyklistiky: i letos se na
Hané uskuteční prestižní etapový závod kategorie UCI 2.2 pod
názvem Czech Cycling Tour
2014. Jeho šestý ročník proběhne od 17. do 20. července
s tradičním centrem v Olomouci a jedna ze čtyř etap projede
i prostějovským regionem.
Konkrétně se jedná o páteční
druhý díl závodu, který v 13.30
hodin odstartuje z Olomouce
a následně povede přes Vrbátky (13.52), Vrahovice, Smržice
a Kapli (14.15) ven za hranice
Prostějovska a poté zase zpět do
Laškova (14.35), Nové Dědiny,
Budětska, Konice, Štarnova,
Přemyslovic (14.51), Hluchova,
Běleckého Mlýna, Zdětína, Pte-

Uddevalle, Prostějov/pk - V první jízdě dojel ještě Martin Žerava na druhém místě, druhou
ale začal holeshotem a až do cíle
před sebe nikoho nepustil. Celý
závod jezdil s více než deseti vteřinovým náskokem před druhým
Matsem Nillssonem, jen v závěru
jízdy trochu ubral a cílem projel
s náskokem šesti vteřin. Za Žeravou obsadil druhé místo obsadil
novozélandský závodník Darryll
King, pódium doplnil největší favorit Nilsson.
Do prvního závodu vstoupilo
v sobotu 5. července čtyřicet jezdců
po čtyřicítce, ale rozhodně si diváci nemohli stěžovat na nedostatek
akce. Domácí Mats Nilsson si krátce
po startu vybudoval před zbytkem
startovního pole menší náskok, ale
ten mu nebyl moc platný, jelikož
ho po pár zatáčkách dostal rychlý
španělský jezdec Francisco Garcia
Vico. Zatímco v počátečních fázích
závodu směřovaly zraky fanoušků
především na dvojici na špici ve složení Nilsson a Garcia Vico, později
se k nim začali nebezpečně přibližovat i King s Žeravou. V závěrečných fázích závodu už zřejmě došly
Žeravovi nervy, neměl náladu se
s ostatními pořád nahánět a převzal
vedení. Bohužel upadl a ztratil pár
sekund na Kinga s Nilssonem. Půl
kola před koncem závodu ze sebe
dostal český zástupce maximum
a kolem Nilssona se prohnal na druhé místo. První závod tedy vyhrál
Novozélanďan Darryll King před
Žeravou a Nilssonem.

vedením nového kouče Jozefa
Webera, který naposled trénoval
Bohemians 1905. První přípravný zápas sehrála s pátým celkem
nejvyšší polské soutěže Wislou
Krakow. Po zlepšeném výkonu
ve druhé půli uhráli Karvinští
remízu 1:1, vzápětí s taktéž prvoligovou slovenskou Senicí
propadli 0:3, když naprosto selhali v koncovce. První výhry se
dočkali až ve třetím duelu s druholigovým slovenským Dolným
Kubínem, hubené vítězství 1:0
ale Weberovi ukázalo potřebu
doplnění kádru. Úspěch tohoto

snažení prověří dva týmy MSFL,
nejprve Hlučín a poté „eskáčko“.
Fotbalisté Prostějova čeká v sobotu
domácí premiéra s šestým celkem
české divize C Jiskrou Ústí nad
Orlicí, s níž se potkali také během
zimní přípravy. Utkání bylo jedno
z mála vítězných, když na obou
prostějovských gólech „zapracoval“ ústecký Felgr. I Ústí, které
začalo přípravu v uplynulém týdnu,
bude mít před vzájemným duelem
za sebou už tři přátelské zápasy,
z toho dva proti starším dorostencům prvoligového Hradce (2:3)
a Slavie Praha.

ní, Ptenského Dvorku, Suchdola
(15.17), Lipové, Horního Štěpánova (15.31) a opět dál, aby se
peloton později ještě jednou prohnal Konicí (15.46), posléze také
Jesencem a Dzbelem (15.51).
Kdo chce na těchto místech na
vlastní oči spatřit kvalitní cyklisty, má šanci. Startovní pole čítá
řadu mezinárodně známých jmen
včetně medailistů z olympijských

her i mistrovství světa či úspěšných jezdců a vítězů etap na Tour
de France, Giro d´ Italia i Vueltě.
Můžeme zmínit hvězdy, jakými
nesporně jsou Luke Durbridge,
Michael Hepburn (oba Austrálie),
Alex Rasmussen (Dánsko), Francisco Mancebo (Španělsko) či
Lucas Haedo (Argentina), na start
se postaví i většina nejlepších zástupců České republiky.

výsledkový servis mistrovství světa veteránů v motokrosu
VMX Závod 1: 1. Darryll King (Nový Zéland, Yamaha), 24:27.941; 2. Martin Žerava (Česká republika, Suzuki), +0:01.159; 3. Mats Nilsson (Švédsko,
Yamaha), +0:01.958.
VMX Závod 2: 1. Martin Žerava 23:58.744; 2. Mats Nilsson +0:06.362; 3.
Francisco Garcia Vico (Španělsko, Honda), +0:07.573.
Celkové bodové hodnocení VMX v Uddevalle
1. Martin Žerava (Česká republika, Suzuki), 47 bodů; 2. Darryll King (Nový
Zéland, Yamaha), 43 bodů; 3. Mats Nilsson (Švédsko, Yamaha), 42 bodů;
4. Francisco Garcia Vico (Španělsko, Honda), 38 bodů; 5. Stefan Norström
(Švédsko, Yamaha), 31 bodů.

Druhé klání se odjelo předminulou
neděli a Martin Žerava ho s přehledem ovládl. Po startu ho následovali
Nilsson a Garcia Vico. Vítěz prvního
závodu, Darryll King, pokazil start
a v prvním kole závodu se pohyboval na osmém místě. King bojoval
jako lev a dokázal se před zamáváním šachovnicovým praporkem
dostat až na čtvrté místo. Cílem tedy
projel nejrychleji Žerava a za ním
je prohnali jezdci v pořadí Nilsson,
Garcia Vico, King a Stefan Norström uzavřel nejlepší pětici.
Po součtu bodů z obou závodů
připadl titul letošního mistra světa
veteránů Martinu Žeravovi, který
jich získal celkem sedmačtyřicet.
King,kterývyhrálprvnízávodavdruhé rozjížďce zachránil po špatné
reakci na startu čtvrté místo, skončil
druhý se 43 body. Miláček domácího
publika, Mats Nilsson, uhájil celkové
třetí místo po ukořistění 42 bodů.
„V první jízdě jsme zvolili špatné
gumy, kvůli nimž jsem dobře neodstartoval, pohyboval jsem se kolem
šestého místa. Pak jsem chvíli vedl,
ale postihl mě pád, takže jsem dojel druhý. Druhý den mě motorka

nezradila, fungovala skvěle a hned
jsem tak nasadil tempo. Čtyři kola
před koncem jsem měl patnáctivteřinový náskok, tudíž jsem zvolnil a jel
na jistotu,“ ohlédl se za závody ve
Švédsku Martin Žerava. Z triumfu
měl neochvějnou radost. „Tento titul
patří mezi moje největší úspěchy.
Přirovnal bych jej k vítězství v mistrovství světa MX3 ve Švýcarsku
nebo ke třetímu místu na domácím
klání světového šampionátu v Holicích,“ usmíval se spokojený jezdec.
Nakonec bychom neměli opomenout, že Martin Žerava bohužel
nereprezentoval Českou republiku a byť byl veden jako vyslanec
ČR, ve skutečnosti oficiálně jel za
SMF (Slovenskou federaci), což
je docela ostuda! „Bohužel jsem
při oslovení české federace neuspěl,
neměli zájem podporovat veteránskou kategorii. Mrzelo mě to, ale naštěstí Slováci měli zcela jiný přístup
a všechno mi zařídili. Takže na mém
výsledku mají velký podíl,“ osvětlil
tuto česko-slovenskou raritu Martin
Žerava.
Rozhovor s tímto motokrosařem
najdete v příštím Večerníku.

Mexico Cup 2014 ve Víceměřicích

se stal kořistí domácího týmu
Výsledkový servis Mexico Cupu 2014
Dynamo Prostějovičky – SK Dřevnovice 0:8, Chorche Přerov –
Chválkovice na Hané 1:1, SK Mexico Víceměřice – Doloplazy 5:0,
Chválkovice – Doloplazy 3:1, Dřevnovice – Víceměřice 1:1, Přerov
– Prostějovičky 2:0, Prostějovičky – Chválkovice 1:4, Víceměřice –
Přerov 2:0, Doloplazy – Dřevnovice 1:3, Chválkovice – Dřevnovice
2:0, Přerov – Doloplazy 2:1, Prostějovičky – Víceměřice 2:6, Víceměřice – Chválkovice 4:1, Doloplazy – Prostějovičky 4:0, Dřevnovice
– Přerov 5:1.

do zápasové přípravy
Domácí premiéra je na programu v sobotu

1. etapa, čtvrtek 17. července:
časovka týmů v Moravské Třebové (20 km, start 17.00 hodin).
2. etapa, pátek 18. července:
Olomouc - Mohelnice (152 km, start 13.30 hodin).
3. etapa, sobota 19. července:
Zábřeh - Šternberk (192 km, start 11.00 hodin).
4. etapa, neděle 20. července:
Olomouc - Dolany (142 km, start 11.00 hodin).

Martin Žerava je novým mistrem světa mezi veterány

1.SK Prostějov vstupuje
(dokončení ze strany 17)
Loňský start s tehdy z druhé ligy sestupující Opavou se prostějovskému týmu nadmíru vydařil, přestože
kádr ještě nebyl kompletní, nadcházející soupeř ale bude o poznání
obtížnější. Karviná totiž v loňském
ročníku skončila na osmém místě
tabulky, čemuž odpovídala i vyrovnaná bilance dvanácti výher a dvanácti porážek při šesti remízách.
Tým měl slušně pracující ofenzivu,
počtem čtyřiačtyřiceti branek zaostal pouze za vedoucí trojicí Budějovice, Hradec Králové a Táborsko.
Nyní Karviná buduje tým pod

PROGRAM CZECH CYCLING TOUR 2014

Konečná tabulka

Vítězové. Letošní Mexico Cup ovládl výběr Víceměřic.
Foto: archív P. Kočíba
Víceměřice, Prostějov/kopa, son
- Osmý ročník mužského turnaje
v malé kopané Mexico Cup 2014
proběhl v sobotu 12. července
ve výborně připraveném areálu
Domova u rybníka Víceměřice,
a to za krásného letního počasí.
Zúčastnilo se šest týmů: SK
Dřevnivice, Doloplazy, Chválkovice na Hané, Dynamo Prostějovičky, Chorche Přerov a domácí SK Mexico Víceměřice.
Právě předseda pořádajícího
oddílu Vladimír Fialka všechny

celky srdečně přivítal a vyzval
k čestnému boji i přátelskému
vystupování po celou dobu klání.
Hráči výzvu přijali a svůj slib také
následně dodrželi.
Šéf Fialka rovněž neopomněl poděkovat všem sponzorům, kteří
svými dary přispěli do tomboly,
jež přišla na řadu po skončení turnajových bojů. Příjemným zpestřením programu se stalo přátelské
utkání mezi maminkami a dětmi
bez rozdílu věku s nerozhodným
výsledkem 1:1.

1. Víceměřice
2. Dřevnovice
3. Chválkovice
4. Přerov
5. Doloplazy
6. Prostějovičky

4
3
3
2
1
0

1
1
1
1
0
0

0
1
1
2
4
5

18:4
17:5
11:7
6:9
7:13
3:24

13
10
10
7
3
0

Nejlepší střelec turnaje:
Vlastimil Kyselák (SK Dřevnovice) 7 gólů
Osobně přítomna byla pro- novicemi skončily na bronzostějovská senátorka Bože- vém stupníku jen horším skóre
na Sekaninová, která si vy- Chválkovice.
chutnala
obzvláště
derby Celkem se odehrálo patnáct
Víceměřice – Dřevnovice. Jak utkání, jež bez jakýchkoliv prose nakonec ukázalo, šlo o bit- blémů odpískal zkušený rozhodvu dvou nejlepších mančaftů čí Bohuslav Krátký. A kompletzávěrečné tabulky. Tu s tříbodo- nímu průběhu vydařené akce
vým náskokem ovládlo vítězné asistoval též předseda OS ČSRS
Mexico a za druhými Dřev- Prostějov Pavel Kočíb.

Volejbal
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Mládežnice VK AGEL teď mají prázdninové Série v plážovém volejbalu KOUPELKY končí,
volno, příprava jim znovu začne od 6. srpna letos se po dlouhých letech poprvé neuskuteční

Ke svým ženským vzorům, jež si volna užívají už
od konce dubna, se nyní připojily také mladé volejbalistky VK Prostějov. Talentované Agelky momentálně nabírají síly pro další sezónu 2014/15
a procházejí zaslouženým odpočinkem. Večerník
aktuální stav zmonitoroval...
Prostějov/son
„Jako každý rok trénovaly juniorky, kadetky i žákyně skoro
až do konce června, aby jejich
pauza netrvala příliš dlouho.
Teď holky oddechují a do přípravy opět naskočí zkraje
srpna. Protože příští soutěžní
ročník startuje už dvacátého
září, bude to o něco dříve než
v minulých letech,“ informoval
Večerník šéftrenér mládeže VK
Jaroslav Matěj.
Přesný začátek nového tréninkového cyklu nadejde 6. srpna.

„Tentokrát zahájíme několika
prvními dny v Prostějově a teprve od devátého do šestnáctého srpna přijde na řadu tradiční
soustředění ve Sloupu. Juniorky s kadetkami tam navíc vynechají úvodní den, neboť je během něj čeká přípravný turnaj
v Kojetíně. Pak už se normálně
připojí ke všem ostatním děvčatům našeho klubu, náplň přitom
bude jako obvykle hlavně kondiční,“ prozradil Matěj.
Na Sloup také tradičně naváže
jiné soustředění v Morkovicích
(16. až 20. srpna) zaměřené

již spíše herně. „Další rozdíl
oproti minulosti však spočívá
v tom, že do Morkovic pojedou
společně s juniorkami starší
žákyně, nikoliv kadetky. Ty se
ze Sloupu vrátí domů a budou
v Prostějově makat s Lukášem
Mičekem. Důvod? U žákyň zatím nemáme kouče, a proto na
ně musím dohlížet já nebo některý z kolegů,“ vyložil Matěj.
Rozšířit současný trenérský
štáb prostějovských mládežnic
se snaží neustále, ovšem poslední dobou marně. „Lenka
Koblerová a Aleš Dočkal se
rozhodli skončit, Danu Vlčkovou i Míšu Jančíkovou máme
na mateřské dovolené. Potřebujeme tak zkušeného kouče
ke zmíněným starším žákyním
a navíc další, klidně i začínající
trenéry, které si zaučíme. Kdo
má zájem stát se součástí jed-

noho z nejúspěšnějších volejbalových oddílů České republiky,
ať se klidně přihlásí,“ vyzval
veřejnost Matěj.
Hráčské kádry se mu naopak povedlo rozšířit o čtyři
nové posily, jež přicházejí do
věkové kategorie kadetek.
„Jsou to Weidenthalerová ze
Znojma, Strnadelová z Nového Jičína, Kociánová ze Svitav
a Mičková z Bílovce. Posledně
jmenovaná se ale rozhoduje,
jestli vůbec bude s volejbalem
pokračovat. Pokud ano, tak
u nás.“ Obecným cílem je se
všemi nadějnými „Agelkami“
v rámci možností co nejlépe
pracovat, aby se pořád zlepšovaly. „O možnostech a ambicích jednotlivých týmů se pak
můžeme podrobněji pobavit
před začátkem sezóny,“ doplnil
Jaroslav Matěj.

Prostějov/son - Nějakých dvacet let bylo zvykem, že se v Prostějově během letních prázdnin
každoročně konala beachvolejbalová série turnajů pro zájemce z řad široké veřejnosti. Po
roce 2000 se transformovala do
seriálu pod názvem Koupelky
a až do loňska spolehlivě fungovala. Letos se však již neuskuteční a podle všeho nadobro
zaniká!
„Jediným důvodem je nezájem
ze strany účastníků. Zatímco
v dobách největšího boomu
této turnajové série na začátku
tisíciletí bojovalo ve smíšených
dvojicích někdy i víc než dvacet párů, mezi muži pravidelně
přes deset dvojic a v ženách
minimálně pět týmů, později
šlo početní obsazení postupně
dolů. Množství zúčastněných
se neustále snižovalo, až vše

vyvrcholilo minulým rokem,
kdy jsme museli většinu turnajů kvůli minimu přihlášených
zrušit. A bohužel nebyl žádný
reálný výhled ke zlepšení, proto za dané situace nemá smysl,
aby Koupelky pokračovaly,“
vysvětlil šéf seriálu Jan Zatloukal.
Kde vidí příčiny smutného
úpadku? „Zestárla generace amatérských volejbalistů,
pro které byl turnajový beach
během léta oblíbenou náplní
víkendů. Ve vyšším věku už
hrát nechtějí nebo ani nemohou, přednost dostává rodina,
dovolená či vzhledem k ekonomicky složitější době pracovní
povinnosti. Na scénu teoreticky
měla přijít mladší nastupující
generace, jenže ta se do písku
nenahrnula ani zdaleka v takovém počtu, jak jsme doufali. Je

zajímavé, že zatímco Hanácká
volejbalová liga šestková pokračuje za poměrně vysokého
hráčského zájmu stále dál,
beachové Koupelky musíme
pro nezájem naopak zrušit,“
posteskl si Zatloukal.
Sám netuší, jestli jde o definitivní konec dříve tolik populárních klání v areálu Beach Sport
Prostějov vedle aquaparku.
„Ještě i pro letošek existovala
aspoň minimální varianta, že
se uskuteční jeden turnajový
víkend pro všechny kategorie.
K tomu ale velmi pravděpodobně nedojde. A směrem do
budoucna se teprve uvidí. Sérii
Koupelky klidně může někdo
vzít a uspořádat po svém, zkusit organizační štěstí. Třeba se
doba i situace zlepší a v dalších
letech to znova půjde,“ odtušil
Zatloukal.

Kristýna Adamčíková je na písku k nezastavení:
bronz z poháru v Opavě a páté místo z MČR „U18“
náročného klání silně obsazeného
seriálu Staropramen Cool dospělých. Společně si vedly výborně,
když bez porážky postoupily mezi
nejlepší šestku zdoláním dvojic
Kurková, Hrabová 2:0 (16, 18)
i Lišková, Nováková 2:0 (19, 17).
Poté sice podlehly Haragové se
Šťastnou 0:2 (-17, -18), ale vzápětí zvládly opravný duel proti
Jarošové s Hronovou 2:0 (18, 19)
a to znamenalo průnik do semifinále. V něm holky těsně prohrály
se zkušeným duem Cebáková,
Letní pohár žen v Opavě
Bendíková 0:2 (-18, -19), načež
vybojovaly medaili vydřeným
Ve svém rodném městě Kristý- úspěchem ve střetnutí o bronz nad
na nastoupila po boku obvyklé párem Lišková, Nováková 2:1
partnerky Kateřiny Valkové do (19, -18, 15).

míry projevila vzájemná nesehranost, což v kompletní české špičce
dané věkové kategorie nestačilo
na postup z oprav do semifinále.
Leč těsně, neboť prostějovská
dvojice nakonec obsadila stále velmi dobrou pátou příčku.
Konečné pořadí: 1. Honzovičová, Pluhařová, 2. Gergelyová, Šotkovská, 3. Kotasová, Štochlová, 4.
Národní šampionát do osmnácti Vraná, Písková, 5. Adamčíková,
let proběhl v areálu Sokolského
koupaliště na Brněnské přehradě.
Kristýna Adamčíková se tam vydala spolu s oddílovou spoluhráčkou ze šestkového volejbalu
Adélou Stavinohovou a zpočátku
se jim dařilo velice slibně. Ve vrcholné fázi turnaje se však do jisté

Konečné pořadí: 1. Haragová,
Šťastná, 2. Cebáková, Bendíková,
3. Adamčíková, Valková, 4. Lišková, Nováková, 5. Žolnerčíková,
Mukařovská a Jarošová, Hronová,
7. Komárková, Dostálová a Šulcová, Kurtinová.
Mistrovství republiky
„U18“ v Brně

Prostějov/son - Zatímco drtivá
většina mladých hráček VK
Prostějov si momentálně dává
od volejbalu zaslouženou pauzu, Kristýna Adamčíková jede
na zápasovém kolotoči stále dál.
Talentované „Agelce“ totiž naplno pokračuje beachvolejbalová sezóna a na písku se jí stále
daří. S dvěma různými parťačkami dosáhla kvalitních výsledků na dvou turnajích různých
věkových kategorií.

Stavinohová a Kroupová, Pokorná, 7. Pavlovská, Lešková a Benešová, Perušičová.
Nyní už se Kristýna Adamčíková začíná pomalu připravovat
na dvě nejdůležitější akce tohoto
léta. Na přelomu července a srpna totiž absolvuje Mistrovství světa U19 v portugalském Portu, od
poloviny srpna pak olympijské
hry mládeže v čínském Nanjingu.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

Rozjela se. Kristýna Adamčíková i po skončené volejbalové sezóně přenáší další úspěchy na plážovou scénu.
Foto: internet

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Exkluzivní rozhovor s předsedou krajského volejbalového svazu a hybatelem dění pod vysokou sítí na Prostějovsku

Jan Zatloukal: „Důležité je dělat v každém okamžiku své maximum“

Prostějov - Volejbalové obci většinou není třeba osobu Jana Zatloukala (na
snímku) sáhodlouze představovat. Už druhou desítku let je se svým souputníkem Jakubem Gallem pořadatelem mnoha volejbalových akcí, šéfem
Hanácké volejbalové ligy a rovněž i předsedou krajského volejbalového svazu. Za svůj relativně krátký život toho stihnul poměrně dost. U příležitosti nedávno skončeného třiadvacátého ročníku HVL se Večerník dohodl na tomto
rozhovoru, který měl bilancovat volejbalové dění na Prostějovsku za minulý
rok. Jedinou podmínkou bylo, že nepřijde řeč na VK AGEL Prostějov...
Marek Sonnevend
Proč to kategorické odmítnutí povídání o nejúspěšnějším tuzemském klubu?
„Protože se na to necítím povolaný. Podle mě je dostatek fundovaných článků o VK jak v oblasti
žen, tak i mládeže, která letos opět
předváděla chvályhodné výkony.“
Přesto jste pořadatelem
zájezdů fanoušků. Ani
v tom se nedá prozradit více ze
zákulisí?
„No vidíte, to bych normálně
mohl. Ale nemůžu. Protože to
sám nevím...(úsměv) Ještě jsem
neměl schůzku s vedením klubu, předpokládám, že základní
aspekty pořádání zájezdů a výletů ještě budeme ladit. V současné době nevím, jak to bude
s dopravcem, jak to bude s financemi. Proto raději nepředbíhám. Předpokládám však, že
nová sezóna proběhne v obdobném duchu jako ty předešlé.“
Tak tedy pojďme k Hanácké volejbalové lize.
Na tu jste asi pyšný, ne?
„Nad tím jsem nikdy tímto způsobem nepřemýšlel. (odmlčí se)
Já nejsem jejím otcem, který
je pyšný na své dítě. Jsem asi

spíš takový pěstoun, co dostal
už jakž takž vychované dítko
a mým úkolem bylo dál spoluurčovat jeho kroky. Ligu dělám už devátým rokem, takže
je pravda, že ve třiadvacetileté
historii jde o hlubší vztah. Je to
jeden z největších sportovních
subjektů na Prostějovsku, coby
spolek sdružuje více než pět set
sportovců. Moc si zakládám na
tom, aby třetina z nich byla mládež do šestadvaceti let, což se
nám dlouhodobě daří.“
Pracuje se s mládeží
snáze?
„To vůbec ne, kde jste na tom byl,
člověče? (s úsměvem) Spíš právě
ti starší si této soutěže, její tradice,
ale snad i trochu organizace víc
považují. Ví totiž moc dobře, jak
se jim krátí jejich sportovní čas a
užívají si jej tak v každém dalším
kole. Mladým ještě trvá pochopit,
jak těžké je takový subjekt vést,
ale hlavně jak vzácné je, když se
nějaká parta udrží třeba dvě desetiletí v jednom družstvu. Když
vzpomenu týmy jako SK Čunín, Volej 93 a SK Elán - to jsou
panečku matadoři! Ale zkrátka
mládež je investice do budoucna,
která se zatím v dějinách lidstva
vždy vyplatila.“

Jaký vlastně byl uplynulý ročník Hanácké volejbalové ligy?
„Super. Vrátili jsme se opět do
ustáleného počtu třiceti týmů,
hrajeme obměněným systémem
vzájemných postupů a sestupů
- vlastně hrozně podobně jako
třeba žákyně v krajském přeboru.
Na závěr to vyšperkujeme finálovým dnem v podobě play off, kde
je to hop nebo trop. Osmé družstvo může ligu vyhrát, dlouhodobě první zase pohoří. Takový je
sport. I letos tomu tak bylo. Nikdy dosud nevyhrál dlouhodobě
první celek. Jsem rád, že se letos
pohár vítěze vrátil do Prostějova,
když zvítězilo družstvo Haná
Metal. Prvních pět kolektivů ligy,
to už je hodně dobrá podívaná,
která snese srovnání s výkony
v krajském přeboru či národní
lize.“
Všímá si této soutěže i vedení města?
„To byste se měli zeptat právě
jeho členů... (úsměv) Z mého
pohledu musím říct, že se nám
dostává pravidelně alespoň
nějaké finanční podpory a závěrečného vyhlášení se účastní
představitelé radnice. Letos
jimi byli náměstci primátora

Jiří Pospíšil a Alena Rašková.
Vím také jistě, že HVL je debatována na úrovni jak obecní,
tak krajské sportovní komise.
Dokonce se stala tématem i diplomové práce jednoho z jejích
členů (s úsměvem). A paradoxem této reality pak bylo, že
oponentem zmíněné práce se
stal předseda krajské sportovní
komise.“
Ale vy jste předsedou
ještě jednoho sdružení Sportovního klubu K2. Jak se
jemu volejbalově daří?
„Uf. No SK K2 se daří, ale to
bych raději zmínil i ostatní aktivity, protože po volejbalové
stránce je to takové nemastné
neslané. Výborně pracují florbalisté, jejichž členská základna
čítá přes stodvacítku mladých
sportovců. Daří se i oddílu turistiky, který za poslední tři roky
procestoval téměř celou Evropu.
A ke každému z těch osmi oddílů by se dalo říct více. Volejbal
letos reprezentoval v krajském
přeboru mužů, ale přes slibnou
sezónu byl její konec smolný
až tragický. Nově však jednáme
o příchodu hráčských posil, a
pokud to klapne, bude to zavánět
bojem o přední příčky.“
Jak je na tom celkově
volejbal v Olomouckém
kraji?
„Jako v mnoha jiných krajích
je třeba rozdělit dívčí a chlapeckou složku. Ačkoliv členská
základna není dostačující ani
v jedné, dívek je ještě relativně
dost. Jsou též nositelkami největších volejbalových úspěchů.
V minulých letech si odnesly

dvakrát za sebou titul mistryň
republik v žákyních, velmi
úspěšné byly i v dorosteneckých
kategoriích. S kluky tu doposud
pracoval naopak pouze jeden
oddíl v Přerově. A letos se přidal
i Kojetín. V turnajích krajských
výběrů dívky dlouhodobě obsazují přední příčky, chlapci opak.
Nechci být pesimista, ale asi to
lepší nebude. Zajímavým specifikem však je, že z devíti celků
extraligy žen jsou v našem kraji
čtyři! Což možná znamená asi tu
největší berličku pro oddíly pořádající nábory: mladé adeptky
volejbalové hry mají motivaci se
někomu podobat. Je ale pravda,
že se jim za to dostane kvalitní
průpravy.“

Foto: archív J. Zatloukala

„Ti starší si soutěže, její tradice, ale snad
i trochu organizace víc považují. Mladým
ještě trvá pochopit, jak těžké je takový
subjekt vést, ale hlavně jak vzácné je, když
se nějaká parta udrží v jednom družstvu...“

šéf Hanácké volejbalové ligy Jan Zatloukal o tom,
jak si samotní hráči považují startu v soutěži
Ve Večerníku se nedávno objevila informace, že jste trojkou na kandidátce jedné z etablovaných politických stran v podzimních komunálních volbách. Jaké jsou vaše ambice?
„Pokud jsem se rozhodl k ta-

kovému kroku, řeklo by se, že
mám jasno. Ale já si tuto otázku
nepoložil. To, že mi straničtí kolegové dali důvěru a umístili mě
na takovou pozici, je asi jakési
vyzdvižení mé profesní dráhy
jak pedagoga, tak sportovního
manažera. Jestli udělali dobře,

to se ukáže na podzim. Já osobně nechci dělat nic jiného než
dosud, jak svým povoláním, tak
svou prací pro sportovní společnost. Bylo by nefér slibovat
něco víc, spíš je důležité dělat
v každém okamžiku své maximum.“

Parašutismus, nohejbal
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Na prostějovské MISTROVSTVÍ SVĚTA v parašutismu
Parašutistický vrchol letošního roku na prostějovském
letišti se zase o něco více přiblížil. Jedenadvacáté
Mistrovství světa ve skupinové akrobacii, desáté
Mistrovství světa v uměleckých disciplínách a první
Světový pohár v rychlostním parašutismu proběhne
v Prostějově coby jediná akce od 25. do 31. srpna
2014, a jak už Večerník informoval v předchozích týdnech, přípravy běží bez přestávky naplno.
Prostějov/son
Na oficiálních webových stránkách
šampionátu www.wpc2014.com už
najdete odpočítávání času zbývajícího do startu akce, jež během neděle ukazovalo 42 dnů plus nějaké
hodiny a vteřiny k tomu. Současně
vypršel termín oficiálních přihlášek, tudíž je momentálně jasné, kdo
se na MS v Prostějově představí.

Které státy tedy dorazí?
Austrálie, Rakousko, Belgie,
Kanada, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo,
Velká Británie, Maďarsko,
Izrael, Itálie, Litva, Nizozemsko, Norsko, JAR, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené arabské emiráty,
Ukrajina, USA a chybět samozřejmě nebude ani pořádající

se přihlásilo PĚTADVACET STÁTŮ

Česká republiky. Celkem se
tak zúčastní pětadvacet zemí
z pěti různých kontinentů!
Pořadatelé (Drop Zone Prostějov – Parašutistická asociace o.s.

v kooperaci s Aeroklubem ČR
a Mezinárodní leteckou organizací FAI) pochopitelně již
naplno pracují na všestranném přichystání kompletního

servisu, který bude pro zdárný průběh tak významného
podniku nezbytný. Různé
reprezentační týmy na prostějovském letišti nadále absolvují tréninkové seskoky, areál
prochází potřebnými úpravami
a napětí pomalu stoupá.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
je mediálním partnerem celé
akce a v dalších týdnech tudíž
bude přinášet nové exkluzivní informace. Akci podpořil
i Olomoucký kraj částkou ve
výši 200 000 korun a poloviční
sumou také Statutární město
Prostějov.

Blíží se i MS v klasických disciplínách parašutismu, na které se naplno připravují borci Dukly Prostějov

Dosud poslední závod SP ve Slovinsku senzačně vyhrál Bonifác Hájek

Prostějov/son - Velká pozornost je nyní upřena na blížící
se parašutistické Mistrovství
světa ve skupinové akrobacii
a uměleckých i rychlostních
disciplínách 2014, jež v posledním srpnovém týdnu přivítá
prostějovské letiště. Zároveň
je však v plném proudu také
letošní sezóna klasického parašutismu, do jejíhož průběhu
tradičně významným způsobem promlouvají závodníci
ASO Dukla Prostějov. Ti se
navíc rovněž připravují na svůj
světový šampionát.
„Mistrovství v klasických disciplínách, to znamená v přesnosti
přistání jednotlivců i družstev
a v individuální akrobacii, je na
programu od šestnáctého do třiadvacátého srpna v Bosně a Hercegovině. V pořadí už třiatřicátý
šampionát hostí Banja Luka, kam
my samozřejmě pocestujeme jako
obvykle s medailovými ambicemi. V posledních letech na cen-

Výsledky závodu SP v klasickém parašutismu, Bled (Slovinsko)
Muži: 1. Bonifác Hájek (Česko, Dukla Prostějov) 3 cm, 2. Filippini
(Itálie) 4, 3. Vodišek (Slovinsko) 4, 4. Miloslav Kříž a Jiří Gečnuk 5,
... 9. Hynek Tábor 7, 18. Oldřich Šorf 10, 23. Petr Směšný 11, 27.
Libor Jiroušek 12, 33. Jindřich Vedmoch 13, 71. Jakub Pavlíček
21, 106. David Pajerek (všichni Česko, Dukla Prostějov) 30.
Družstva mužů: 1. Slovinsko 30 cm, 2. Česká republika I 47,
3. Itálie 56, 5. Česko II 70.
Junioři: 1. Bonifác Hájek (Česko, Dukla Prostějov) 3 cm, 2. Vukotič 14, 3. Čestnik (oba Slovinsko) 18, 6. David Pajerek (Česko,
Dukla Prostějov) 30.
né kovy pravidelně dosahujeme
a pevně věřím, že i tentokrát budeme úspěšní. Konkurence sice bude
opět velká okolo čtyřiceti týmů,
ale nám se trvale daří udržovat
mezi absolutní mezinárodní špičkou,“ těší reprezentačního trenéra
parašutistů ČR Ivana Hovorku.
Jak známo, český národní výběr
mužů dlouhodobě tvoří právě
členové prostějovské Dukly.
„Vysokou úroveň výkonnosti
můžeme držet také díky finanční
podpoře ze strany armády. A aby

nadále trvala, k tomu nutně potřebujeme co nejlepší výsledky na
vrcholných akcích, což jsou jak
vojenská, tak civilní mistrovství
světa. Proto je svým způsobem nezbytné v Banja Luce znovu minimálně jednou vystoupit na bednu.
Kluci tenhle psychický tlak dlouhodobě zvládají, už jsou zvyklí,“
pousmál se Hovorka, sám bývalý
špičkový závodník.
O dobré formě prostějovských
borců svědčí skvělá umístění,
která přivezli ze zatím poslední-

nulých letech nabral potřebné
zkušenosti a závod mu perfektně
vyšel. Je paráda, že vedle zkušených bardů konečně dorostli na jejich úroveň i někteří mladí, vždyť
kromě Boniho v Bledu zazářil též
Miloslav Kříž čtvrtou pozicí. Neoblíbené, ale cenné umístění obsadil společně s ostříleným Jirkou
Gečnukem, navíc kluci dovezli
domů s individuálním zlatem rovněž kolektivní stříbro za druhou
příčku v soutěži družstev,“ radoval
se Hovorka.
Program zbývajícího měsíce do
startu mistrovství světa budou mít
naši reprezentanti dost našlapaný.
„Od 17. do 20. července proběhne
Foto: www. alc-parachuteteam.si ve Frýdlantu nad Ostravicí mistrovství republiky, kde vykrysho dílu Světového poháru 2014 talizuje konečná nominace pro
v přesnosti přistání. Konal se Bosnu a Hercegovinu. Poté kluci
o minulém víkendu ve slovin- zkraje srpna v rámci přípravy ještě
ském Bledu, kde mezi muži sen- absolvují závod Světového poháru
začně zvítězil člen ASO Dukla v Itálii, tam už se bude ladit forma
PV a stále ještě junior Bonifác na šampionát. Držte nám palce,“
Hájek! „Má velký talent, v uply- požádal Ivan Hovorka.

Nohejbalisté Prostějova zvládli předprázdninovou rozlučku bez ztráty bodu
Oba týmy TJ Sokol I se tak i nadále
drží na čele tabulek svých soutěží

Prostějov/pk - Poslední červnový víkend čekali nohejbalisty
TJ Sokol I Prostějov příjemnější soupeři, než tomu bylo
v předcházejících sériích zápasů. Muži hostili na svém kurtu poslední celek druholigové
tabulky Slavoj Vrdy a dorostenci se představili na kurtu
průměrného týmu NK Zvěrkovic. Podle postavení družstev
v tabulkách se tedy očekával
bodový zisk, což se také v obou
případech potvrdilo, čímž si tak
prostějovská družstva upevnila
svá postavení na čele tabulek
druhé ligy mužů, resp. extraligy dorostenců.
Muži TJ Sokol I začali zápas se
Slavojem Vrdy špatně, neboť
Klaudy s Wiesnerem překvapivě své utkání prohráli, ale hned
v dalším utkání Procházka s Robou výhrou srovnali stav zápasu
na 1:1. Další „trojka“ domácích
v sestavě Valenta, Wiesner a
Ftačník měla ve své hře problémy, ale nakonec soupeře zdolala
a upravila stav na 2:1 pro Sokol
I. Bohužel hned další duel trojic
znamenal nepříjemné překvapení
v podobě porážky, když Klaudy,
Procházka a Matkulčík nedokázala velmi průměrnou sestavu
hostů překonat - 2:2.

Naštěstí se prostějovský tým
zavčas vzpamatoval a ve všech
dalších následných utkáních již
nenechali nikoho na pochybách,
kdo že je na dvorci pánem. Vložená dvojka Valenta-Matkulčík
vyhrála ve dvou setech, rovněž
singlista Roba nedal svému
soupeři žádnou šanci. Celkové
vítězství v poměru 6:2 pro celek
Prostějova potvrdily obrácené
trojice, v nichž neztratili domácí
hráči již žádný set. Vítězstvím si
celek Prostějova upevnil vedení
v tabulce druhé ligy a bez ohledu na poslední dva zápasy hrané v srpnu si vybojoval po dvou
létech opět účast v play off o postup do první nohejbalové ligy
ČR. Je pouze otázkou, a to velmi
důležitou, zda do této kvalifikace
půjde z prvního nebo ze druhého
místa tabulky.
Prostějovští orostenci začali svůj
zápas ve Zvěrkovicích dvěma
výhrami ve dvojicích, když Roba
s Matkulčíkem a Ftačník s Příhodou svá utkání shodně zvládli.
V dalším utkání trojic nastoupil
s ostřílenými mazáky Robou
a Matkulčíkem mladý věkem
ještě žák Ondra Pospíšil, který
i přes jistou nervozitu nezklamal, přesto nakonec smolná
prohra o jediný míč a snížení

stavu zápasu na 2:1 pro Prostějov. Další trojka Prostějova v sestavě Ftačník, Deutsch
a Příhoda vyhrála a zvýšila vedení na 3:1, což bylo dobré, neboť
soupeř snížil výhrou ve vložené
dvojce na 3:2.
Podobně jako u mužů to byly
ovšem poslední body soupeřů.
Tomáš Roba v singlu nedal svému snaživému soupeři žádnou
šanci na překvapení a obě obrácené trojice již proběhly v režii
zkušenějšího celku Sokola I Prostějov. Celkově tedy NK Zvěrkovice versus Sokol I Prostějov 2:6
a další body do tabulky dorostenecké extraligy. I dorostenci
tak potvrdili v obou zápasech roli
favoritů, což mnohdy není jednoduché.
„V mužích zahrál dobře ve trojici
Ftačník a v singlu Roba, nedařilo se úvodní dvojce Klaudy-Wiesner, výkon dorostenců byl
velmi průměrný a nelze hodnotit
výkony jednotlivců, své zahrálo
i jisté podcenění soupeře, velmi
dobře nahrával mladý Ondra Pospíšil,“ ohlédl se za výkony svých
svěřenců Richard Beneš, kouč
prostějovských
nohejbalistů.
Další zápasy mužů a dorostenců
se hrají až po přestávce v druhé
polovině srpna.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z NOHEJBALU
2. ligA, SKUPINA B MUŽŮ
Výsledky 12. kola: T.J. Sokol I Prostějov - TJ Slavoj Vrdy 6:2, NK Rozvíz - Slovan Ivanovice na Hané - TJ Sokol Třebíč 5:5, SK Bělá - SK Slavia
Orlová 5:5, TJ Spartak Čelákovice „B“ - R.U.M. NK Holubice 6:3.

Průběžná tabulka

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

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

Z
12
12
12
12
12
12
12
12

V
10
10
7
6
3
2
2
0

R
1
0
1
3
5
3
2
1

P
1
2
4
3
4
7
8
11

S
66:30
66:35
56:40
55:49
56:56
43:62
38:62
25:71

B
21
20
15
15
11
7
6
1

EXTRALIGA DOROSTENCŮ
Výsledky 15. kola: SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary - SK Metrostav
Kotlářka 5:5, TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon - TJ Sokol Stratov
1:6, TJ Propagační podnik - Dynamo ČB - TJ Sokol Semily 2:6, NK Zvěrkovice - T.J. Sokol I Prostějov 2:6

Průběžná tabulka

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

Tým
Z V
TJ Sokol Stratov
13 13
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
13 11
TJ Sokol Semily
13 8
T.J. Sokol I Prostějov
13 7
TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon
13 7
SK Metrostav Kotlářka
14 5
NK Zvěrkovice
14 2
TJ Propagační podnik - Dynamo ČB
14 1
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 13 0

R
0
1
2
2
1
1
1
2
2

P
S
0 78:23
1 74:23
3 66:45
4 59:47
5 55:49
8 54:64
11 38:73
11 33:80
11 23:76

B
26
23
18
16
15
11
5
4
2

Představujeme další disciplíny

parašutistického odvětví

Prostějov/jim, ms - Nedávno jste se dočetli o historii a prvních pokusech parašutismu. Tak jako postoupila doba a vyvíjely se automobily,
elektronika a ostatní svět, rozvíjel se i parašutismus. Stal se z něj pestrobarevný svět padáků a barevných kombinéz, ze kterých vyzařuje
radost a veselost. V předminulém vydání Večerník představil klasické
disciplíny, na což navázaly volnopádnické-umělecké disciplíny a dnes
přichází řada na free styl a rychlostní parašutismus...
chu o tělo sportovce. Výskok je
zpravidla z výšky čtyři kilometry
Free styl
a sportovec nejvýhodnější poloFree styl, neboli vzdušný balet hou těla, to je po hlavě, dosahuprovádí jeden soutěžící a kamera- je maximální rychlosti. Zatím
man. Závodník provádí předepsa- známý rekord je 530 kilometrů
né a volné prvky, které připomí- v hodině.
nají prvky z baletu a gymnastiky. „V Prostějově došlo taktéž k těmVýška výskoku je opět čtyři tisíce to pokusům a Libor Jiroušek
metrů a je stanoven pracovní čas. dosáhl rychlosti 504 kilometrů
Zde dosahuje parašutista rozsahu v hodině. Jako zajímavost je potřerychlostí od sto osmdesáti po tři ba říci, že sportovec začíná brzdit
svůj pád ve výšce cirka dva tisíce
sta kilometrů za hodinu.
„Opět se hodnotí provedení prvků, metrů, aby mohl bezpečně otvírat
kreativita a práce kameramana. padák,“ charakterizoval tuto větev
Této disciplíně se převážně věnují sportovního parašutismu Miloš
dívky, v minulosti dosahovala po- Sklenka. Při dynamickém nárazu
měrně pěkných úspěchů Andrea při otvírání ve velkých rychlostech
Švancarová z Brodku u Prostějova, ovšem může dojít k problémům
jejíž kariéru ukončila mateřská do- jak na těle parašutisty, tak i k rozvolená. V této disciplíně pravděpo- tržení vrchlíku.
dobně nebude mít Česká republika V Prostějově bude mít tato soutěž poměrně velké zastoupení
zastoupení,“ uvedl Sklenka.
a jedná se o atraktivní disciplínu.
Rychlostní parašutismus Není sice zařazena v programu
mistrovství světa, ale bude to
V této disciplíně se parašutista první závod Světového poháoblékne do kombinézy, která mu ru pod hlavičkou FAI a právě
umožní minimální odpor vzdu- v Prostějově.

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

Vyhrajte tandemový seskok

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro
vás ve spolupráci s pořádající společností Drop Zone ProstějovParašutistická asociace o. s., připravil v rámci blížícího se civilního
mistrovství světa v parašutismu SOUTĚŽ O CENY, která bude
probíhá od pondělí 7. července do čtvrtku 5. září, přičemž vyhrát
můžete jak v každém vydání, tak na vás čeká i HLAVNÍ VÝHRA
v samotném závěru dlouhodobého zápolení.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát každý týden správnou odpověď na
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, posbírat cenné bodíky a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
V minulém vydání jsme odstartovali jakýmsi prologem, který
byl vstupní bránou do dlouhodobé fáze soutěže, která zahajuje
své dlouhodobé zápolení právě dnes. Ve hře jsou ceny věnované
pořadateli jako oficiální trička mistrovství světa, klimatexové šátky,
slevy 500 korun na tandemový seskok a další. Hlavní výhrou bude
již zmíněný TANDEMOVÝ SESKOK ZDARMA!!
Ještě předtím si ale řekněme správnou odpověď na otázku z minulého
vydání. OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROSTĚJOVSKÉHO
MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014 ZNÍ WWW.
WPC2014.COM. VYLOSOVANÝM VÝHERCEM SE STÁVÁ
MARIÁN BOROVSKÝ, Francouzská 3, Prostějov. Cenu v podobě
propagačních předmětů a půlročního předplatného Večerníku si
může vyzvednout v redakci (Olomoucká třída 10, Prostějov) od čtvrtku
17. července.

PŘEDPREMIÉROVÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK AKCÍ SE KONCEM SRPNA SPOLEČNĚ
KONÁ NA PROSTĚJOVSKÉM LETIŠTI?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MS v parašutismu“.
Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo
582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme
v redakci do ČTVRTKU 17. ČERVENCE, 12.00 hodin.
JESTLIŽE SPRÁVNĚ ODPOVÍTE BUDETE ZAŘAZENI
NEJEN DO SLOSOVÁNÍ O DALŠÍ HODNOTNOU CENU,
ALE SOUČASNĚ ZÍSKÁVÁTE PRVNÍ 3 BODY DO DLOUHODOBÉHO SERIÁLU O HLAVNÍ VÝHRU! VÝHERCE
1. KOLAA OTÁZKU PRO DRUHÉ DĚJSTVÍ NAJDETE OPĚT
V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

Prostějovští dorostenci se stali vicemistry ČR ve dvojicích, ve trojicích na ně zbyly „brambory“

Prostějov/pk - První červencový
víkend uspořádal nohejbalový
oddíl Českého Brodu Mistrovství České republiky dorostu ve
dvojicích a trojicích. Na tomto mládežnickém šampionátu
startovala rovněž jedna dvojice
i trojice Sokola I Prostějov a dle
předchozích výsledků nepatřila
rozhodně mezi největší aspiranty
na medailové pozice. Přesto byli
nominováni nejlepší dorostenci
Sokola I Prostějov, které měl trenér k dispozici, a bylo otázkou,
zda byla jejich forma načasová-

na na tento šampionát co nejlépe.
V sobotu 5. července bylo prezentováno dvacet nejlepších českých dorosteneckých dvojic, které STK rozdělila do čtyř základních skupin, kde
se hrálo systémem každý s každým,
a do čtvrtfinále postupovali z každé
skupiny nejlepší dva celky. Výběr
Sokol I Prostějov ve složení Tomáš
Roba, Jakub Ftačník a Jan Matkulčík si vedl skvěle, když bez ztráty
utkání i setu jasně postoupil mezi
nejlepší osmičku. Postupně porazil domácí Český Brod a „béčka“
Karlových Varů, pražské Kotlářky“

i Sokola Semil, všechny shodně 2:0.
Ve čtvrtfinále měli Prostějované
velmi těžkého soupeře v podobě
nasazeného týmu Stratova „B“.
Svěřenci kouče Beneše se však vypjali k vynikajícímu výkonu a po
vyrovnaném boji nakonec postoupili mezi kvarteto nejlepších. Ani
zde však jejich cesta neskončila
a to přesto, že v cestě do finále stál
letos druhý nejlepší celek dorostenecké extraligy Sokol SDS Exmost Modřice se slovenským juniorským reprezentantem Bertkem.
Mladí prostějovští hráči ovšem

předvedli svůj nejlepší letošní výkon a ve dvou setech poslali nakonec horkého favorita pouze k boji
o bronzové medaile. Finále se Sokolem Semily- obhájcem loňského prvenství bylo velkým bojem
a diváci viděli skutečně vynikající
nohejbal mužské ligové úrovně.
Po vyhraném prvním setu Sokola
I Prostějov ovšem soupeř zlepšil
útok i obranu a těsně vyhrál druhý set, čímž srovnal zápas na 1:1.
V rozhodující sadě přišly ovšem
dvě menší chyby Prostějovanů na
útoku a bylo rozhodnuto. Mistrem

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

České republiky se tak nakonec
stala dvojice Sokola Semily, celek
Sokola I Prostějov se těšil z pozice
vicemistra a po právu odjel se stříbrnými medailemi.
Nedělní program měl na pořadu
Mistrovství ČR dorostu ve trojicích. Prostějovská sestava Marián Příhoda, Tomáš Roba a Jakub
Ftačník byla nasazena do jedné
čtyřčlenné skupiny společně se
trojicemi Horažďovic, Startu Praha
a Karlových Varů „A“. Do osmifinálových bojů play off postupovaly
všechny týmy v nasazení, jaké si
vybojují v základních skupinách.
Celek Sokola I si i ve trojicích
vedl dobře, když jej porazila pouze
trojice Horažďovic o jediný míč
v rozhodujícím setu, čímž se kvalifikoval do vyřazovacích bojů play
off ze druhého místa.
V osmifinále vyhrál Prostějov nad
velmi nebezpečným týmem Stratova „B“ až v rozhodujícím třetím setu a postoupil do čtvrtfinále

šampionátu. Zde jej čekal ještě
těžší soupeř v podobě výběru SK
Kotlářky Praha „A“. Mladí prostějovští nohejbalisté ovšem neztratili sobotní formu a ve vyrovnaném
souboji třetí rozhodující set urvali
nakonec pro sebe, čímž postoupili
mezi nejlepší čtyři celky mistrovství republiky. V boji o postup do
finále prohráli po velmi vyrovnaném boji až ve třech setech s mistrem České republiky ve dvojicích
Sokolem Semily, ale i nyní předvedli výborný nohejbal. V zápase
o bronzové medaile narazili opět
na svého přemožitele ze základní
skupiny Hapon Horažďovice. Ve
výborném a naprosto vyrovnaném
duelu nakonec odešli poraženi až
ve třetí sadě 9:10 a jediný míč je tak
dělil od zisku dalších medailí.
„Pokud chci hodnotit svůj celek,
musím smeknout a vyslovit pouze
velká slova chvály. Kluci se nezalekli velkých soupeřů, příkladně
a obětavě bojovali od prvního do

posledního míče a plným právem
se nakonec stali třetím nejúspěšnějším celkem celého šampionátu
dvojic a trojic,“ neskrýval nadšení
Richard Beneš, lodivod prostějovských nohejbalistů. „Nebudu hodnotit jednotlivé hráče, neboť jsme
předvedli skvělý týmový výkon,
a po dvou letech jsme se opět vrátili na výsluní českého nohejbalu
i v kategorii dorostenců,“ dodal
s velkým uspokojením.

mistrovství ČR
dorostu 2014

pořadí ve dvojicích:
1. Sokol Semily
2. TJ Sokol I Prostějov
3. Sokol Stratov
Sokol SDS Exmost Modřice

pořadí ve trojicích:
1. Sokol Semily
2. Sokol Stratov
Hapon Horažďovice
TJ Sokol I Prostějov
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Exkluzivní interview s odchovancem „Želízek“, jenž se po angažmá v Rakousku vrací domů

„ESKÁČKO BERU JAKO TOTÁLNĚ UZAVŘENOU KAPITOLU“
Sedmatřicetiletý obránce prožil po úspěšném podzimu rozpačité jaro a vybírá si z nabídek

Prostějov - Přibližně před rokem se Ivo Zbožínek
musel vyrovnat se šokem, když se dozvěděl, že
s ním vedení 1.SK Prostějov už dále nepočítá.
Hráč s dlouholetými prvoligovými zkušenostmi
tak zamířil na hostování do Určic, jimž na podzim
dopomohl k velice pevné a téměř neprůchodné
obraně. V zimě se rozhodl vydat do Rakouska
a divizní tým bez něj strádal. Nyní se však vrací zpět na Moravu a je tak docela možné, že ho
budou moci fotbaloví fanoušci opět poznávat
v dresu Sokola Určice. „Pokud se neobjeví nějaká
exkluzivní nabídka z rakouských celků, budu hrát
v Určicích,“ potvrzuje v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník mezi fotbalovou veřejností oblíbený stoper „Zboža“. Co dál prozradil?
Jiří Možný
Před půl rokem jste se
vydal z Určic do Rakouska. Jaké pocity si odtamtud nesete?
„Dojížděl jsem tam s Lukášem Nechvátalem, který je
z Brna a dříve jsme spolu hrávali za LeRK Prostějov. Lukáš
je tam už dva roky a měl by tam
zůstat, já v mančaftu končím
a hledám angažmá. Buď zůstanu v Rakousku, ale v jiném
týmu, nebo se vrátím do Čech.
Během příštích dnů se vše určitě vyřeší, nijak to nehrotím...
(úsměv)“
Jsou variantou třeba
i Určice?
„Ano, je to varianta. Plus ještě
jedno mužstvo z Moravy, které
se mi ozvalo. Zatím jsem tedy
na čekané. Je ale maximálně
pravděpodobné, že pokud nezůstanu v Rakousku, budu hrát
za Určice.“
Na Určice se ptám
i proto, že při neúčasti
Evžena Kučery v Přerově
jste tým vedl vy...
„Já bych to nenazýval ani zastupujícím trenérem, pouze
jsem byl na lavičce. (úsměv)“
Byl jste tedy s mužstvem v úzkém kontaktu?

„Na pár tréninků jsem se tam
dostal, jinak mi to moc nevycházelo. Jezdil jsem dvakrát týdně
na tréninky do Rakouska a navíc
jsem ještě trénoval přípravku.
Když to ale šlo, tak jsem aspoň
na domácí zápasy jezdil. V kontaktu jsem tedy byl.“
Očekával jste, že váš
odchod mužstvem až
tolik otřese?
„Nebylo to jen o mně, odešel
i třeba Peťa Matoušek a kluci
začali dávat méně gólů. Dostali se pod deku a už jim to nešlo.
Měli po podzimu nahráno, takže mohli hrát fotbal na pohodu,
ale nevyšlo to.“
A jak se dařilo vám
osobně v Rakousku?
„Střídavě oblačno. Příprava
byla super a všechno jsme
v ní vyhráli, pak začali mistráky a už to bylo horší. Konec
zase dobrý, takže taková houpačka... A osobně? Kluci to
brali, žádný problém v kabině
nebyl, bylo to v pohodě.“
Byl jste i tam lídrem?
„Nás tam přišlo hodně
posil, které hrály třeba druhou či
třetí rakouskou ligu, měli jsme
také zkušeného brankáře. Ale
z obránců jsem byl nejzkušenější já, takže role byla podobná. Ale vyložený lídr jsem nebyl v žádném případě. (smích)“

Naplnilo tedy rakouské angažmá vaše očekávání?
„Víceméně jo. Bral jsem to
jako zkušenost, nějakou jsem
získal a určitý obrázek jsem si
udělal.“
Končíte z vlastní vůle?
„Ne, je toho více. Například finanční důvody, oni
vždy podzim chtějí nějak přežít a na jaře se uvidí. Asi bych
tam i zůstal, i když celkově mě
atmosféra zklamala. Důvody
pro konec vzešly ale z jejich
strany.“
To jste byl tak drahý..?
„Tak mi to ve finále
řekli. Nemůžu to ale porovnat,
nevím, co dostávali ostatní.
Ale přiznávám, že to byl také
jeden z důvodů, proč jsem tam
šel. Kdyby mi nenabídli takové podmínky, asi bych do Rakouska ani neodcházel.“
Jak jste na tom byl
s němčinou?
„Špatně. Já jsem se němčinu
nikdy neučil, na škole jsem
měl jen angličtinu. Nějak jsme
se ale vždycky domluvili, základní fráze jsem se naučil
rychle a na hřišti i v šatně jsem
normálně komunikoval. Čím
dál víc jsem rozuměl a žádný
zásadní problém v tomto směru tedy nebyl.“
Takže pro příště máte
dobrý základ?
„Něco už bych dal dohromady,
určitě jsem na tom líp než na
začátku.“
Jak na tom bylo Rakousko z hlediska fotbalové kvality?
„Některé zápasy byly svojí
úrovní i třetiligové! Je tam
spousta dobrých hráčů, v každém mužstvu hrál někdo takový. V týmech působilo i hodně
cizinců, zejména Jugoslávců
a Turků. Bylo to z fotbalového
hlediska určitě kvalitnější než
divize.“
Co kdyby tudíž přišla
další nabídka z Rakouska?

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 přišel nejčtenější regionální týdeník s obdobným servisem i v nejpopulárnějším sportu planety. Souběžně
s fotbalovým mistrovstvím světa v Brazílii jste tak mohli najít hned celkem
čtyři rozhovory s regionálními rodáky, kteří to v kopané dotáhli minimálně
do nejvyšší domácí soutěže.
Vše zahájil odchovanec LeRKu (pozdějšího 1.SK Prostějov) a rodák z Hrubčic
Pavel Dreksa, jenž musel skousnout sestup Sigmy do druhé ligy. V předminulém vydání na něj navázal rodák z Rozstání a v současnosti český reprezentant
oblékající dres Plzně Tomáš Hořava, minule přišla řada na Jiřího Lišku, který po
mistrovském titulu se Slovanem Liberec zamířil za německé hranice. Dnes náš
seriál zakončuje Ivo Zbožínek, taktéž začínající ještě v tehdejších Železárnách
Prostějov. Ten zase zamířil v zimní pauze uplynulé sezóny z Určic do Rakouska.
INZERCE

Zahraniční angažmá. V jarní části uplynulé sezóny hájil Ivo Zbožínek (na snímku druhý zleva) barvy rakouského týmu Waidhofen an der
Thaya, jenž hraje Landesligu, tedy čtvrtou nejvyšší soutěž našich jižních sousedů.
Foto:archív Ivo Zbožínka
„Mám nějaké kontakty, jeden
kamarád mi něco hledá. Stále tedy čekám. Určitě bych se
tomu nebránil a zkusil to. Jinak
Určice... (úsměv)“
Pojďme trochu od velkého fotbalu. Jak budete trávit léto?
„Pauza je krátká, za chvíli se
bude trénovat, takže to zase
bude s fotbalem. (úsměv) To
není jak v hokeji, že bych se
připravoval sám, ve fotbale se
všichni připravujeme v týmu,
jen o dovolené si sami jdeme
zaběhat. Žádná individuální
příprava neexistuje. Až bude
jasno, kam půjdu, tak tam zahájím letní přípravu.“
Budete se účastnit i turnajů v malé kopané?
„Fana Kocourek (šéf Relaxu
Prostějov - pozn. autora) mi
volal, takže jsem se dvou turnajů zúčastnil. Hrál jsem jak
Bedihošť Cup, tak za veterány
ve Vícově. Je to tak, že když
budu mít čas, vždycky půjdu.
Chceme si zahrát, pobavit se.
Hrajeme i sálovou kopanou
a v kontaktu jsme víceméně
pořád.“
Jak se vám poslouchá
hrát za veterány?
„Veteráni jsou nad pětatřicet
let, takže jsem tam již přes dva
roky...(úsměv) Já to ale nějak neprožívám, bohužel roky nezastavím. Jako veterán se ale necítím
a v Relaxu máme velkou partu
kluků, což je motivační.“
Měl jste možnost sledovat i jiné soutěže?
„Sledoval jsem vše neustále.
Výhodou bylo, že kromě pár
sobot jsme hrávali své zápasy v pátek večer pod světly
a víkend jsem měl volný. Chodil jsem se tedy dívat jak na
‚eskáčko‘, tak na Určice.“

„Buď zůstanu v Rakousku, ale v jiném
týmu, nebo se vrátím do České republiky
a budu hrát za Určice. Během příštích dnů
se vše určitě vyřeší, nijak to nehrotím...“
zkušený stoper IVO ZBOŽÍNEK o tom,
jak v těchto dnech řeší své budoucí angažmá
Jak pokračuje vaše trenérská kariéra u přípravky 1.SK Prostějov?
„Zatím nijak. S ročníkem 2004
jsem skončil a žádnou nabídku
na trénování jsem dosud nedostal. Zatím to tedy vypadá, že
chvíli trénovat nebudu. Budu
se na fotbal jako klasický rodič
dívat trochu jinak (úsměv).“
Co vám premiéra v roli trenéra dala?
„Před třemi roky jsem se do
toho pustil, protože tam byly
určité problémy, udělal jsem
si nějaké licence. Ve fotbalu se
pohybuji dlouho, něco znám
a snažil jsem se jim něco předat. Víceméně jsem od toho
ale nic neočekával a uvidíme,
co bude dál. Třeba budu někde
trénovat.“
Jaké máte ambice
coby hráč?
„Druhá liga je profesionální
soutěž, takže to už určitě ne.
Třetí liga možná jo, ale musel
bych trochu více potrénovat, je
to už přece jen kvalitní soutěž.
Rád bych si to ale ještě zkusil
a nebránil bych se tomu.“

Existuje možnost vašeho návratu do 1.SK Prostějov?
„Myslím si, že je nulová... Když
jsem tam jednou skončil, tak si
nemyslím, že se něco změnilo,
abych se vrátil. Je to uzavřená
kapitola. Pokud se nic nezmění,
jako že se nemění...

Proč taková radikální
slova?
„Z mé strany to nevzniklo,
musí se k tomu vyjádřit někdo
jiný...“
Co si hlavně přejete do
sezóny 2014/2015?
„Zdraví. To je všechno.“

kdo je
ivo zbožínek

S d d á ě centimetrů
Stodevadesátpět
i
ů vysoký
ký obránbá
ce se narodil 24. května 1977 a s fotbalovou
kariérou začínal v Agrostroji Prostějov.
Odtud se na konci osmdesátých
ý let přep
sunul do Železáren Prostějov, aby v roce
2000 začala jeho prvoligová kariéra.
Nejprve strávil dva roky v Blšanech, po úspěšné záchranářské
misi v druholigovém Prostějově, jenž ale o soutěž stejně kvůli
nevyhovujícímu stadionu přišel, následoval půlrok v Drnovicích a následně angažmá ve Slovácku, opět Drnovicích a Zlíně. V Tescomě strávil pět a půl roku, než zamířil na půl sezonu
do Zbrojovky Brno, na počátku roku 2012 posílil 1.FK Prostějov a pomohl mu k postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy.
V týmu absolvoval i třetiligovou sezonu 2012/2013, poté ale
musel klub opustit a na podzim hostoval v divizních Určicích,
na jaře v SV Sparkasse Waidhofen an der Thaya hrajícím čtvrtou nejvyšší rakouskou soutěž.

