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Naštěstí přežila. Tato žena Anna Večeřová z Držovic je po neuvěřitelném zkratu lékařů na světě jen díky
svému manželovi Tomášovi.
Foto: Michal Kadlec

Toto snad při současné medicínské technice a vyspělosti lékařů není ani možné! Po dopravní nehodě, o které
Večerník informoval již v pondělí 23. června, byla sedmašedesátiletá Anna Večeřová z Držovic převezena se zraněními do prostějovské nemocnice. Řidič BMW ji srazil
ve chvíli, kdy na jízdním kole míjela po cyklistické stezce
autobazar v Olomoucké ulici. Následně ji vyšetřovali lékaři na urgentním příjmu a zhruba po hodině si vyslechla
verdikt: nic vám není, běžte domů! Jenomže o půlnoci téhož dne přišly obrovské komplikace! A nebýt členů rodiny,
zřejmě by už nebyla mezi živými...
Co přesně se v onen osudný červnový pátek událo?
A jak se nešťastné ženě daří v těchto dnech?
I jakým způsobem se k tomu staví vedení prostějovské nemocnice?
To vše se dočtete na straně 6 dnešního vydání!

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zloděje kola chytili
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ze soudní síně...

Za rvačku u Billy půjde cikánský recidivista sedět
Neuvěřitelné! Miroslav Hangurbadžo (41) tvrdil, že napadeného v životě neviděl

Zalíbilo se mu jízdní kolo za
plotem. Nelenil, plot přelezl,
vzal pánský bicykl opřený
o zeď rodinného domu a po
zdolání zpáteční cesty se vydal podél Hloučely směrem
k Olomoucké ulici. Počínání
dvacetiletého mladíka si ve
čtvrtek 17. července odpoledne však povšimla oznamovatelka, která ihned událost nahlásila na linku 156.
Na základě jejího popisu, se
podařilo hlídce podezřelou
osobu zakrátko nalézt. Na
Hloučele souběžně s ulicí
Sadová byl výtečník zadržen
v okamžiku, kdy se snažil
z jízdního kola sundat přední
blatník. Mladík byl předán
policistům a jízdní kolo bylo
vráceno majitelce.

Bezdomovec
chtěl vonět!

V sobotu 12. července po
poledni vyjížděla hlídka do
nákupního střediska, kde
muž znehodnotil intim sprej
v hodnotě 75 korun, a to tím,
že ho na sebe z velké části
vystříkal. Jednalo se o devětačtyřicetiletého bezdomovce, který není pro strážníky
neznámou osobou.

Nabourala do sloupu

V neděli 13. července v časných ranních hodinách spatřila hlídka dopravní nehodu.
Jednatřicetiletá řidička vyjela mimo komunikaci a nabourala do sloupu veřejného osvětlení. Na místo byli
přivoláni dopravní policisté,
kteří si událost převzali.
O situaci byla vyrozuměna
pohotovostní služba k zabezpečení sloupu a elektrického vedení.

Kočka k utracení

„Nemůžu dostat kočku ven
z garáže!“Toto neobvyklé
oznámení bylo přijato od jednapadesátiletého muže v neděli 13. července prostřednictvím linky 156. Strážníci
vyjeli do dané lokality. Zjistili
nemocnou kočku, odchytli ji
a převezli přímo k veterináři.
Ten rozhodl o jediném možném postupu, a to utracení.

Chlastali na veřejnosti

Konzumace alkoholu, je na
některých veřejných místech
zakázána. V průběhu uplynulého týdne řešili strážníci
ve dvou případech osoby bez
domova. Poprvé se jednalo
o čtyřčlennou skupinu sedící na lavičce přímo v centru města. Ti si z PET lahve
odlévali víno do hrnku,
a ten si mezi sebou předávali.
Podruhé byl přistižen čtyřiačtyřicetiletý muž bez domova ve Smetanových sadech.
Též popíjel víno. Ve zmíněných případech byl osobám
na místě alkohol odebrán.
Dotyční jsou podezřelí z přestupku a bude je řešit správní
orgán.

Vrtání v bance

Z budovy peněžního ústavu
se ve středu po dvaadvacáté
hodině ozývalo vrtání a bouchání. Strážníci v tu dobu přijali informaci o rušení nočního klidu. Přivolaná hlídka
v objektu muže zkontaktovala. Ten již uklízel nářadí.
Byl tak zapálen do práce, že
si neuvědomil pozdní dobu.
Událost byla vyřešena domluvou.

„Chtěla bych vám moc poděkovat. Už třikrát mě
okradli, celkem mi vzali asi deset tisíc, ale ještě nikdy se mě nikdo takhle nezastal,” oslovila v úterý
přibližně šedesátiletá žena na chodbě prostějovského soudu Michala K. Statečný mladík se před Billou
v prostějovské Wolkerově ulici pokusil zadržet dvojici cikánských zlodějů, za „odměnu” skončil v nemocnici se zlomeným nosem a dalšími zraněními.
Starší z útočníků půjde na dva roky do basy, navíc
za trable spojené s léčením musí napadenému vyplatit pět tisíc korun. Ernest Gábor, který ženu okradl
a do rvačky se také zapojil, potrestán dosud nebyl.
Prostějov/mls
Miroslav Hangurbadžo to
s jedenácti záznamy v trestním
rejstříku u soudu velmi dobře
zná. V současnosti s družkou
a dvěma dětmi bydlí v Určické
ulici v Prostějově. Obžalován
byl z trestného činu výtržnictví
a ublížení na zdraví. Přestože důkazy proti němu byly přesvědčivé,
Hangurbadžo zarytě mlčel. K celé
věci se ani nepřiznal, ani se oběti
neomluvil. Když už promluvil, tak
lhal. Napadenému muži například
do očí tvrdil, že ho v životě neviděl.

Ostatní se jen dívali...
Michal K. však násilníka poznal

s naprostou jistotou. „Pamatuji
si ho velice dobře, protože jsem
měl čas si ho prohlédnout. Jeho
mladší kolega, který v obchodě
okradl důchodkyni o peněženku, mi u východu z Billy bohužel vyklouzl. Obžalovaného
se mi ovšem podařilo zadržet.
Jenže zloděj se po chvilce vrátil
i se skupinou pokřikujících žen,
když jsem se otočil jejich směrem, tak mě obžalovaný udeřil
do obličeje. Měl jsem zlomený
nos, krev tekla všude kolem.
Začali jsme se rvát, do čehož se
zapojil i ten zloděj. Pak mi někdo skočil na záda, upadl jsem
a oni po mě začali skákat
a kopat do mě,” popsal u soudu

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
PODVOD: auto koupil
za „hubičku“
Prostějov/mik - Ze spáchání
přečinu podvodu je podezřelý
pětačtyřicetiletý muž z Frýdecko-Místecka, který si od
sedmatřicetiletého muže z Prostějovska na základě smlouvy
koupil auto. Zaplatil však jen
část a zmizel!
„Uvedený muž v lednu roku
2012 zakoupil vozidlo Audi A4
za 80 tisíc korun a zavázal se ho
prodejci splácet v pravidelných
měsíčních splátkách. Z požado-

vané částky však zaplatil pouze
20 tisíc korun a zbylých 60 tisíc
již neuhradil. Prodávající tak
nemá ani peníze, ani auto,“ popsala Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Policisté případ prověřují a zjišťují všechny jeho okolnosti. Podvodníkovi v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho
roku do pěti let.

Stařenku na ubytovně okradli

O PĚTADVACET TISÍC
Prostějov/mik - Ve čtvrtek přijali prostějovští policisté oznámení o krádeži, ke které došlo
ve středu 16. července na jedné z prostějovských ubytoven.
Smutné je to, že okradenou
byla jednaosmdesátiletá stařenka!
„Zatím neznámý pachatel měl
zatím přesně nezjištěným způsobem vniknout do jednoho
z pokojů a z odložené nákupní tašky odcizit peněženku se
čtyřmi stovkami, dále hotovost

25 tisíc korun a občanský průkaz. Poškozené jednaosmdesátileté seniorce měl tak způsobit škodu za 25 500 korun,“
potvrdila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Policisté případ prověřují
pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který
pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Michal K., který zejména litoval
toho, že mu nikdo z řady přihlížejících nepřišel na pomoc. „Stáli
tam i mladí kluci, křičel jsem, ať
mi pomůžou, ale všichni se jenom dívali,” zdůraznil Michal K.
Útočníci utekli až krátce před příjezdem strážníků, napadený byl se
zlomeným nosem a dalšími zraněními převezen do prostějovské
nemocnice. Následující dva týdny
pro něj byly utrpením. „Špatně se
mi dýchalo, nemohl jsem spát ani
chodit do práce. Absolvoval jsem
několik operací a to mě jedna ještě
čeká,” zmínil se Michal K.

Mladý zloděj nebyl
vůbec obviněn
K soudu dorazil i Ernest Gábor
(21), který seniorku okradl a po
útěku se vrátil na místo činu. Celou
věc se pokusil vzít na sebe. „S obžalovaným jsme kamarádi. Když
jsme šli do Billy byl jsem úplně
ožralý. Vím však, že na poškozeného jsem zaútočil já a ne on,”
prohlásil Gábor, který tím nepřímo usvědčil svého „kamaráda” ze
lži. Hangurbadžo totiž celou dobu
naznačoval, že v Bille vůbec nebyl
a obžalovaného v životě neviděl.
Ernest Gábor je pravidelným
čtenářům Prostějovského Večerníku dobře znám. Společně

s Michalem Holomkem se loni
v srpnu podílel na přepadení ženy
na parkovišti na Wolkerově ulici.
Dostal za to tříletý trest, který mu
ovšem byl podmíněně odložen.
O tom, že by se choval „vzorně”
však nemůže být ani řeč. Na svobodě stále zůstává i díky tomu,
že za krádež a následnou rvačku
u Billy dosud vůbec nebyl obviněn.

Zatloukáním si
recidivista jen ublížil
Přestože státní zástupce pro Hangurbadža navrhoval podmíněný
trest, soudce Petr Vrtěl byl nekompromisní. „Podmíněnému trestu
v tomto případě jednoznačně brání osoba obžalovaného. Jedná se
o člověka, který má v rejstříku
trestů jedenáct záznamů, kromě
řady krádeží byl v minulosti odsouzen i za ublížení na zdraví.
Tehdy svoji oběť napadl lopatou.
Očividně se však z celé věci nepoučil. Ani v tomto případě u něj
není vidět absolutně žádná sebereflexe. K celé věci se nedoznal,
poškozenému se neomluvil, pouze se všemožně snažil vyhnout
trestu,” vyjádřil se soudce Petr
Vrtěl, který Hangurbadža poslal
na dva roky do vězení. Kromě
toho musí poškozenému zaplatit
pět tisíc bolestného a pojišťovně

Není to poprvé. Miroslav Hangurbadžo má v trestním rejstříku
celkem jedenáct záznamů a to i za
ublížení na zdraví. Jednu ze svých
obětí napadl už v roce 2005 před
barem Las Vegas v Plumlovské
ulici lopatou, jeho jmenovkyně se
při tomto útoku oháněla sekerou.
Foto: Martin Zaoral
necelé čtyři tisíce za jeho léčbu.
Zajímavé bylo, že teprve po rozsudku Hangurbadžo uznal svoji
porážku a k celé věci se přiznal.
To, že by si měl trest odsedět,
však i nadále odmítal. Dokonce
to vypadalo, že rozsudek vnímá
jako projev rasismu. Jelikož si obě
procesní strany ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání, rozsudek
dosud nenabyl právní moci.

RVAČKA se zákazníkem v supermarketu

Muž z ochranky „nevydýchal“ vulgární nadávku

Prostějov/mik – Tak tohle
se jen tak nevidí! Ve čtvrtek
17. července došlo v jednom
z prostějovských supermarketů k neobvyklé rvačce. Do sebe
se pustili zákazník se členem
ochranky!
„Pracovník ochranky bedlivě
sledoval při nákupu jednoho ze
zákazníků, což se ale dotyčnému
značně nelíbilo, a proto na adresu muže ve stejnokroji utrousil
vulgární poznámku. Nato druhá
strana zareagovala vztyčeným
prostředníkem. Tímto se situace
vyhrotila a oba pánové ve věku
19 a 63 let skončili v sobě. Navíc
při potyčce strčili do regálu se zbožím, který se převrátil. Ani jeden
z nich neměl viditelné zranění
a lékařské ošetření svorně odmítli,“ popsala Večerníku rvačku
Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově.

Následky po rvačce. Po bitce
povalený regál se zbožím.
Za přítomnosti hlídky se již kohouti nenapadali. „Událost byla
postoupena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti

dvou mužů zůstal na místě činu
Foto: Městská policie Prostějov
občanskému soužití, kde hrozí pokuta až 20 tisíc korun i úhrada způsobené škody, pokud ji poškození
uplatní,“ dodala Jana Adámková.

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou přijali
kolem půl deváté večer oznámení
o muži, který se, zjevně podnapilý,
pohybuje na pozemní komunikaci
mezi Nezamyslicemi a Těšicemi
a narušuje bezpečnost silničního
provozu. „Na místo byla ihned vyslána policejní hlídka, která muže
zajistila a ztotožnila. Muž však policistům vulgárně nadával, vyhrožoval ublížením na zdraví a zabitím. Opakovaně pak kopl jednoho
z nich a kopal také do služebního
vozidla. Ke zranění osob ani ke
škodě na majetku nedošlo. Poli-

cisté muže eskortovali na policejní služebnu, kde u něho provedli
dechovou zkoušku. Naměřili mu
1,93 promile alkoholu v dechu,“
popsala Irena Urbánková.
Na základě lékařského vyšetření
byl opilý agresor eskortován do
protialkoholní záchytné stanice
k vystřízlivění. „V úterý 15. července mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání přečinů
výtržnictví a vyhrožování s cílem
působit na úřední osobu, za které mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ dodala mluvčí krajské policie.

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.

TTraktor
kt ZZetor
t jje ffuč!
č!

Ze spáchání trestného činu
neoprávněného užívání cizí
věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který měl
v průběhu neděle 13. července odcizit v jedné z hal
Zemědělského družstva ve
Vrahovicích traktor Zetor,
za který byla připojena jednonápravová vlečka bez
registrační značky. S traktorem měl z areálu odjet boční
branou směrem na Držovice.
Družstvu tak vznikla celková
škoda za 115 100 korun. Policisté po traktoru a vlečce vyhlásili pátrání. Neznámému
pachateli hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Nářadí láká zloděje

O tom se mohli přesvědčit
hned dva jejich majitelé. Prvnímu z nich zatím neznámý
pachatel odcizil v neznámou
dobu vrtačku Metabo a radiomagnetofon JVC, které měl
uložené v zahradní chatce na
ulici Kojetínské v Prostějově.
Způsobil mu škodu za 9 600
korun. Druhý majitel přišel
o vrtačku Makita a elektrickou
příklepovou vrtačku Bosch,
které měl volně položené před
vstupními dveřmi do jednoho z domů na ulici Sportovní
vProstějově.Vzniklamuškoda
za 20 000 korun.

Česnekový fantom

SKANDÁL! Policistům vyhrožoval zabitím

Nezamyslice/mik - Značné
potíže měla policejní hlídka
z Němčic nad Hanou s opilým
chlapíkem, kterého kontrolovala na silnici mezi Nezamyslicemi a Těšicemi. Strážci
zákona si vyslechli nadávky
a vyhrožování zabitím, agresor dokonce jednoho z nich
kopnul!
„Ze spáchání přečinů výtržnictví
a vyhrožování s cílem působit na
úřední osobu je podezřelý pětatřicetiletý muž z Prostějovska,
který se tohoto jednání dopustil
v neděli 13. července v nočních
hodinách,“ potvrdila Večerníku zprávu Irena Urbánková,

ČERNÁ KRONIKA

PATRIK HORVÁT

MIROSLAV KOHOUT

KAREL NEDVĚD

MARTIN VOJTEK

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 35 let, měří
175 centimetrů, má obézní postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 1. června 1951 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 65 do 70 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, modré oči a šedivé vlasy.

se narodil 13. července 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 15. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let a měří mezi 180
až 190 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodil 3. února 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří 185 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

Prostějovští policisté šetří
krádež česneku, k níž došlo
někdy v čase od pondělních
odpoledních hodin 14. července do ranních úterních
hodin. Neznámý pachatel
se přes plot dostal do areálu
jedné z firem ve Smržicích
a z pole odcizil 150 kilogramů
česneku. Společnosti tak způsobil škodu za 12 000 korun.
V případě zjištění pachatele
mu za přečin krádež hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Opilý a bez technické

Ve středu 16. července kolem
deváté hodiny ráno kontrolovali policisté v Brněnské ulici
v Prostějově řidiče nákladního vozidla Renault Trafic.
U třiapadesátiletého muže
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s hodnotou 0,35
, ppromile alkoholu
v dechu. Řidič se přiznal,
že předešlého dne alkohol
konzumoval. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Při kontrole
policisté navíc zjistili, že na
vozidle je neplatná technická
kontrola. Její platnost skončila jjiž v červnu loňského
roku. Řidič je nyní podezřelý
z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.

Tři v jednom!

Ve středu 16. července krátce
po druhé hodině odpoledne
kontrolovali policisté v prostoru křižovatky ulic Prostějjovské a U Pomníku řidiče
vozidla Škoda Felicia. Při
kontrole šestadvacetiletého
muže z Prostějovska policisté
zjistili, že nevlastní žádný řidičský průkaz a má vysloven
Magistrátem města Prostějova zákaz řízení všech motorových vozidel až do dubna
roku 2015. Navíc zjistili, že
vozidlo, které řídil, má neplatnou technickou kontrolu
a měření emisí. Mladý muž
je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za
který mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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Billa na Wolkrovce ZAVŘELA Zemřela „ČIPERKA”

Teď je na řadě INTERSPAR! z Hloučele Marie Večerková
Ještě celý uplynulý týden mířili zákazníci do supermarketu Billa ve Wolkerově ulici. Zbytečně. U jeho
vchodu si mohli akorát tak natlouct ústa o zavřené
dveře a sledovat dělníky, jak z obchodu vynáší
regály a další vybavení. Změna zanedlouho čeká
i prostějovský Interspar, v jehož prostorách bude
fungovat Albert. Miliardovou transakci už předběžně
posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). Snažili jsme se zjistit i další informace.
Prostějov/mls
Loni v listopadu otevřela modernizovaná Billa v obchodním
centru Zlatá brána. Od tohoto
momentu byly dny nejstaršího
prostějovského supermarketu
zřejmě sečteny. Dalším důvodem konce obchoďáku ve Wolkerově ulici měly být také nevyhovující podmínky pro moderní
nakupování. Supermarket, který
na tomtéž místě působil už od začátku devadesátých let, naposledy otevřel v sobotu 12. července.
Jaké bude další využití bývalého Dělnického domu, v tuto
chvíli není známo. Jeho majitel
by zde chtěl zachovat prodejnu
potravin.
Podobný veletoč ještě letos proběhne v Plumlovské ulici. Skončí
zde tradiční Interspar, který vzá-

pětí nahradí Albert. Této transakci už fakticky nic nestojí v cestě.
„Nizozemská společnost Ahold,
která provozuje obchody Albert,
může koupit prodejny skupiny
Spar. Ve čtyřech městech však
bude muset Ahold své prodejny
prodat,” uvedl Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ahold
by se po odkoupení celkem 14
supermarketů a 36 hypermarketů
skupiny Spar měl stát největším
hráčem na tuzemském trhu.
Zajímalo nás, kdy konkrétně
stávající bíločervený Interspar
v Plumlovské ulici v Prostějově nahradí žlutomodrý Albert.
„Rozhodnutí ÚOHS dosud není
pravomocné. Z tohoto důvodu
nebyla celá transakce dosud
dokončena. K tomu by mělo
dojít někdy ve druhé polovině

S nejstarší prostějovskou sokolkou
se lidé rozloučí právě dnes

Kdo nečte, neví. Pravidelní čtenáři Prostějovského Večerníku si
v průběhu týdne mohli ušetřit zbytečnou cestu do Billy na Wolkerově
ulici. Nejstarší prostějovský supermarket byl od neděle zavřený, což
někteří nečtenáři s překvapením zjišťovali až při své návštěvě. Teď je
na řadě Interspar, který však převezme Albert. 2x foto: Martin Zaoral

tohoto roku. Do té doby nejsme
oprávněni cokoliv komentovat,”
reagovala v průběhu uplynulého týdne na naše dotazy tisková
mluvčí Aholdu Judita Urbánková. Jaká bude jejich budoucnost,

netuší ani současní zaměstnanci Intersparu. Podle některých
z nich už v polovině září údajně
čeká market velká inventura.
Tuto informaci nám však nikdo
oficiálně nepotvrdil.

Prostějov/mls-Uprostředuplynulého týdne ve svých třiadevadesáti letech odešla živoucí
kronika Hloučele. Marie Večerková se narodila ve Výšovicích, v roce 1935 se přestěhovala do rodinného domu
stojícího u Hloučely nedaleko
občerstvení u Abrahámka.
Zde strávila celý svůj život
a zdejší prostředí znala jako
nikdo jiný.
Marie Večerková se svým
manželem Jaroslavem vychovala čtyři děti, většinu života
pracovala v Agrostroji a celý
život byla vášnivou sokolkou.
Po odchodu do důchodu se
dlouhé roky starala o rodinný dům a malé hospodářství.
Ještě v devadesáti letech chovala kozu i s kůzlaty, slepice,
králíky, kočku a psa. „Do domova důchodců jít nemůžu,
zahrádka potřebuje porýt,
dobytek je potřeba nakrmit
a kdo jiný by to udělal, než já,“
tvrdila Večerníku před třemi
lety s úsměvem čerstvě devadesátiletá mladice, která

Z oslavy devadesátin. Ke kulatému výročí přišel Marii Večerkové před třemi lety poblahopřát i dlouholetý starosta Sokolské župy
Prostějovské Jan Přidal z Vřesovic. Foto: archiv PV Večerníku
ke kulatým narozeninám od
sokolů dostala zbrusu nové
hrábě a rýč.
Navzdory svému neutuchajícímu elánu ani ona však
nemohla čas zastavit. Příznaky pokročilého věku o sobě
dávaly vědět čím dál citelněji.
Marie Večerková zemřela ve

středu 16. července, pohřeb
bude mít v pondělí 21. července ve 14.00 hodin ve smuteční
síni na městském hřbitově
v Prostějově. „Myslím, že každý, kdo ji znal, ji měl rád. Byla
to prostě naše velká babička,”
vyjádřil se její vnuk Jaroslav
Brablec.

Městská policie sečetla POLOLETÍ. Přestupků i pokut PŘIBYLO
„Spoustu peněz dluží bezdomovci za odvozy na záchytku,“ zmiňuje šéf strážníků Jan Nagy
Jak se říká, SEČTENO a PODTRŽENO! Městská
policie zveřejnila exkluzivně Prostějovskému
Večerníku statistiku své činnosti za první pololetí
tohoto roku. Popravdě řečeno, není příliš optimistická. Zvýšil se počet přestupků a lidé zaplatili na
pokutách více než vloni. Naproti tomu se strážníkům výrazně dařilo i při potírání trestné činnosti.
Právě oni se zasloužili o dopadení několika zlodějů kovů, zatčení žhářů, sprejerů a dalších pachatelů.
Prostějov/mik
„Faktem je, že když se podíváme na statistickou výslednost
přestupků, které během prvního pololetí tohoto roku řešila
městská policie, dojdeme k závěru, že počet těchto přestupků
oproti pololetí minulého roku
stoupl zhruba o deset procent.
To je negativní zpráva. Ta pozitivní je, že nárůstem přestupků
a s tím spojené administrativní
agendy nejsou až tolik zatěžováni úředníci správního orgánu, neboť pokuty platili občané
v mnoha případech v hotovosti
na místě,“ řekl Večerníku úvodem Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.

Že začali lidé platit pokuty za
své přestupky raději v hotovosti
a hned při řešení se strážníky je
poměrně překvapivé. „Hlavně je
to rozumné, nikdo pak nemusí
být předvoláván před správní orgán a občan ani úřad není zatížen
byrokracií. My nejsme zas až tak
moc přísní a průměrná výše jedné pokuty činila v prvních šesti
měsících roku 223 koruny. Navíc
spousta prohřešků, a to zhruba třicet procent, byla s občany řešena
domluvou. Letos se v prvním pololetí řešilo celkem 5 232 přestupků a strážníci vybrali na pokutách
částku přes 625 tisíc korun,“ přidal zajímavá čísla Jan Nagy.
Přestože se pokuty daří strážníkům vybírat celkem lehce, vy-

CELKOVÝ POČET PŘESTUPKŮ ZA I. POLOLETÍ
4318
2011

5065
2012

4586
2013

Celkem přestupků

5077
2014
Vybráno pokut

474600
2011

589200
2012

459400
2013

Zdroj: Městská policie Prostějov

kazuje městská policie právě na
pokutách dlužnou částku ve výši
200 tisíc korun. „Je to obrovská částka, ale drtivou většinu
těchto peněz nám dluží lidé bez
domova za odvozy na záchytnou stanici. Bohužel, některé
z těchto pohledávek budeme
muset odepsat. Jednak někteří dlužníci nedávno zemřeli,
a jednak jsou některé pohledávky naprosto nedobytné
a nevymahatelné,“ pokrčil rameny šéf prostějovských stráž-

níků. Jak vzápětí dodal, zhruba
dvacet tisíc korun dluží městu
řidiči motorových vozidel, kteří špatně parkovali a dostali
„botičku“, dalších dvanáct tisíc
korun dosud nezaplatili rovněž
řidiči, tentokrát za odtahy jejich
vozidel.
Během úvodních šesti měsíců
tohoto roku zasahovali strážníci také u případů, kdy museli
použít takzvaných donucovacích prostředků. Lidově řečeno,
hrubé síly. „Těchto případů je

625600
2014

také víc než vloni. Letos muselo na donucovací prostředky
dojít v osmadvaceti případech,
kdy pachatelé přestupků, ale
i trestných činů, se vzpírali zadržení nebo neuposlechli výzvy
a byli agresivní. Bohužel, právě
zvýšenou agresivitu přestupců či pachatelů trestných činů
zaznamenáváme stále častěji,
a to hlavně ve spojitosti s požitím
alkoholu nebo drog. Tehdy musejí být naši strážníci opravdu
velmi důrazní,“ uvedl Jan Nagy.

Na denním pořádku. Stále častěji strážníci řeší různé patálie se „sběrači“
kovů. V drtivé většině případů se jedná o zloděje. Foto: archiv Večerníku

Činnost Městské policie v Prostějově – I. pololetí
Úkon
Volání na linku 156
Zadržené hledané osoby
Zadržení pachatelé tr. činů
Osoby převezené na záchytku
Odchyceno psů a koček

2011 2012 2013 2014
6 087 3 270 6 078 5 232
26
13
12
10
40
46
31
29
16
32
34
27
78
92
65
72
Zdroj: Městská policie Prostějov

Večerník už nejednou v krátké
minulosti vyzdvihl fakt, že prostějovským strážníkům se nebývale daří i při potírání trestné činnosti. Byli to právě strážníci, kteří
během prvního pololetí suplovali
práci státní policie a zadrželi
celkem devětadvacet pachatelů

a Policii ČR navíc předávali přes
šedesát případů, ve kterých bylo
podezření na spáchání trestného
činu.
Další podrobnosti o činnosti
Městské policie v Prostějově
za první pololetí roku 2014
přineseme v příštím čísle!

SVATEBČANY „AKVÁČ” praskal ve švech, Daňová KOBRA
přivezli jako VĚZNĚ!

Originální! Snoubencům Petru Kočířovi a Kateřině Richterové přijeli
hosté na svatbu ve vězeňském autobuse. Foto: Roman Nezhyba
Plumlov/mik – Svatba syna
vedoucího obvodního policejního oddělení nemůže být
přece jen tak nějaká obyčejná.
A taky nebyla! Však taky v sobotu zažili obyvatelé Plumlova
velké pozdvižení!
Své ANO si na zámku řekli Petr
Kočíř s Kateřinou Richterovou.
Nevěsta přijela k obřadu ve Vol-

ze Veřejné bezpečnosti a ženich
společně se svatebčany ve vězeňském autobuse!
„Šlo o recesi, kterou jsme novomanželům připravili. Ne
každému se poštěstí, aby přijel
někomu na svatbu jako vězeň,“
usmíval se Roman Nezhyba,
známý plumlovský sběratel historických policejních relikvií.

přehrada je LIDUPRÁZDNÁ

Mostkovice/Plumlov/Prostějov/mls - Voda v přehradě
je stále vhodná ke koupání.
Plavci se k ní však vrací
více než nesměle. Naopak
prostějovský aquapark si na
návštěvnost stěžovat nemůže.
Zatímco ve čtvrtek kolem třetí
hodiny byl narvaný doslova
k prasknutí, na pláži U Vrbiček
u Plumlovské přehrady tou
dobou bylo volného místa
stále dost a dost. Na pláž
U Lázničků pak dorazila jen
hrstka nadšenců.
Horké počasí v závěru uplynulého týdne táhlo lidi k vodě.
Už ve čtvrtek v prostějovském
aquaparku padl letošní návštěvnický rekord. „Během dne
dorazilo zhruba dva tisíce tři
sta návštěvníků,” informoval
nás v pátek odpoledne správce
prostějovského aquaparku Miloš
Kaštil.
Naopak provozovatelé pláží
u Plumlovské přehrady zatím
spokojeností právě nezáří. „Lidé
se na přehradu zatím fakticky

řádí už v Prostějově!
Zatýkalo se v ul. Dr. Uhra

Pro srovnání. Na jednom ze snímků je pláž U Vrbiček na Plumlovské přehradě, na druhém situace z prostějovského aquaparku. Obě
fotografie vznikly nedlouho po sobě.
2x foto: Martin Zaoral
nevrátili. Pár lidi si k nám cestu
sice našlo. Jsou to naši letití
hosté, které moc rádi vidíme.
Zatím by se ale dali spočítat na
prstech jedné ruky. Čím to je,
nevím. Kvalita vody je podle
mých informací celkem slušná.
Možná už všichni mají doma na
zahradách bazény nebo odjeli
do Chorvatska,” uvažoval Miloš
Láznička, provozovatel pláže
a občerstvení U Lázničků.
Na protějším břehu Plumlovské
přehrady panovala přece jen
větší spokojenost. „Doufal jsem,
že návštěvnost bude lepší, ale

nestěžuji si. Když to srovnám se
čtyřmi předchozími lety, tak je to
pořád zlaté. Věřím, že o víkendu
k nám zamíří podstatně více lidí
než přes pracovní týden,” neztrácel optimismus provozovatel
pláže U Vrbiček Radek Kocourek,
který kromě tradičního zázemí na
celou sezónu připravil pro děti
například i nafukovací atrakce.
Jak se bude situace na přehradě
vyvíjet, bude hodně záležet na
kvalitě vody v nádrži. Informace o ní vám přineseme už
v dalším vydání Prostějovského
Večerníku.

Prostějov/mik – To jsou fofry! Teprve 11. července vznikl při Útvaru odhalování
korupce a finanční kriminality, Generálního finančního
ředitelství a Generálního
ředitelství cel nový speciální
tým KOBRA, zabývající se
závažnou hospodářskou kriminalitou. A Kobra kousala
už i v Prostějově!
Jak se Večerník dozvěděl, velmi rušno bylo ve čtvrtek v ulici
Dr. Uhra. Zhruba desítka policistů v uniformách, ale i v civilu, vtrhla do jednoho z domů.
„V poutech odtud odvezli chlapa, sousedé tvrdí, že provozuje
bazar v Plumlovské ulici,“ prozradil Večerníku jeden z mužů
v nedaleké restauraci.
Aniž by Večerník tušil, že
zatčení má něco společného

s pácháním hospodářské kriminality, odpověď policie na dotaz Večerníku leccos naznačila.
Přestože se mluvčí krajské policie k tomuto případu nechtěla konkrétně vyjádřit, z jejich
slov si můžeme vše domyslet.
„V těchto dnech odbor hospodářské kriminality Krajského
ředitelství Policie ČR provádí
realizaci rozsáhlé hospodářské daňové trestné činnosti.
V rámci realizace jsou prováděny desítky dokumentačních
úkonů v celém kraji. V souvislosti s touto trestnou činností
bylo zadrženo několik osob.
Vzhledem k tomu, že vyšetřování je na samém počátku,
nebudeme nyní sdělovat více
informací,“ uvedla Marta Vlachová,“ mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

150

O
Opravují
jí se výmoly.
ý l Mě
Město
t se pustilo do
o
rozsáhlé plošné opravy výmolů na silNapadl
nicích i chodnících, které jsou způsobeny
policajty. Padřívějšími výkopy při opravách plylec dolů za uplynunového či elektrického vedení
lý týden patří jednoznačnebo kanalizace. Opravy
ně pětatřicetiletému muži,
propadlých částí komukterý na silnici mezi Nezamyslicenikací zatím bude
mi a Těšicemi brutálně napadl policejní
platit město.
hlídku. Opilý rabiát jednoho ze strážců zákona kopl a vyhrožoval mu zabitím. Hrozí
mu tříletý kriminál.

Přesně tolik kilogramů vážil lup, který si ze smržické
zemědělské firmy odnesl
v noci z pondělí na úterý
zatím nedopadený pachatel. O co šlo? Zloděj má
teď zřejmě doživotně postaráno o hlavní ingredienci do bramboráků, protože
čmajznul česnek!

-

Osobnost týdne
PETRA KVITOVÁ
A LUCIE ŠAFÁŘOVÁ

Výrok týdne
„JÁ VYHRÁT
WIMBLEDON,
TAK MĚ FINANČÁCI
HONÍ DO KONCE
ŽIVOTA!“
Sportovní fanoušek
má v odvodech daní
za vítězství v tenisovém
turnaji úplně jasno…

SPORTU ZDAR ANEB PŘEVÁŽNĚ VÁŽNĚ NA TÉMATA SPORTOVNÍ...
Martin Mokroš

Analýza
Začnu tenisem, koneckonců nedávno
jsem to na tomto místě
slíbil. Velice závidím
člověku, který jednou
bude sepisovat životopis tenistky Petry
Kvitové. Měl bych
pro něj i titulek: LADY
Z WIMBLEDONSKÉ
TRÁVY. Ano, zdá se,
že ty nejslavnější chvíle zažívá totiž Petra
právě na kurtech All
England Clubu ve
Wimbledonu...

Nebudu zde rozebírat, proč se
tak děje, na rozdíl od rádoby odborníků, kterých se po letošním
vítězství Petry vyrojilo jako hub
po dešti. Tvrdím totiž, že jedinými, kdo by měli hodnotit její hru
a také vše okolo její osoby, jsou
jen a pouze ti, kteří také na kurtech
tenisových, a mimo jiné také ve
Wimbledonu, něco dokázali, tedy
Martina Navrátilová, Jana Novotná, Jan Kodeš a řada dalších. Oni
totiž nejlépe vědí, jaký je život tenisty, jak kariéře musí přizpůsobit
i svůj život osobní a jakým způsobem je třeba pečovat nejen o tělo,
ale také o duši.
Po prvním vítězství v roce 2011,
jak jsem se teď s překvapením dočetl, prý Petra nezvládla následný
tlak ve svých jedenadvaceti letech.
Proč s překvapením? No, asi se totiž dalo těžko čekat, že to zvládne
sama. Na to snad měl být okolo ní
tým, který ji toho následného tlaku
měl uchránit. Inu, nestalo se tak,
Petra se stala figurkou a dojným
skotem na peníze, byly s ní vymetány kdejaké promo akce a výsle-

dek se dostavil - kariéra se zastavila, přišla osobní dramata, zranění
a možná i určitý antitenisový blok.
Naštěstí se podařilo tým okolo
ní přestavět, city se též urovnaly
a máme tady druhé vítězství ve
Wimbledonu, Petru starší a zkušenější. Věřím, že tentokrát se vše
ubere správným směrem.
První krok se udál, jejím novým
trvalým bydlištěm se stalo Monako, zde si myslím nejde vůbec
o daně, jak píše bulvár, ale spíše
o to, nebýt tak na očích. Monako je totiž plné slavných, kteří si
navzájem určitě nečučí do oken,
neotravují se navzájem prosbami
o podpisy a o tolik populární „selfie“, ale žijí si poklidným životem,
a jen nějaké neprofesionální většinou filmové či hudební hvězdičky
se po nocích toulají v tamních
kasinech, sportovec profesionál si
to nedovolí ani omylem. Chci věřit, že Petra teď půjde správným
směrem, naučí se říkat ne všemu
balastu i pozlátku, a že na konci
své kariéry, až bude sedět s tím
svým nějakým oficiálním životopiscem, tak tento nebude stačit
sepisovat její úspěchy mimo jiné

na všech grandslamových turnajích. Petro, POJĎ!
A teď k fotbalu. Máme za sebou
mistrovství světa, Brazilci snad
již trochu rozdýchali národní potupu, když dostali sedm kousků
od Německa a další tři navrch od
Holanďanů. Ale já se vás ptám,
vážení fotbaloví fanoušci, kteří
tak rádi radíte Messimu, Ronaldovi a jiným, jak ten roh či trestňák kopnout, a pak si objednáte
další pivo, víte, že se kvůli fotbalu
regulérně válčilo?! Nevíte? Tak
čtěte dál, jelikož od této události
uplynulo právě v červenci již pětačtyřicet let. Bývá nazývána jako
„Stohodinová válka“ a proběhla
v souvislosti s kvalifikací na mistrovství světa v roce 1970 mezi
Hondurasem a Salvadorem.
Napětí mezi oběma zeměmi
bylo dlouhodobého charakteru.
Honduras měl přibližně pětkrát
větší území než Salvador, ale v šedesátých letech dvacátého století
měl oproti němu skoro poloviční
počet obyvatel. Z toho vznikaly
problémy. V Salvadoru byl pro
obyvatele nedostatek volné půdy,
zatímco v sousedním Hondura-

su jí byl využíván jen zlomek.
Od počátku století tak docházelo
k migracím salvadorských bezzemků do pohraničí Hondurasu,
kde si pro sebe zabírali nikým
nevlastněnou půdu. V roce 1969
již bylo v Hondurasu až půl milionu salvadorských imigrantů, což
způsobovalo značné národnostní
napětí, i mezistátní spory o pohraniční oblasti, v nichž převážná
část imigrantů žila. A do toho přišla fotbalová kvalifikace. Pro obě
země byla utkání otázkou národní
hrdosti. V prvním zápase zvítězil
Honduras na domácí půdě 1:0,
ale v odvetě, hrané 15. června,
uspěl jednoznačně Salvador 3:0.
Po odvetném zápase propuklo
mezi obyvateli obou zemí mnoho
násilných střetů, zejména salvadorští imigranti byli v Hondurasu
silně terorizováni. Nejprve obvinila salvadorská vláda Honduras
z genocidy salvadorských přistěhovalců. 14. července salvadorská
armáda zaútočila na Honduras,
a tím vypukla mezi oběma zeměmi válka. Boje probíhaly na
zemi i ve vzduchu. Protože obě
země měly zaostalé vzdušné síly,

odehrály se pravděpodobně naposledy v dějinách letecké bitvy
za účasti vrtulových stíhaček.
OAS - Organizace amerických
států reagovala výzvou k vládám
obou zemí k ukončení války a zavedením sankcí. Zhruba po stovce
hodinách bojů došlo kvůli nátlaku
OAS k ukončení bojů 18. července. Salvadorská vojska se již
nacházela u Tegucigalpy, hlavního
města Hondurasu, který v bojích
utrpěl ponižující porážku. O dva
dny později zprostředkovala OAS
uzavření příměří mezi oběma
státy. Začátkem srpna se všechna
salvadorská vojska stáhla. Rozhodující fotbalový zápas o postup se
odehrál na neutrální půdě v Mexiku a Salvador v něm zvítězil 3:2
v prodloužení. Salvadorská fotbalová reprezentace následně
zvládla i další fázi kvalifikace
a probojovala se tak na mistrovství
světa. Podmínky míru byly ale
sjednávány dalších jedenáct let
a byly podepsány 30. října 1980
v peruánské Limě. Mimo jiné
stanovily mezi oběma zeměmi
demilitarizovanou zónu. Hraniční
spory nebyly dodnes vyřešeny.

fejeton Bakterie se třesou strachy! STEJNÝ METR NÁHODY
Petra Hežová
Vždycky mě pobaví ty reklamní spoty, kde naparáděná ženuška pobíhá po
naleštěných parketách se
záchodovou štětkou v ruce
a s utrápeným obličejem
udatně bojuje s pomocí toho
či onoho osvědčeného čisticího prostředku proti bakteriím v toaletě a ve spárách
dlaždic v koupelně.
Osobně mám sice k obrazu
té modelky v zástěrce da-

leko a to hlavně proto, že
si na uklízení neberu svoje
nejlepší šaty, ani se neobjednávám ke kadeřnici, jen co
se na dlaždicích objeví první
flek. Navíc se mi zdá, že boj
s bakteriemi má ta dáma
z reklamy předem prohraný, protože pokud nebydlí
ve vzduchotěsném stanu
a nedýchá skrze speciální dýchací přístroj, nějaká ta bakterie se k ní stejně dostane.
A to i pokud si koupí každou
horkou novinku mezi čističi
a odmašťovači...
Ale žádný strach, člověk má
tuhý kořínek, a pokud přežil staletí na zemi v jeskyni,
špínu středověku a ne úplně
hygienicky čisté vlastní dětství, kdy se na nějakou tu
procházku pěkně čvachtavým blátem naboso, sněze-

ný písek, kamínek a kousek
plastelíny nijak nehledělo,
přežije i bez nového, hygienicky čistého osvěžovače do
záchodové mísy, který zabíjí
bakterie na potkání.
Zatímco vám to tady vyprávím, nedalo mi to, a už jsem si
ten hygienický zázrak koupila
a slavnostně nainstalovala.
Samou nedočkavostí, abych
už už vyzkoušela dech beroucí
účinky toho předraženého navoněného kousku plastu, jsem
jen tak zkusmo spláchla, snad
abych viděla ty hejna bakterií,
jak ve smrtelném děsu prchají
pryč z mé toalety. Jenže místo
bakterií se do odtoku poroučel
můj nový osvěžovač, na který
to všechno bylo asi trochu moc.
Tak snad bude někde hluboko
v odpadním potrubí dobře
a dlouho čistit a dezinfikovat...

Konstelace hvězd Prostějova

Část Prostějovanů bude trošku posmutnělá, protože dovolenou již
mají za sebou. To ale neznamená, že tato menšina bude muset kazit
náladu druhým. Tento týden tak bude otázkou závisti, ale i střídání
strážní u moře.

Berani - 20.3. až 18. 4. Budete mít dostatek času
na upevnění vztahů s partnerem. Sami víte, že v
poslední době váš život v tomto ohledu nestojí za
nic a je jen jedno velké trápení. Na dovolenou spolu
neodjíždějte, odpočiňte si od sebe.
Býci - 19.4.až 19.5. Nejezte v těchto dnech houby,
hrozí vám otrava. Dost už toho, že znechucení budete z nudy, která vás přepadne. Rychle si najděte
nějakou zábavu, nejlépe s kamarády. Ve společnosti
možná přijdete na jiné myšlenky.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nešetřete na svých přátelích a rozdejte jim pár dárečků. Pokud se trefíte do
jejich vkusu a oni budou mít radost, určitě se vám to
vyplatí. Už jenom tím, že si u nich výrazně napravíte reputaci z předchozích dob.
Raci - 20.6. až 21.7. Konečně můžete projevit svůj
umělecký talent, žádné meze vám nebudou kladeny. Zkuste se odklidit někam do ústraní a dejte se do
malování obrazu nebo třeba napište román. Všechno pak můžete lehce zpeněžit.
Lvi - 22.7. až 21.8. Jednoznačně to bude váš týden.
Svůj protějšek okouzlíte nejenom svým šarmem,
ale také dobrou náladou a sršícím vtipem. Jedinou
kaňkou může být menší chuť na sex. To ale můžete
vynahradit luxusními dárky.
Panny - 22.8. až 21.9. Pracovní schůzky odložte na
jiné dny a věnujte se spíše dětem, rodině a hlavně
svým vlastním zálibám. Bude to pravý balzám na
vaše nervy, které už byly napjaté jako struny. Spát
potom budete jako nemluvně.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Rodinné vazby jsou pro vás
momentálně velmi důležité. Pokud jste s někým nebyli delší dobu v kontaktu, okamžitě to napravte. Co
takhle svým rodičům koupit týdenní pobyt někde
na horách nebo u moře? Dobrý tip!
Štíři - 22.10. až 20.11. Při výletu do přírody si nezapomeňte přibalit účinný repelent. Vyhnete se tak
nepříjemnému poštípání dotěrným hmyzem. Možná tak uděláte lépe, pokud se rozhodnete k pobytu
ve městě. Tady hmyz nehrozí.
Střelci - 21.11. až 20.12. Objevíte inzerát, který se
zdá jako ideální práce pro vás. Vyžaduje sice spoustu času, ale nabízí mnoho výhod. Láska vás překvapí tam, kde byste ji nečekali. Z nevinného rozhovoru se může vyklubat pozvání na večeři.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vůbec se v těchto
dnech nespoléhejte na kamarády. Ti vás nepodrží
ani v těch problémech, kde je běžně máte okolo
sebe. Budete muset dělat všechno sami, ale věřte, že
jedině tak se ze všeho vylížete.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Hvězdy vám umožňují
oslňovat opačné pohlaví jemností a citem. Pro vás
s partnerem bude tento týden zahalen v růžovém
oparu. Nezadaní mají vhodnou příležitost vyjádřit
vyvolenému protějšku, jak moc pro ně znamená.
Ryby - 19.2. až 19.3. Tento týden budete mít od
samého začátku nalajnovaný, takže by vás absolutně nic nemělo vykolejit. Pozor si ale dávejte na to,
abyste při setkání s cizími lidmi nenaletěli podvodníkům. Nebuďte tak důvěřiví!

Tomáš Kaláb
Jsem jeden z těch, co nesnáší měření dvojím metrem.
A že těch příkladů kolem
sebe máme požehnaně.
Nemusí jít zrovna o věci, co
hýbou světem, i když je zvlášť
poslední dobou nabíledni, že
dělají-li třeba Amerika a Rusko totéž, v žádném případě
to totéž není. Asi každý zažil

podobné situace ve svém nejbližším okolí, v rodině, mezi
přáteli, v zaměstnání... Tam je
to obzvlášť nepříjemné, když
zjistíte, že vám váš šéf vyčítá
něco, co kolega ve vedlejší
kanceláři běžně dělá a ještě
přitom bere tučnější prémie.
Pak máte dvě možnosti - buď
žijete s pocitem křivdy a užíráte se, ale výplata na pásce je
vám přednější, nebo to šéfovi
„vytmavíte“ a velmi pravděpodobně se rozejdete. Tu druhou možnost jsem před lety
volil já.
Kdo vám ale měří stejným
metrem, je náhoda, nebo chcete-li patetičtěji, osud. Stačí třeba chvíli sledovat účtenky od
nákupů, které se po zrušení
haléřů zaokrouhlují na celé
koruny. Několikrát si řeknete
– toto krásně vychází, kolik

glosa týdne
korun jsem už po těch „deseťákách“ ušetřil. Věřte, že
přijde série, kdy budete naopak na zaokrouhlení doplácet
a vše se zase srovná.
Nebo kolikrát jste našli nějakou drobnost za pár korun
zapomenutou v nákupním
vozíku a ruku na srdce, co ten
pocit – „to se mi hodí a mám
to zadarmo“? Ona vám to
poťouchlá náhoda zase vrátí.
Tuhle jsem se vrátil z jednoho
supermarketu a manželka mi
říká: „A tu nivu máš kde?“ No
jo, já ji přece kupoval a účet
to bohužel dosvědčil. V takových případech nezoufejme
a buďme rádi – ta proklatá náhoda fakt měří všem stejně...

Agentura
KULTURÁK se přestěhuje DO „DĚLŇÁKU“!

No a je to! Vždyť proč se furt
hádat, jestli zachovat Společenský dům v centru města
nebo ne? Ono se totiž dají
zabít dvě „kaska“ jednou ranou! Současný „kulturák“
v Komenského ulici brzy
padne, to je bez diskuzí. Jak
Agentura Hóser už před časem
informovala, zachována bude
jen část stavby, kam místní komunisté přestěhují z Moskvy
mauzoleum Vladimíra Iljiče
Lenina. Ale jak se naše slovutná agentura, která je u všeho
první, dozvěděla, společenský
sál a všechno okolo, co k tomu
patří, se přestěhuje jen o pár
desítek metrů dál. Nový prostějovský „kulturák“ se totiž
vrátí do prověřených prostor
Dělnického domu ve Wolkerově ulici, ze kterých předminulý
týden prchla prodejna Vasila
BILLAka!
„Nestrkejte do toho šňupák,
ať to nezakřiknete! Ještě nemáme všechno domluvené,
vedeme sáhodlouhá jednání

s majiteli z řad dělnicko-rolnické společnosti s ručeným
omezeným. Nic tedy ještě není
jasné,“ mírnil optimismus
Agentury Hóser primátor
Prostějova Miroslav Nakaseseděl. Na druhé straně právě
první muž prostějovského radnice se už teď těší na to, jak
ze stolu smete jeden obrovský
problém. Ani konšelé totiž
nechtějí slyšet o tom, že by
toto společenské zařízení stavěli někde na periferii města.
A navíc je potřeba co nejrychleji zalepit pusy pánům Převrátilům či Matyášům, kteří do
radních neustále šijí a málem
je chtějí zastřelit za městskou
velezradu. „Byla by to paráda, kdyby kulturák zůstal tak
blízko centra města. Vždyť já
si pamatuju, že jsme do Dělnického domu chodili na plesy
a já osobně jsem tady měla
první rande. A zatrsat bych si
tam šla ráda znovu,“ netajila
se svým přáním náměstkyně
primátora Ivana Hemeráková.

Velký prostor Dělnického
domu, ve kterém ještě donedávna působil supermarket
Vasila BILLAka, je teď volný.
Jediným problémem je herna,
která zde funguje pořád a její
majitele bude těžké vyhodit.
„Přinutíme je k emigraci,“ nebere si servítek náměstek primátora pro stavební investice
Zdenda Fišerák.
Na co nejrychlejší stěhování se
těší také novopečený šéf Společenského domu Ivo Pišta. „No
dyť! Když jsem se rozhlížel po
tomhle baráku, tak jediné možné, co je s ním potřeba udělat,
je odbouchnout ho jako Oděvní
podnik. Do Dělňáku se těším,
budu tam mít mnohem pohodlnější šmajchlkabinet než tady
v´kasku´,“ nechal se před Agenturou Hóser slyšet Ivo Pišta.
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...

Humle, starejte se
o sebe!
Pořádně mě dožrala reakce poslance Humla, který kritizoval
prostějovskou tenistku Petru
Kvitovou, že je občankou Monaka a tamtéž také odvádí daně.
No a co, pane Humle? Proč
nekritizujete a neděláte něco
pro to, aby se v této republice
nekradly miliardy korun nebo
přinejmenším aby tuneláři byli
dostatečně potrestáni za rozkrádání této republiky? Na rozdíl
od těchto lumpů si slečna Kvitová vydělala své miliony poctivě a je čistě a pouze její věcí,
co s vydřenými penězi udělá.
Ostatně, není to o svobodné
vůli člověka, občanem jakého
státu chce být? Kdyby tento
stát neodíral lidi, kteří si dokáží
vydělat velké peníze a nezáviděl jim, tak například sportovci
vůbec nemusí uvažovat o tom,
že budou platit daně jinde. Pane
Humle, nepozorujte, kolik kdo
vydělává (poctivě) peněz a starejte se radši o sebe!
Jindřich Khýr, Prostějov

Už je toho
smradu dost
Už před dvěma měsíci jsem
poukazovala na šířící se zápach, který se line z mlýnského
náhonu v Kolářových sadech.
Ten se nyní rekonstruuje, a tak
je přítok vody zastaven hrází.
Voda však v těchto místech
hnije a zvláště v současných
horkých a dusných dnech neuvěřitelně smrdí. Přitom se
mi nezdá, že by dělníci nějak
s opravami spěchali. Pozoruji
je každý den z okna paneláku
a jejich pracovní tempo je mírně
řečeno velmi laxní. Copak by
se nedala rekonstrukce náhonu
zrychlit? Patrně tyto práce nikdo z magistrátu nekontroluje.
Jan Lavička, Prostějov

Snad jsou pod
kontrolou
Jsem ráda tomu, že autobusová
zastávka u Hané v Plumlovské
ulici za poslední týdny prokoukla a že město nechalo odstranit sprejerské nápisy. Jeden
z obchůdků na této zastávce je
dokonce už v provozu. Jenom
bych chtěla upozornit, že ve
večerních a nočních hodinách
tady vysedává mládež pochybného vzezření, kouří a pije alkohol. Já jenom doufám, že jsou
pod častou kontrolou hlídek
městské policie, protože podle
mého názoru jsou právě mezi
těmito mladými lidmi potencionální sprejeři a vandalové,
kteří by zastávku mohli opět
poškodit.
Jana Marvanová, Prostějov

Díky za poctivost
Minulý týden jsem jela autobusovou linkou číslo pět k nemocnici na vyšetření. Až na poliklinice jsem si uvědomila, že jsem
v autobuse nechala kabelku s peněženkou a doklady. Nevěděla
jsem v tu chvíli, co dělat. Vrátila
jsem se zpátky na zastávku a asi
za hodinu přijela „pětka“ ke špitálu znovu, naštěstí se stejným řidičem. Ani jsem se ho nemusela
ptát, už mi vyběhl vstříc s mou
kabelkou! Tímto mu děkuji,
i když jsem se ho v té rychlosti
nestačila ani zeptat na jméno.
Jarmila Nováková, Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Koupání v plumlovské přehradě se ještě před rokem mohlo zdát
jako „stavění vzdušných zámků“ a světe div se, tohle léto se již konečně můžeme jít zase ráchat k Vrbičkám či k Valáškovi. Ačkoliv
podle posledních výsledků rozboru krajských hygieniků se ve vodě
vyskytovaly sinice, tento stav byl prý dočasný. Voda v přehradě by
tak měla být ke koupání již vhodná. Osprchování však po koupání jistě neuškodí. A co naši spoluobčané? Chystají se na koupání
v plumlovské přehradě? To jsme zjišťovali v uplynulém týdnu...

PLÁNUJETE SE KOUPAT V
PLUMLOVSKÉ PŘEHRADĚ?
Marcela NAVRÁTILOVÁ
Prostějov

Ludmila KUBÍČKOVÁ
Prostějov

ANO

NEVÍM

„Na plumlovské přehradě jsem
se ještě letos podívat nebyla,
ale jakmile bude teplo, zkusím
to. Podle všeho by měla být
voda ke koupání vhodná, takže už se těším. Jsem ráda, že je
přehrada opravená a vyčištěná.
Je tam možnost koupání, letní
kino, golf, občerstvení, hudba a šlapadla, takže ideální na
trávení pěkného víkendu. Ráda
se tam i procházím a jezdím
na kole. Pěkné prostředí a vše
k dispozici, takže snad to tam
zase začne žít.“

„Na koupání se chystám, ale
ještě nevím, jestli v plumlovské
přehradě. Možná, kdyby byla
teplá voda, tak bych se tam koupat šla, protože ani kvalita už prý
není nejhorší, takže uvidíme.
Dříve jsem se na přehradu chodívala často koupat, jak na pláž
u Vrbiček, tak i naproti k Valáškovi. Bývala tam výborná atmosféra. Když už se napustila voda
a určitým způsobem se o přehradu pečuje, bylo by fajn, kdyby
tam ´cestovní ruch´ zase ožil.
Dispozice tam k tomu jsou.“

Nová posila „eskáčka“?

I PSI UMÍ ZPRACOVAT MÍČ!

Trápí vás stereotyp ve vztahu? Pak neleňte a co nejdříve
postel vyměňte za něco neobvyklého. Auto, výtah, stan, fotbalové hřiště či lavička v parku... Fantazii se meze nekladou.
Podle světové odbornice na sex a milování Charlotte Laboucheové je totiž zcela jedno, kde se milujete, hlavně když
opustíte pohodlí a fádnost postelí.
Sexu stereotyp prý totiž vůbec nesluší, a pokud si v něm někdo libuje, zajisté to není z důvodu toho, že jim tento způsob
vyhovuje, nýbrž že doposud nic lepšího nezkusili.
Samozřejmě příliš adrenalinu někdy může být značně vysilující, nicméně jako ozvláštnění vztahu a probuzení nové
touhy, proč ne?
Tento týden byste mohli vyzkoušet například sex na lavičce
v parku. Těch je totiž všude spousta a proč nevyzkoušet jednu z nich? V rámci bezpečnosti jen dbejte na to, aby byla lavička pořádně upevněna v zemi, aby se s vámi nepřevrátila,
či aby právě na ni nesměřovala bezpečnostní kamera městské policie a vás zcela nemístně nevyrušila noční hlídka.

Fotbalový vetřelec. Při Krumsínském Haná Cupu se ve velmi dobrém světle ukázal jeden ze čtyřnohých diváků, jehož okamžitě překřtili na „čtyřnohého Messiho“.
Foto: Lenka Sedláčková

Exkluzivním snímkem se Večerník vrací k největšímu turnaji v malé kopané
na Prostějovsku Haná Cup v Krumsíně, který se uskutečnil o prvním červencovém víkendu. A k vidění zde totiž nebyly pouze ekvilibristické kousky
fotbalistů, ale také zástupců psí říše! Jeden ze čtyřnohých talentů by klidně
mohl být novou posilou 1. SK Prostějov...
Prostějov/mik
K zajímavému okamžiku došlo v Krumsíně ve chvíli, kdy se při jednom z turnajových utkání
míč z vymezeného hřiště pro malou kopanou dostal do zámezí. Letící „merunu“ totiž naprosto
bravurním způsobem zpracoval pes, jehož páníček s ním na vodítku pyšně kráčel okolo hřiště.
Problém nastal jen ve chvíli, kdy hráči chtěli míč zpět, aby jeden z nich zahrával aut. Milý psík
se totiž do balónu zakousl a mazal s ním pryč! A hoňte ho někde po Krumsíně...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Ptení: obchvat v nedohlednu

a velké dopravní trable za dveřmi
Prostějov/mls

INZERCE

PONDĚLÍ 22. ČERVENCE 2013
Osmdesát kamionů každý den projíždí Ptením. Některým místním
každý z těžkých náklaďáků duní i 1,5 metru od postele. Nelze se
divit, že se omítky drolí a domy praskají. Důvodem je i to, že po
silnici z Ptenského Dvorku do Růžova a Přemyslovic už neprojedete
ani v tanku. A její stav se letos určitě nezlepší. „Situace začíná být
kritická,” uvědomuje si starosta Ptení Jiří Porteš.

ČERVENEC 2014

jak šel čas Prostějovem ...

Mlýnská ulice
Název pochází už z 16. století. Ulice je pojmenovaná podle
směru k tzv. Hornímu mlýnu. Název se užíval již od 16. století,
oficiálně od května 1881 (do roku 1892 a v letech 1940-1945
německy Mühl-Gasse). Poblíž severního konce ulice stojí tradiční
pohostinství Pod Žudrem. Předchůdce současného domu měl již
od roku 1499 výčepní právo, v 18. stol. zde díky výhodné poloze
vznikl zájezdní hostinec. V domě č. 8 byla již v listopadu 1882 otevřena mateřská školka. Domy č. 12-14 vlastnili bratři Wilhelmové,
majitelé továrny s drátěnými výrobky. Za domem později vznikl
areál podniku TONA. V objektu č. 30 sídlila sladovna Hamburger
& Singer, později firma Moragro. V ulici působí i Soukromá pohřební služba Václavková a spol. s.r.o, která v Prostějově funguje
již od roku 1993.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Svatoplukova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

KONZERVY...

Kuře na paprice
Bistro
72g

Western
fazole
415g

Lečo
s klobásou
430g

Guláš mexický
Hamé
415g

Maďarský
guláš
400g

Luncheonmeat
Hamé
400g

29,90

39,90

49,90

41,90

52,90

49,90

-

-

-

-

39,90

-

-

39,90

47,50 (400g)

-

39,90

29,90

27,90

37,90

35,90 (400g)

-

49,90

29,90

28,90

39,90

31,90

-

33,90

33,90

31,90

-

29,90

29,90

44,90

39,90

Naše RESUMÉ
Také nemáte čas uvařit si
jídlo? Pak určitě nepohrdnete
konzervami či polotovary. Kuře
na paprice seženete nejlevněji
v Kauflandu, chuťově velmi
dobré Western fazole kupte
tamtéž. Pro lečo s klobásou
si ale zajeďte do Intersparu,
stejně jako pro konzervu
mexického guláše. Guláš
maďarský mají za nejmenší
peníz v Tesku a luncheonmeat
od Hamé mají nejlevnější
v Bille a Kauflandu.
Tož, nechte si šmakovat!
Průzkum proveden
ve středu 16. července 2014

To bude mazec! Už tak hodně vytížené Ptení za pár týdnů čeká další náročná zkouška. Začátkem října zde začnou s výstavbou kanalizace. S tím
bude logicky spojena řada uzavírek. Přitom až do začátku prosince má být
zcela uzavřena silnice z Růžova do Přemyslovic, která představuje druhou
možnou přístupovou cestu do obce. Společnosti Agrop a pila Javořice by
tak na několik týdnů mohly zůstat zcela odříznuty od světa. „Jsou to jedni z největších zaměstnavatelů v regionu a něco podobného by je mohlo
vážně existenčně ohrozit,” uvědomuje si starosta Ptení Jiří Porteš. Proto
bude hlavní tah obcí během budování kanalizace uzavřen až po prosinci,
a to na co nejkratší dobu. „Podle odhadů by to měly být tři týdny. Během
nich budou kamiony do obou firem jezdit přes Růžov a Přemyslovice. To
už by měl být úsek v Přemyslovicích opět otevřen a zbytek cesty, která je
v katastrofálním stavu, alespoň provizorně opravený,” dodal Porteš. Nejde přitom pouze o obě soukromé společnosti. Během budování kanalizace se dají očekávat i potíže s dopravou dětí do místní školy. Vše by vyřešil
obchvat Ptení, ten je však stále v nedohlednu. „Ze strany Olomouckého
kraje mi bylo řečeno, že tento projekt nespí a že bude zahrnut do plánů
spojených s plánovaným obchvatem Vícova. Nic konkrétnějšího však
v tuto chvíli bohužel nevím,” uzavřel Jiří Porteš.

Zastupitel Vladimír Komínek:

Snažili se mě UPLATIT!

Obchodní společnost Lidl se
po dvou zamítavých hlasova10
cích procesech
Zastupitelstva
lety
města stále ještě nevzdává naděje proniknout na prostějovský trh a nadále chce získat
lukrativní pozemek v centru
města na místě současných
Technických služeb.
Prostějovský podnikatel a zastupitel města Vladimír Komínek
ale Večerník informoval, že mu
ze strany společnosti Fuertes Development (zastupuje obchodní
řetězec Lidl), byla nabídnuta
smlouva na rovný jeden milion
korun. Vladimír Komínek měl za
tuto částku pro společnost zajistit
pozemek pro další supermarket
OBI na frekventovaném místě při
výjezdu z města směrem na Olomouc. Navíc za tyto peníze nesmí
na zastupitelstvu hlasovat proti
Lidlu! „Jedná se o klasický úplatek, byť velmi zvláštní formou. Po
napsáno
před

poradě s právníkem uvažuji nad
trestním oznámením,“ sdělil nám
exkluzivně Vladimír Komínek.
Pokus o úplatek však naprosto odmítá jednatel společnosti Fuertes
Development. Je to samozřejmě
nesmysl, něco takového bych si
nikdy nedovolil. Pana Komínka
jsem skutečně navštívil, ale jenom pro to, abych ho přesvědčil
o tom, že Lidl v Prostějově má
svůj smysl. Zároveň jsem mu
chtěl vysvětlit, že jako pro majitele supermarketu Sandra pro něj
nebude Lidl konkurencí. Ano,
padla řeč o OBI, a pan Komínek
mi sám v tomto ohledu nabídl
svoji pomoc. Doslova mi řekl,
že v Prostějově zná hned několik
majitelů lukrativních pozemků
a že mi jeden z nich zařídí. Vyloženě mi řekl, že tato spolupráce by
měla být podložena smlouvou. Ta
byla skutečně sepsána, ale na základě požadavků pana Komínka.
Nikdy ale nebyla podepsána ani
jednou stranou,“ namítl Zdeněk
Přichystal, jednatel společnosti
Fuertes Development.

Zpravodajství
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Vladimír Váňa: Lichváři lidi odírají zcela bez zábran
Soudce prostějovského soudu sleduje nárůst obětí nepoctivých půjček
„Půjčit si peníze je snadné jako ženu pomilovat, dluh
splatit těžké jako dítě porodit.” To by si měl uvědomit
každý, kdo přemýšlí o tom, že si půjčí. Celou záležitost stále víc vyostřuje řada nepoctivých lichvářů,
kteří se třesou, až vás kvůli pár korunám oberou
úplně o vše. Svého cíle dosahují díky spolupráci
s některými právníky, notáři i exekutory. „Nikdy se
nevzdávejte bez boje,” doporučuje obětem lichvářů
soudce prostějovského soudu Vladimír Váňa, kterému rukama prochází tisíce nařízených exekucí.
Prostějov/mls
Lichváři u nás podle Vladimíra
Váni mají kvůli nečinnosti státu
zcela volné pole působnosti. „Jsme
jedním z mála států, kde stále nebyl
přesně definovaný lichvářský úrok.
Přitom lichva byla stíhaná už ve
středověku či za Rakousko-Uherska. Nechápu, proč už dnes není,”
míní Vladimír Váňa. Podle soudce
by přitom nebylo těžké stanovit
úroveň nepoctivé půjčky. „Půjčky
s úrokem vyšším jak osm procent
ročně by už klidně mohly být považovány za lichvu,” upřesnil Váňa.

pro ně není zajímavý. Lichváři se
naopak třesou na to, až jejich klient
nedodrží některou ze splátek. Těší
se totiž, až si budou moci naúčtovat mastné pokuty, za nedodržení
smlouvy. O jejich existenci často
dlužníci nemají ani tušení,” vyjádřil se Váňa. Díky takto napsaným
smlouvám mohou lidé kvůli nepatrnému dluhu přijít třeba i o střechu
nad hlavou. „Už jsem viděl žalobu
i kvůli devadesáti korunám,” zmínil
jednu z kuriozit Váňa.

Bez porady s právníkem
u notáře nic nepodepisujte!

Ideální dlužník pro lichváře? Lichváři čím dál častěji nechávají
své oběti nevýhodné smlouvy poTen, který nesplácí!
depsat u notářů. „S takovým zápi-

Zprostředkovatelé půjček, kteří na
první pohled působí velmi uhlazeně, sahají k celé řadě „podpásovek”.
„Člověk, který pravidelně splácí,

sem totiž mohou okamžitě běžet za
exekutorem. Pokud by se museli
lichváři domáhat nejdříve rozsudku soudu, ten by jim mohl jejich

„Jsme jedním z mála států, kde stále nebyl přesně
definovaný lichvářský úrok. Přitom lichva byla
stíhaná už ve středověku či za Rakousko-Uherska.
Nechápu, proč už dnes není!”
Vladimír Váňa k současnému stavu českého zákonodárství
lého bydliště na radnici. „Pokud
si dotyčný přestane přebírat poštu
a nebude se nějak bránit, mohou
si s ním lichváři dělat absolutně,
co chtějí. Téměř nikdo jim v tom
nezabrání. A soukromí exekutoři
si ho už najdou. Stačí, když někde
bydlí, někde pracuje nebo pobírá
dávky. Exekutoři už si cestu k jeho
penězům vždy nějak najdou,” vyBydliště na radnici vás
jádřil se Váňa. Zdálo by se, že jepřed exekutory nezachrání dinou ochranou před exekutory je,
Pokud už exekutoři tlučou na pokud nemáte vůbec nic. Ale ani
vaše dveře, bývá na každou radu v takovém případě nemusí být vapozdě. V takovém případě se člo- šim útrapám konec.
věk musí situaci postavit čelem. Exekutoři mají žně i u lidí,
Když se bude snažit strkat hlavu
kteří si nic nepůjčili
do písku, stane se z něj štvanec,
který nakonec stejně dopadne až Kromě sebe samotného dostává
na samé dno. Nikam nevede ani dlužník do obrovských probléstále populárnější přehlášení trva- mů i své nejbližší. Často se jedná
nehorázné požadavky zamítnout,”
vysvětlil Váňa. Z toho vyplývá, že
každý, kdo se chystá u notáře něco
podepsat, by se měl nejprve poradit s právníkem. Zjistí tak, zda ze
smlouvy pro něj nevyplývá nějaké
neúměrně vysoké riziko. „Může mu
to zachránit spoustu peněz i nervů,”
zdůraznil Vladimír Váňa.

o lidi, kteří si nikdy nepůjčili ani
korunu „Na dluhy svého partnera
nedoplatí pouze jeho manžel či
manželka. Případů, kdy pracovití
rodiče skončí v insolvenci kvůli
nezdárnému potomkovi, který
jenom chlastá a užívá si života,
stále přibývá,” upozornil Vladimír
Váňa.
Počet půjček a jejich dopad na společnost je přitom naprosto devastující. Před pár dny oznámil Centrální
registr dlužníků ČR, že již eviduje
více jak tři miliony záznamů! „Moje
žena právnička některým svým klientům říká, že je nutné, aby v jejich
rodině zůstal alespoň jeden člověk,
který nikomu nic nedluží a zároveň
vlastní nějakou nemovitost. Ale
i tohle už občas začíná být problémem,” uzavřel Vladimír Váňa.

Ví, o čem mluví. Soudce Okresního soudu v Prostějově Vladimír
Váňa má s exekutory a také s potíráním lichvy letité zkušenosti.
Foto: archiv Večerníku

ZAPLAŤTE za odpad v Prostějově! Při požáru garáže v Čechovicích
DOBRÝ VTIP! Držovičtí obdrželi dopis:

Prostějov, Držovice/mik – Nebýt
vykulených očí držovických občanů, byl by to skutečně dobrý
vtip! Administrativní chybou
obdrželi lidé ze sousední obce od
prostějovského magistrátu písemnou výzvu, aby zaplatili šest
set korun za odvoz komunálního odpadu v Prostějově!
„Je to prostě tak a považuji to za
velice nešťastnou chybu. Firma,
která pro náš magistrát obstarává
písemnou komunikaci s občany,
odeslala všem Prostějovanům

upozornění, že se blíží třicátý červen, a s tím i povinnost zaplatit
poplatek za odvoz komunálního
odpadu. Tento dopis ale odešel,
bůhvíproč, i více než dvěma stovkám držovických občanů,“ šokoval Večerník Miroslav Pišťák,
primátor Prostějova. Jeho slova
potvrdila i starostka Držovic. „Já
myslím, že to bylo více než dvěma stovkám našich občanů. To, že
mám zaplatit za prostějovský odpad, jsem dostala i já! Bylo z toho
pozdvižení v celé obci. Je vidět, že

Prostějov po nás stále touží,“ brala
vše s humorem Blanka Kolečkářová.
Až o pár dní později se vysvětlilo,
že šlo o omyl, a že v databázi se
nevysvětlitelným způsobem objevily i osm let staré adresy držovických, dříve prostějovských občanů. „Firma, která nám písemnou
komunikaci zajišťuje, byla zřejmě
přespříliš horlivá. Držovickým občanům se ale okamžitě omluvila,“
konstatoval prostějovský primátor
Miroslav Pišťák.

HLEDANÁ slečna se skrývala
před strážníky POD PULTEM!
Prostějov/mik – Celostátně
hledaná dívka z Prostějova,
která podle informací Večerníku utekla z výchovného
ústavu, se potloukala po městě. Ne však dlouho, strážníci ji
zadrželi i přesto, že slečna se
snažila důmyslně skrýt…
„Ve čtvrtek na základě volání

oznamovatele, který informaci
o hledané osobě získal prostřednictvím tisku, se podařilo strážníkům tuto osobu zadržet. Sdělení
všímavého občana bylo přijato
na linku 156 po dvacáté hodině.
Dívka se měla nacházet na tržnici
v Uprkově ulici. Hlídka v uvedené
lokalitě zastihla skupinu několika

osob. Při důsledném prověření daného místa se uvedenou slečnu podařilo nalézt. Schovávala se před
strážníky za betonovým pultem.
Po ověření její totožnosti byla na
služebně obvodního oddělení předána policistům,“ řekla Večerníku
Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově.

Řidič usnul a boural na dálnici

Prostějov/mik - Zřejmě mikrospánek stojí za havárií osobního
vozidla Škoda Octavia, ke které
došlo v neděli 13. července krátce po třetí hodině odpoledne na
rychlostní komunikaci R46. Nehoda však byla na policii nahlášena až v úterý!

„Ano, byla ohlášena řidičem
až dodatečně. Ze zjištěných
informací vyplývá, že devětapadesátiletého muže za volantem Škody Octavia, který jel ve
směru z Prostějova na Vyškov,
zřejmě přemohl mikrospánek
a s vozidlem najel do středových

svodidel. Následkem toho došlo
k poškození celého levého boku
vozidla. Škoda byla vyčíslena na
130 tisíc korun. Ke zranění osob
nedošlo,“ popsala karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

vynesli hasiči PLYNOVOU BOMBU!

Čechovice/mik – Tak to bylo na
poslední chvíli. Při požáru garáže předminulou neděli v Čechovicích hasiči vynesli z ohně
propan-butanovou láhev. Nebýt
toho, mohlo dojít ještě k většímu
neštěstí.
„V neděli 13. července byl těsně
před půl sedmou ráno oznámen
na naše operační středisko požár
garáže v Čechovicích. Na místo

vyjeli profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči z Vrahovic
a Krasic,“ informovala Večerník
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Hasiči po příjezdu zjistili, že
hoří uvnitř garáže, která stála
u rodinného domu. „Garáž využíval majitel spíše jako dílnu,
byla vybavena starším nábytkem

Škoda za 150 tisíc. Požár garáže v Čechovicích mohl skončit hůř, nebýt rychlého zásahu hasičů.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Byli rychlí. Hasiči přijeli na místo požáru během pěti minut.
Foto: HZS Olomouckého kraje

a nebylo v ní zaparkované vozidlo. Průzkumem uvnitř nalezli
hasiči propan-butanovou láhev,
kterou vynesli ven a ochladili na
volném prostranství. Požár zničil
vybavení garáže, starší nábytek
a rozšířil se také do mezistropních

prostor,“ přiblížila situaci z místa
požáru mluvčí krajských hasičů.
Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn, plameny se nedostaly mimo
prostor garáže. Výši škody vyčíslil
majitel na 150 tisíc korun, příčina
vzniku požáru se šetří.

Za zranění si MŮŽE SÁM!
Motorkář napálil do auta s řidičkou

Prostějov/mik - Ve středu 16.
července kolem poledne došlo
na Vojáčkově náměstí v Prostějově ke střetu motorkáře
s osobním vozidlem. Přišlo se
na to, že mladý řidič motocyklu si za srážku může sám.
„Z prvotního šetření vyplývá,

že ke střetu došlo v okamžiku,
kdy čtyřiadvacetiletý motorkář,
který jel od ulice Olomoucké
směrem na Svatoplukovu, si
při jízdě v levém jízdním pruhu
pozdě všiml stojícího vozidla
Ford Focus, jehož dvaatřicetiletá řidička zastavila před se-

maforem. Motorkář se jí snažil
vyhnout, vybočil vpravo, avšak
zachytil motocyklem o pravý
zadní roh vozidla. Po střetu spadl na zem,“ popsala havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.

Podle prvotní lékařské zprávy
motorkář utrpěl lehké zranění
s předpokládanou dobou léčení
do sedmi dní. Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou, hmotná
škoda byla vyčíslena na 40 tisíc
korun. Motorkáři byla uložena
bloková pokuta.

„Manželka mohla přijít o život,“
Auto
srazilo
na
kruháči
cyklistu
zděsil se Tomáš Večeřa

Prostějov/mik - K politováníhodné události došlo v pátek
20. června odpoledne, kdy se
v Prostějově stala dopravní
nehoda, jejíž následky budou
ještě nějakou dobu pořádně
doznívat. Večerníku se ozvala
žena, která bez nadsázky přežila svoji smrt...
„Manželku srazil řidič svým
autem v Olomoucké ulici těsně
po šestnácté hodině a před půl
pátou ji už sanitka přivezla do
nemocnice. Stěžovala si na bolesti na prsou a velmi těžce se jí
dýchalo. Lékař provedl základní
vyšetření a poslal ji na rentgen.
Asi po hodině doktor řekl, že
rentgenové vyšetření neprokázalo žádné závažné zranění
a že si ji můžeme odvézt domů.
Přestože moje žena neustále při
dýchání chrčela a na pravé horní
části těla se jí začal tvořit obrovský hematom, lékaře jsme po-

slechli a jeli,“ popsal exkluzivně
pro Večerník okamžiky těsně po
nehodě manžel zraněné ženy
Tomáš Večeřa. Jak dodal, v tu
chvíli neměli důvod nedůvěřovat verdiktu lékaře. O to více se
jim za pár hodin víra v medicínu
mohla vymstít. „Žena nemohla
ten večer vůbec usnout a kolem půlnoci ji postihl záchvat.
Dusila se, vykašlávala krev
a navíc křičela bolestí. Ještě že
byli doma i syn Tomáš. Naložili
jsme ji a uháněli zpátky do nemocnice. Byl tam už jiný lékař,
který se naprosto zhrozil jejího
stavu. Okamžitě nařídil podrobnější rentgenové vyšetření, ale
také CT vyšetření,“ svěřil se dále
Tomáš Večeřa starší.
Za další hodinu nemohli členové
rodiny ani věřit tomu, co jim přítomný lékař sdělil. „Jeho diagnóza nás úplně šokovala. Bylo nám
řečeno, že Anna má tři zlomená

žebra a částečně propíchnutou
pravou plíci od řídítek kola, jak
ji zmiňovaný řidič srazil! A najednou ti doktoři začali létat úplně
jinak. Manželku hospitalizovali
s tím, že musí okamžitě na operaci. Prý jde o vteřiny, kvůli hrozbě
embolie. Nedokážu popsat pocity, které nás v tu chvíli postihly.
Okamžitě jsme si ale řekli, že tak
nebetyčné šlendriánství prostějovských lékařů nenecháme jenom tak. Vždyť kvůli nim mohla má žena přijít o život! Jak je
vůbec proboha možné, že doktor
prostějovské nemocnice nedokáže ani pod rentgenem rozeznat
propíchnutou plíci a zlomená
žebra? Rozhodně celou záležitost
předáme právníkům,“ podotkl
pochopitelně rozhořčený Tomáš
Večeřa.
Na celou situaci se Večerník
dotázal i tiskové mluvčí společnosti Agel, která provozu-

je prostějovskou nemocnici.
„V současné chvíli nemáme právo veřejně komentovat zdravotní stav pacientky, proto nám to
v tomto případě, kdy je popisován
diagnostický postup v negativních souvislostech, znemožňuje
celou věc blíže vysvětlit a obhájit.
Přestože to zajisté poškodí jméno
nemocnice, která v tomto případě
nikterak nepochybila, budeme
ctít ochranu osobních údajů pacientky a nebudeme proto okolnosti případu jakkoliv podrobněji
popisovat,“ odpověděla do redakce Hana Szotkowská, tisková
mluvčí společnosti Agel.
Dnes je už naštěstí Anna Večeřová z Držovic na tom zdravotně
mnohem lépe a po dvou náročných operacích je propuštěna
do domácího léčení. „Nebýt ale
manžela a mých synů, už bych na
tomto světě nebyla. Udusila bych
se,“ oddechla si.

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
krátce před šestou hodinou
ráno se na kruhovém objezdu
ulic Kojetínské a Průmyslové
střetl cyklista s osobním vozidlem. Devětapadesátiletý muž
byl naštěstí zraněn jen lehce
na noze.
„Devětapadesátiletý cyklista při
vyjíždění z kruhového objezdu

směrem na ulici Královickou
pravděpodobně nedodržel bezpečnou vzdálenost za osobním
vozidlem Jaguar, které jelo před
ním ve stejném směru, a zezadu
do něj narazil. Při nehodě došlo,
podle prvotní lékařské zprávy,
k lehkému zranění cyklisty na
noze s blíže neustanovenou
dobou léčení. Alkohol u obou

účastníků vyloučila dechová
zkouška, hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na 35 tisíc
korun,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Nehodu nadále šetří policisté
dopravního inspektorátu Prostějov.

O víkendu se v Prostějově také KRADLO

Prostějov/mik - Ani o parných
víkendových dnech si zloději
v Prostějově nedali pokoj! V ulici Na Stráži nenechavec vykradl škodovku a před hospodou
v Kostelecké ulici chmaták čmajznul kolo.
„Škodu za 25 tisíc korun způsobil
zatím neznámý pachatel, který se
někdy v čase z pátku na sobotu
vloupal do osobního vozidla Škoda
Octavia, které bylo zaparkované na

ulici Na Stráži. Do vozidla vnikl po
rozbití okna a z vnitřních prostor
odcizil tři zde ponechané batohy
s celým obsahem. Kromě oděvních
svršků v nich byly i firemní písemnosti, svítilna, klíče a další věci
osobního charakteru. Třem poškozeným tak vznikla celková škoda
za 19 200 korun,“ informovala Večerník o první lumpárně Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.

V kurzu jsou u zlodějů ale také jízdní kola. „O jedno z nich, v hodnotě
patnáct tisíc korun, přišel dvaatřicetiletý muž, který ho nechal volně
opřené o zeď před vchodem do
jednoho z restauračních zařízení na
Kostelecké ulici v Prostějově. Kolo
tam odstavil krátce po třetí hodině
v neděli ráno. Když se pro něho za
zhruba dvacet minut vrátil, už tam
nebylo,“ konstatovala mluvčí krajské policie.

Téma Večerníku, společnost
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ěEMESLNÍK
Měli jste štěstí na dobrého řemeslníka?

Stále nemáte opravený zvonek, potřebujete
vyměnit vodovodní baterii, upravit zahradu
nebo opravit kapající kohoutek či protékající
záchod? Pak není nic lepšího a jednoduššího než si zavolat hodinového manžela, takového Ferdu Mravence, který zvládne práci
všeho druhu. Služby hodinového manžela
jsou vhodné pro všechny, kteří potřebují
profesionálního pomocníka na menší, ale
i větší opravy, údržbu, montáže a další práce.
Kdy se vyplatí zavolat hodinového manžela
a jak se na něj máme připravit? Kolik stojí či
co od něj můžeme očekávat? To se dozvíte
na dnešní tematické straně, která je věnována právě těmto šikovným pomocníkům…
Připravila: Aneta Křížová

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www. vecernikpv.cz

Nevíte si rady? Tak si zavolejte
hodinového manžela

Nemusíte mu vařit, prát ani po
něm uklízet. Navíc vás nebude
osočovat, že jej pořád jen kvůli
něčemu napomínáte. Možná
na vás nebude dokonce ani
mluvit. Přitom v domácnosti
udělá téměř vše, co je potřeba,
a navíc bez řečí. Ano, takový je
hodinový manžel. Mohlo by se
zdát, že pro některé je to snad
ideální manžel. Jediné, co je
potřeba, je zaplatit mu...
Kdo je to vlastně hodinový manžel? Ten kdo vám namontuje
police, provede údržbu zahrady,
opraví vše, co je doma potřeba,
ale také uklidí či vyklidí prostor
nebo provede potřebné elektrikářské a instalatérské práce.
Vždy samozřejmě záleží na
vašem požadavku a odbornosti
konkrétního hodinového manžela. V roce 2003 se z mužské
šikovnosti a zručnosti stala živ-

nost. První firma na pronájem
hodinového manžela vznikla
v Moskvě a, světe, div se, tento
nápad byl veleúspěšný. Telefony
se v této firmě nezastavily ani na
minutu. O hodinového manžela
byl takový zájem, že se tento
nový druh práce začal rozšiřovat
po celém světě. Hodinový manžel si poradí takřka s čímkoli, je
to takový Ferda Mravenec, práce
všeho druhu. Jediné, co hodinový manžel neposkytuje, jsou
erotické služby. Ty k poskytovaným službám skutečně nepatří, ačkoliv nejčastějšími klienty
jsou ženy. Právě ženy bývají
často v oblasti technických záležitostí bezradné. Přibývá však
stále více manželek i mužů, kteří na domácí práce nemají čas.
Přijdou domů z práce, padnou
na gauč a následně do postele.
O víkendu pak chtějí odpočívat,

Šest z deseti
ProstČjovanĤ
mČlo v pĜípadČ
potĜeby štČstí
na dobrého
Ĝemeslníka.

takže pro ně není nic jednoduššího než zavolat hodinového
manžela. Novinkou u některých
firem, které poskytují služby hodinového manžela, je i drobná
údržba automobilů. Ta zahrnuje
čištění interiéru, výměnu náplní
a celkovou přípravu na sezónní
provoz. Jediné, co však hodinový manžel neumí, je patrně šití,
pletení a háčkování, což se už
dnes ale stejně moc nevidí ani
u žen. Potěšit vás ale může to, že
většina hodinových manželů si
po sobě dokonce i uklidí.

INZERCE

StĜední odborná škola
vzorek: 340 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Jak se připravit?
Hodinový manžel není placený společník, tudíž si nemusíte připravovat nejlepší
spodní prádlo, které máte,
nýbrž jen přesné požadavky
na práci u vás doma. Hodinového manžela si však nezvou
jen ženy, ale čím dál častěji
i muži, kteří buďto potřebnou práci nezvládnou, neumění, nejsou ochotní, nemají
čas či se jim zkrátka nechce…
A jak vlastně vznikl výraz
„hodinový“? Jednoduše z důvodu, že u vás doma stráví jen
dobu potřebnou k provedení
práce, právě tak třeba jen jednu hodinu. Průměrně strávená
doba se většinou pohybuje
kolem dvou až třech hodin, záleží na složitosti práce a úkonu.
Než si však takového zručného
pomocníka pozveme domů,
je potřeba si uvědomit, s čím
budeme potřebovat pomoct.
Pokud nám kape kohoutek,
je jasné, co budete chtít, ale
jestliže vám protéká záchod,
padají dveře od skříně či nestíháte úklid domu, natož pak
ještě zprovoznit nefunkční
světlo či zvonek je nutné si
udělat menší seznam. Než
si tedy hodinového manžela
pozveme, projdeme celý byt
a porozhlédneme se, co všechno je nutné opravit či uklidit
apod. Pokud toho bude více,
vše si zapíšeme. Na co bychom
také neměli zapomenout, je

dotaz ohledně ceny za provedení práce. Někteří hodinoví
manželé si účtují hodinovou
taxu, jiní zase druh práce
a případně použité náhradní
díly, materiál či součástky
a podobně. Ceny jsou různé, obvykle se pohybují
kolem dvou set korun za
hodinu, k ceně někdy bývá
připočtena ještě cesta, tedy
kilometrovné. U některých
manželů bývá často první
hodina dražší a další již pak
o něco levnější. Nabídky hodinových manželů najdete
v novinách či na internetu.
Hodinový manžel dovede
kvalitně provést svou práci,
ale umí i dobře poradit nebo
zajistit kompletní nákup. Nyní
si tedy shrneme, co všechno
hodinový manžel dovede:
stěhování a montáž nábytku,
úklidové práce včetně odklizení sněhu a podobně, veškeré údržbářské práce, opravy,
montáž, věšení obrazů, světel,
osvětlení, montáž satelitů, antén, satelitních kompletů, ale
i naladění vaší televize. Zajistí i výměnu zámků, kování,
opravy oken, výměny skel
a skleněných výplní. Samozřejmě provede i výměnu žárovek, zářivek, montáž světel
a svítidel a drobné elektroinstalatérské práce. Opraví,
pomohou a poradí si s každou
závadou i problémem.

„S každým odchází kousek mne,“
říká smuteční řečník Eliška Komárková

Prostějov/red - S Eliškou Komárkovou se můžete potkat v poněkud netradičním prostředí – v prostějovské smuteční obřadní síni, kam doprovázíme na poslední cestu své blízké a přátele. Právě
její hlas tam připomíná to krásné, hladí minulostí,
přeje věčný klid. Vzpomínky po chvíli proudí stejně přirozeně, jako slzy z očí řady z nás. Nabízí
se otázka. Jak tohle dokáže? „Těžce,“ odpovídá
Eliška Komárková a dodává: „S každým z nich
Prostějov/mik – Vydařené odpoledne prožili obyvatelé Vra- odejde kousek mne...“

Léto s ANO

ve Vrahovicích

hovic na místním koupališti a později i fotbalovém hřišti.
Kandidáti do Zastupitelstva města Prostějova z hnutí ANO
2011 se zdejším voličům přišli představit a uspořádali pro ně
zábavné odpoledne.
100 piv a 100 porcí grilované kýty zdarma přilákalo na akci stovky lidí. „Hlavně bychom rádi naplnili dětem jedno prázdninové
odpoledne. Jsme ale zároveň potěšeni tím, že se zde můžeme
představit vrahovickým voličům. Chceme jim sdělit, kdo jsme
a o co nám v hnutí ANO v prostějovské komunální politice jde.
Mám radost, že děti i dospělí se tady dnes výtečně baví,“ sdělila
přímo na místě Hana Naiclerová, lídryně hnutí ANO 2011 pro
komunální volby v Prostějově.

Máte krásný hlas a nesporné rétorické schopnosti. Ale že toho dokážete
využít zrovna na pohřbech, to
může překvapit. Jak jste se
vlastně k téhle práci dostala?
„Asi před čtyřmi lety jsem
neprocházela zrovna dobrým
obdobím v soukromém životě.
Jak to tak bývá, pomocná ruka
přišla ze strany, odkud bych ji
nečekala. Tuhle práci mi nabí-

dl Pavel Makový a já se posléze rozhodla ji přijmout. Byla to
pro mne výzva a ty mám ráda.
Tak jsem ji přijala. Hodně mi
při rozhodování pomohlo, že
jsem v mládí měla moc ráda
recitaci, několikrát jsem se
zúčastnila i Wolkerova Prostějova.“
Jak taková příprava
vlastně vypadá, proslovy si píšete sama?

„Je to týmová práce. Bez kolegů, kteří mi chystají podklady, by se dělala velmi špatně.
Mám výhodu právě v tom,
že moji spolupracovníci jsou
skuteční
profesionálové.
V této souvislosti bych chtěla
poděkovat všem, kdo mi byl
od začátku velkou oporou.
V neposlední řadě je rovněž
důležitá spolupráce s rodinou.
Na mě pak je zpracování konečné podoby. Snažím se, aby
v pozůstalých zanechala pozitivní vzpomínku. Poslední řeč
by měla pohladit srdce a duše
těch, kdo zůstali. Hodně mi
v tom pomáhají básně a citáty,
které používám.“
Je to bezesporu náročná práce, zejména psychicky. Jak ji zvládáte?
„Každé poslední loučení se
mi pojí s emocemi a velkým
smutkem. Nejhůř snáším, když
jde o mladého člověka. Jsem

Foto: archív Elišky Komárkové
sama matka, naprosto chápu
zoufalství rodičů, kteří přicházejí o dítě. Tyto chvíle jsou pro
mne hodně těžké. Odreago-

váním je pro mne rodina, mé
dvě děti a tři vnoučata. Ráda
navštěvuji divadla a koncerty,
posedím s přáteli.“

Pohádkový zámecký příkop přilákal desítky dětí

Bavili se. Pro návštěvníky akce hnutí ANO 2011 bylo ve Vrahovicích
připraveno několik atrakcí a samozřejmě bohaté občerstvení.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/red - V pondělí 14.
července proběhl první Pohádkový zámecký příkop,
tedy akce, kterou pro děti
připravili prostějovská TOP
09 a Nezávislí Prostějované.
Čtyřicítka dětí sledovala
loutkovou pohádku O Červené karkulce. Po divadle
následovala tvořivá dílnička
a soutěže.
Divadlo a následný program
pro děti připravili Jiří Trunda
a Jitka Hřívová z loutkového

divadla Loudidlo. Bohužel,
počasí akci přerušilo dřív,
ale na dobré náladě to neubralo. „V Prostějově se
nachází plno zajímavých
a nevyužívaných zákoutí.
Příkop u prostějovského
zámku patří mezi ně. Je to
ideální prostředí pro pořádání
dětských akcí nebo například
koncertů. Proto jsme připravili
na čtyři pondělky program
pro malé děti. Chceme tak
obyvatelům Prostějova ukázat,

že i toto prostředí lze využít
na různé akce,“ sdělil Marek
Moudrý, iniciátor těchto akcí.
Pohádkový zámecký příkop,
jehož
mediálním
partnerem je také Prostějovský
Večerník, pokračuje 4. srpna
čarodějnickým odpolednem.
Děti se mohou těšit na scénky a soutěže s čarodějnickou Dětský zájem. Pohádkový zámecký příkop si minulé pondělí neFoto: Lenka Sedláčková
tématikou, bláznivé účesy nechaly děti ujít.
a tvořivou dílničku. Pak mo- pro ně výuka dobových tanců, Poslední Pohádkový zámecký
hou 18. srpna děti podniknout divadelní představení, focení příkop proběhne 1. září s podvýlet do historie. Připravena je v kostýmech a tvořivá dílna. titulem Indiánské odpoledne.
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Řidička se PŘIZABILA po nárazu do stromu u Runářova
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Paragáni skočí
do přehrady

Mostkovice/Plumlov/mls - Prostějovští speciálové přes prázdniny připravují čtyři ojedinělá
cvičení. S padákem seskočí na
hladinu Plumlovské přehrady.
„Výsadkáři z vojenského útvaru 8280 nastoupí do vrtulníku,
který odstartuje z prostějovského letiště a z výšky asi jednoho
kilometru seskočí padákem. Po
dopadu na hladinu přehrady se
odstrojí, jejich kolegové naloží
padáky na motorový člun, a oni
doplavou ke břehu. Lidé budou
mít jedinečnou příležitost spatřit
v akci elitní vojáky,“ navnadila
Gabriela Tomíčková z Povodí
Moravy, které se na vojenských
cvičeních organizačně podílí.
Parašutisté poprvé seskočí už
v pondělí 21. července. Cvičení
začne ve dvě hodiny odpoledne
a potrvá asi do čtyř hodin. Další termíny výsadkových cvičení
jsou 28. července, 4. a 18. srpna.

Suchdol
rozburácí „Traktorpárty“
Suchdol/mls - SDH Suchdol
zve na „Traktorpárty“, která se
bude konat v sobotu 26. července na „Lóka Ringu“, který se
rozprostírá na louce za kulturním domem. Sraz řidičů traktorů je naplánovaný na 13:10, ve
13.30 projede „dědinó” spanilá
jízda, závodit se začne ve 14.00.
Pro malé diváky bude připraven
skákací hrad a další zábava pro
děti. Přijďte se pobavit a podpořit své favority. Bohaté občerstvení zajištěno!

iinzerce

I na Prostějovsku se daří projektům, které by nevymyslel ani kníže Potěmkin

V Pavlovicích mají novou hasičskou zbrojnici za 4,6 milionu. Není tu ale jediný hasič!
Obec se kvůli výstavbě nesmyslného objektu zadlužila až do roku 2032

Je to, jako byste v Prostějově začali přes Hloučelu stavět
kopii slavného sanfranciského mostu Golden Gate
Bridge, dodělali ji pouze do poloviny a ještě by hrozilo, že
se torzo kvůli špatné statice zbortí. Asi takové myšlenky
vás napadnou při pohledu na rozestavěnou obecní
bytovku a moderní hasičskou zbrojnici v Pavlovicích
u Kojetína. Přestože ani jedna z těchto staveb neslouží
a zřejmě ani nikdy nebude sloužit svému účelu, malá obec
s 282 obyvateli se kvůli nim zadlužila na řadu let dopředu.
postavily hasičskou zbrojnici a rozestavěly obecní bytovku. Tato dlužná
Závazky z minula tíží Pavlovice částka bude doplacena do konce
u Kojetína. Vesnička, která ještě letošního roku. Oba megalomanské
v roce 2006 hospodařila zcela bez projekty v malé vesničce působí, jako
dluhů, nyní každý měsíc splácí mě- by vznikly zcela mimo čas a prostor.
síčně 71 tisíc korun. Roční rozpočet
Hasičárnu postavili
obce s 282 obyvateli byl 2,5 milionu
korun. Vysoké úvěry si obec musela
na spodní vodě
vzít kvůli projektům bývalé starostky
Marcely Soviarové. Přestože ve funk- Obzvláště je to patrné na hasičské
ci působila pouze čtyři roky a to do zbrojnici, která přišla na celkem 4,6
roku 2010, dokázala zatít pomyslnou milionu korun. Obec na ni získala
sekeru opravdu nebývale hluboko. půlmilionovou dotaci, zbytek museObec si vzala pětimilionový úvěr, až la doplatit ze svého. „Nová hasičská
do roku 2032 bude splácet celkem 6,8 zbrojnice vznikla na místě polomilionu korun. Další dva miliony dlu- rozpadlé budovy u požární nádrže.
žila stavebním firmám, které v obci Přitom hasiči u nás nikdy fakticky

Pavlovice u Kojetína/mls

nebyli. Sbor v obci začal působit až
po ukončení stavby zbrojnice. Po roce
existence se rozpadl. Neměl u nás
tradici a místní jej nepřijali. Svoji
roli v tom určitě sehrála i předražená
zbrojnice, kvůli které se obec zbytečně zadlužila,” zavzpomínal současný
starosta Pavlovic u Kojetína Milan
Lešikar, který se musel s dluhy po bývalé starostce „poprat”.
Díky stavbě hasičárny dostala řada
lidí zaplaceno za práci na něčem, co
od počátku nedávalo smysl. Navíc
projekt provázela řada přehmatů.
„V objektu, do kterého vedou velká
plechová vrata, je instalováno elektrické topení. Dokážete si představit
ty náklady na vytápění! Hlavním
problémem však je, že budova má
problémy se statikou. Stojí totiž na
spodní vodě. Když dělníci kopali
základy, zalévaly se vodou. Kvůli
nestabilnímu podloží nyní budova
„ujíždí”, popsal Milan Lešikar. Nejzásadnější však je, že po rozpadu hasičského sboru nemá obec pro „luxusní”
hasičárnu žádné pořádné využití.
„V současnosti tyto prostory slouží
jako sklad nářadí pro lidi na veřejně
prospěšných pracích a sběrný dvůr
pro elektroodpad. Přitom prostory

V Drahanech prožijí „Střelecký den“
Drahany/mls - V sobotu 26. července od 9.30 do 18.00 hodin se v areálu drahanské
střelnice bude konat „Střelecký den“. Během něj budou k vidění ukázky bojů z třicetileté války v podání Butlers Dragonerregiment a Olomouckého regimentu, ukázky bojových akcí z druhé světové války v podání KVH Dukla, ale hlavně možnost vystřelit
si na střelnici z historických zbraní a jejich replik.

Nesmyslná stavba. Pro moderně vybavenou hasičskou zbrojnici nemají v Pavlovicích absolutně žádné využití.
Foto: Martin Zaoral
jsou to pěkné, pokud by někdo měl
zájem si je pronajmout jako dílnu či
sklady, rádi mu vyjdeme vstříc,” zmínil se Milan Lešikar.

Rozestavěný barák
za 12 mega
Kromě hasičské zbrojnice se v éře
bývalé starostky Marcely Soviarové
Pavlovice pustily do dalšího utopického projektu. Za 12 milionů korun
měla být bývalá radnice přestavěna
na dům se čtyřmi většími a dvěma
menšími obecními byty. Na tento
projekt obec získala třímilionovou

dotaci, jelikož však kvůli dluhům nebyla schopna zaručit další financování, žádné peníze nakonec nedostala.
„Uznávám, že bychom dům s byty
pro mladé potřebovali. Ovšem nemůžeme si dovolit do něj dát devět
milionů korun. Než jsme projekt zastavili, utopily se v něm tři milióny
korun. Nechápu za co, v tuto chvíli
tu stojí pouze hrubá stavba s novými
okny. Přitom tu třeba absolutně není
řešen problém kam s odpady a další základní věci. Rozestavěný dům,
který už obec přišel asi na tři miliony
korun, jsme se za třetinu pokusili prodat. Žádný seriózní zájemce se však

neobjevil,” posteskl si Milan Lešikar.
Reakci bývalé starostky Marcely
Soviarové se nám nepodařilo získat.
Pouze na webových stránkách pavlovické opozice je poznámka pocházející z roku 2012. Z ní vyplývá, že
hasiči v Pavlovicích podle Soviarové
stále působí a měli se údajně zapojit
do jejího fyzického napadení.
Faktem zůstává, že příklad Pavlovic u Kojetína by před blížícími
se komunálními volbami mohl
sloužit jako ukázka toho, že přehnaná aktivita na nepravém místě
by u některých starostů měla být
trestná.

Síly sportovních nadšenců prověří konický triatlon

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Runářov/mik - V pátek 11. července krátce po dvanácté hodině
došlo na silnici II. třídy ve směru
z Runářova na Lhotu u Konice
k závažné havárii osobního vozidla.
„Z prvotního šetření vyplývá, že
čtyřiatřicetiletá řidička osobního
vozidla Smart ze zatím přesně
nezjištěných příčin sjela v mírné
levotočivé zatáčce mimo silnici,
kde narazila do stromu. Ve vozidle
zůstala zaklíněna. Sanitkou byla

transportována do Fakultní nemocnice v Olomouci. Podle prvotní
lékařské zprávy utrpěla těžké, blíže
nespecifikované zranění s dosud
neustanovenou dobou léčení,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
71 tisíc korun. Alkohol byl u řidičky vyloučen dechovou zkouškou.
Přesné příčiny a okolnosti nehody
nadále policisté zjišťují.

Josefkol nabídl kočárnickou událost století
Akce zasvěcená patronu všech řemeslníků se vrátila do 18. století

Čechy pod Kosířem/mls - Zcela
ojedinělý zážitek přinesl letošní
Josefkol. Sedmý ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolařského a kočárnického, mistrů
opratí i milovníků koňských spřežení po oba parné dny uplynulého víkendu ovládl zámecký park
v Čechách pod Kosířem. Došlo
i na zapřažení kočáru, který koně
netáhli už více jak dvě století.
Bylo to o víkendu hodně těžké rozhodování. Na koupaliště, nebo na
Josefkol? Kdo navzdory tropickému
počasí zvolil druhou možnost, ten se
sice možná maličko připekl, na druhou stranu viděl něco, co se hned tak
nevidí. Václav Obr se svým týmem
předvedl velkolepou historickou
show. Majitel muzea kočárů přitom
opět dokázal, že je nejen mistrem
svého řemesla, ale i to, že pro svůj
cíl dokáže nadchnout řadu lidí hodně
rozlišných profesí i charakterů.
Slavnostnímu zahájení vévodil zejména soprán půvabné Karolíny
Žmolíkové. „Její vystoupení mě
dojalo,“ přiznal se osmačtyřicetiletý Petr, který na první pohled
nepatřil právě mezi fandy vážné
hudby. Stejný divák se naopak ne-

zdržel poznámek při představování
partnerů Josefkolu. Mezi ty hlavní
tradičně patří Olomoucký kraj, bez
jehož podpory by se akce v tak velkolepém stylu nepochybně konat
nemohla. „Když hejtman poklekl
před knězem, přišlo mi to docela
pokrytecké. V politice si určitě přijde na pěkné peníze, a když si tu
hrál na kajícníka, tak mě poléval
studený pot,“ prohlásil Petr.
Po slavnostním zahájení následovala přehlídka takzvané zapřažené
krásy. Šlo o defilé celé řady kočárů
za doprovodu hudby. Některé z nich
se za pár týdnů vydají do hlavního
města. Od 20. srpna se představí na
Pražském hradě, a to na velké výstavě, která v sídle českých králů bude
k vidění až do října.
Hlavním hřebem obou dnů pak bylo
zapřažení zlatého kočáru, který koně
naposledy táhli před více jak dvěma
sty lety. Vše bylo uvedeno scénkou
o tom, kterak do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem zavítal francouzský kardinál Mazarin. Ten si
u místních řemeslníků objednal obrovský zlatý kočár. Při práci na něm
se představili mistři všech devatenácti cechů podílejících se na výrobě
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Vzácná návštěva. Zámecký park navštívil i francouzský
kardinál Mazarin, který si u místních řemeslníků objednal
nádherný zlatý kočár.

Návyková akce. Několik desítek amatérských sportovců si poslední červencový víkend absolutně nedokáže představit bez oblíbeného triatlonu Veteran Steel Man.
Foto: archiv Večerníku
Prostředí Čertových rybníků
letos již podruhé poskytne dokonalé zázemí jak pro začátek
triatlonu, tak i pro jeho zakončení. „Na všechny účastníky čeká
po doběhnutí do cíle občerstvení
v podobě nápojů a lahodných
pochutin. Pro vítěze budou připraveny hodnotné ceny. Každý
z účastníků bez ohledu na umístění pak obdrží tričko s logem
závodu,“ navnadil hlavní organizátor akce Jan Kovanda.

Tradice tohoto závodu byla založena v roce 2003 skupinkou
sportovních nadšenců okolo
Milana Dvořáka. Do vínku
akce bylo dáno motto: Turisticko-sportovní závod, kde
hlavní kategorií je kategorie
muži nad 50 let. Po nesnázích
původních pořadatelů na tradici
závodu loni dokázali navázat
současní organizátoři. Přihlásit se k závodu Veteran Steel
Man je možné na webových

záhony či napouštět bazény.
„Něco takového nepamatuju.
Voda ze zdroje na našem katastru je na historickém minimu.
Lidé si musí prohlubovat studny, projevuje se to dokonce i na
vydatnosti našich lázeňských
pramenů. Důvodem je sucho
i celková zvýšená spotřeba
vody. Nároky domácností totiž
rostou, navíc je na vodovod připojeno stále více lidí. Navzdory

tomu by spotřebitelé nic neměli
fakticky pocítit,” zdůraznil starosta Skalky Antonín Frgal.
Právě zdroj ze Skalky vodou
zásobuje tři výše zmíněné obce.
„Přestože vodu do vodojemu
v cisternách pravidelně navážíme, stále jí tu ubývá,” popsala
Markéta Bártová, tisková mluvčí Moravské vodárenské. Společnost se proto rozhodla vydat
opatření, které omezuje využí-

Pestrá společnost. Na letošní Josefkol do Čech pod Kosířem dorazili šlechtici, řemeslníci, vojáci i duchovní z 18. století.
Foto: Martin Zaoral
historických kočárů. „Právě oni nám
svojí prací zvěstují dávné poselství
našich předků, “ připomněl Václav
Obr.
Kromě výše uvedených historických
scén se malí i velcí návštěvníci mohli
zapojit do řady soutěží či se projet po parku v historickém kočáru.

„Jsem tu už počtvrté. Letos mi tu
docela chyběl samostatný koncert
nějakého zajímavého muzikanta,
jakým byl v minulosti třeba Robert
Křesťan nebo Pavel Žalman Lohonka. Akci to vždy hodně oživilo.
Na druhou stranu historická scéna
s opravou kočáru je rok od roku

propracovanější. I když mi někdy
přijde poněkud zdlouhavá, je to pořád zážitek. Vždyť něco podobného
nedělá nikdo jiný nejen u nás, ale
asi ani nikde jinde ve světě. Myslím,
že kvůli tomu stojí za to přijet příští
rok zas,“ zhodnotil letošní Josefkol
Martin Zajíc z Prostějova.

jak v Čechách pod Kosířem dýchala historie

Budou mít následovníky? Kromě mistrů řemesla kolařského
a kočárnického se mimo hlavní scénu do práce pustili i jejich
možní nástupci.

3x foto: Martin Zaoral

Královské svezení pro každého. Příchozí drobotina se
mohla projet v tomto zeleném kočáře se zlatým erbem na
dveřích.

Exkluzivní interview s kandidátem na post budětského zastupitele Miloslavem Fajstlem

stránkách nebo přímo na místě
konání. Více o triatlonu Veteran
Steel Man naleznete na webových stránkách www.veteransteelman.cz nebo na emailu
jan_kovanda@seznam.cz.
Za celou akcí stojí i sponzorské
dary logistické firmy Famous
Pacific Shipping, stavební společnosti Jumar, tiskárny PropeV současném zastupitelBudětsko – O průnik do nového zastupitelstva Budětska
rus a Čertových rybníků, bez
stvu je mezi kandidátkase
chce
na
podzim
mimo
jiných
ucházet
i
Miloslav
Fajstl.
jejichž podpory by realizace
mi poměr 5:1:1, jak to jako obtriatlonu nebyla možná.
V případě osoby známé z role mládežnického trenéra čan vnímáte, co pozitivního či
Sokola Konice i 1.SK Prostějov nepůjde o úplnou volební negativního to přináší?
premiéru, úspěšný absolvent Veřejně správní akademie „Tady není o čem diskutovat,
tenhle poměr je naprosto nevyhove Vyškově se o post zastupitele obce ucházel již v roce vující a chybí v podstatě jakákoliv
2010. Tehdy ovšem na kandidátní listině současného opozice
k současnému vedení.“
p
Co dobrého se třeba od pování pitné vody k užitkovým starosty neuspěl a od té doby učinil i názorový pokrok,
sledních voleb podařilo?
účelům. „Toto opatření bude
takže se stal jedním z členů konkurenčního uskupení.
„Přiznám se, že za poslední čtyplatit od 14. července do 14. září
„Určitě by se měla zlepšit komu- ři roky od voleb nevidím nějaké
Jiří Možný
2014,” upřesnila Bártová.
nikace s občany a zabývat se více zásadní změny obce k lepšímu,
Za úbytkem vody ve Skalce
Při posledních volbách jste jejich podněty směrem k vedení jedná se spíše o stagnaci. Snad jepodle některých místních může
Foto: archív Miloslav Fajstl
figuroval na kandidátce obce. A jako hlavní bod mého dině dopravní obslužnost v obci je
stát i dopad těžby písku v nedalekém Tovačově. Díky ní se současného starosty, proč jste se programu bych se chtěl v případě
zvolení zasadit o obnovu školy
rozšiřují Tovačovská jezera. rozhodl pro změnu?
„Voda, která se tu zadržuje, pak „Při mé první kandidatuře jsem byl a školky v obci, ať už ve stávajímusí někde chybět,” zauvažoval osloven přímo starostou obce. Byly cí chátrající nebo v jiné budově.
to moje první volby a já přesně ne- V obci je teď mnoho rodin s majeden z místních.
věděl, do čeho jdu. Teď už jsem ale lými dětmi a tohle by jim určitě
o čtyři roky zkušenější a v průběhu pomohlo.
těch let jsem začal spíše inklinovat
O jaké další prvky byste
ke KDU-ČSL. Libí se mi jejich
se chtěl v případě zvolení
celonárodní program, a to zejména
zasadit?
Kandidát na zastupitele Budětska MILOSLAV FAJSTL
posílení ekonomiky a tvorba pra- „O škole a školce jsem již mluvil.
covních míst, nulová tolerance ko- Dále si myslím, že by občané uví- o své prioritě v případě zvolení do vedení obce
rupci, zdravotní péče pro všechny tali zavedení prvku přímé demoa její efektivní řízení, kvalitní potra- kracie, takže o důležitých věcech lepší, vytvořily se další zastávky „Vidím to pozitivně. Jsem zástupby rozhodovali samotní občané autobusů, ale i tam vidím značné ce mladší generace, ale rozumím
dobné vesnici, máte nyní šan- vinyy a potravinová soběstačnost.“
Co konkrétně by v obci v referendu. Takto se podle mě již rezervy.“
ci. Želeč v současnosti nabízí
i problémům seniorů, neboť jsem
oproti současnosti mohlo mělo rozhodovat například i u výstavební pozemky s vodovodJak vidíte své šance v pod- s nimi v dennodenním kontaktu
stavby kanalizace.“
ní a kanalizační přípojkou na fungovat lépe?
zimních volbách?
v mojí práci.“
hranici pozemku za cenu 350
Kč /m2. Zbývají tu ještě čtyři
volné parcely. Pokud tedy přemýšlíte, kde si postavíte svůj
vysněný domeček, zajeďte se
do Želče podívat!
Bližší informace včetně dokumentace vám poskytnou
na místním obecním úřadě
nebo na mobilním telefonu
724 183 836.

V Želči najdete dobré místo pro život

„Měla by se zlepšit komunikace s občany

a zabývat se více jejich podněty“

patnáct kilometrů od Prostějova
a deset od Vyškova. Její historické jádro tvoří protáhlá široká
náves s dominantou kostela svatého Bartoloměje. Na východní
straně je náves ukončena areálem statku s památkově chráněnou sýpkou. Prostor návsi je
vyplněn zelenými plochami se
vzrostlou lipovou alejí.
V obci je mateřská škola, do základní školy dojíždějí žáci do tří
kilometrů vzdáleného Brodku
u Prostějova, kde je také dostupná
zdravotní péče, matrika či pošta.

Dále se v obci nachází prodejna
smíšeného zboží a pohostinství.
Pro sportovní a volnočasové
aktivity je v Želči k dispozici venkovní sportovní areál
i s nádrží určenou ke koupání,
miniposilovna a víceúčelový
sál v budově kulturního domu.
Okolní příroda pak přímo
vybízí k procházkám a projížďkám na kole. V obci to
žije, a to hlavně díky aktivitě
místních hasičů, myslivců, fotbalistů, zahrádkářů a skautíků.
Pokud vás láká život na po-

Klopotovice/mik - Zlodějům se
hodí úplně všechno! O tom se
mohla přesvědčit jedna ze společností zabývající se distribucí
energie, které neznámý poberta
očesal plot pozemku se solárními
panely.
„Zatím neznámý pachatel někdy
v čase od 20. června do 16. července letošního roku u plynárenského
objektu v katastrálním území Klopotovice demontoval a odcizil 37

dílů pozinkované konstrukce oplocení o rozměrech 150 krát 190 centimetrů. Poškozené společnosti tak
způsobil škodu za 185 tisíc korun,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Jak dodala,
skutek byl kvalifikován jako přečin
krádeže, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí vzhledem
k výši vzniklé škody až pětiletý
pobyt za mřížemi.

Rozstání: řidič po pěti pivech
a čtyřech frťanech sedl za volant
Rozstání/mik - V úterý 15. července krátce po čtvrté hodině
odpoledne kontrolovali policisté
v Rozstání řidiče vozidla Mitsubishi. Jeho jízda se jim nějak nezdála a tak ho pochopitelně zastavili.
A oprávněně!
„U čtyřiadvacetiletého muže provedli dechovou zkoušku, která byla
pozitivní s hodnotou 1,48 promile.
Mladý řidič se k požití alkoholu přiznal. Den předtím prý vypil asi pět
piv a čtyři malé odlivky alkoholu.

Po poučení se dobrovolně podrobil
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu,“ sdělila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Mladík je podezřelý za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Tatrovka se v Konici „nevešla“ pod dráty
Konice/mik – K nevšední nehodě
došlo hned první den minulého
týdne v Konici. Řidič nákladní tatrovky si zřejmě špatně
spočítal výšku svého vozidla
a poškodil dráty elektrického vedení.
„V pondělí 14. července krátce
před šestou hodinou večer došlo
na ulici Husově v Konici k havárii.
Z prvotního šetření vyplynulo, že
čtyřicetiletý řidič nákladního vozidla Tatra, který jel ve směru od Jesence, při jízdě poškodil drát elektrického vedení vedoucí k jednomu
z domů. Došlo k jeho přetržení
a hmotné škodě na elektrickém
vedení. Ta byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun,“ informo-

Průšvih. Šofér Tatry si to špatně spočítal.
vala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Ke škodě na vozidle, ani ke zranění

Foto: Policie ČR

osob nedošlo. „Požití alkoholu u řidiče vyloučila dechová zkouška. Řidiči
byla uložena bloková pokuta,“ doplnila mluvčí krajské policie.

Myslivci z Lešan chrání zvěř i řidiče

„Chtěl bych se zasadit o obnovu školy
Po neúspěchu jednání přišli silničáři s pachovým ohradníkem
a školky v obci, ať už ve stávající Lešany/mls - Řidiči nikdy neví, zda
jim před auto neskočí divoké prase,
či zajíc. Škody na autech pak
chátrající nebo v jiné budově.“ srnka
šplhají i do stovek tisíc korun. Stej-

Máte zájem o stavební parcely v obci?

Želeč/pr - Žít na venkově
ve vlastním moderně zařízeném domečku, ale mít to
zároveň kousek do města.
Přesně takhle si svůj život
představuje čím dál víc zejména mladých rodin. Levné
stavební parcely pro stavbu
rodinného domu na klidném
místě v současnosti nabízí malebná vesnička Želeč. Přímo
v ní, či v jejím bezprostředním okolí najde celá rodina
k životu vše, co potřebuje.
Obec Želeč se nachází přibližně

převezen do nemocnice na ošetření.
Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl
těžké zranění v obličeji a odřeniny
na horních i dolních končetinách. Ze
zranění se bude léčit nejméně šest
týdnů,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Dechová zkouška na alkohol nebyla
u cyklisty vzhledem k jeho zraněním
provedena, byl nařízen odběr krve.

Klopotovice: zloději očesali
pozinkované části oplocení

Ve Skalce dochází voda, lidé musí šetřit
Skalka/mls - A je to tady!
Často se mluví o globálních
problémech s nedostatkem
vody. Ten se letos dotkl i našeho regionu. Obzvláště lidé
ze Skalky, Pivína a Čelčic od
minulého týdne nesmí pitnou
vodou plýtvat. Mohou ji používat pouze na pití, vaření
a další nezbytnosti. Naopak
až do poloviny září s ní například nemohou zalévat

V Mostkovicích boural cyklista

Mostkovice/mik - Těžkým zraněním skončila havárie cyklisty, ke
které došlo v neděli 13. července
po jedenácté hodině v noci na ulici
Stichovské v Mostkovicích.
„Šestatřicetiletý cyklista v místě, kde
klesá silniční komunikace, zřejmě
nezvládl řízení jízdního kola, nepřizpůsobil jízdu stavu technickým
vlastnostem kola a spadl na zem. Sanitním vozem byl zraněný cyklista

V areálu Čertových rybníků odstartuje 12. ročník závodu Veteran Steel Man

Konice/mls - Všichni, kteří milují sport a dobrou společnost,
jsou zváni na sobotu 26. července k Čertovým rybníkům
u Čunína. Od devíti hodin se
tu začnou scházet účastníci konického triatlonu vyhlášeného
svou přátelskou atmosférou.
Dvanáctý ročník závodu Veteran Steel Man bude odstartován v jedenáct hodin.
Konický triatlon je určen především pro neprofesionální
sportovce či sportovkyně. Svou
obtížností však uspokojí i zaryté
„železné“ muže a ženy. Klání se
skládá z 800 metrového plavání
v Čertových rybnících u obce
Čunín, 46 kilometrové cyklistiky
členitým terénem přes Konici,
Biskupice a Úsobrno a 7,2 kilometrů dlouhého běhu v okolí
Čertových rybníků. Pro účastníky, kteří si chtějí závod vyzkoušet, organizátoři připravili variantu Hobby triatlon na polovičních
úsecích.

Těžká práce. Po havárii u Runářova museli hasiči zaklíněnou řidičku
vyprostit.
Foto: Policie ČR

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ně tak pohled na zmasakrovanou
či zmrzačenou zvěř není vůbec nic
pěkného. S originálním řešením
tohoto problému přišli myslivci
z Lešan.
V sobotu 5. července Myslivecký
spolek Háj Lešany uspořádal brigádu na instalaci pachového ohradníku
na silnici mezi Lešany a Zdětínem.
„Zapáchající“ ohradník zvěř odradí,
aby bezhlavě přebíhala přes silnici.
„K tomuto rozhodnutí nás vedly velké ztráty na zvěři, která často v těchto
místech končí pod projíždějícími auty.
Úsek je sice osazen dopravními značkami Pozor zvěř, ale řidiči je většinou
nerespektují,“ vysvětlil František Mlčoch z Mysliveckého spolku Háj.
K nepřehlednosti okolí silnic také
přispívá vysoká tráva v příkopech.

Dobrý nápad. Místní myslivci kolem silnice z Lešan do Zdětína vybudovali netradiční pachový ohradník, který zabrání tomu, aby zvěř
končila svůj život pod koly aut.
Foto: František Mlčoch
Myslivci z Lešan se to snažili řešit
s vedením prostějovských silničářů.
„Jednání bylo bohužel bezvýsledné,
což nás mrzí. Příkopy se vyžínají
maximálně dvakrát ročně, a to pouze
na šířku jednoho pokosu. Přitom by
stačilo tak málo, a to vysekat příkopy
podél cest po celé šířce,“ posteskl si
František Mlčoch.

Díky spolupráci s krajským úřadem
myslivci nakonec získali pachový
ohradník, který zde v sobotu nainstalovali. „Další várku ohradníku
nám nezištně dodal „zelený“ kamarád pan Kamil Plíšek. Věříme,
že se množství střetů se zvěří díky
ohradníku sníží,“ uzavřel František
Mlčoch.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Michal David
a Boney M REVIVAL
zpříjemnili Prostějovákům léto

Dorazil i Michal David. S pomocí známých písniček Michala Davida se Revival
bandu Jana Bartoše podařilo rozezpívat
celé náměstí.
Foto: Petra Hežová

Boney M zaválely. Písničky jako Daddy Cool
a Rasputin jsou stále hit, a tak jen málokterý z pamětníků odolal pokušení zpívat si spolu se zpěváky na pódiu.
Foto: Petra Hežová

Tak to byl pořádný nášup. Čtvrteční večer na náměstí T. G. Masaryka patřil fanouškům Michala
Davida a legendární skupiny Boney M. Co na
tom, že nešlo o „originály“, ale o revivalové umělce! Zaplněné náměstí dokazovalo, že koncert se
líbil. Kdo nepřišel, může litovat.
Prostějov/peh
Komu unikl nedávný koncert
Michala Davida v našem městě, mohl vyzkoušet čtvrteční
revivalovou hudební show Jana
Bartoše, který přijel Prostějovákům připomenout nejslavnější
z nestárnoucích hitů populárního
hitmakera. A že Prostějov Michala Davida jednoduše miluje,
bylo znát už na první poslech.
Za vydatné podpory publika
odzpíval ve čtvrtek v podvečer Jan Bartoš, kterého byste si
mimochodem díky perfektně

vytuněnému stylingu klidně
mohli splést se skutečným Michalem Davidem, snad všechny
notoricky známé hitovky oblíbeného showmana. Nechyběla
Céčka, ale ani další pecky jako
Ruská Máša či Decibely lásky.
A protože kvalitních písniček
není nikdy dost, vytleskalo si
publikum i hudební přídavek
v podobě Dětí ráje. „Byl jsem
i na koncertu toho skutečného Michala Davida, protože
jeho písničky mám celkem rád
a chtěl jsem se přesvědčit, jak se
s nimi popasuje pan Bartoš,“

usmíval se Michal Švec, jeden
z mnoha spokojených diváků.
Dvojníka populárního českého
hitmakera vystřídali na pódiu pokračovatelé legendární západoněmecké hudební skupiny Boney M. A protože se na náměstí
T. G. Masaryka, kde se hudební
večer odehrával, nenašel snad
nikdo, kdo by neznal nestárnoucí
diskotékové stálice Daddy Cool,
Rasputin nebo Sunny, podpora v publiku byla pochopitelně
veliká. „To jsou písničky mého
mládí,“ zavzpomínala s úsměvem paní Magda při písni One
Way Ticket.
Revivalovým večerem program Prostějovského léta ale
zdaleka nekončí. Už 31. července si přijdou na své příznivci Punk Music při vystoupení
kapel Znouzectnost a Strike
Out. Tak určitě přijďte!

Country Vojtěchov tentokrát zažil i beatbox

Vojtěchov/pav - Malebná vesnička Vojtěchov o víkendu
18. až 20. července opět po roce
ožila festivalovým ruchem.
Ve stylovém prostředí areálu
U Posledního mohykána se již
popatnácté uskutečnil Country Vojtěchov. A jako každý rok
návštěvníkům nabídl spoustu
výborné muziky, dobrého jídla, pití, tance i nezaměnitelnou
atmosféru.
Na programu letos rozhodně
nebylo jen country, jak by se
podle názvu mohlo zdát. Již páteční večer totiž přinesl koncert
skutečné bluegrassové legendy,
plzeňské kapely Cop. Přestože
se jedná o skupinu, která působí
na hudební scéně již několik desetiletí a za tu dobu se stala skutečně slavnou, její vystoupení
ve Vojtěchově veškeré hvězdné

Michal Kadlec
Jste zakladatelem tohoto mezinárodního festivalu, ale celý
projekt je jistě výsledkem práce celé
skupiny lidí.
“V roce 2002 jsem začínal úplně sám
za podpory několika kamarádů, ale od
roku 2003 jsme byli již tým tří lidí, kteří
každoročně pracovali zhruba půl roku na
přípravě festivalu. Mým hlavním úkolem
byla vždy především tvorba programu
a spolupodílení se na technické organizaci. Byly to „dřevní doby“ a všichni jsme
se opravdu učili za pochodu. Jsem moc
vděčný přátelům, kteří tehdy Keltskou
noc podporovali takzvaně „zvenčí“, bez
jejichž pomoci si začátky Keltské noci
těžko dovedu představit. Složení týmu se
v průběhu let mírně změnilo a v současnosti jsme čtyři, David Dvorský, Vladimír Vitásek, Bohdana Šafranová a já. Letošní ročník je již 13. v řadě a já doufám,
že bude stejně úspěšný, jako ty předešlé.“
Když se řekne ‚Keltové‘, mnozí
si vybaví mocné druidy a druidské kněžky. Co vy a keltská mystika?
“Rád se nechávám inspirovat krásou
a sílou přírody, její spiritualitu a mystičnost mě naučila vnímat moje kamarádka,
keltská čarodějka paní Erika Bábková,
která také každoročně oslovuje mnoho
návštěvníků Keltské noci svými úžasnými spiritualistickými přednáškami. Ta mě
také kdysi poprvé zavedla do míst, kde
stávalo kdysi slavné keltské opidum, na
Staré Hradisko. Vikingové vyznávají náboženství s názvem Asetro a jistě i v českých a moravských zemích jsou velmi
známí bohové jako třeba Odin,Thor, Freja
a nebo krásné valkýry.“
Je obtížné se prosadit v konkurenci všech těch současných

hudebních festivalů? S jakými problémy jste se při organizaci nejčastěji
potýkali v začátcích a teď?
“Abych pravdu řekl, konkurencí jiných
festivalů se vůbec nezaobírám, i když
vím, že jsou jich stovky. Keltskou noc
nepořádáme proto, že bychom měli potřebu dělat nějaký festival jako takový,
to nikdy nebylo naší ambicí. Keltskou
noc děláme z lásky, ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu. Snažíme
se udržet zaměření festivalu výhradně
na keltskou kulturu a její tradice, chceme nabídnout kvalitní kulturní zážitek
lidem, kteří o keltství mají zájem a kteří
přijíždí, mnohdy hodně zdaleka, užít si
od srdce irskou hudbu, tanec a další aktivity v nekomerčním prostředí. Proto se
naše Keltská noc nikdy nestane jedním
z komerčních multižánrových festivalů,
za kterými stojí skupiny producentů, pro
které je zisk a vydělávání peněz tou hlavní a jedinou motivací. Keltská noc bude
existovat tak dlouho, dokud bude ze strany návštěvníků o takový festival zájem,
dokud i my budeme mít našemu obecenstvu co nabídnout a schopnost za pomoci
partnerů Keltskou noc ufinancovat.“
Odrazil se z vašeho pohledu na
organizaci a průběhu uplynulých
ročníků současný stav Plumlovské přehrady a Podhradského rybníku?
“Myslím, že stav Plumlovské přehrady,
či Podhradského rybníku na samotný
průběh a kvalitu Keltské noci nemá zásadní vliv, protože lidé přijíždí na festival
hlavně za kulturou. Tato věc se spíše odráží celkově na letním turismu této lokality jako takové. Jelikož žiji v Dánsku, tak
nemám možnost detailně sledovat vývoj
a kvalitu úprav a čištění přehrady. Hladina Podhradského rybníku je z hlediska
našeho festivalu hlavně estetickou zále-

Megafon. Charismatické vokální skupině z Brna to úžasně ladilo
a předvedla i beatbox.
Foto: Pavla Vašková
zazpíváme vám celou první polovinu písní v Fdur,“ zavtipkoval zakladatel skupiny Michal
Hromčík. Na Country Vojtěchově samozřejmě nemohla chybět
pořádající Taverna, tentokrát už

však v sestavě s novým baskytaristou Mildou Kocourkem.
Již tradičně oba večery zakončil
country bál, kde se vlnily sukně,
blýskaly ostruhy a bylo k vidění
různorodé taneční umění.

Ohlédnutí za ROCK MEMORY OF 2014 je velmi příjemné

Prostějov/mik – V pořadí
už sedmý ročník festivalu
ROCK MEMORY OF je
minulostí. O velkolepé akci
spojené s prostějovským bi-

gbítem a vzpomínkami na
zemřelé muzikanty, informoval Večerník obsáhle v minulém čísle.
Festival hodnotí fanoušci big-

bítu v superlativech, spokojenost vládne také u pořadatelů.
„Vyšlo nám počasí, návštěvnost byla parádní a muzikanti
se činili. Co víc si přát,“ dodá-

vá Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE.
V dnešním čísle se k festivalu
ještě vracíme fotografiemi
Lenky Sedláčkové.

jaký
jak
ký bbyl
yl R
ROCK
OC
CK MEMORY
MEMOR
RY OFF 22014...
0114....
3x foto: Lenka Sedláčková

Organizátor uprostřed. Petr Zlámal se sku- Skvělá atmosféra. Fanoušci bigbítu dávali Pořádný nářez. Prostějovští rockeři to na
pinou PLUS měli velký úspěch.
svoji spokojenost najevo.
festivalu rozbalili naplno.

Rozhovor s Tomášem Somrem, zakladatelem
a duchovním otcem festivalu KELTSKÁ NOC

Prostějov - Ať už jste duší Keltové, Vikingové, Germáni či
Slované, anebo prostě jen Češi a Moravané, kteří mají rádi
dobrou zábavu v přírodním prostředí, přijeďte si už tento pátek a
sobotu do Plumlova užít keltský víkend plný krásné hudby, tanců, keltských řemesel, spirituality a samozřejmě i dobrého jídla
a pití! Přijďte se pobavit do příjemného prostředí a alespoň na
pár dní zapomenout na starosti všedních dnů. Za celý organizační tým a všechny partnery vás srdečně zve jeden z hlavních organizátorů akce Tom Somr (na snímku), se kterým
Večerník před touto velkolepou událostí pořídil rozhovor.

manýry postrádalo. „Byli skvělí.
Přestože měli ve smlouvě šedesátiminutové vystoupení, nakonec hráli dvě hodiny, dokonce
i na přání posluchačů,“ popsal
spokojeně koncert legendy Břetislav Hrda, hlavní pořadatel
akce.
Sobota následně přinesla program plný různorodých žánrů. Kromě ryze bluegrassových Goodwill a Soft and Easy
zahrála například i folková
Careta. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení vokální
skupiny Megafon. Sympatická
mužská čtveřice předvedla návštěvníkům například i beatbox
či rap. A ladilo jim to skvěle.
„Moc jsme se sem těšili, a proto
jsme se rozhodli připravit si pro
tuto příležitost něco speciálního.
Když jsme v tom Fojtěchově,

Foto: archiv Večerníku
žitostí, kromě lidí z Česka a Slovenska
přijíždí i z jiných zemí, například Dánska, Německa, Polska, Egypta a všichni
obdivují přírodní prostředí kempu Žralok
s výhledem na vodní hladinu a tyčící se
siluetu plumlovského zámku nad ní.
Keltský festival by měl vždy probíhat
v prostředí, které má určitou mystiku a je
spjato s přírodou. Všichni chápeme, že
se problémy s čistotou vody v minulosti
odkládaly a neřešily a je potřeba se s nimi
dnes vyrovnat. Za sebe si myslím, že
plumlovští zastupitelé již odvedli v tomto
směru velmi dobrou práci.“
Na festival se každoročně sjíždějí
návštěvníci z celé republiky.
Proč myslíte, že je pro ně Keltská noc
tak atraktivní a mnozí jí dají přednost
před klasickými, například rockovými festivaly?
“Vím, že mnoho návštěvníků oceňuje
naši nekomerčnost a čisté zaměření na
keltskou kulturu. Na druhou stranu vím,
že jsou jistě i lidé, kteří na Keltskou noc
právě z toho samého důvodu nepřijedou,
ale o tom je život a celé naše lidské konání. Není na světě člověk ten, který by
se zavděčil lidem všem, i když se o to
mnozí velice snaží, bude to vždy něco
za něco… Přejeme si, aby Keltská noc
na Plumlově byla příjemnou alternativou pro lidi, kteří netouží po komerci
a celebritách přehnaně propagovaných
v médiích, pro lidi, kteří mají rádi hudbu vycházející z keltských kořenů, mírně spirituální prostředí, které povznáší
a nabízí tolerantní a přátelskou atmosféru
všem bez rozdílu věku a vyznání. Jsem
rád, že na Keltskou noc jezdí hlavně publikum, které právě tyto hodnoty vyznává,
a věřím, že tomu tak bude i v budoucnu.“
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Propadlé části silnic brzy ZMIZÍ Milionové ZÁCHODKY
Opravy zatím hradí město, zpřísní ale pravidla

Město se pustilo do oprav komunikací, na kterých
po různých výkopech při rekonstrukcích kanalizace či plynového potrubí vyhlodal zub času pořádné
výmoly. Jak Večerníku potvrdil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, v současnosti jsou už samotné
firmy zodpovědné za to, aby výkopy po sobě kvalitně zapravily a silnice nebo chodníky uvedly do
původního stavu.
Prostějov/mik
„Aktuálně ve Fanderlíkově ulici
opravujeme propady starých
překopů na komunikacích,
které jsou historicky více než
patnáct let staré. Jde o velmi
staré překopy, které nyní musí
město opravit, pokud chceme
mít komunikace ve výborném
stavu,“ řekl Jiří Pospíšil. Jak
vzápětí dodal, další podobné
opravy proběhnou do konce roku
ještě v ulicích J. Rokycana, Vrlova, Květná, Hloučelní, Česká,
Obránců míru, v prostoru od
ulice Nerudovy po sídliště, a dále

v ulicích Dobrovského a Komenského. „Opravy musí v tuto
chvíli uhradit město, protože se
jedná o prostory, které už nejsou
v záruce. Finanční prostředky
máme vyčleněny v rozpočtu.
Prosadil jsem ale pravidla, kdy
se firma, která komunikaci
překopává, musí nově při podpisu smlouvy zavázat k pětileté
záruce opraveného překopu,“
ujistil Jiří Pospíšil.
Opravy komunikací zajišťuje
společnost .A.S.A. Technické
služby v Prostějově. „V případě,
že je překop pouze mírně
pokleslý, tedy zhruba do dvou
centimetrů, provádí se vyrovnání

pomocí technologie TURBO,
což je kombinace stříkané asfaltové směsi s kamenivem.
U výraznějších poklesů je oprava
realizována stejně jako u opravy
výtluků. Nejdříve je provedeno
zařezání propadu, následně se
odstraní narušená vrstva podkladu, která je nahrazena zhutněnou
štěrkodrtí, a ta se na závěr překryje teplou asfaltovou směsí o
síle asi deseti centimetrů, která
se taktéž zhutní. Vzniklé spáry
jsou překryty asfaltovou páskou,“ seznámil Večerník s technologickým postupem Martin
Grepl, ředitel společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.

jsou stále UZAVŘENY!

Vydržte! Nedávno dostavěné záchodky jsou stále zamčené. Jejich
otevření se o měsíc opožďuje.
Foto: Michal Kadlec

Přijdou další. Do konce roku se bude v Prostějově provádět
daleko více oprav komunikací po výkopech.
Ilustrační foto

Prostějov/mik – Co se to děje?
Na konci minulého měsíce
ujišťoval Večerník náměstek
primátora Zdeněk Fišer, že
zbrusu nově vybudované
veřejné záchodky za Metrem budou první červencový týden otevřeny. Ale
ouha, chybička se vloudila!
„Veřejné WC u Smetanových

sadů se podařilo sice dokončit
v termínu, ale vyskytly se
potíže, kvůli kterým nemohly
být na začátku července zkolaudovány. Závady, především
na inženýrských sítích, se
odstraňují a prvního srpna by
už záchodky měly být skutečně
otevřeny,“ dušoval se v pátek
Zdeněk Fišer.

Mlýnský náhon PÁCHNE, lidé zavírají okna Strážníci chystají velkou RAZII na pejskaře
Prostějov/mik – Do konce srpna má být dokončena rekonstrukce mlýnského náhonu
a jeho okolí v Kolářových
sadech. Zadržovaná voda
ve starém korytě nyní ale
v horkém letním počasí
nesnesitelně páchne.

„Jsou dny, kde se to nedá
vydržet. Musíme mít zavřená okna i v těch vedrech,“
postěžoval si minulý pátek Večerníku obyvatel Šmeralovy ulice. A skutečně.
Stavbaři vodu v náhonu zadržují v místech u bývalého

sídla skautů u hvězdárny, kde
vlivem horka doslova hnije.
„Na základě požadavků rybářů
je ale hráz dvakrát týdně na
několik hodin odstraněna,
aby voda z náhonu napojila
rybník a okysličila ho. To je
jediné štěstí, jinak by byl

Radní pod palbou

zápach z tlející vody ještě
větší,“ podotkl Zdeněk Fišer,
náměstek primátora. Jak dodal, rekonstrukce celého mlýnského náhonu má být do
konce srpna ukončena a voda
vpuštěna do koryta již trvale.
Takže, vydržať!

www.
vecernikpv.cz

Prostějov/mik – Událost u Kauflandu spojená s napadením
malého psíka mnohem větším a bojovým plemenem
pitbulteriérem, o které Večerník informoval v minulém
čísle, pořádně dohřála velitele
Městské policie v Prostějově
Jana Nagyho. Ten okamžitě svým strážníkům nařídil
rozsáhlou kontrolu pejskařů.
„Nechci se už dožít toho, co se

stalo 4. července u supermarketu v Okružní ulici, kde pes
napadl druhé zvíře a vlastně
ho zakousl. Hned od pondělí
21. července budeme klást
zvýšený důraz na kontrolu
venčení psů, a to jak v ranních, tak denních a večerních
hodinách,“ uvedl pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. A jak vzápětí dodal, nepůjde v žádném

případě jen o nárazové akce.
„Systematicky budeme kontrolovat psy v různých lokalitách města a přísně zjišťovat,
zda je majitel řádně přihlásil
a má zaplacený poplatek městu, a také jestli je pes očipován.
A pochopitelně velký důraz budou strážníci od pondělí klást na
to, aby páníčkům kromě vyhrazených míst neběhali psi takzvaně na volno,“ řekl Jan Nagy.

Městská pokladna je v přebytku skoro 100 milionů korun
„Kasu předám novému zastupitelstvu plnou,“ hlásí primátor Miroslav Pišťákk

Prostějov – Městský rozpočet se za uplynulé pololetí roku 2014 vyvíjí podle primátora Prostějova
Miroslava Pišťáka (na snímku) nadmíru příznivě.
Podle něj se velice dobře vybírají daně, tudíž aktuálně je městská pokladna v přebytku bezmála sto
milionů korun. První muž radnice i na základě tohoto faktu tvrdí, že městské finance předá na podzim
nově zvolenému zastupitelstvu ve výborné kondici.
Michal Kadlec
Pane primátore, v jakém
stavu se aktuálně nachází městská pokladna a v jakém
stavu ji předáte novému zastupitelstvu?
„Odpověď na vaši otázku bude
velice jednoduchá a rychlá.
Městská kasa je ve velmi dobrém stavu a takto ji budu na podzim předávat příštímu zastupitelstvu vzešlému z komunálních
voleb. Lidově řečeno, předám ji
plnou!“
To je poměrně suché
konstatování. Můžete
být konkrétní?
„Tak například v tuto chvíli již
mám na stole výsledky hospodaření města za první pololetí

tohoto roku. Podle prvních údajů je na tom městský rozpočet
velice dobře. Můj hrubý odhad
v tuto chvíli je ten, že za pololetí
je městská pokladna v kladném
saldu ve výši mezi devadesáti a
stem milionů korun. To je velmi
pozitivní informace, ale všechno
se to může ještě změnit.“
Jak to?
„Musíme si ale uvědomit,
že pokaždé při pololetním hodnocení výsledků rozpočtu zde existuje časový nesoulad mezi příjmy
a výdaji. Jak všichni víme, většina městských investic se proplácí
až ve druhé polovině roku. Tudíž
až na jeho konci bude zastupitelstvo vědět, zda optimismus
je na místě či nikoliv. Já osobně
jsem ale přesvědčen, že konečný
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výsledek městského rozpočtu za
rok 2014 dopadne velice dobře.“
Existují ještě nějaké
aspekty, které by mohly
ovlivnit rozpočet města?
„Ano, a hned dva podstatné. Záleží hlavně na tom, jestli se budou
i nadále dařit vybírat daně. Musím
to zaklepat, ale dosud jsou příjmy
města z takzvaných sdílených
daní velmi vysoké. A pak je tu
druhý aspekt, a to ten, zda nově
zvolené zastupitelstvo bude dál
pokračovat v uvážlivé investiční
politice.“
Co to podle vás je, uvážlivá
politika?
„Myslím tím zejména to, aby se
peníze zbytečně nerozhazovaly.
Když hovoříme o investicích, je to
podmíněno i tím, že pořád držíme
na uzdě neinvestiční výdaje. To
znamená hlavně výdaje na provoz
a správu magistrátu. Jenom připomenu, že dlouhá léta uplatňujeme
při plánování a následném schvalování městského rozpočtu koeficient neinvestičních nákladů jedna
celá a nižší. Tuším, že to bylo před
třemi nebo čtyřmi lety, kdy jsme
tento koeficient dokonce snižovali
na nula celá osm. Tedy veškeré

náklady na chod magistrátu byly
pokráceny o dvacet procent oproti
předešlému roku.“
Takže když to shrneme,
tak novým zastupitelům
v říjnu odevzdáte městskou
kasu nezatíženou dluhy a navíc
s přebytkem?
„Je to tak. Jestliže celostátní zadlužení přepočtené na jednoho občana České republiky dnes aktuálně
činí 160 tisíc korun, tak vloni byl
dluh Prostějova na jednoho obyvatele našeho města nějakých
sedmdesát korun. A na konci roku
veškeré závazky vynulujeme definitivně!“
Pane primátore, není tajemstvím, že zejména stavební investice skoro každý rok
financujete z finančních rezerv.
Jak jsou tyto rezervy ještě hluboké?
„Víte, my jsme v posledních
letech neplánovali nikdy vyrovnaný rozpočet, vždy to bylo s deficitem. Ten jsme ale v průběhu
roku opravdu kryli z rezerv, tudíž
konečný výsledek městského
rozpočtu byl vždycky vyrovnaný.
Pochopitelně, tyto záložní finanční
zdroje nejsou nevyčerpatelné. Já

ale odhaduji, že novému zastupitelstvu odevzdám finanční rezervy města ve výši okolo padesáti
milionů korun.“
Ano, ale další finanční rezervy se už těžko budou
tvořit, když město v poslední
době prodalo například už
všechny bytové domy…
„Jistě, s výnosy za prodej domů už
město do budoucna nijak počítat
nemůže. Když ale mluvíme právě o těchto prodejích nemovitostí
v majetku města, já osobně jsem
přesvědčen, že jsme postupovali
dobře. Domy jsme prodávali za
relativně nízké ceny, což nám
mnozí vyčítali. Nicméně na prodeji nemovitostí se shodla drtivá
většina zastupitelů napříč politickým spektrem. A občané Prostějova, kteří takto měli mimořádnou
příležitost pořídit si vlastní bydlení,
se o zakoupené domy velmi pečlivě starají. A to také přece přispívá
tomu, že pohled na bytové domy
je v současnosti velmi příjemný.“
Dovolte poslední otázku.
Připouštíte možnost úvěru, který by si město mohlo vzít
na nějakou významnou investiční akci?

„V tomto okamžiku nevidím nej- jů. Je potřeba si ale uvědomit, že
menší důvod k tomu, proč by si nestačí pouze vnímat náklady,
které jsou zapotřebí na
město Prostějov mělo brát
samotnou
investici.
úvěr. Na druhé straně
Pak také naskakují
vzít si úvěr není nic
provozní náklady
špatného, ale za
vybudovaného
určitých předpodíla a ty je potřeba
kladů. Tyto petaké z něčeho planíze musejí být
tit. Jak ale říkám,
na něco, co město
Prostějov zatím
nezbytně potřebužádný úvěr nepoje a není schopno
třebuje, bohuinvestici profinandík.“
covat okamžitě ze
svých zdro-

Foto: archív Večerníku

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

A GRATULUJEME!!!

Marie Zelená
3. 7. 2014 51 cm 3,20 kg
Prostějov

Adéla Anna Janečková
10. 7. 2014 51 cm 3,66 kg
Otaslavice

Veronika Jiravová
12. 7. 2014 47 cm 2,25 kg
Prostějov

Julie Lukavská
13. 7. 2014 46 cm 2,50 kg
Plumlov

Ema Muchová
14. 7. 2014 50 cm 2,90 kg
Mostkovice

Anna Skulníková
14. 7. 2014 52 cm 3,55 kg
Prostějov

Nela Černá
15. 7. 2014 50 cm 3,35 kg
Skalka

Leontýnka Gorondiová
15. 7. 2014 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Nicolas Mark Williams
12. 7. 2014 54 cm 3,20 kg
Prostějov

Michael Kučera
14. 7. 2014 51 cm 3,90 kg
Vranovice

Tomáš Ryšavý
14. 7. 2014 52 cm 3,60 kg
Slatinice

Jiří Smékal
14. 7. 2014 53 cm 4,00 kg
Hrubčice

Aiden James Long
15. 7. 2014 54 cm 3,20 kg
Prostějov

Šimon Spurný
15. 7. 2014 46 cm 2,40 kg
Ptení

Vlastimil Hofírek
16. 7. 2014 51 cm 3,20 kg
Blatec

RESTAURANT DAY se bude
opakovat v polovině srpna

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!

Děti prožily myslivecký den na střelnici

Prostějov/mls - Ve středu
25. června 2014 uspořádali
prostějovští myslivci dětský
den pro děti ze Základní školy
E. Valenty. Akce se konala při
příležitosti Červen – měsíc
myslivosti. Během zábavného
dopoledne se dozvěděly řadu
věcí o zvěři, kynologii a všem
ostatním, co s myslivostí souvisí.
Prostějovští myslivci ve spolupráci se sokolnickou družinou Milana
Straky, známým myslivcem Petrem Schneiderem a společností
BestHunting, připravili pro děti
pestrý program na celé dopoledne.
Po osmé hodině ranní přišlo na
střelnici přes šedesát žáků 4. a 5.
tříd v doprovodu třídních učitelek.
Po krátkém přivítání předsedou
kulturní komise prostějovských
myslivců byly děti seznámeny
s programem.
Poté si paní učitelky žáčky
rozdělily na dvě skupiny. První
skupina se odebrala na travnaté

plochy střeliště, kde jim byla
prezentována ukázka výcviku loveckých dravců a jejich použití při
lovu. Tuto ukázku prováděl pan
Milan Straka, který se svou sokolnickou družinou přijel za dětmi až
z dalekého zámku Sychrov.
Druhá skupina dětí byla dále
rozdělena na tříčlenná družstva.
Tato družstva dostala za úkol
obejít připravená stanoviště,
kde děti plnily různé úkoly. Poznávaly tak například
zvířata z naší přírody za pomoci obrázků, myslivecké
trofeje, paroží či vyčiněné
kůže. Připravena byla i spousta dovednostních disciplín
jako třeba zaječí skok v pytli,
anebo hod míčkem na terč.
Jednou z nejatraktivnějších disciplín byla střelba ze vzduchové
pistole na terč. Po absolvování
všech stanovišť se obě skupiny dětí vystřídaly a soutěžení
pokračovalo dále.

Mohly si zastřílet ze vzduchovky. To, co bylo pro generaci jejich
rodičů zcela běžnou záležitostí, je pro dnešní děti nevšední atrakcí, ke
které se dostanou jen velmi zřídka.
Foto: archiv Jaroslava Mráčka
Na konci akce předvedl dětem
vábení zvěře pan Jan Niedoba,
výborný vábič a mistr ve vábení
jelenů. Na úplný závěr si každé
dítě odneslo sladkou drobnost,
myslivecký kalendář a hřejivý
pocit z životního zážitku ve
společnosti myslivců a sokolníků.
„Rád bych poděkoval všem
členům kulturní komise a je-

jich přátelům, kteří tento den
připravili. Doufám, že se tato akce
bude moci opakovat, a že děti se
opět rády přijdou podívat a dozví
se něco o zvěři, kynologii a všem
ostatním co s myslivostí souvisí,”
vyjádřil se Večerníku Jaroslav
Mráček, předseda pořádající kulturní komise při Okresním mysliveckém spolku Prostějov.

Prostějov/pk - V Prostějově
se rozběhl projekt Restaurant Day díky Okrašlovacímu spolku města Prostějova
a účastnicím kurzu Okresní
hospodářské komory „Od
kočárku k podnikání“ už
letos v květnu. Pod záštitou
Zdravého města Prostějov
nabídl vůbec poprvé možnost komukoliv z obyvatel
Prostějova pochlubit se svým
kulinářským uměním. Akce
se celosvětově koná čtyřikrát
do roka, v Prostějově se tedy,
jako v jiných městech, zopakuje 17. srpna od 13:00 hodin, tentokrát v piknikovém
duchu.
„Už teď víme, že k ochutnání se
bude nabízet Chilli con carne,
těšit se můžeme na bezlepkové
speciality v podobě francouzského dortu, perníkového tiramisu,
vafle s ovocem či šunkovo-sýrový chléb. Návštěvníci se budou
moci napít čaje Puerh a kvetoucího čaje, specialit z baskického
baru či vín ze Znojma,“ popsala
Večerníku Milada Sokolová,
předsedkyně spolupořádajícího
Okrašlovacího spolku.
Podle další z organizátorek Markéty Valentové můžeme čekat
i povidlové buchty, vdolky,
francouzské palačinky, anglické
muffiny, ale i letní saláty. „Celou akci bychom rády pojaly
jako jeden velký piknik. Bude
se konat v Kolářových sadech,
a tak bychom byly rády, kdyby
si návštěvníci přinesli piknikové
deky,“ dodala Valentová.
I tentokrát čeká děti i dospělé mimo pochutin i bo-

Foto: archív Okrašlovacího spolku města Prostějova
hatý doprovodný program.
„Obrátili jsme se na Jaroslava Knejpa, který bude mít na
starosti hudbu, a doufáme, že
nám opětovně zatančí i soubor

Mánes. Vystoupí i Free Dance
Jany Bálešové,“ zve všechny
spoluobčany, kteří se rádi baví,
třetí z organizátorek, Martina
Šponarová.

co je
restaurant day...?
Nápad Restaurant Day neboli festival dočasných restaurací
vznikl v roce 2011 v Helsinkách a rychle se rozšířil do celého
světa. Den amatérských restaurací ale není jenom o jídle, může
napomoci utužit například sousedské či kamarádské vztahy.
Zapojit se do projektu může každý, kdo si na to troufne. V České republice se letos koná po čtvrté a po Praze, Brně, Lednici,
Berouně, Děčíně a Jeseníku se do něj zapojil i Prostějov.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka
(mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299
Galerie metro 70 vás srdečně zvou na vernisáž výstavy
“Emoce-Barvy-Vzduch”,
která se uskuteční v pondělí
4. srpna 2014 v 17:00 hodin.
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

SEMTAMTNÍK
čtvrtek 24. července - Pletení
z pedigu v klubovně SONS.
úterý 29. července – Výlet do
Kojetína
!!! Pojedeme pouze v případě
předem nahlášené účasti!!!
čtvrtek 31. července – 13.00 až
16.00 Pletení z pedigu v kluZákladní organizace SPCCH bovně SONS.
v Prostějově poskytuje i naVýstava „ženy, vášně,
dále své poradenské služby
každé úterý od 9 do 11 hodin rock´n´roll“. potrvá do 1. srpna
2014 v otevírací době RIC.
v kanceláři na Kostelecké 17
v Prostějově, přízemí dveře číslo
109. Také v tomto roce pořádá Český svaz ochránců přírody,
ZO SPCCH v ČR Prostějov Regionální sdružení Iris:
zájezdy: 3. září 2014 – Zahrad- 24. července - Křížem
ní galerie Děda Praděda v Ji- krážem Hloučelou
říkově, 1. října 2014 – zájezd 31. července - Setkání všech
do Polského Těšína. Přihlášky generací. Prezentace prostějova další informace získáte na sho- ských neziskových organizací.
ra uvedené adrese v úřední dny.
Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do ChorvatICM Prostějov
V Galerii pro duši je umístěna ska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
výstava Evropské unie v kost- je vhodný pro rodiny s dětmi,
ce, kterou připravily naše EDS seniory i handicapované. Přidobrovolnice Lucie a Laura. hlášky a bližší informace na tel.
Výstava potrvá po dobu letních čísle 776 054 299 pí Zapletalová
prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 má V sobotu 26. července 2014
ICM Prostějov již prázdninovou ve 14:00 hodin se koná „toulotevírací dobu, tj. každý všední ky Náměští na Hané aneb poden od 10:00 do 16:00 hodin.
znejme historické zajímavosti
Od 28. července do 8. srpna 2014 Náměště“. Prohlídky zdarma.
Nutná objednávka. Více na
bude ICM Prostějov zavřeno.
www.zamek.namestnahane.cz
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově SDH Dětkovice pořádá tranadále poskytuje služby
diční HODOVOU ZÁBAVU
nevidomým a slabozrakým
v sobotu 26. července 2014 na
občanům na adrese:
hřišti za pohostinstvím. Hraje
Kostelecká 17, Prostějov.
Pandora. Občerstvení, tombola.

TIP Večerníku

KELTSKÁ NOC

KDY: PÁTEK 25. ČERVENCE
OD 16.00 HODIN
A SOBOTA 26. ČERVENCE
OD 11.30 HODIN
KDE: KEMP „ŽRALOK“, PLUMLOV
Již za čtyři dny vypukne třináctý ročník tohoto skvělého
festivalu v Plumlově!
Keltská noc 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.
K těm nevýznamnějším patří
Matching Ties – nejlepší skupina německé folkové scény,
hrající tradičně irskou hudbu,
Percival a Percival Schuttenbach – akustická a folkmetalová formace z Polska, 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.

Plumlovský kemp Žralok
ožije tradiční akcí v pátek
25. července od 16.00 hodin
a v sobotu 26. července 2014
od 11.30 hodin.
Díky Prostějovskému Večerníku, jakožto hlavnímu
mediálnímu partnerovi uvedené akce, můžete být na
tomto skvělém festivalu zadarmo! Stačí správně zodpovědět soutěžní otázku na
straně č. 10 a čekat, zdali
se na vás usměje příslovečné štěstíčko a budete moci
tento festival zažít na vlastní
kůži.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KELTSKOU NOC!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
V č ík jjakožto
k žt dl
dlouholetý
h l tý mediální
diál í partner
t tét
této ttradiční
dič í akce,
k pro vás
á přiři
pravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na populární mezinárodní hudební festival „KELTSKÁ NOC
2014“, která se uskuteční již tento 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. července 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 jakýmkoli způsobem
do redakce Prostějovského Večerníku a opak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
V KTERÝ DEN A V KOLIK HODIN VYSTOUPÍ POLSKÁ SKUPINA PERCIVAL?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na emailovou 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 osobně dostavit do redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci DO STŘEDY 23. července do 12:00 hodin. Jména PĚTICE výherců
budeme kontaktovat TELEFONICKY, proto nezapomeňte uvádět svá telefonní čísla! Vstupenky
pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
Šťastná desítka z minulého kola: Jana Nenálová, Dobrovského 32, Prostějov * Anděla Pazderová, Libušinka 4, Prostějov * Jaroslav Stejskal, Libušinka 4, Prostějov * Pavla Ševčíková, Určická 60 * Břetislav Kratochvíl, J. Zrzavého 11, Prostějov * Lucie Kubínová, Šárka 6, Prostějov
* Andrea Navrátilová, Francouzská 3, Prostějov * Jiří Beck, Tetín 12, Prostějov * Marie Loubalová, Vápenice 29, Prostějov * Marcela Burgrová, Sídl. Svobody 5, Prostějov
Vstupenky čekají na vyzvednutí v redakci Večerníku.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

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

Nejsou již mezi námi...
Juliana Hrdá 1923 Vrahovice
Václav Vyklický1956 Prostějov
Zdeněk Svoboda 1932 Kaple
Ludmila Řehulková
1930 Prostějov
Emilie Ondrouchová
1938 Hruška

Zdeněk Selinger
Anna Starobová
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1954 Zdětín

1940 Prostějov
Miroslava Teprtová
1939 Prostějov
Vlasta Mojžíšová 1929 Prostějov
Rudolf Kirchner 1940 Buková

Rozloučíme se...
Pondělí 21. července 2014
Drahomíra Portešová 1935 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Eliška Polašková 1925 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Urbánek 1945 Zdětín 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Večerková 1921 Čechovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 23. července 2014
Pavel Dopita 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 25. července 2014
Ladislav Hruban 1932 Pivín 10.15 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Olga Černá 1944 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Žáčková 1928 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 5. 8. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Kostelecká a Za Kosteleckou
č. 3742, 252/6, 5024, 5006,
5122, 5123, 100, 910A, 901A,
900A Kynologický svaz,
912/55 Správa silnic Ol. kraje, Česká myslivecká jednota,
č.3742, ul. Hloučelní - pan
Zajíček, odběratelská trafostanice Pv Qualite (č. 300628),
odběratelská trafostanice Pv
Veterina (č. 300631), odběratelská trafostanice Pv STS
(č. 300624)
Obce: Stařechovice, Služín,
Kostelec
Dne: 6. 8. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:

celá obec Stařechovice včetně podnikatelských subjektů
a chat. odběratelská trafostanice Kostelec Voding
(č. 300760), odběratelská
trafostanice Stařechovice farma (č. 300793), odběratelská
trafostanice Služín Kovot
(č. 300785)
Obec: Žešov
Dne: 7. 8. 2014 od 7:00 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Žešov včetně podnikatelských subjektů v obci /
mimo areál farmy ZD/.
Obce: Štarnov, Slavíkov,
Nová Dědina, Přemyslovice
Dne: 8. 8. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce: Štarnov, Slavíkov, Nová Dědina včetně
podnikatelských
subjektů
v obci, část obce Přemyslovice
celý spodní konec Habeš včetně chat, po č. 30, 361, 364.
E.ON Česká republika, s.r.o.

trio pejsků
hledá páníčky!
Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů.
V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci
skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři
čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého
miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu:
michal.pojezny@prostejov.eu.

KINO METRO 70
pondělí 21. července
18:30 Letadla 2
– hasiči a záchranáři 3D
21:00 Magický hlas rebelky
český životopisný dokument
úterý 22. července
18:30 Letadla 2
– hasiči a záchranáři
21:00 Ida – art film
polsko-dánské filmové drama
středa 23. července
18:30 Letadla 2
– hasiči a záchranáři
21:00 Magický hlas rebelky
čtvrtek 24. července
18:30 Díra u Hanušovic
česká načernalá komedie
21:00 Díra u Hanušovic
pátek 25. července
18:30 Díra u Hanušovic
21:00 Hercules
americký akční film
sobota 26. července
18:30 Hercules 3D
21:00 Díra u Hanušovic
neděle 27. července
18:30 Díra u Hanušovic
21:00 Hercules 3D

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 23. července
21:30 Kameńák 4
pátek 25. července
21:30 Přijde letos ježíšek
romantický film
sobota 26. července
21:30 3 dny na zabití
neděle 27. července
21:30 Revival
česká hudební komedie

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

www.
vecernikpv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21
21. DO 27
27. 77. 2014

TELEFON 582 344 130
30

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Slunce je v současnosti poblíž maxima své činnosti a proto jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve
fotosféře (skvrny) i v chromosféře (protuberance, erupce, filamenty...). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek ve 22:30 hodin. Večerní obloha nabízí pohledy
na krásnou planetu Saturn opásanou prstenci. Měsíc couvá, proto je vidět nad ránem a v první polovině noci neruší pozorování
vzdálených vesmírných objektů. Nastávají příznivé podmínky
pro pozorování dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin…V případě
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA
si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
22. 7. BLOK č. 41: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M.
Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Kopečného
Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (most Hloučela – most Romže).
24. 7. BLOK č. 42: Sídl. Svornosti, Sídl. Svornosti – parkoviště,
Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická – Říční), Tovární – parkoviště,
Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (sídl. Svornosti – Smetanova).

Nájemníci, pozor na

vyúčtování služeb!
Prostějov/red - Od 1. ledna
2014 začal platit nový občanský zákoník, který významně upravuje nájemní vztahy
a družstevní bydlení. Mimo
jiného upravuje rozúčtování
služeb spojených s užíváním
bytu a stanovuje přesná pravidla pro dlouhodobě problematické vyúčtování jak
v nájemních bytech, tak
i v družstevních a SVJ.
„Od účinnosti těchto předpisů
se zvedl počet klientů, kteří
navštívili naši poradnu, protože nesouhlasili s vyúčtováním
služeb. Bohužel měli pravdu.
Vyúčtování neobsahovalo základní parametry dané výše
zmíněnými právními předpisy. Pokud vyúčtování neobsahuje vše, co nařizuje zákon
a vyhláška, není platné a klient
se proti takovému vyúčtování
může odvolat,“ upozorňuje
Jitka Chytilová ze Sdružení

ochrany nájemníků v Prostějově. „Ve vyúčtování musí
být uveden počáteční stav, konečný stav, cena za jednotku
a výše vyplacených záloh. Na
požádání je majitel povinen
nechat nájemce nahlédnout do
celkového vyúčtování, nechat
ho dělat si výpisy, popřípadě
na žádost nájemce mu pořídit
kopii vyúčtování. Vyúčtování
se vypracovává jedenkrát ročně a prokazatelně se předá nájemci do konce dubna následujícího roku,“ dodává přesnou
radu Jitka Chytilová.
Někteří pronajímatelé, bohužel,
neznají nebo nerespektují zákonné normy, tím se v mnoha případech vystavují v některém případě i nebezpečí postihu smluvní
pokutou za strany nájemce. Zvyšování nájemného nelze provést
jednostranně. Pouze dohodou
obou stran, a to pouze do výše 30
% jednou za tři roky.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 21. července 2014
Exkluzivní interview s nejmladším pokračovatelem slavného rodu, který se stal akademickým malířem
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„MLADÍ ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCI TO NEMAJÍ LEHKÉ. JÁ BYCH SE ZASTŘELIL...“
Malíře Kristiana Kodeta uchvátil Plumlovský zámek i hudba Felixe Slováčka!

Prostějov - Příznivci výtvarného umění snad ani nemohou neznat osobité malby a grafiky českého výtvarníka
Kristiana Kodeta, které si aktuálně můžete prohlédnout
na probíhající prodejní výstavě v prostorách galerie
Plumlovského zámku. Kristian Kodet se stal nejmladším pokračovatelem výtvarnické tradice, kterou zapooval jej i otec. Při své návštěvě
čal již jeho děd a následoval
Plumlova nejenže zahájill výstavu svých prací, ale nenechal si ujít příležitost prohlédnout si unikátní stavbu,
zpochyby je. Jak se Kristianu
jakou místní zámek bezpochyby
ilo, proč si k zahájení vernisáKodetovi na Plumlově líbilo,
ováčka, jak se vlastně dosta
al
že přizval právě Felixe Slováčka,
dostal
k výtvarnému umění, a jak vznikal návrh náhrobku
ěváka Waldemara Matušky,
populárního českého zpěváka
ristian Kodet? Na tyto a daljehož autorem je právě Kristian
ě přináší
p
odpovědi
p
ší otázky vám exkluzivně
KÝ Večerník,
pouze PROSTĚJOVSKÝ
m výstavy
který je hrdým partnerem
Kristian Kodet - obrazy.

„Já tohle to opravdu můžu, je to krásná
hudba takže proč ne... (úsměv)“
hudba,
Dělá vám hudba společnost,
i když tvoříte v ateliéru nebo naopak dáváte přednost tvůrčímu tichu?
„No tak, abych se přiznal, mám radši
úplné ticho a hudbu na plný pecky si
pustím hned potom (smích)“

ně docela k neuvěření. Mnohdy, když
se prosadíte, uspějete například v těch
Spojených státech, tak máte pak, ne
tedy úplně všude, ale otevřené dveře
některých významných evropských
galerií, kde můžete pořádat své vlastní
výstav
výstavy.“
Vašim dílem je i náhrobek
populárního českého zpěváka
Waldemara Matušky. Bylo pro vás
osobně těžké dělat náhrobek pro přítele, nebo jste naopak hned věděl, jak
by měl vypadat?
„Ne, nevěděl... Jak konkrétně bude vypadat, jsem vůbec neměl tušení, takže
z tohoto pohledu to bylo skutečně těžké.
Nevěděl jsem, jak konkrétně uchopit tu
sílu Waldemarových písní a vtisknout
ji do toho náhrobku. Nakonec jsem ve
spolupráci s Olinkou, manželkou Waldemara a jeho synem dělal tak dlouho
kresby, až se jim to líbilo a následně se
to real
realizovalo.“
věhlasný umělec Kristian Kodet o tom,
Před pár dny jste oslavil narozeniny. Prozradíte našim
jaké to je, být mezi výtvarníky pojmem čtenářům,
co jste si přál?
„Hlavně, abych se ještě probudil..
Chtěl jste se už od „To se vlastně ani nedá dost dobře po- (smích). Je to už koneckonců spousta
mládí živit výtvarným rovnávat. Důležitá jsou ta léta snažení let, co člověk žije a tvoří, takže nejvíc
a je to také o štěstí či náhodě. Je to vlast- jsem si určitě přál zdraví.“
uměním?
um
„Já jsem to hned od samých
poč
počátků
nebral jako živnost.
Spí
Spíše jako koníček, protože mě
malování začalo strašně bavit.
ma
Pův
Původně jsem začínal jako
sochař, ale vzhledem k tomu,
soc
že jsem měl opravdu krásný
vz
vztah s mým tátou, měl jsem Významný český malíř Kristian Kodet se narodil
y
dojem,
do
že bych i do budoucna 17. července 1948 v Praze. Ze dvou manželství má čtyři
dceryy - Veroniku, Johanu, Kristýnu
ý a Jacqueline.
q
Žije
j
hodně
kopíroval jeho tvorbu. a pracuje v Praze, v jižních Čechách i USA, kde se věnuje
ho
To
T jsem nechtěl, proto jsem kresbě, malbě a grafice. Je nejmladším pokračovatelem
se takzvaně trhnul a zvítězilo rodiny Kodetových (otec - významný český sochař Jan Kodet a dědeček Emanuel Koprávě
práávě malování... (úsměv)“
det) a nevlastním bratrem herce Jiřího Kodeta (1937-2005) i strýcem herečky Barbory
Ve vaší tvorbě převa- Kodetové. Svoji uměleckou dráhu započal jako jevištní výtvarník Městských divadel
žují teplé, podzimní ppražských.
ý V roce 1968 absolvoval Akademii des Beaux Arts v Bruselu a ppo vstupu
p
barvy
barvy, neměl jste někdy chuť sovětských vojsk do Československa následně emigroval do Švýcarska, kde zůstal až do
trošku obměnit barevnou škálu? roku 1970. Stal se světově uznávaným umělcem i díky tomu, že nepřestal být umělcem
„Chci se vyjadřovat především ob- českým. Svými díly je Kristian Kodet zastoupen ve sbírkách a galeriích, jak doma, tak
sahově. Každý si to dělá po svém i v zahraničí. Majiteli jeho obrazů jsou i Václav Klaus či Ronald Reagan. Je autorem
a já mám spíš rád takové ty spíše náhrobku zpěváka Waldemara Matušky. V roce 2001 vybudoval své soukromé Muzeum
tlumené podzimní barvy. V mém Kodet v Táboře, kde je umístěna stálá sbírka výtvarných prací všech tří generací rodpřípadě jje to hlavně o tom obraze iny Kodetových. Je spoluautorem biografických publikací Andělé a ti druzí (spoluautor
a jeho kkompozici. Výrazná změna Hynek Klimek) či Kristian Kodet o Kristianu Kodetovi (spoluautor Pavel Veselý).
barevného ladění mě opravdu nikdy
neláka (úsměv)“
nelákala.
Zkuste si představit, že byste v současné době začínal
jako mladý malíř...
„To bych se zastřelil... (smích).
Protože mladí začínající umělci
to v dnešní době opravdu nemají
lehké
lehké...“
Působil jste a stále působíte v Čechách i v zahraničí.
Dají se vůbec srovnat tvůrčí možnosti tady a za hranicemi?

„Na jedné straně je to hrdost, nosit jméno
významné rodiny, ale zároveň je to velmi
zavazující, protože jste si vědomi toho,
že musíte předat kvalitu a splnit očekávání.“

Petra Hežová
Jak se vám líbí prostory
ry
Plumlovského zámku, kde si
mohou návštěvníci prohlédnout vaše
aše
obrazy?
ek!
„Tohle je prostě neuvěřitelný zámek!
ak
Nikdy předtím jsem tu nebyl, a tak
jsem vůbec netušil, že to má až takové
vé
addimenze... (úsměv) Jsem naprosto nadšený, je to fakt nádhera. Ale troufám
m si
říct, že by si ten zámek zasluhoval opraravu, a to nejen proto, že je to skutečný
ný
záznam tehdejší doby...“
Proč jste si pro zahájení vererxe
nisáže vybral právě Felixe
Slováčka?
„Nejprve jsem volal různým přátelům,
m,
jestli by si na mě udělali čas. Ale pak
ak
xe
jsem na jedné vernisáži slyšel Felixe
em
hrát a moc se mi to líbilo. Takže jsem
mu zavolal, načež on mou nabídku přiý!“
jal a př
přijel (smích). A byl neuvěřitelný!“
Dá se říct, že tvorba pana
na
mo
Felixe Slováčka nebo přímo
“?
konkrétně jazz je vaše „srdcovka“?
řeProzraďte našim čtenářům, co převážně posloucháte za žánr?
INZERCE

Slavné jméno vám jistě otvíralo mnohé dveře na poli zdejší
umělecké scény. Byly ale i doby kdy
vám bylo na obtíž? Neuvažoval jste
o pseudonymu, aby vás případně
nesrovnávali s tvorbou vašeho otce
a dědečka?
„To je opravdu těžké, na jednu stranu
jde o jak
jakousi hrdost, nosit jméno výč slavné rodiny. Ale zároveň
znamné či
velm zavazující, protože jste si
je to velmi
t
vědomi toho,
že musíte předat kvalitu,
urč očekávání...“
splnit určitá

kdo je

kristian kodet

Foto: Lenka Sedláčková

NÁBYTEK
VIP ŠTUGEL
Plumlovská 85 | Prostějo
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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www.tkplus.cz
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Pondělí

Číslo

21. července 2014

FOTBAL

TRHÁK TÝDNE

JAKÁ BYLA SEZÓNA?

Ohlédnutí za ročníkem
2013/2014 v nejvyšší
okresní soutěži mužů

22 a 23

čtěte

Fotbalistka Kostelce jde hostovat do Sparty Praha

TENIS
WIMBLEDONSKÉ HRDINKY DOMA

Na autogramiádu přijeli
úspěšné tenistky
Kvitová se Šafářovou

Praha, Prostějov/jim

24 a 28

čtěte
na stranách

rozhovor
"JE TO TAKOVÁ TŘEŠNIČKA"

Exkluzivní rozhovor
s čerstvým šampionem
Martinem Žeravou
čtěte
na straně

„Nabídka přišla i ze Slavie, ale vždycky
ky byla mým
cílem Sparta,“ raduje se Gabriela Matoušková
ková

27

STALA SE JIŽ DOROSTENECKOU MISTRYNÍ REPUBLIKY V BĚHU NA 1500 METRŮ,
MET
E RŮ
RŮ,
COBY KANONÝRKA O SOBĚ DALA POPRVÉ VĚDĚT PŘED ČTYŘMI LETY V ŽENSKÉ
NSK
SKÉ
É
DIVIZI. PO TŘINÁCTI GÓLECH V PĚTI ZÁPASECH SI JI VYHLÉDLO SLOVÁCKO,
KO,
KO
V NĚMŽ ÚSPĚŠNĚ HOSTOVALA A MIMO JINÉ SE V PRVNÍ LIZE DOROSTETE
ENEK PŘEDVEDLA ČTYŘMI GÓLY DO SÍTĚ SPARTY PRAHA. NÁSLEDOVALA
A
ÚSPĚŠNÁ ADAPTACE V NEJVYŠŠÍ ŽENSKÉ DOMÁCÍ SOUTĚŽI I PRVNÍ PO-ZVÁNKY DO MLÁDEŽNICKÝCH REPREZENTACÍ A PO ÚSPĚŠNĚ SLOŽENÉ
É
MATURITĚ NASTAL LOŇSKÝ PŘESUN DO BOHEMIANS PRAHA.
I V DRESU „KLOKANŮ“ SE GABRIELA MATOUŠKOVÁ (NA SNÍMKU)) DOČ
DOČKALA
OČKALA
OČ
BRONZOVÝCH MEDAILÍ A PŘED PÁR DNY SI SPLNILA SVŮJ DALŠÍ SEN – JAKO
KOS
KO
S
SVOU
VOU
VO
U PO
PO-SILU PRO BOJ O ČESKÝ TITUL SI JI VYBRALA SPARTA PRAHA. V LETENSKÉM
ÉM K
KLUBU,
KAM ODCHÁZÍ NA ROČNÍ HOSTOVÁNÍ S OPCÍ, JIŽ ZAČALA PŘÍPRAVU NA NADCHÁZEJÍCÍ ROČNÍK A JEJÍ NOVÝ KOUČ DUŠAN ŽOVINEC SI CENÍ NEJEN FOTBALOVÝCH
ALOVÝCH
DOVEDNOSTÍ, ALE I CHARAKTEROVÝCH VLASTNOSTÍ DVACETILETÉ ÚTOČNICE.
NICE.

Korfbalisté SK RG přispěli
k postupu na MS do 23 let Mikloškovi pogratuloval i Baník Ostrava
Olomouc, Prostějov/jim –
S medailí na krku se sice Renata Havlová, Tomáš Marek, Alexandr Vyroubal a Petr Galíček
do Prostějova nevrátili, přesto
se na mistrovství Evropy do
21 let zasloužili o velký úspěch
českého korfbalu. Čtveřice SK
RG Prostějov se v Olomouci
podílela na konečném pátém
místě, což znamená postup
na mistrovství světa do 23 let.
To bude na programu za dva
roky.
„Je to super. Po třech porážkách
z prvních tří zápasů nám hrozilo, že nepostoupíme do skupiny
o páté až osmé místo, nakonec
jsme ale vylepšili umístění z posledních dvou šampionátů,“ radoval se asistent reprezentačního
kouče a současně hlavní trenér
prostějovského výběru dospělých David Konečný.
Do šampionátu totiž mladí Češi
skutečně nevstoupili dobře. Nejprve prohráli 12:29 s Belgií, poté
11:14 s Německem a následně

fotbal

14:20 s Anglií. Zbývající trojice duelů však přinesla tři výhry
a neúspěch byl zažehnaný. Nejprve šlo o zdolání Polska 15:7,
následně Ruska 21:9 a nakonec
i Katalánska 26:18.
„Vykrystalizovalo to tak, že
hned tři hráči Prostějova nastupovali v základní sestavě
a v posledním zápase nasázeli
třináct z šestadvaceti košů. Navíc Renata byla dvakrát a Saša
jednou vyhlášeni hráči zápasu,
takže hráli velkou roli,“ mnul si
ruce David Konečný.
Většinu týmu tvořili hráči, kteří
ještě letos mohli startovat v kategorii do devatenácti let, velice
mladý tým tak i bez zisku cenného kovu uspěl. „Je to krok
kupředu, i tak se jim podařilo
postoupit mezi deset nejlepších
výběrů celého světa. Na toto
měření sil dojde za dva roky,“
předeslal David Konečný s tím,
že nyní už mají všechny korfbalové výběry volno a pauza potrvá
až do září.

SOBOTA 26. 7.

17:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

florbal

SOBOTA 26. 7.

08:00
- 19:00

8. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE

RG PLAYMAKERS CUP
Venkovní areál ZŠ a RG Prostějov

Foto: Josef Popelka

Vzácný dar. Od předsedy němčického fotbalu Josefa Matouška
převzal Luděk Mikloško zarámovanou fotografii z roku 1974, na
níž je se svými tehdejšími spoluhráči.
Foto: Josef Popelka

Němčice nad Hanou/jim – Sedmnáctým držitelem čestného občanství
města Němčice nad Hanou se v neděli
v podvečer stal někdejší výtečný fotbalový gólman a dlouholetá opora
československé i české reprezentace
Luděk Mikloško. Toto ocenění převzal
od starostky Němčic Ivany Dvořákové,
následně se dočkal gratulací i od místostarosty Jana Vrány, předsedy fotbalového oddílu Josefa Matouška i všech
přítomných fotbalistů a dlouhým potleskem ho odměnili i příchozí diváci.
Více na straně 21

Rodí se plán na stavbu víceúčelové haly

Prostějov/lv – O výstavbě víceúčelové sportovní haly určené
především pro tenis a volejbal
se začíná jednat v Prostějově,
kde sídlí Národní olympijské
centrum obou sportů. Klía,
čová bude součinnost města,
Olomouckého kraje i státu,
a pokud se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce, mají se regionální fanoušci skutečně na co těšit!
„Věřím, že vše dopadne dobře.
Současně je třeba přiznat, že
všechno skloubit není snadné.
Ke konci léta bychom mohli vědět více,“ naznačil budoucí průběh jednání Miroslav Černošek,
jehož marketingová společnost

TK Plus stojí za prostějovským
volejbalem a tenisem. „Všechno je ve stádiu příprav, proto
nechci předbíhat. Jednalo by se
o finančně hodně náročnou akci,
která se bez podpory státu neobejde, dodal.
bejde,“

V Prostějově by se mohl
hrát Davis Cup i Fed Cup!
Pokud všechny strany dojdou ke shodě, vyroste ve
městě špičkové sportovní
zařízení na nejvyšší úrovni.
Možné pořádání meziná-

rodních akcí bude samozřejmostí. Hala by totiž měla
všechny potřebné parametry. Proto by přicházelo do
úvahy třeba pořádání mezistátních tenisových zápasů
dru
družstev.
Davis Cupu nebo
F Cupu. „Zahrát si zápas
Fed
p prostějovskými diváky
před
by
b bylo skvělé,“ nechaly se
s
slyšet
Petra Kvitová s Lucií
Š
Šafářovou.
P jednání vlády je důležiPro
té, aaby se záměrem souhlasilo
vedení Statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje.
Na základě úvodních jednání se
zástupcům obou institucí myšlenka zamlouvá.

Čtyři kostelečtí kušisté

jedou na mistrovství světa

Kostelec na Hané, Prostějov/jim – Hned pět zástupců Savany KK Kostelec na
Hané se objevilo v původní
svazové nominaci pro blížící
se světový šampionát, který
se koná od 4. do 10. srpna
ve Frankfurtu nad Mohanem. Českou republiku měli
reprezentovat
Jaroslava,
Hana, Josef a Jan Nedělníkovi a společně s nimi i Lukáš
Andrés, kvůli nepřihlášení
mužského družstva se ale
z tohoto výběru omluvil Jan
Nedělník.
„Jsme velice rádi, pro klub je
to odměna. Hlavně nás těší, že
na soupisce figuruje i kadet
Lukáš Andrés, jenž tak může
získat první mezinárodní zkušenosti. Je škoda, že se z časových důvodů nenašel třetí
chlap, takže nakonec nejede
Honza, a proto budu muže zastupovat jen já,“ hodnotil střílející předseda kosteleckého
oddílu Josef Nedělník.

Členové tohoto klubu, jenž
před několika týdny oslavil
desetileté jubileum, pravidelně stoupají na nejvyšší
stupínky domácích závodů
a sbírají republikové tituly
v hale i venku, i proto to aktuálně vypadá, že vyšlou na
akci jednoho muže, dvě ženy
a jednoho kadeta. Do dějiště
vrcholu letošní sezony je to
z Hané necelých osm set kilometrů, to také přispělo k tomu,
že pocestuje na západ takto
početná výprava.
„Svaz nám hradí startovné
a banket, cestování a ubytování
zaplatí v případě dotace klub,
jinak závodnici sami. Ideálem
by bylo, kdybychom si zastříleli osobní rekordy, snad nám
vyjde počasí. A doplnit nás
může ještě František Sedláček
v seniorské kategorii, o tom
se ale rozhodne až v následujících týdnech,“ upozornil, že
hanácký klub i tak může mít
v Německu hned pět zástupců.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I třetí červencové vydání vám
v rámci zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nabízí
veskrze populární klání, které najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy nahlá-

sit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte šanci
na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete usilovat o další chutnou a lahodnou
cenu, kterou opětovně věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stodevětašedesátém pokra-

Správná odpověď z č. 28: na snímku byl dům z ulice Krátká 9
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává poukaz
v hodnotě 400 Kč od firmy LÁZNĚ SLATINICE, se stala
Jitka REMEŠOVÁ, Kostelecká 35, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 24. ČERVENCE, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 28. ČERVENCE.
Dnes můžete nově zápolit o poukaz v hodnotě 400 Kč do studia VIBROSTAR, Olomoucká 10.

VYHRAJTE SI LEPŠÍ POCIT
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

POUZE A JEN TOU SPRÁVNOU
CESTOU SE VYDEJTE SVĚTEM .....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
DOBRODRUŽSTVÍ
RABÍNA JÁKOBA
KOMEDIE
FRANCIE (1973)

SOBOTA 26. 7. 2014

22:05 HODIN

ANANAS, AVAR, BACHAŘ, DAKL, DOZADU, HOVOR,
KAMEJ, KARMA, KRESBA, LHÁT, MASAŘKY, PRÁH, PROSO,
SKUS, SMĚSKA, SNOB, SPIS, STÁJ, STEP, ŠALBA, ŠŇŮRA,
ŠPERK, ŠUMAŘ, TŘASK, UŽOVKA, ZASLAT

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 24. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ZBOŽÍ“. Vylosovanou výherkyní se stala Jarmila PROCHÁZKOVÁ, Určická 86, Prostějov, která se může těšit na
POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od partnera
soutěže. Tím byla v minulém dějství prodejna FINKOVÁPONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská. Cenu si lze vyzvednout tradičně 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 dbají na
své zdravé tělo...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna SVĚT ZDRAVÍ, kterou najdete na Olomoucké ulici v Prostějově.
A vyhrát opětovně můžete POUKAZ NA NABÍZENÉ
SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 28. ČERVENCE.

www.svet-zdravi.cz
Ô zdraví ROSA
Svet
v Prostejove
Ô
Ô nove
Ô

Olomoucká 3199/1a
O
Ô
-tGHOQtFHNQDPtUXSUROLGLYHY\VRNp]iWHÞL
Ô
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Režie: Gérard Oury
Hrají: Louis de Funès, Suzy
Delair, Marcel Dalio, Claude
Giraud, Renzo Montagnani,
André Falcon, Henri Guybet,
Popeck, Miou-Miou, Jacques
François, Gérard Darmon, Jean-Jacques Moreau
Osudy dvou mužů z naprosto
opačných konců tohoto světa
se protnou - rabín Jákob jede
z New Yorku do Francie, kde
už několik desítek let nebyl.
Zavítá sem kvůli Bar Micvah
- židovskému náboženskému
obřadu jeho mladého příbuzného - chlapce Davida. Naproti
tomu Viktor Datel, který co nevidět provdá dceru, má úplně
jiné starosti - spěchá ve svém
autě s lodí na střeše (anebo
obráceně) co nejrychleji domů,

čování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Felixe
Slováčka. Českého klarinetistu,
saxofonistu, hudebního skladatele a dirigenta, který byl nedávno
významným hostem prestižní vernisáže výstavy Kristiana Kodeta
na plumlovském zámku, poznala
opět slušná porce našich čtenářů...
Z 325 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherce, kterým se stal
Tomáš KONŠEL, A. Slavíčka 12, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
v současnosti opět největší hvězdu
tuzemského nebe, která před nedávnem dosáhla na svůj druhý
grandslamový titul. Přesně před
týdnem ji pak slavnostně přivítal
i celý Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stosedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
24. 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 ŠPIZZA a jelikož
se jedná o jubilejní díl soutěže,
tak i od redakce Večerníku,
zveřejníme v příštím čísle,
jenž vychází opět v PONDĚLÍ
28. ČERVENCE 2014.
Hodně štěstí při bádání!

ZÁPOLENÍ O KÁVU...

Také třetí číslo prvního prázdninového měsíce 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 24. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 2 - 9 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stoosmapadesátouprvní výherkyní v řadě stala Markéta KOHOUTOVÁ,
Ptení 129. 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 28. ČERVENCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

aby vše v pořádku stihl. Je to
člověk bohatý a uspěchaný ale také podezřívavý a netolerantní. Hodně se však změní,
když je nucen se přestrojit za
člověka, se kterým nemá naprosto nic společného, a prchat
před mnohými lidmi, dokonce
i před svou manželkou...

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 28: JE ZDE PRO VÁS LÉTA DROGERIE TETA. Vylosovaným výhercem je Jana ŠPIČÁKOVÁ,
Příční 140, Smržice. POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 500 Kč od firmy DROGERIE TETA si vyzvedněte
v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 24. července 2014, 12.00 hodin.

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Kotěrova ul. Prodej novostavby volně stojící vily ve
velmi klidné lokalitě obklopené zelení. Moderní stavba navržená
arch. studiem CAD Projekt. Vel. 7+1, 2 garáže, bazén, terasa,
Cena: Kč 9.599.000,Pozemek 1.109 m2.

Prostějov, ul. U spořitelny. Prodej exkluzívního dvoupodlažního
bytu v centru města, vel. 4+1, vl. topení, 3 sklepy, 2 park. místa,
1. patro.
Cena: Kč 2.099.000,-

Prostějov, Palečkova ul. Prodej novostavby bytu v centru města.
Vel. 2+kk, vl. topení, 1. patro, cihlový, sklep. Cena: Kč 1.295.000,-

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

Byty:

Prostějov, sídl. Svobody. Panelový byt 2+1 (55 m2) v 1. patře
s balkonem v OV.
Cena: Kč 769.000,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, Pv, U spořitelny
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 2.099.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

GARÁŽ – PRODEJ:

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
1+1, Pv, Tylova ul.
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
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

chyň včetně spotřebičů.

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

BYT4+1,J.Zrzavého, 3.NP/8.NP,
94 m2 s lodžií, po
část. rekonstrukci,
nová koupelna.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů. Dům porevitalizaci.
CENA: 1.050.000 Kč
BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

 605 011 310

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

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

3+1, OV, sídl. SVOBODY, 55m2, lodžie

910.000,-Kč

Volejte: 739 322 895
2+1 Moravská OV
k jednání 889.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Tylova 75m2 OV
1.330.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.790.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

DOMY

1+kk,PV,45m2,výtah,komora
Info v RK
1+kk, PV, 33m2, po rek.,zvýš.přízemí
550.000,-Kč
1+1,dr.OKRUŽNÍ,37m2,lodžie,
530.000,-Kč
2+1,OV,KRALICE NA HANÉ,cihla,
749.000,-Kč
2+1,dr.KROKOVA,51m2,po rek,zvýš.přízemí
900.000,-Kč
2+1,dr.A.SLAVÍČKA,64m2,výtah,šatna,lodžie
760.000,-Kč
2+1,dr.,SVATOPLUKOVA 58m2, po rek., vl. vytápění 580.000,-Kč
3+1, OV, E.BENEŠE, zvýš.přízemí
999.000,-Kč
5+1, dr.,FANDERLÍKOVA,po rek
Info v RK

RD PRODEJ
NOVINKA!!!
RD3+1,PROSTĚJOV,cihla,,zahrada,

950.000,-Kč

RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
1.900.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění
,ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
399.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
250.000,-Kč
RD 3+1,KOSTELEC n/H.vjezd,zahrada
Info v RK
RD 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
750.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahrada,dvůr,vjezd,po část.rek. 1.500.000,-Kč
RD 4+kk,LEŠANY,řadový,po část.rekonstrukci,vjezd,zahrada
1.590.000,-Kč
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/, ZAHRADA,GAR.
STÁNÍ
4.400.000,-Kč

NOVINKA!!!

RD 5+1,ČECHY POD KOSÍŘEM, patrový,cihla, hala,velká
zahrada,dílna,velmi pěkný ihned k bydlení
Info v RK

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

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Spojenců 90m2 po rek.
6.500Kč + ink.
3+1 Okružní 95m2 po rek.
8.900Kč vč. ink

CHATA PŘEMYSLOVICE,podsklepená
GARÁŽ za Mechanikou

450.000,-Kč
99.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,

nebytové prostory- centrum, garáže…

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

Tel: +420 605 011 310

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 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
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
430 tis.Kč
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
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
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
690 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.190 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s 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
RD 5+1 Kobeřice - po rek.,
783 m
2.350 tis.Kč
2
3.600 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m , bazén
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
Mostkovice - 649 m2,2s 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
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
24 h, 11.700,- Kč/měs.
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

Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Špály 50m2
7.500Kč + ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Garáž Havlíčkova
170.000Kč
Pronájem garáže sidl. Svornosti
1.000Kč
Pronájem Garáže Krasická
1.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu byt 1+kk s lodžií, ul.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. Pujmanová. Cena 6 000 Kč včetně
inkasa. Tel.: 604 825 387
REALITNÍ KANCELÁŘ
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov 3+1 na sídl. Svobody a okolí. Tel.:
605 014 179
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Koupím byt 1+1, cihla, RK nevolat.
Tel.: 774 571 029
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová,774 409 430
Koupím RD v Prostějově nebo
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč okolí do 20km.Opravy nevadí. RK
* BYT 2+1, + garáž
560.000 Kč nevolejte. Tel: 732 755 910
* BYT 3+1, Tylova 1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč Ve střediskové obci 11 km od Pv
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč prodám zahradu –stavební pozemek
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč 607m2. Pěkná, klidná lokalita, nová
* Pozemek -Kostelec n/H170.000 Kč ulice, minimální provoz. Komunika* Pozemek-PlumlovHamry 440.000 Kč ce jsou. Tel.: 737 047 313
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Pronajmu 1+1 s garáží. RK nevolat.
Tel.: 777 870 452
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Moravská 890.000 Kč
* BYT 2+1, Sídl.Svobody 900.000 Kč Pronajmu v Prostějově, ul. Šárka,
* RD, Přemyslovice
560.000 Kč byt 2+1(65m2). Cena dohodou. Tel.:
* RD po rek. Konice 1.350.000 Kč 605 740 762
* RD po rek. Lešany 1.590.000 Kč
* RD po rek.Cholina 1.590.000 Kč Prodám byt v OV 2+1, 60m2, Dol* RD Mostkovice
1.990.000 Kč ní ulice-věžák. RK nevolat! Tel.:
* RD Kralice na Hané 2.350.000 Kč 605 859 021
* Chata Plumlov
v RK
Pronajmu byt 1+1 po celkové rekonPro naše klienty HLEDÁME:
strukci, 43m2, v přízemí, v centru
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
města, Vodní 5. Volný ihned. Bez
* Rodinné domy v PV a okolí
psa. T.: 602 737 897
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
* Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany Prodám byt 2+1 v Pv, na ul. A. SlaVíce na: WWW.VNB-REALITY.CZ víčka. Jedná se o družstevní byt, zateplený, plastová okna, žaluzie. PaPronajmu garáž (s elektřinou), v PV nelový byt, 6. patro s výtahem. Byt
je udržovaný, po 1 majiteli. Ne RK!
u Družby. Tel.: 582 346 180
Tel.: 605 437 258
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Prostějově v osob. vl., platba hotově. Prodám RD 3+1, Vřesovice,
dvůr, parkování. Ne RK! Tel.:
RK nevolat. Tel.: 720 204 000
722 583 143
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena 4.500
Kč + inkaso. Tel.: 732 548 756, ne RK Pronájem pěkných obchodních
prostor, 40m2 a 80 m2, se zázemím.
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v ho- 774 409 430
tovosti. 774 409 430
Pronajmu byt 2+1, klidná lokalita
Koupím byt v Prostějově, platím v (Neherovy domy), vlastní topení,
nájem 5 000 + inkaso, kauce, vhodhotovosti. Tel: 722 539 880
né pro 1-2 osoby, dlouhodobě. Tel.
Prodám DB 1+1 Dobrovského (Tylo- 739 036 168
va ul) po rekonstrukci, lodžie, zateplený dům. Možno koupit úvěrem. Cena Pronajmu 3+1, 6000 Kč 723 565 897
630 tis. Tel.: 731 510 079
Pron. cihl. byt 2+1, ul. Šlikova, Pv,
Pronajmu v centru města PV dva 50m2, vl. kot. a měř. Náj. 5 500 Kč+
obchody, 120m2 a 34m2. Tel.: ink. Tel.: 604 820 358
777 135 540
Prodám pozemek v KÚ Čechovice asi
Pronajmu garáž na ulici Žeranovská. 100m za budovu Intersparu, SZ. Cena
Garáž je bez elektřiny, cena 900 Kč/ 500 Kč/m2. 1.400 -4 200 m2. Jen vážný zájemce. SMS na tel.: 605 77 86 84
měsíc. Tel. 774 825 777
Pronajmu parkovací místo, garážový dvůr, Svatoplukova 56. Tel.:
777 01 03 23

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

Prodám RD v Mostkovicích, 1 700
000 Kč při rychlém jednání sleva.
732 417 451

VOLEJTE: 723 335 940

Prodám pozemek v Prostějovičkách pro stavbu RD, 800 m2. Bližší info na tel.: 605 483 602 nebo
e-mail: kar.mila@seznam.cz

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

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

STING uzavřený investiční fond,
a.s. nakupuje nemovitosti v okrese Prostějov. Koupíme vaši nemovitost za nejvyšší možnou
cenu. Peníze do 2 dnů od podpisu
kupní smlouvy. Exekuce, zástavy ani dražba nejsou překážkou.
Využijte naši nabídky a realizujte
svůj prodej pod dozorem České národní banky. Kontakt:
Irena Černá, irena.cerna@rksting.cz,
tel.: 606 662 813
Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
Prodám RD v Prostějovičkách,
po rekonstrukci v roce 2010. Bližší info na tel.: 605 483 602 nebo
e-mail: kar.mila@seznam.cz
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
respektuji. Tel.: 734 481 013

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

Pronajmu 1+1, 608 861 656 RK NE
Prodám RD (2 bj) v klidné části
PV (Máchova ul.), včetně zahrady. 728 862 114, 790 229 969. RK
nevolejte.
Pronájem rekonstruovaného bytu
2+1 s lodžií, ul. Dolní v Pv,
od 1.8.2014 Tel.: 602 515 680

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

Hledám ke koupi chatu v okolí PV
- Seloutky, Mostkovice, Plumlov,
Myslejovice apod. Tel: 728 318 836

www.realitypolzer.cz

Pronajmu větší garáž, Sladkovského
ul. Tel.: 732 619 482

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

24. 7. 2013
do 12.00 HODIN

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

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

MAČKALSTAV S.R.O.
Nabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis. provádíme stavební práce, obklady
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
jednání. Tel.: 777 467 046
www.mackalstav.cz
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraOpravy a úpravy oděvů
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Hotovostní půjčka do 10 tisíc
Vedle knihkupectví u radnice
z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP.
608 331 141
Tel.: 773 996 600
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace
na 739 066 462
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
jednání. 774 119 937
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PRODÁM

Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Rekonstrukce koupelen, instalatérské
práce. Tel.: 605 459 652
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Do autoservisu v PV přijmeme auto- Prostějovská stavební firma hledá parmechanika s praxí. Nástup možný ih- ťáka na stavbu, zedníka a pomocníka
na HPP, možno i brigádně. Volejte
ned info. Na tel.č. 777 870 729
v pracovní dny mezi 13.00-17.00 na
Centrum regenerace v Prostějově. tel.: 775 780 084
Ihned zapracujeme do různých poPřijdi k nám alespoň ve snu,
P
zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přijmeme administrativní
když nemůžeš v bdění,
p
, znalost syst.
y Pohoda
pracovnici,
ať máme lepší sen
Nástrojárna Kralice na Hané přijme výhodou. Životopisy zasílejte na
než probuzení…
frézaře. Ranní směna, znalost obsluhy
technikpv@seznam.cz
CNC, HAAS výhodou. Bližší podmínky osobní jednání, 602 588 621, Přijmeme pracovníka na obsluhu
parkoviště osobních aut. Jen oso777 19 59 70, 582 368 060
by ZTP nebo ČID. Info na tel.:
Nudíte se doma a chcete být ještě 776 773 131
užiteční? Přijmu brigádníka do trafiky jen na občasnou výpomoc dle Hledáme brigádníka z PV pro focení
potřeby. Výhradně se zdravotním produktových fotografií. Zkušenosti
postižením. Odměna za vykonanou s focením produktů vítány. Máme
Dne 26. července 2014
práci není hodinová, ale procento zájem o dlouhodobou spolupráci.
vzpomeneme 4. smutné výročí
z tržby. Hlaste se jen opravdoví zá- Nabídky zasílejte na e-mail:
úmrtí našeho milovaného
jemci, nejlépe z Prostějova. Nutné info@hokejfloryk.cz
manžela, tatínka a dědečka
zaučení. Tel.: 731 412 028
pana Antonína PŘIKRYL
Firma HANAKOV spol. s r.o. přiA ze Ptení.
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme jme do HPP obsluhu CNC strojů do
S láskou vzpomíná
nejbližší rodina.
do HPP obráběče kovů do třísměnné- třísměnného provozu. Požadujeme
ho provozu. Požadujeme zkušenosti zkušenosti v dané profesi nebo vyuv dané profesi nebo vyučení v oboru. čení v oboru. Nabízíme zázemí stabilNabízíme zázemí stabilní společnos- ní společnosti, dobré platové podmínti, dobré platové podmínky, závodní ky, závodní stravování, uchazečům
stravování, uchazečům s bydlištěm s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
mimo okres PV nabízíme příspě- příspěvek na ubytování v ubytovně.
vek na ubytování v ubytovně. Tel: Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte Řidič 40 let praxe, ř. pr. sk C, E, hledá práci na vozidlo do 3,5 t nebo do
582 302 341 Životopisy zasílejte na na hanakov@hanakov.cz
12 t. 723 747 457
hanakov@hanakov.cz

Dne 21. července
by oslavila 80. narozeniny
paní Anna FAJSTLOVÁ
ze Ptení,
která nás nedávno
navždy opustila.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

PRÁCI HLEDÁ

Hledáme na brigádu účetní pro
podvojné účetnictví v programu
Ježek duel. Tel.: 605 483 602

KOUPÍM

Prodám starý šicí stroj zn. Bobbin. Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
Cena 1 000 Kč. Tel.: 731 242 748
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
Prodám vstupní dveře vhodné do pa- i silně poškozené. I půdní veteš.
nel. bytu, š.80 pravé vč. bezp. štítu, Platí stále. Tel.: 602 953 842
kování, příd. zámku a kukátko. Cena
Koupím ledničku, vířivou pračku
1 900 Kč. Tel.: 602 873 504
Romo, svěrák York, el. remosku,
WC. 608 539 783

VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

Střechy Klimeš provádí tesařské, Do provozovny pneuservisu a auklempířské, pokrývačské práce. Vý- toservisu v PV přijmeme na HPP
roba pergol. Tel.: 602 756 428
prodavače/-ku. Výhodou znalost
práce v programu Pohoda, zkušePěstitelská pálenice, Kostelec na nosti s vedením kolektivu, komuniHané, Rynk 120 oznamuje zákazní- kativnost, loajalita. SŽ zasílejte na
kům zahájení sezony a příjem objed- adresu info@pneufloryk.cz .
návek od 9.7.2014 každou středu od
15 do 18 hod v sobotu od 8 do 12. Hledám pomocnici na úklid RD
v Plumlově. 5hod 1x/14dní. Tel.:
Tel.: 582 373 358
607 791 094
Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
Přijmeme pracovníky/-ce pro chod
nové kanceláře. Výdělek 18 - 35 000
Provádíme dokonalé strojové čiš- Kč/m. dle prac. zařazení. Věk neroztění čal. sedacích souprav a kober- hoduje. T. 608 502 175
ců. M. Revay tel.: 604 439 302,
Realitní kancelář STING přijme re582 382 325 www.revay.cz
alitního makléře/-ku pro pobočku
Prostějov, informace: Irena Černá
606 662 813

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olo- Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
hodiny, porcelán, sklo, hračProdám pěknou bílou skříň s nástav- ky, moto věci a jinou veteš. Vycem, š.120. Cena 1 600 Kč. Tel.: koupíme také celé pozůstalosti
a zajišťujeme komplexní vyklíze602 873 504
cí práce. Seriózní jednánía platba
Máte bolavé nohy? Prodejna Ivka, hotově. Tel.: 773 113 303
Plumlovská ul. to vyřeší za vás. Nabízíme stále nové vzory na kostky, Aukční ceny ihned v hotovosnárty, oteklé kotníky a ostruhy na ti zaplatíme za kvalitní obrazy
patách. Ve zdravotní obuvi máme 17.-20. století, zlaté a stříbrné mini celý sortiment pánská, dámská, ce, hodiny a hodinky, zbraně, střídětská. Jsme tu pro vás. 603 445 601 brné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvaProdám zánovní rohovou sedací litní a hodnotné předměty, nejlépe
soupravu (rozkládací) smetanové celé sbírky či pozůstalosti. Info
barvy z mikroplyše zn. „Galaxy“. D René Simon, tel.: 736 127 661,
- 240 cm + 80cm, samostatné křeslo. simonrene@seznam.cz
Cena 3 000 Kč. Tel.: 774 194 194
Koupím Haki lešení nebo trubDaruji tašku jednofalcovku za od- kové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
voz. Tel.: 602 719 273
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Pohlídám děti, učitelka, flexibilita,
775 223 960
Hledám mladou rodinu s malými
předškolními dětmi, kde bych byla
náhradní tetou. SMS 774 399 550
Hledám přivýdělek jako uklízečka
bytových domů. Bez agentury. Tel.:
723 903 370

Dne 23. července 2014
uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KRÁL
z Vrahovic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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
Žena /56/160, nekuřačka hledá přítele nekuřáka, upřím., spoleh., tolerant.,
Pv, Ol, Př a okolí. 608 630 784
66-letá Dáša hledá kamarádky. SMS
606 425 313

Úklidová firma SaM přijme prac. na
pol. úvazek (7.500 Kč/měs.) místo je
vyhrazeno pro OZP. ŘP sk. B, časová
flex. podmínkou. Tel.: 582 331 332
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Hledáme zaměstnance do ženského
kolektivu (i brigádně), manuální práce,
požadovaná zručnost. Tel.: 582 330 341

GRATULACE

Gratulujeme
ke zlaté svatbě, kterou oslaví
Alena a Pepa
dne 25. července 2014.
Pevné zdraví a mnoho
spokojenosti do dalších
společných let přejí
dcery s rodinami.

Uzávěrka

ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 25. července
v 10.00 hodin

Dne 19. července 2014
by babička,
maminka, sestra, teta
paní Anna FROHNOVÁ
oslavila 64 narozeniny.
Vzpomíná dcera
Erika s rodinou.

Rok za rokem ubíhá, čas prý
rány hojí, zůstala jen bolest
v srdci a tiché vzpomínání.

Dne 18. července 2014
uplynulo dlouhých 30 roků
od tragického úmrtí naší
milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou maminka
a sourozenci s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem příbuzným a přátelům
co ji znali a měli rádi.

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

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

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
Prodej palivového dříví. Tvrdé 778 018 269
990,-/prms, měkké 790,-/prms. Cena
vč. DPH. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. 734 481 013
(nově otevřena prodejna na ul. Olo- Prodám štěňata foxteriér hladkosrstý
moucká u OMV).
733 500 990

ZVÍŘATA

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

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

Dne 22. července 2014
si připomeneme
8. výročí úmrtí mého bratra,
pana Zdeňka HÁJKA
a dne 27. července 2014
uplyne 11 roků od smrti
mé maminky,
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi. Lída Pešáková s dcerami Evou a Denisou.
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„Tento turnaj dělá stále stejná parta lidí a každý ví,
co má a nemá dělat,“ těší Martina Ošťádala
Je tomu již sedmnáct let, co se poprvé uskutečnil
turnaj v malé kopané Haná Cup. Po úvodním ročníku sehraném na tehdejším hřišti OP Prostějov
a vítězství týmu Vyprahlo Konice, uspořádali
organizátoři zbývajících sedmnáct pokračování
v areálu TJ Krumsín. Během tohoto období se
z prvenství na nejmasovější a nejprestižnější akci svého druhu v celém regionu mohlo radovat
i deset dalších družstev. Se třemi výhrami jsou
rekordmany FC Relax Prostějov a FK Peliny
Choceň, pouze této dvojici a nově i Brodku
u Prostějova se podařilo vedoucí postavení obhájit. Hlavní organizátor klání Martin Ošťádal se
letos stejně jako před rokem rozhodl stanovit
strop startujících na čísle čtyřicet, a tuto metu se
mu v nejkvalitnějším ročníku podařilo naplnit.
Krumsín/jim
„S přípravami turnaje jsme
letos začínali někdy v dubnu.
Zapracovali jsme na pozvánkách, začali jsme oslovovat
sponzory a partnery, bez
kterých by to nešlo. Během
května mi pomaličku začalo
chodit startovné a já věřil, že
dáme dohromady opět čtyřicítku týmů a uspořádáme opět
největší turnaj v regionu. Byl
jsem ovšem sám, kdo v to
věřil. Okolní turnaje zaznamenaly veliký úbytek týmů.
Turnajů je hodně, startovné poměrně vysoké, takže si
týmy mohou vybírat. Týden
před začátkem turnaje poslalo startovné třicet týmů
a už to vypadalo, že to uzavřu.
Přece jen ale ve mně hlodala
myšlenka na čtyřicet týmů,
tak jsem posunul uzávěrku
do prvního červencového dne
a vyplatilo se. V polovině týdne jsem mohl hrdě prohlásit,
že v Krumsíně bude hrát čtyřicet týmů,“ mohl se Martin
Ošťádal spokojeně ohlédnout
za přípravami.
Společně s finalizací přihlášek přišly na řadu i poslední
přípravy celého areálu, aby
vše klaplo na jedničku. „Od
začátku týdne jsem měl dovolenou, makal jsem na plánu
turnaje, na rozlosování. Ostatní připravovali hřiště, lajnovali a vařili jídlo na turnaj. Vše
klapalo jak na drátkách, každý
věděl, co má dělat. Zapálení
členů výboru TJ Krumsín při
přípravách turnaje je úžasné.
V pátek jsme pověsili poslední reklamy v areálu hřiště a již

v předvečer turnaje se začaly
objevovat první týmy. Prvním z nich byl FK Pustiměř,
potom kluci z Mouřínova, ale
také BEERFORT UTD. Večer
jsme se všichni potkali v místní hospůdce, poseděli, popovídali si o turnaji a navodili tu
správnou atmosféru kapkou
kořaličky,“ pousmál se a vyzdvihl příjemnou atmosféru,
která Krumsínský Haná Cup
tradičně provází.
Samotný turnaj začal na všech
čtyřech travnatých hřištích
o sobotní deváté hodině ranní,
pořadatelům začala služba již
o dvě hodiny dříve. „Proběhly
poslední přípravy, rozjel jsem
textový online na stránkách
turnaje. V osm hodin dorazila
naše patronka, paní senátorka Božena Sekaninová, která
s námi tráví na turnaji oba
dny a rozdává úsměvy a energii na všechny strany. Téměř
současně s ní se objevila desítka rozhodčích. A pak už
začali do areálu najíždět jednotlivé týmy a diváci. V devět
hodin jsem společně s paní
senátorkou zahájil turnaj
a boje mohly začít,“ vzpomínal na poslední minuty do
startu osmnáctého ročníku.

Kobeřická Kobra
neuštkla nikoho
Skupinu „A“ ovládli borci
z Chocně, kteří nechyběli na
žádném ročníku našeho turnaje. „V brance tohoto týmu
stál brankář reprezentace České republiky Libor Gerčák
a byla radost se na něj dívat.
Jeho výlety do pole pomáhaly

soupeře pořádně zmáčknout.
Jednou však Choceň přece jen
trošku zaváhala, a to bezbrankovou remízou s domamyslickým Pokopem. Oba týmy
nakonec postoupily a s nimi
ještě TJ Mouřínov,“ zrekapituloval.
Ve skupině „B“ ukazoval
obrovskou sílu loňský vítěz
z Brodku u Konice. „Tento
tým proplul skupinou bez
ztráty kytičky s celkovým
skóre 29:2! Už v základní
skupině jsem Brodek pasoval
na největšího favorita turnaje.
Do osmifinále Brodek společně postoupil s FC Dream
Teamem a prostějovským
Torpedem,“ připomněl Martin Ošťádal.
Skupina „C“ se podle očekávání stala kořistí Relaxu
Prostějov. „Uspěl svým profesorským fotbalem a nečekaně s sebou vzal do osmifinále
Sádek Boys a Holomajznu.
Kobra Kobeřice nezískala ve
skupině jediný bod, a to bylo
první velké překvapení. Skupinou 'D' proplul suverénně
2MAX a s nimi Quatroccento
a GD Sportswear. Při posledních zápasech ve skupinách
pokropil hřiště déšť, ale hřiště
to ani nepoznalo,“ zakončil
ohlédnutí za úvodní polovinou základní části.

Odpoledne měla
namále i Jiřina
Odpolední skupiny začaly po
asi hodinové přestávce v patnáct hodin a byly o poznání
vyrovnanější. „Ze skupiny 'E'
postoupil jako vítěz překvapivě SK FOSP Řešetova Lhota,
který porazil Jiřinu. Ta se ještě
musela jako jeden z favoritů
strachovat o postup. Kluci to
ale zvládli a společně s Night
Boys se prokousali do dalších
bojů. Ve skupině 'F' se pořádně jiskřilo, tým AC ROMA
dával často průchod emocím
a došlo i na červené karty.
Skupinu vyhrál tým FC Pivo
před konickým Vyprahlem
a právě týmem AC ROMA,“
neopomněl zmínit.
Nejvyrovnanější byla asi
skupina „G“, kterou vyhrála
AC Zavadilka 2000 před brněnským Helasem a Plumlovem. „Skupinu 'H' ovládly
podle očekávání KOSTKY
A LISTY před BVD a Sexmeraldou. Odpolední zápasy

SPONZOŘI A PARTNEŘI ROČNÍKU 2014
záštitu nad turnajem
převzala:

turnaj významně
podpořil

generální partner
turnaje

exkluzivní mediální
partner turnaje

Božena Sekaninová

...ještě

senátorka Parlamentu
České republiky

skončily kolem osmé hodiny
večerní, kdy už na pódiu ladila nástroje rocková skupina
R.I.B., která to v devět hodin
rozbalila na plné obrátky.
Parádní atmosféra vydržela
až do třetí hodiny ranní, kdy
jsem se i já odebral domů nabrat sil. Moc jsem toho ale nenaspal a po sedmé ráno jsem
spěchal zpátky na hřiště. Na
nohy mě postavila pořádně
nazdobená česnečka, která
mě držela na nohách celý den.
Ráno jsem raději nefotil, protože někteří hráči by se možná
těžko sami poznávali,“ usmíval se Ošťádal.

AC Roma pronikla
až do play off
V deset hodin začaly osmifinálové skupiny, ze kterých
postoupili vítězové Peliny
Choceň, Brodek u Prostějova,
Relax Prostějov a Helas Brno
„B“. Nikdo z favoritů tedy
nezklamal. To z odpoledních
skupin prošly do čtvrtfinále
SK FOSP Řešetova Lhota,
FC Pivo, AC Zavadilka 2000
a AC ROMA, která nechala ve
skupině KOSTKY A LISTY.
„Ve čtvrt na tři se na všech
hřištích rozeběhlo čtvrtfinále,
kde opět uspěli favorité. Bylo
jasné, že semifinálové boje
budou ostré jako břitva. A to
se potvrdilo. Oba zápasy rozhodovaly až penalty a z finále se radoval brněnský Helas
a obhájce z Brodku u Prostějova. Zprvu opatrné finále se
stalo dle předpokladů kořistí
Brodku u Prostějova, který
obhájil loňský triumf,“ shrnul
play off šéf pořadatelského
týmu.
Bezprostředně po skončení
finále a nezbytných fotech
družstev se odehrálo slavnostní vyhlášení. „Oceněni
pamětními medailemi byli
všichni rozhodčí. K nim bych
chtěl říct, že všichni bez výjimky podali vynikající výkon
a nezaznamenal jsem jedinou
stížnost od kohokoliv z hráčů
a za to jim patří veliké poděkování. Nejlepším rozhodčím
se stal Pavel Majer. Nejlepším brankářem turnaje se stal
choceňský Libor Gerčák, nejlepším střelcem Marek Srkal
z týmu SK FOSP Řešetova
Lhota a nejlepším hráčem
Martin Hrubeš z brněnského
Helasu. Pak již přišlo na řadu

významní sponzoři turnaje
2MAX, s.r.o.
Vytěžování Richard Hofman
Automechanika, a.s.
DDSPORT - výroba dresů
Velkoškolka Osina
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
DOPES, s.r.o.
KOUTNÝ s.r.o.
IF System Helios, s.r.o.
Martin Ošťádal - informační
systémy
GALA, a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Plumlov
Železárny Annahütte spol. s r.o.
PLnet - poskytovatel internetu
Pneuservis Znojilová
Autoservis Michal Kroutil

další sponzoři turnaje

+

TJ KRUMSÍN děkuje všem sponzorům za poskytnuté finanční i věcné ceny.

YAMACO - Karel Janeček
Občerstvení "Na hřišti"
- Lenka Janečková

vyhlášení úspěšných týmů,
foto a závěrečná řeč senátorky Boženy Sekaninové. Pak
se účastníci rozjeli domů do
všech koutů republiky,“ těšil
se z geograficky pestré palety
startujících.

GALERIE NEJLEPŠÍCH

Tým dobrovolníků
se stále rozrůstá
Po zakončení turnaje se tak
mohl vyznat, že letošní ročník považuje za nejnabitější
v jeho osmnáctileté historii.
„Tolik kvalitních týmů se letos sešlo pouze v Krumsíně
a já jsem na to moc pyšný.
Hrál se parádní fotbal, nedošlo k žádnému vážnému zranění. Dost lidí se mě ptalo,
jak je to možné, že to všechno
tak šlape. Odpověď je jednoduchá. Osmnáct let dělá tento
turnaj stejná parta lidí a každý přesně ví, co má a nemá
dělat. V průběhu turnaje není
třeba nikomu nic vysvětlovat,
všechno šlape jak má,“ poděkoval Ošťádal všem členům
výboru TJ Krumsín a všem
obětavým lidem v obsluhách.
Každý z těchto lidí přitom pomáhá bez nároku na jakoukoliv odměnu. „Toho si strašně
cením. Kdo dnes udělá něco
zadarmo? V Krumsíně se
ještě takoví lidé najdou. Dále
bych chtěl touto cestou poděkovat mým pomocnicím Lucce Černé, Zuzce Albrechtové,
Terezce Ošťádalové a Anetce
Soldánové. Holky běhaly celé
dva dny po hřišti a sbíraly
výsledky, zapisovaly je do tabulek, evidovaly údaje o střelcích. Díky tomu jsem já mohl
fotit a přinést vám rozsáhlou
fotogalerii, kterou můžete vidět na stránkách turnaje. Jsem
rád, že je v Krumsíně taková
parta lidí, která se rozrůstá
každoročně o nějaké nové
tváře,“ neskrýval nadšení.
Už teď slíbil, že napřesrok
uspořádají krumsínští nadšenci turnaj v tomto termínu
znovu a minimálně se stejným elánem. „Děkuji všem
sponzorům a partnerům za
podporu našeho turnaje,
stejně tak Olomouckému
kraji za dotaci a všem týmům
za účast. Doufám, že se u nás
všem líbilo a příští rok se uvidíme na Krumsínském Haná
Cupu znovu,“ těší se na shledanou na počátku července
2015.

Brodek u Prostějova "A"

Helas Brno B

FC RELAX Prostějov

Zahradnictví Kubíček
Kamenolom Kobeřice
MUDr. Luděk Koleček
Pohostinství Bureš
Profi Stihl Karel Otruba
Elektro Petr Vrána
Zahradnictví Bantová
Agro Pavel Vaňák
IF System Helios s.r.o.

Alva ZP s.r.o.
Foto PV
Manus Prostějov
Regomont CZ s.r.o.
ZOD Plumlov
ZD Myslejovice
Nábytek Pluháček
Montáže Kučera s.r.o.
Pavel Smetana
Kinetic s.r.o.
Kámen Brno
Pískovna Ondratice
Cukrářská výroba Lenka
Rotreklová
HEVAGA - Karel Zatloukal

Peliny Choceň

Poražení čtvrtfinalisté, umístění 5. - 8. místo

V bílomodrém hrající SK FOSP Řešetova Lhota

AC ROMA

SK FOSP Řešetova Lhota

FC Pivo

AC Zavadilka 2000

Malá kopaná, fotbal
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Třetí ročník Hanácké kopačky přinesl již třetího vítěze
Kosteleckým fotbalistkám chyběla jediná branka
k semifinále, zlato braly Horní Heršpice

Přišly, zahrály si, zvítězily. Fotbalistky Horních Heršpic
proměnily hned svou premiérovou účast na silně obsazeném dívčím turnaji v Kostelci na Hané v celkové
vítězství. Za devět utkání základní skupiny, čtvrtfinálové
skupiny, semifinále a finále neztratily ani bod, přičemž
dohromady nastřádaly úctyhodné skóre 56:7. Na druhém místě skončily stejně jako před rokem Nové Sady,
vítězky premiérového ročníku prohrály ve finále 2:5.
A bronz putoval zásluhou Michalovců na Slovensko, tým
z východu totiž zdolal v bitvě o bronz UJO Team 2:0.
Kostelec/jim
Po oba víkendové dny se musely
hráčky vypořádat s velice těžkými
klimatickými podmínkami, tropické počasí lákalo spíše k rekreaci
u vody, nežli namáhání těla běháním tam a zpátky po trávníku.
Hráčky všech čtrnácti oddílů se tím
ale nenechaly zaskočit a ukázaly,
jak dobře jsou na tom kondičně.
Příchozí návštěvníci se tak díky
tomu mohli kochat nejen pohledem na samotné fotbalistky, ale
i pohlednými kombinacemi, přesnými střelami i povedenými brankářskými zákroky.
Z turnaje se na poslední chvíli odhlásily FK Jehnědí a SK Zámrsk,
takže do tří základních skupin zasáhlo jen čtrnáct družstev, kvalitě
celé akce to ale nijak neubralo.
A zejména pro ty slabší celky bylo
pozitivem, že do nedělního pro-

gramu postoupili všichni. Tedy jak
nejlepší dva z každé skupiny, kteří
prošli přímo do čtvrtfinálové části,
tak i ostatní. Zbývající osmička ale
nejprve musela absolvovat osmifinálovou část, kdy ze tří skupin prošli do další fáze vítězové.

Sobota patřila Michalvcům,
Heršpicím a Kostelci
Ve skupině „A“ byly suverénní
Michalovce, kam se přesunul loňský vítěz z Trebišova, jeho hráčky
zvládly vítězně všechny čtyři duely
a navíc inkasovaly jen dvakrát – od
Valašského Meziříčí a UJO Teamu.
Tedy kolektivu, v němž se objevily
mimo jiné Lucie Tomešová a Pavlína Látalová z Kostelce na Hané,
či Viktorie Suchánková a Tereza
Ohlídalová z 1.SK Prostějov.
V „béčku“ byly ještě suverénnější Horní Heršpice, ačkoliv hrály

Nezklamaly. Kosteleckým fotbalistkám se podařilo vyhrát základní skupinu, v boji o semifinále jen těsně neuspěly. Foto: Jiří Možný

o jeden zápas méně, dosáhly na
impozantnější skóre 31:5. Jednu
z těchto pěti branek dostaly i od
Mostkovic. Za nimi skončily druhé Nové Sady, takže na odvetu
došlo v posledním duelu celého
turnaje.
Poslední základní skupina přinesla
velkou radost domácímu oddílu.
Kostelecké fotbalistky totiž zdolaly Štramberk, Horní Heršpice „B“
i Valašské Klobouky, k tomu přidaly bod ze souboje s Jabloncem.
Ze druhého místa šel přímo dál
ještě Štramberk.
Po tanečním programu, který
zpestřil sobotní večer, nastoupily
o nedělním dopoledni na travnatý pažit nejprve týmy, které
musely absolvovat osmifinálové
skupiny. Atletickou terminologií
meziběhy zvládly nejlépe Komety Brno, UJO Team a Jablonec nad Nisou, ty tak doplnily již
známou šesticí ve tří čtvrtfinálových skupinách.

s Michalovcemi se už ale schylovalo k pokutovým kopům. Východoslovenky si to vynahradily v bitvě
o bronz, UJO Team už neměl síly.
A Horní Heršpice uzavřely svou
dominanci ve finále. Rychle vedly
3:0 a nakonec vyhrály 5:2.
„Letos to pro nás bylo asi nejnáročnější, protože počasí bylo ještě
extrémnější než loni. Holky nechávaly na hřišti opravdu všechno a asi
pětkrát se muselo jet do nemocnice
kvůli absolutnímu vyčerpání. Naštěstí se žádné jiné ošklivé zranění
nestalo a mohu říct, že úroveň turnaje šla minimálně o stupeň nahoru. Pochvalu zaslouží i rozhodčí,“
potěšilo hlavního organizátora turnaje Zdeňka Vysloužila.

Ty nejlepší. Na tomto snímku se krátce po finále zvěčnily členky dvou nejlepších výběrů společně
s držitelkami individuálních cen a patrony turnaje.
Foto: Hanácká kopačka

a také on byl nadšen. „Smekám
klobouk před holkama, v takto extrémním počasí, které víkend připravil, jsou jejich výkony opravdu
velice kvalitní. Super atmosféra,
krásné góly, někdy i kuriózní,“
Radost měl starosta
zmínil.
i náměstek hejtmana
Dalším vzácným hostem byl
Nad touto akcí převzal záštitu kos- první náměstek hejtmana Olotelecký starosta Ladislav Hynek mouckého kraje Alois Mačák,

Na semifinále byly
nutné čtyři body
Cesta do semifinále vedla přes
první místo, jako čtvrtý prošel ten
snejlepšíbilancínadruhýchmístech.
O prvním místě Horních Heršpic
„A“ opět nebylo pochyb, to také
mimo jiné znamenalo, že Jablonec nemůže na postup pomýšlet.
Druhým semifinalistou se staly
Michalovce, ty získaly čtyři body
a o skóre za sebou nechaly UJO
Team.
Nalajnované to tak bylo jasně. Kdo
získá alespoň čtyři body a skóre
4:3, postoupí. Nové Sady dvakrát
vyhrály a braly první místo, Kostelci naopak tři body nestačily.
Rozhodla jejich porážka s Novými
Sady 2:3, kdy ztratily vedení 1:0.
Mezi čtyři nejlepší jim tak při premiéře Marka Jelínka v roli hlavního
kouče chyběl jeden jediný gól.
Ze semifinále lepším druhým poločasem prošly Horní Heršpice
a díky brance v posledních sekundách i Nové Sady. V jejich duelu

Finálová radost. Hráčky Horních Heršpic dokázaly v boji o první
místo vstřelit hned pět branek a staly se vítězkami. Foto: Jiří Možný

Individuální ocenění:
Nejlepší hráčka: Michaela Mokrušová (Nové Sady), Nejužitečnější hráčka: Lucie Tomešová (UJO Team), Nejlepší brankářka: Martina Křupková
(Kostelec na Hané), Nejlepší střelkyně: Gabriela Špičková (Horní Heršpice
„A“), Speciální cena věnovaná 1. náměstkem Olomouckého kraje Aloisem Mačákem pro nejmladší hráčku: Tereza Ohlídalová (UJO Team),
Speciální cena věnovaná poslancem Parlamentu České republiky Radimem Fialou pro nejobětavější tým: Komety Brno, Miss turnaje: Kateřina
Nedomová (Štramberk), 1. vicemiss turnaje: Sabina Skalická (Mnichovo
Hradiště), 2. vicemiss turnaje: Žaneta Holcmannová (Horní Heršpice „A“).

i kraj totiž na turnaj finančně
přispěl. „Skvělá atmosféra, lidé
se velmi dobře baví, jsme překvapeni, jaká byla účast. Před
hráčkami je potřeba velice smek-

nout klobouk, předvádí výborné
výkony. Jsem velice rád, že
Olomoucký kraj tyto bohulibé
aktivity dlouhodobě podporuje,“
podotkl.

Výsledky:

Skupina „A“: 1. Michalovce 12 bodů/skóre 26:2 (- Valašské Meziříčí
3:1, - Komety Brno 7:0, - UJO Team 3:1, - Drahanovice 13:0), 2. Valašské
Meziříčí 7/18:8 (- Komety Brno 5:3, - UJO Team 2:2, - Drahanovice 10:0),
3. Komety Brno 6/21:16 (- UJO Team 4:3, - Drahanovice 14:1), 4. UJO
Team 4/20:9 (- Drahanovice 14:0), 5. Drahanovice 0/1:51.
Skupina „B“: 1. Horní Heršpice „A“ 9/31:5 (- Nové Sady4:3, - Mnichovo
Hradiště 14:1, - Mostkovice 13:1), 2. Nové Sady 6/16:8 (- Mnichovo Hradiště 9:4, - Mostkovice 4:0), 3. Mnichovo Hradiště 3/10:25 (- Mostkovice
5:2), 4. Mostkovice 0/3:22.
Skupina „C“: 1. Kostelec na Hané 10/13:5 (- Štramberk 2:0, - Jablonec
2:2, - Heršpice „B“ 6:2, - Valašské Klobouky 3:1), 2. Štramberk 9/11:4 (Jablonec 3:0, - Heršpice „B“ 5:2, - Valašské Klobouky 3:0), 3. Jablonec nad
Nisou 7/16:11 (- Heršpice „B“ 7:1, - Valašské Klobouky 7:5), 4. Horní Heršpice „B“ 3/10:19 (- Valašské Klobouky 5:1), 5. Valašské Klobouky 0/7:18.
Osmifinálová skupina „D“: Komety – Heršpice „B“ 1:2 a 3:0.
Osmifinálová skupina „E“: 1. UJO Team 4/10:3 (- Valašské Klobouky
7:0, - Mnichovo Hradiště 3:3), 2. Valašské Klobouky 3/3:9 (- Mnichovo
Hradiště 3:2), 3. Mnichovo Hradiště 1/5:6.
Osmifinálová skupina „F“: 1. Jablonec nad Nisou 6/12:0 (- Mostkovice
4:0, - Drahanovice 8:0), 2. Mostkovice 1/1:5 (- Drahanovice 1:1), 3. Drahanovice 1/1:9.
Čtvrtfinálová skupina „G“: 1- Michalovce 4/7:2 (- UJO Team 2:2, Štramberk 5:0), 2. UJO Team 4/4:3 (- Štramberk 5:0), 3. Štramberk 0/1:7.
Čtvrtfinálová skupina „H: 1. Horní Heršpice „A“ 6/15:0 (- Jablonec 7:0,
- Valašské Meziříčí 8:0), 2. Jablonec 1/3:10 (- Valašské Meziříčí 3:3), 3. Valašské Meziříčí 1/3:11.
Čtvrtfinálová skupina „I“: 1. Nové Sady 6/9:2 (- Kostelec 3:2, - Komety
6:0), 2. Kostelec na Hané 3/5:4 (- Komety 3:1), 3. Komety Brno 0/1:9.
Semifinále: Horní Heršpice „A“ – UJO Team 5:0, Nové Sady –
Michalovce 2:1.
O 3. místo: Michalovce – UJO Team 2:0.
Finále: Horní Heršpice „A“ – Nové Sady 4:2.

Veteránský turnaj v Brodku vyhráli borci Pivína Všehochuť ovládla Hluchov
Tradičního klání se nakonec zúčastnily jen tři výběry, Želeč se nesešla

Brodek u Prostějova/jim –
V patnácti letech člověk
získává občanku, v osmnácti
se oficiálně stává dospělých,
ale až dosažením pětatřiceti
let získává možnost účastnit
se veteránských fotbalových
turnajů. A právě pro všechny
takto obdařené byl na
travnatém hřišti v Brodku
u Prostějova určen v pořadí
již pátý ročník turnaje starých
gard. Jeho vítězem se stali
hráči Pivína, v jejich sestavě
se mimo jiné objevili i někdejší
snajpr Čechovic Petr Bílý či
mostkovický plejer Marek
Chmelař, druzí skončili fotbalisté pořádajícího Brodku
a třetí pak Otaslavice.
Hned na počátku museli pořadatelé řešit jednu komplikaci,
neboť ze Želče dorazilo pouze torzo sestavy a místo čtyř účastníků
byly rázem jen tři. Nehrálo se tak
semifinále a následné boje o první
a třetí místo, ale utkal se každý
s každým a bilance získaných
bodů a celkového skóre určila, kdo
se umístí na jakém místě.
Jako první proti sobě od čtrnácti
hodin nastoupily celky Pivína
a Otaslavic. Do střelecké listiny
se v duelu hraném na dvakrát
čtyřicet minut zapsalo hned
sedm hráčů a po vyrovnané
první půli se díky Chmelařově
vítězné brance radovali pivínští
fotbalisté 4:3.
A stejného počtu zásahů dosáhlo vítězné mužstvo i vzápětí
proti Brodku u Prostějova. Již
jednašedesátiletý Jaroslav Faltýnek
neinkasoval ani jedinkrát a jako
jediný udržel čisté konto, po třech

Vítězové. Pátý ročník turnaje v Brodku u Prostějova se stal kořistí Pivína.
brankách Bílého a bilanci 1+3
Chmelaře se zrodil výsledek 4:0.
Na závěr se tak Brodek
a Otaslavice utkaly v přímém
souboji o druhé místo. Stále ještě
za velkého vedra se hráči nešetřili
a dostávali se do velkého množství
šancí, příchozí diváci viděli hned
jedenáct branek. Domácí sice
po poločase prohrávali 1:2, po
přestávce se jim ale skóre podařilo
otočit a krátce před koncem se
po penaltě radovali z vedení 6:4.
Jejich tradičnímu rivalovi se ještě
podařilo snížit, další vyložené
šance ale v posledních desítkách
sekund neproměnili a stav 6:5 se
již nezměnil.
„Je škoda, že nám hned na
začátku vypadla Želeč, asi
to způsobilo až hodně moc
pěkné počasí, tak se to nakonec
přeskupilo na tři mančafty. Bylo
to ale dobré, zahráli si soubojem
každý s každým a po zásluze
se stal vítězem Pivín,“ hodnotil

souboje šéf organizačního výboru Petr Matys.
Hlavní radost měl z toho, že se opět
potkali kamarádi, kteří spolu dlouhé
roky hrávali oficiální soutěže,
a už nyní se těší na další ročník, ten
bude v pořadí již šestý. „Známe
se již hodně dlouho a je krásné,

Foto: Jiří Možný

že se potkáváme dál. Někteří již
nehrají aktivně fotbal, ale opět
jsme se viděli. Další ročník bude
znovu, bereme to jako vyplnění
mezi sezonami a uvidíme, jak se
k tomu postaví ti, co tady nebyli,
tedy Želeč a Dobromilice,“ nechá
se překvapit.

Výsledky turnaje:

Otaslavice – Pivín 3:4 (2:2)
Branky: Rušil, Kaláb, Koudela – Hájek, Horák, Bílý, Chmelař
Pivín – Brodek u Prostějova 4:0 (1:0)
Branky: Bílý 3, Chmelař
Brodek u Prostějova – Otaslavice 6:5 (1:2)
Branky: Gamberský 2, Zapletal, Fialka, Duplinský – Koudela 2,
Kaláb, vlastní

Konečné pořadí:

1. Pivín 6 bodů/skóre 8:3, 2. Brodek u Prostějova 3/6:9,
3. Otaslavice 0/8:10

Individuální ocenění:

Nejlepší střelec – Petr Bílý (Pivín) 4 branky
Nejlepší brankář – Bohdan Bureš (Brodek u Prostějova)

Ohlasy účastníků:
Petr Bílý
(Pivín, nejlepší kanonýr turnaje):

Jaroslav Faltýnek
(brankář vítězného Pivína):

Bohdan Bureš
(Brodek u Pv, nejlepší gólman turnaje):

„Takové zápasy jsou už jen taková
pohodička na stará kolena. Za chvíli mi
sice bude již jednačtyřicet, ale zatím mi
to běhá. Bylo vedro jako kráva, bylo to
úmorné, naštěstí jsme ale měli dobrý los
a hráli dva zápasy hned po sobě, to bylo lepší
než mít volno. Náš tým je zkušený, jsou tam
i šedesátníci, umíme si to dát do nohy. Já
chodím s tímto mančaftem tak dvakrát třikrát
do roka, Pivín jako takový sehraje osm deset
zápasů ročně.“

„Jsme na to horko už natolik naučení, že mi to
ani nepřišlo. Každého zápasu si strašně moc
užíváme, je to velice fajn. Během roku hrajeme
jednak jednotlivé zápasy, dále v zimě veteránskou ligu, kde chytám za Relax. Je to o tom, že
člověk je nastartovaný a pořád jede. A má strašný
strach z toho, aby nevysadil, a pak už nenaskočil
do rozjetého vlaku. Díky Jirkovi Sigmundovi,
který to v Pivíně organizuje, tu jsme hráči z Pivína i Prostějova, třeba se zapojíme i do veteránské
soutěže OFS, protože fotbal máme stále rádi.“

„Užil jsem si to velice dobře, teda až na to počasí.
To bylo velice úmorné a dávalo nám hodně
zabrat. Jinak fotbal velice dobrý, jen Pivín byl
jako vždy bezkonkurenční, každému nasázel
čtyři góly. Účelem je odreagování, když už aktivita není taková. Abychom se pobavili, zahráli
si, udělali si žízeň. (smích) Podal jsem svůj standardní výkon, jen obrana byla trošku více děravá.
Dostal jsem spoustu gólů, ale hodně dalších šancí
jsem pochytal, z toho asi pramenilo to ocenění.
Asi jsem měl nejvíce úspěšných zákroků.

Hluchov/jim – Již potřetí se
vítězem turnaje v malé kopané O pohár starosty obce
Hluchov stali fotbalisté celku
Všehochuť.
Na
útulném
travnatém plácku v Hluchově
obstoupeném téměř ze všech
stran statnými stromy, které
se staraly o útulný stín,
patřila celá sobota již osmému
ročníku tradiční akce, do níž se
v letošním roce zapojilo právě
osm mančaftů.
Pořadatelé, tedy FC Juniors
Semos
Hluchov
společně
s tamějším obecním úřadem, zvolili systém každý s každým a za
rozhodcovského vedení Bohuslava Krátkého tak bylo k vidění
celkem osmadvacet střetnutí
hraných na jedenkrát sedmnáct
minut. Nebyla tedy nouze o krásné fotbalové momenty včetně
podařených kombinací a nechytatelných ran, v každém případě
nechyběly ani emoce, protože
vyhrát chtěl úplně každý.
Nejvíce se to dařilo týmu
Všehochuť složeného z hráčů
Přemyslovic, Ptení či Vícova.
Na druhém místě skončili Béci
Smržice, třetí se umístili loňští
obhájci z Kostelce na Hané.
Těsně pod stupni vítězů se při
své premiéře uvedli Medvědi
Prostějov, za nimi turnaj
zakončil Hegeš Team, šesté
místo brali členové TTCE
Graphic, jako sedmé nejlepší
se prezentovaly Čelechovice
na Hané a startovní listinu
uzavřel domácí výběr.
„Jednalo se již o osmý ročník,
takže víme, co očekávat a na co

Nepřekonaní. I díky této brance Lukáše Tyla (s číslem 11) se z celkového vítězství mohli radovat hráči Všehochuti.
Foto: Jiří Možný
se připravit. Počasí bylo krásné, vlastní oči přesvědčil, jak kvaliti když až moc teplo, to je ale vždy ní turnaj se na místním hřišti
lepší, než když prší. Nevyskytl odehrává,“ posteskl si.
se žádný problém a každý ze
5 0 2 8:3 15
soubojů byl pikantní,“ těšilo za 1. Všechochuť
organizátory Tomáše Smékala. 2. Kostelec na Hané 4 2 1 8:5 14
3 4 0 7:2 13
Přesto se vyskytla jedna věc, 3. Béci Smržice
která ho zamrzela. „Škoda 4. MK Medvědi Pv 2 3 2 6:5 9
2 2 3 8:9 8
jen, že si na hluchovské hřiště 5. Hegeš Team
nenašel cestu místní občan 6. TTCE Graphic 2 1 4 3:10 7
7. Čelechovice
1 3 3 6:9 6
a předseda prostějovské malé 8. FC JS Hluchov 0 4 3 1:7 4
kopané Pavel Kočíb, aby se na

Výsledky turnaje:

Juniors - Kostelec 1:1, Všechochuť - Čelechovice 1:0, Béci
Smržice - Graphic 3:1, Medvědi - Hegeš team 3:1, Juniors - Béci
0:0, Kostelec - Graphic 2:0, Medvědi - Čelechovice 1:1, Hegeš
- Všehochuť 0:1, Béci - Kostelec 1:0, Juniors - Graphic 0:0,
Medvědi - Všehochuť 0:1, Juniors - Čelechovice 0:0, Kostelec Hegeš 1:1, Béci - Medvědi 0:0, Graphic - Čelechovice 0:2, Juniors - Všehochuť 0:2, Kostelec - Medvědi 1:1, Juniors - Hegeš
0:3, Béci - Čelechovice 1:1, Graphic - Všehochuť 0:3, Kostelec Čelechovice 2:1, Graphic - Hegeš 1:0, Juniors - Medvědi 0:1, Béci
- Všehochuť 2:0, Hegeš - Čelechovice 4:1, Kostelec - Všehochuť
1:0, Béci - Hegeš 0:0, Graphic - Medvědi 1:0.
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Němčice nad Hanou žily o víkendy hodovými slavnostmi, ty zpestřila i fotbalová událost

o

Legendy Baníku si v exhibičním utkání poradily s domácími OHLASY ÚČASTNÍKU:

Čerstvý čestný občan města Luděk Mikloško se s radostí vrátil domů a rozdával úsměvy
Je tomu již téměř čtyřicet let, co odehrál Luděk Mikloško poslední soutěžní zápas
v dresu Němčic, v jeho rodném městě na něj ale nezapomněli. Někdejší výtečný
gólman již zmíněných Němčic, Železáren Prostějov, Baníku Ostrava, Rudé
Hvězdy Cheb, West Hamu United a Queens Park Rangers se tak necelé tři roky
po oslavě padesátin dočkal slavnostního zařazení mezi čestné občany tohoto
města. Jako sedmnáctý v pořadí. A součástí tohoto aktu bylo v neděli odpoledne
i exhibiční fotbalové střetnutí veteránských výběrů Němčic a Baníku Ostrava.
Němčice nad Hanou/jim
Na jih prostějovského okresu se tak
v závěru uplynulého víkendu sjely
známá jména nedávné i vzdálenější
československé fotbalové historie.
Jen namátkou se v jednom dresu
potkaly baníkovští trenéři Tomáš
Bernady a Martin Svědík, spoluhráče jim dělala legenda tohoto klubu
Martin Lukeš, která se tak po nečekaném konci v „A“-mužstvu opět
oblékla do bílého dresu, v útoku se
proháněl olympijský vítěz a mistr
světa David Moravec.
V bráně se s Bernadym střídal
někdejší hráč Schalke 04 Pavel
Mačák, v obraně to byli Petr
Drozd, stoper reprezentace i francouzského Auxerre René Bolf, kolegu uprostřed mu dělal Ivo Staš
z Aston Villy a na levém kraji byl
Dušan Vrťo z Dundee United. Fanoušci se dočkali rovněž dalších
známých jmen, jimiž byli například Petr Samec, Tanas Papadopulos či Daniel Tchuř.
Kvalita tak byla jasně na straně hostí, kteří se po Lukešově vysunutí a
Svědíkově zakončení ujali vedení.
Při druhé brance naopak Svědík
nahrával a Vrťo zakončoval, gólem
do šatny se ale domácím podařilo
zásluhou Pavla Horáka snížit. A to
ještě zahodili brejk pět na dva.

FK Němčice nad Hanou
FC Baník Ostrava

3:6
(1:2)

Branky: Horák, Domanský, Kleveta – Svědík, Vrťo, Vrťo z
penalty, Kula z penalty, Papadopulos. Rozhodčí: Miroslav Oulehla – Lukáš Ossos, Petr Knop.

Sestava Němčic:
Tomáš Buriánek, Zdeněk Petr – Antonín Bartošek, Petr Večerka,
Zdeněk Krejčíř, Marek Domanský, Petr Fidra, Jiří „Buena“ Oulehla, Jiří „Komin“ Oulehla, Oldřich Vévoda, Zdeněk Klusal,
Petr Podaný, Pavel Horák, Petr Štěpánek, Jaroslav Buchta, Miroslav Kleveta, Miroslav Jiříček, David Hodinář, Zdeněk Spiller.

Ubránil. Němčického zadáka stíhá ostravský špílmachr Martin Lukeš,
úspěšnější v tomto souboji byl domácí borec.
Foto: Josef Popelka
Ve druhé půli se opět do trháku
dostal Baník a po brankách Kuly a
Vrťa z penalty, jenž potrestal volejbalový zákrok jednoho z němčických fotbalistů, se ujal vedení 4:1.
Domácí se ale nevzdali a opět se
dotáhli, až v samotném závěru tak o
definitivě ostravského vítězství rozhodli Kula z penalty a Papadopulos.
Souběžně s tímto střetnutím se
do autogramiády pustil Luděk
Mikloško a bylo jasně patrné, jakou
má radost z toho, že opět vidí známé.
A tato radost byla i na straně diváků.
„S prací, kterou mám, jsem věčně
na cestách, takže moc toho času
není. Párkrát jsem tady projížděl,
ale abych se zastavil, na to není moc
času,“ posteskl si. Naopak velkou

Podepisoval. Nespočet fotografií i s věnováním si odnesli fandové
všech věkových kategorií.
Foto: Josef Popelka

radost měl z toho, že se dočkal takové pocty. „Hrozně moc si toho
vážím, i toho, kolik tady přišlo lidí.
Musím poděkovat klukům z Baníku, mým bývalým spoluhráčům,
přijeli ve vynikajícím složení. Chtěl
bych poděkovat jim i všem, co přišli,
pro mě je to krásný den,“ vzkázal.
A radost měla i starostka města
Ivana Dvořáková, jež se celého
aktu těsně před zápasem ujala. „Už
když jsme před dvěma lety děkovali fotbalistům, tak jsme věděli, že
Luděk Mikloško je adeptem na to,
aby byl čestným občanem. Zůstal
věrný fotbalu, věnuje se mládeži a
srdíčko mu zůstalo v Němčicích.
Má velice pěkný vztah k našemu
fotbalovému klubu. Já až takový
fotbalista nejsem, spíše se zajímám
o divadlo, folklór a umění, když už
ale přijdu na fotbal, tak si to užívám
a prožívám to,“ sdělila s tím, že v
radě ani zastupitelstvu nebyl nikdo
proti tomuto kroku.
První krok k celé akci padl ze strany
fotbalového oddílu, takže jeho předseda Josef Matoušek měl důvody
k úsměvům. Celé odpoledne totiž
vyšlo na jedničku. „Jednali jsme o
udělení čestného občanství a chtěli
jsme to udělat s patřičnou důstojností a slavností. Tak jsme vstoupili do
jednání s Baníkem, odvedli kus práce. Kromě pana Daňka přijela tak,

Sestava Baníku:
Tomáš Bernady, Pavel Mačák – Dušan Vrťo, Ivo Staš, René
Bolf, Daniel Tchuř, Petr Drozd, Tanas Papadopulos, Martin Lukeš, Petr Samec, Radomír Korytář, Martin Svědík, Karel Kula,
Libor Fryč, David Moravec. Trenérský tým: Rostislav Vojáček,
Zdeněk Kosňovský, Jaroslav Jánoš, Petr Zajaroš, Luboš Šrámek, Luděk Mikloško, Jaroslav Marx, Zdeněk Lorenc.

„První utkání jsme hráli po dvou
trénincích a de facto šlo o zcela
nové mužstvo, takže Nové Sady
byly lepší než my. Ve druhé půli
jsme hru částečně vyrovnali
a Michal Pavel zajistil remízu.
O víkendu jsme hráli celkem
slušně, branky jsme dostali hned
ve druhé minutě a pak dvě minuty před koncem,“ porovnával.
Souhlasil, že i s Holicí byl jeho
tým v prvních pětačtyřiceti minutách horším celkem. „Pak
to prostřídali, my jsme se jim
vyrovnali a také jsme měli dvě
gólovky,“ upozornil.
Proti Novým Sadům si premiéru v novém dresu odbyl mimo
jiné i brankář Milan Piták, o víkendu se však při rozcvičce lehce zranil a rukavice musel obléci
Miroslav Nejezchleb. „Mohu
s ním být spokojen, jeví se velice
dobře. Stejně tak i mladíci, odehráli dobré zápasy. Stále však platí, že
hledáme kvalitního útočníka i po
jednom hráči do obrany a zálohy.
Situace na trhu je ale špatná,“ posteskl si Evžen Kučera.

Přestup léta. Petr Podaný začal zápas v dresu Němčic nad Hanou, dokončil ho ale už coby Baníkovec.
Foto: Jiří Možný
jak byla slíbená, což nás velice těší,
je tam spousta bývalých spoluhráčů
Luďka Mikloška,“ sdělil.
Naopak základ němčické sestavy
tvořili hráči z přelomu osmdesátých
a devadesátých let, kteří tu vykopali I.A třídu, zbytek doplnili mladší.
„Oslovili jsme i hráče, kteří už nebydlí v Němčicích, nabídku přijal

Prostějov/tok – V tomto týdnu
mají fotbalisté 1.SK Prostějov
nabitý program. Stejně jako
v zimní přípravě, i teď prověří
svěřence trenéra Jury druholigový Frýdek-Místek, konkrétně v úterý 22. července od
půl šesté na pomezí Moravy a
Slezska. Zdaleka ovšem nepůjde o stejný tým, který v únoru v Orlové vyhrál až gólem
v předposlední minutě.
Zásadní pro tento klub byla
změna na trenérském postu ve
značně pokročilém stadiu letní
přípravy, po třech letech skončil
u týmu Milan Duhan a slovenští akcionáři následně přivedli
k mužstvu bývalého asistenta
trenéra Vrby Vladimíra Goffa.
Tomu se tak splnil sen trénovat
na české ligové scéně. Svým

příchodem navíc významně
posílil slovenský živel u „Valcířů“, vždyť hned osm nových
hráčů má slovenský pas.
Frýdek-Místek sehrál přípravná
utkání vesměs proti zahraničním soupeřům ze Slovenska,
Rumunska a Polska, z českých
mužstev jej prověřily Hradec
Králové, Znojmo a Holice. Právě se Znojmem utrpěl Frýdek
poslední porážku 2:4, následující
dva zápasy proti Holici a druholigovému Liptovskému Mikuláši
ale vyhrál.
Zápas s Prostějovem je pro
Valcíře generálkou na sezónu,
což samo o sobě svědčí o důležitosti a odpovědnosti, s jakou domácí k tomuto zápasu přistoupí.
O víkendu pak zavítá 1.SK
Prostějov do dříve fotbalo-

„V Němčicích jsem se narodil a začínal jsem tu s fotbalem, v Baníku
jsem ale působil dvě sezony, takže k němu mám také vztah. S kým se
mi hrálo lépe? Tak bych to nebral, je to spíše o tom, že se lidé potkají,
zahrají si. Kvalita je na straně Baníku, ti kluci hráli nějakou soutěž, je
to dneska ale hlavně o tom, že tu Luďa dostal cenu a máme tu hody.
Chceme si tu zahrát fotbal a pokecat. Hrál jsem tu před dvěma lety
proti Sigmě Olomouc, ale za starou gardu Baníku poprvé. Přijel jsem
tu vyloženě na hody, vzhledem k tomu, že rodiče už nemám, tak tu
jezdím už jen jednou za měsíc dva na hody.“

DUŠAN VRŤO:

Petr Podaný, někdejší hráč Sparty
či Žižkova, bohužel se musel omluvit Radoslav Látal, jehož to mrzelo,
ale trénuje Košice a slovenská liga
už začala. Bylo mu to líto, ale nemohl,“ ujasnil Matoušek, jenž věří,
že současná a nastupující generace
pozvedne němčickou kopanou opět
alespoň mezi okresní elitu.

DAVID MORAVEC:
„Každé léto nějaké benefiční akce jsou, takže se tak desetkrát za rok
na trávník dostanu. Tady nejde ani o výkony jako o to, že ti starší, kteří
už něco dokázali, mají stále techniku a jsou schopni předvést krásný
fotbal. Hlavně ať se to líbí lidem. Tráva je v luxusní kondici, až na
neskutečné vedro je to bomba. Moje hokejová kariéra už je pasé, začal
jsem řešit trenérské a manažerské věci. A co se týče florbalu, tam jsem
pomáhal známým a spíše šlo o nějaké taktické rady, byl to takový
stimul pro mě.“

DANIEL TCHUŘ:
„Tyto zápasy jsou jen o srandě a my jsme se sešli, abychom si zahráli,
pak si dali pivo, takže formou zábavy. Pokud se mi to nemíchá se zápasem nebo tréninkem, tak jezdím pravidelně. Hřiště mě překvapilo, je
ve velmi dobrém stavu, super tráva, tady na těch vesnicích je to vždy
fajn. Nebyli jsme nadšeni z toho, že 'áčko' Baníku hrálo o záchranu,
nakonec se to ale zvládlo a smekám před všema klukama, co se o to
zapříčinili.

MARTIN LUKEŠ:

Neopustíme tě! Po vzoru oslavného chorálu Baníku, přijeli na Hanou
podpořit svůj klub i fanoušci ostravského klubu. Foto: Josef Popelka

„Je to tu příjemné – příjemné prostředí, příjemný soupeř, je to radost
zahrát si ze srandy. Jaké to je na sobě mít opět baníkovský dres? Po
tom, co mi provedli, je to zvláštní. Dneska si to ale užívám, baví mě
to, člověk se sejde s bývalými fotbalisty, opravdovými baníkovci, je to
potěšení pro mě. Jsou tu starší kluci, já mám stále pětatřicet, jsou hráči,
kteří hrají i v tomto věku, mně to bohužel neumožnili. Teď zrovna nehraji nikde a nevím, co budu dělat.“

„Skloubit fotbal a zaměstnání je hodně
náročné,“ ví posila 1.SK Vilém Papica

Sestava Určic: Nejezchleb –
Zelina, Studený, Zbožínek, Ján
– Novák, Svozil, Los, Haluza,
Bokůvka – Pavel. Střídali: Javo- Prostějov – Pokusem o comeback do vyšších výkonnostních
řík, Hochman.
pater je účast devětadvacetiTrenér: Evžen Kučera.
letého Viléma Papici v letní
přípravě 1.SK Prostějov. Dá
se to zároveň považovat i za
jakési ocenění jeho výkonů
v minulém ročníku Krajského
přeboru Olomouckého kraje,
jehož tabulku střelců s přehledem opanoval. V první části
letní série PROSTĚJOVSKÉvě proslulých Drnovic, mar- HO Večerníku, v níž předně vzpomínajících na zašlou stavujeme nové tváře v týmu
slávu. Zde totiž své útočiště prostějovského „eskáčka“, se
v těchto týdnech nachází MFK Vilém Papica rozhovořil nejen
Vyškov, na jehož mateřském o fotbale.
stadionu se provádí renovace
travnatého povrchu.
Tomáš Kaláb
Vyškov zahájil sérii přípravCo všechno jste si už ve
ných utkání impozantní výhrou
fotbale prošel?
4:0 nad Uničovem. Trenér Ma„Do dvaceti let jsem hrál
chálek už dříve avizoval snahu
posílit tým o několik zkušených v Sigmě Olomouc, dotáhl jsem
hráčů. Zatím se rýsují posily to tam až do 'béčka' ve druhé
z olomoucké Sigmy prostřednic- lize. Pak jsem hostoval v Lipové,
tvím Němečka a Holuba, ze Zá- odtud jsem se dostal až na druhý
břehu míří do Vyškova zkušený konec republiky do Chebu a zase
zpět do Lipové. Následně jsem
forvard Čtvrtníček.
Vítěz tohoto duelu 1. kola Po- si utrhl křížové vazy v koleně
háru České pošty s výkopem a následoval pád do divize a vío sobotní 17. hodině přivítá ceméně paběrkování, až posledna domácím hřišti prvoligové ní dobou jsem se dostal do formy
v Nových Sadech.“
Slovácko.

V úterý čeká Frýdek-Místek,
v sobotu pohár s Vyškovem

PETR PODANÝ:

Užívám si to, už včera jsme byli na jedné akci, takže sil moc není.
Ještě aktivně hraji I.A třídu, teď jsem přestoupil do Darkoviček, takže
se udržuji v kondici. Hraji tam, kam mě trenér postaví, někdy v útoku,
spíše ale vzadu předávám zkušenosti mladým. Člověk už věk nezastaví, je to stále horší se ráno po zápase probouzet, dokud jsem ale
zdravý, tak fotbal budu hrát stále.“

TJ Sokol Určice
FK Nové Sady
1:1 (0:1)

TJ Sokol Určice
1.HFK Olomouc
0:2 (0:1)

„Je to něco jiného pro hráče i pro lidi, když přijede někdo takových
zvučných jmen, je to pro každého zážitek. Dres Němčic jsem na sobě
neměl už deset let, začínal jsem ale tady, tak ho občas navleču. Ve Vrchoslavicích je velice dobrý kolektiv, přišla herní osa z Chropyně, jinak
by to tam už skončilo. Udělal se tam tým a je to zlaté.“

PETR DROZD:

V tomto týdnu se určičtí utkají
s Morkovicemi, středeční zápas
s účastníkem krajského přeboru
Zlínského kraje se opět uskuteční v Lutíně. Poté už bude
na zatížení připraven i určický
trávník.

Branka Určic: Pavel.
Sestava Určic: Piták – Javořík,
Zelina, Zbožínek, Ján – T. Zapletal, Svozil, Novák, Bokůvka
– Pavel, Kamený. Střídali: Los,
Haluza.
Trenér: Evžen Kučera.

ZDENĚK SPILLER:

„Zápas i počasí výborné, fantastická tráva, musím pochválit správce
areálu. Vždy se párkrát do roka sejdeme a je to tu velmi dobré. Těší
nás, že si Luďka město všímá a udělilo mu takovou poctu. A moje
výkony? Vždy jsem byl dobrý fotbalista, takže jsem se sebou vždy
spokojen (smích). Já momentálně působím v Senici na Slovensku,
takže se už k podobným zápasům dostávám jen zřídka. Zrovna to
vyšlo tak, že jsem mohl, jsem rád, že mi to vyšlo.“

Určice nejprve remizovaly, pak prohrály

Lutín, Prostějov/jim – První dvojici zápasových prověrek mají za
sebou fotbalisté Určic. Loňský
nováček divizní „E“ skupiny se
v areálu TJ Sigmy Lutín nejprve
střetl s druhým nejlepším celkem
krajského přeboru a uhrál remízu 1:1, na kraji víkendu si následně odnesl porážku 0:2 z utkání
s 1.HFK Olomouc.
„S přípravou zatím zcela spokojen nejsem, i vinou dovolených
mám na tréninku včetně brankářů a čtyř mladíků z 1.SK Prostějov čtrnáct hráčů, což není
optimální. V prvním utkání se
nám navíc zranil Kamený, jenž
utrpěl výron a poškodil si vazy
v kotníku,“ pronášel zachmuřený kouč Určic Evžen Kučera.
Oba uplynulé zápasy měly jeden
shodný prvek – vždy se soupeř
hned v první půli dostal do vedení. Zatímco ve středu se „domácím“ podařilo vyrovnat, v sobotu
naopak sami těsně před koncem
podruhé inkasovali. Samotné výsledky ale nejsou pro Kučeru tím
nejpodstatnějším.

PETR ŠTĚPÁNEK:
„Je to příjemné zpestření, lepší než hrát s dědinami po okolí (smích).
Střetnutí s Baníkem ale neberu nijak příliš prestižně, spíše si ho chci
v klidu užít. Když nás nic nebolí, tak se stále scházíme ve středu večer
zahrát si fotbálek, dále ještě sem tam jako bývalí hráči.“

Na co ze své dosavadní
kariéry vzpomínáte nejraději?
„Dá se říci, že na minulou sezónu, a to nejen proto, že je
v čerstvé paměti. Dokázali jsme
v kabině vytvořit dobrý tým,
semknout se, hrát uvolněně, pro
radost a hlavně pro fanoušky. To
je přece pro fotbalistu největší
odměna, když se fanoušek dobře
baví.“
S jakými očekáváními
jste přišel do Prostějova?
„Chtěl jsem především znovu
okusit atmosféru týmu hrajícího
třetí nejvyšší soutěž a zjistit, jestli
na tuto úroveň mám. Narazil jsem
ale na problém skloubit fotbal
s pracovními povinnostmi, tady
je samozřejmě o to více potřeba
trénovat, a pokud tomu nedáte
potřebný čas, prostě to nejde.“
Čím se živíte?
„Pracuji jako kontrolor na
třísměnný provoz v jedné nadnárodní společnosti v Mariánském
Údolí, které je navíc ještě na
opačnou stranu z Olomouce, než
leží Prostějov. Také teď začínám
i další aktivity, ale ty jsou zatím
ještě v plenkách.“
V čem vidíte své fotbalové přednosti?

„Hlavní důvod, proč jsem byl
z Prostějova
stějova osloven,
je schopnost
opnost dávat
góly. Umím
mím si najít
prostor ve vápně, to
bych asii viděl jako
hlavní pozitivum.“
ozitivum.“
Máte
nějaký
fotbalový
otbalový vzor?
„Ano, Stevena
tevena Gerrarda
z Liverpoolu.“
poolu.“
Jaké
aké máte koníčky?
íčky?
„Když pominu práci
a fotbal, který pohltí hodně času,, už toho mnoho

nezbývá. Dá se říct, že momentálně se asi nejvíc věnuji přítelkyni, trávíme spolu
času.“
p spoustu
p
Čím vás nejlépe uhostí?
„Mám rád těstoviny na
různé způsoby, na pití samozřejmě pivečko.“
Jaký máte dojem z těch několika dnů v Prostějově?
„Kádr se výrazně
omladil, jsou tady
talentovaní hráči,
kteří toho mají
ještě hodně před
sebou. Myslím si,
že pod dobrým
vedením fotbalově porostou.
Musí ale na sobě
makat, což určitě budou, protože je vidět,
že chtějí něco
dokázat.“

Foto: Tomáš Kaláb

Fotbal extra
V uplynulých číslech jsme přinesli ohlédnutí za fotbalovou sezonou 2013/2014
v Moravskoslezské fotbalové lize, divizi „E“
i všech krajských soutěžích mužů, v tomto čísle se pohledem do tabulek, statistik
i šaten jednotlivých účastníků stručně vracíme
i k Přeboru OFS Prostějov. Jeho vítězem se
stal SK Jesenec a společně s ním se směrem
do I.B třídy vydávají i Protivanov a Otinoves,
naopak do III. třídy sestoupily Němčice nad
Hanou i Otaslavice, tým Hané Prostějov „B“
pak svou činnost zcela ukončil. V příštím vydání se můžete těšit na shrnutí bojů v nižších
okresních soutěžích, poté již přijde na řadu
rozlosování nového ročníku a bude tu sezona
2014/2015.
Texty a foto: Jiří Možný

KONEČNÉ
TABULKY
II. třída OFS Prostějov:

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

Mužstvo
SK Jesenec
TJ Sokol Protivanov
TJ Otinoves
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Brodek u Prostějova
TJ Smržice
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Čechovice „B“

12.
13.
14.
15.
16.

TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Přemyslovice
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Otaslavice
TJ Haná Prostějov „B“

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

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

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

7
5
6
6
8

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

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

+/B
65 (20)
58 (13)
51 (6)
50 (5)
47 (2)
47 (2)
44 (-1)
44 (-1)
40 (-5)
38 (-7)
38 (-7)
37 (-8)
35 (-10)
33 (12)
27 (-18)
26 (-19)

TABULKA JARO:

TABULKA PODZIM:
1. Jesenec
17 14 1 2 50:14
2. Protivanov
17 12 2 3 44:21
3. Olšany
17 11 2 4 36:23
4. Držovice
17 9 1 7 37:20
5. Vrahovice
17 8 3 6 34:31
6. Brodek u PV
17 8 2 7 30:33
7. Otinoves
17 8 1 8 34:32
8. Určice „B“
16 7 4 5 27:25
9. Přemyslovice
17 6 3 8 39:36
10. Horní Štěpánov 17 5 4 8 22:36
11. Němčice
17 5 3 9 26:23
12. Zdětín
16 5 3 8 25:38
13. Smržice
16 5 2 9 34:52
14. Haná Prostějov „B“ 17 4 4 9 20:34
15. Čechovice „B“ 17 5 0 12 25:47
16. Otaslavice
16 3 3 10 21:39

43
38
35
28
27
26
25
25
21
19
18
18
17
16
15
12

1. Otinoves
13
2. Čechovice „B“
13
3. Jesenec
13
4. Vrahovice
13
5. Protivanov
13
6. Smržice
14
7. Zdětín
14
8. Držovice
13
9. Určice „B“
14
10. Brodek u PV
13
11. Horní Štěpánov 13
12. Otaslavice
14
13. Olšany
13
14. Němčice
13
15. Přemyslovice
13
16. Haná Prostějov „B“ 13

TABULKA DOMA:
1. Otinoves
15 12 2 1
2. Olšany
15 11 2 2
3. Vrahovice
15 10 3 2
4. Jesenec
15 9 4 2
5. Protivanov
15 9 2 4
6. Brodek u PV
15 9 2 4
7. Smržice
15 8 2 5
8. Zdětín
15 8 2 5
9. Horní Štěpánov 15 7 4 4
10. Držovice
15 6 4 5
11. Určice „B“
15 7 1 7
12. Němčice
15 7 1 7
13. Přemyslovice
15 6 2 7
14. Čechovice „B“ 15 6 2 7
15. Haná Prostějov „B“ 15 6 2 7
16. Otaslavice
15 4 5 6

38
35
33
31
29
29
26
26
25
22
22
22
20
20
20
17

1. Jesenec
15
2. Protivanov
15
3. Držovice
15
4. Určice „B“
15
5. Čechovice „B“
15
6. Olšany
15
7. Brodek u PV
15
8. Přemyslovice
15
9. Vrahovice
15
10. Smržice
15
11. Otinoves
15
12. Horní Štěpánov 15
13. Sokol Zdětín
15
14. Němčice
15
15. Otaslavice
15
16. Haná Prostějov „B“ 15

40:19
34:20
45:27
42:16
36:16
42:30
37:32
31:40
27:21
32:21
27:20
29:22
35:29
27:31
28:28
24:31

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

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

3
4
3
5
5
6
6
4
7
5
5
7
6
6
7
7

37:22
24:21
26:14
43:31
27:17
34:34
31:44
31:22
33:28
28:27
25:25
26:35
15:25
16:27
20:27
19:36

26
23
22
20
20
20
20
19
19
18
18
15
15
15
14
10

TABULKA VENKU:
11
9
8
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
2
3
0

1
2
1
4
0
3
3
3
2
2
1
3
3
5
1
6

3
4
6
5
9
8
8
8
9
9
10
9
9
8
11
9

34:12
35:22
36:21
33:33
22:37
17:28
16:30
24:34
32:35
31:54
31:35
20:40
25:42
13:28
23:43
11:42

34
29
25
22
18
15
15
15
14
14
13
12
12
11
10
6

STATISTIKY PŘEBORU OFS PROSTĚJOV
Branky celkem: 939 (průměr 3,9 na zápas)
Branky hosté: 403 (průměr 1,7 na zápas)

Branky domácí: 536 (průměr 2,2 na zápas)
Diváků: 15 506 (průměr 65 na zápas)

POČET DIVÁKŮ:
2709 – Smržice (1600+1109), 2528 – Brodek
u Prostějova (1274+1254), 2115 – Otaslavice
(1063+1052), 2034 – Protivanov (929+1105), 2004 –
Němčice nad Hanou (1103+901), 2004 – Vrahovice
(1001+1003), 1983 – Horní Štěpánov (1045+938),
1941 – Přemyslovice (1124+817), 1905 – Držovice
(810+1095), 1857 – Olšany u Prostějova (926+931),
1753 – Jesenec (861+892), 1673 – Zdětín (851+822),
1662 – Otinoves (705+957), 1637 – Haná Prostějov
„B“ (683+954), 1607 – Čechovice „B“ (730+877),
1600 – Určice „B“ (801+799).

POŘADÍ STŘELCŮ:
23 – Petr Tichý mladší, 21 – Jiří Tichý (oba Jesenec),
20 – David Preisler (Držovice), 19 – Jan Studený
(Vrahovice), 18 – Marek Grmela (Protivanov), Luděk
Zdráhal (Zdětín), 17 – Lukáš Tyl (Přemyslovice),
16 – Tomáš Pavlinský (Otinoves), Kamil Růžička
(Přemyslovice), 15 – Petr Zahradníček (Držovice), 14
– Patrik Gábor (Brodek u Prostějova), Michal Kaláb
(Otaslavice), Marcel Lofítek (Otinoves), 13 – Jaroslav
Hošák (Olšany), Radoslav Kropáč (Protivanov),
Roman Šimeček (Brodek u Prostějova).

Přemyslovice mění trenéry
Švehlu asi vystřídá Koutný
Přemyslovice/jim – K návratu Jaroslava Koutného zpět na fotbalovou lavičku se schyluje v Přemyslovicích. Alespoň to vyplývá ze slov
předsedy klubu Josefa Kučery, jenž
musí hledat náhradu za Rudolfa
Švehlu. Zkušený fotbalový trenér se
totiž po konečném třináctém místě
a těsné záchraně okresního přeboru rozhodl pro odpočinek.
„Ještě to není zcela jisté, ale mužstva
by se měl ujmout Jarda Koutný. Už
to trénoval, pak šel ale na školu a už
na to neměl čas. Definitivně to musíme rozhodnout do čtrnácti dní, stejně
jako otázku posílení kádru,“ odtajnil
oddílový šéf.
Odcházející kouč odvedl v Přemyslovicích podle Kučery dobrou práci, v
lepších výsledcích mu zabránil nízký
počet hráčů a pracovní či studijní po-
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vinnosti jednotlivých fotbalistů. Než
ale dojde ke konečnému určení nového hlavního trenéra, povede tým na
trénincích Lukáš Tyl, nejlepší střelec
mužstva v uplynulém ročníku.
„Lukáš má potřebnou licenci
a vede i mládež v Čechovicích. Trenéra ale potřebujeme, pro zápasy
není dobré, když to koučuje hráč
přímo ze hřiště,“ nepředpokládá
Kučera, že by se i Přemyslovice
vydaly modelem známým třeba
z Lipové.
A jak bude na Přemyslovice vzpomínat přímo Rudolf Švehla, jenž
v posledních dvou sezonách přivedl
družstvo k desáté a třinácté příčce?
„Lavičku opouštím s dobrými pocity.
Mám ale hodně práce a potřebuji si
dát pauzu,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

www.
vecernikpv.cz

Soutěž měla hned tři krále, postupuje netradičně nejen vítěz „Chtěli jsme se do I.B třídy hned vrátit,“

Taková situace se již zřejmě dlouho opakovat nebude, po skončení
sezony 2013/2014 se totiž ukázalo,
že Přebor OFS Prostějov opustí
nejen vítěz soutěže postupující do
kraje a poslední tým padající do
III. třídy, do jejího nového ročníku
nezasáhne ani další čtveřice účastníků. Vinou reorganizace totiž
sestupovaly i celky na patnáctém
a čtrnáctém místě, vinou změn
výše se průniku do I.B třídy dočkali i další dva startující.
Hned první kola naznačila, že
vstříc prvnímu místu budou mířit
hlavně fotbalisté Jesence. Podzimní část byla v jejich podání
suverénní a k bodovým ziskům
přidávali i velké brankové příděly,
ve druhé části ročníku se i vlivem
vybudovaného náskoku nevyhnuli nečekaným zaváháním. Ani to
ale nemohlo nic změnit na skutečnosti, že o prvním místě bylo
s předstihem rozhodnuto.
Jiné než nejvyšší ambice si nemohli stanovit ani v Protivanově.
Vždyť předešlý dlouholetý účastník zvučnějších soutěží svůj kádr
prakticky nezměnil a jen o fous se
stejně jako Jesenec nezachránil
v I.B třídě.
I pro něj ale platí, že podzim nabídl lepší podívanou než jaro,
to bylo celkově mnohem vyrovnanější a jednotlivé týmy dělilo
jen pár bodů. I kvůli tomu, že se
hrálo o čtyři zápasy méně, uhrál
Protivanov v tomto kalendářním
roce prakticky jen polovinu toho,

co ve druhé polovině loňského.
Neochvějným králem jarní části se stali otinovští, ti jako jediní
dosáhli na průměr dvou bodů na
zápas, k tomu přidali po Vrahovicích nejlepší útok a po triu Jesenec, Protivanov, Čechovice „B“
nejlepší obranu. Vzestup tohoto
mužstva si zaslouží pozornost,
vždyť se muselo vyrovnat s odchodem kanonýra Marcela Lofítka,
jenž v první části nasázel hned
čtrnáct gólů.
Propad se ale nekonal, ba naopak
výtečná domácí bilance a stabilní přísuny z cizích hřišť vyústily
v neočekávanou situaci a posun
až na třetí místo. V zimě přitom
tehdy bronzové Olšany a uprostřed odpočívající Otinoves dělilo
plných deset bodů.

nepodařilo navázat Otaslavicím
a ani těch se netýkaly dramatické
souboje.
Třetím sestupující vzešel z dua
Přemyslovice, Němčice. Nováček
soutěže sice dokázal porážet týmy
ze špice tabulky, v tomto ohledu
ale příliš neztrácely ani Přemyslovice. A protože oba mančafty měly
problémy porážet ty slabší, roz-

hodl vzájemný duel. Na podzim
z toho byla remíza 2:2, na jaře ale
Němčice nevyužily svého domácího prostředí a prohrály 1:2. A to
stačilo, severněji položený tým
nastřádal celkově o dva body více.
Pro novou sezonu je tak volný
nejen trůn, ale pryč jsou i hlavní
vyzývatelé. Otevírá se tak šance
pro Nezamyslice a Hanou Pro-

stějov, které se musely rozloučit
s krajskými soutěžemi, v roli
prince se představí Olšany. Mezi
nejlepšími se každoročně chtějí
pohybovat také Vrahovice, na
časy v I.B třídě mohou vzpomínat
i v Brodku u Prostějova. Otázkou
je, jak si povede Skalka, která po
postupu ze IV. třídy suverénně
zvládla i III. třídu.

Společně s vítězným Jesencem
vysílá Prostějovsko do krajské
kopané i další dva své zástupce.
V poslední sezoně s celkem šestnácti startujícími zamířilo trio
mužstev i opačným směrem,
v následujících řádcích přinášíme ohlédnutí celků na druhém
až šestnáctém místě, jak se o své
pocity podělili jednotliví trenéři,
sekretáři či předsedové oddílů.

„Mám velice dobrého asistenta,
který mě kvalitně zastupoval, teď se
mi to překrývat nebude. Zkušenosti
s mládeží mám, tři čtyři roky jsem
Po podzimní části, která Otinovsi trénoval v moravskoslezské dorospřinesla sedmé místo a hned osm- tenecké divizi, snad se nám bude
náctibodovou ztrátu na vedoucí dařit,“ věří.
Jesenec nenasvědčovalo nic tomu,
Olšany zastavila
že právě tento oddíl z pomezí provlna zranění
stějovského, vyškovského a blanenského okresu se bude moci na
konci ročníku radovat z postupu do Aniž by to tušili, drželi až do předI.B třídy. Nejlepší jarní bilancí z celé posledního kola fotbalisté Olšan
šestnáctky účastníku okresního pře- vstupenku do krajské kopané. Prakboru a situací ve vyšších soutěžích ticky po celou sezonu se pohybovase to ale podařilo.
li na stupních vítězů, v posledních
„Nebránil jsem se skončit co nej- čtyřech zápasech ovšem získali jen
výše, cílem ale bylo umístění do dva body a těsně je předstihli hrápátého místa. Situace se ale vyvi- či Otinovsi. Ti totiž na jaře získali
nula tak, že jsme se před posledním o jedenáct bodů více a pomohlo jim
kolem dostali na třetí místo, to jsme i to, že Olšany nedokázaly zvítězit
nakonec také uhájili. Jsme nesmírně ve Zdětíně.
spokojeni, hráči se dočkali odměny „Postupové plány jsme neměli,
za velmi dobré výkony,“ rozplýval cílem byl střed tabulky. Je to ale
se hlavní trenér Otinovsi Tomáš škoda, mohli jsme se umístit výše,
Hrdlovič.
v závěru jsme o to přišli. S klukama
Základem k takovému výraznému jsme se ale na druhou stranu shodposunu a průniku na stupně vítězů li, že je lepší být mezi nejlepšími
se stala výborná domácí bilance, ni- v nižší soutěži, než ve druhé polovikdo nebyl na vlastním trávníku lep- ně vyšší soutěže,“ hodnotil chytající
ší. „Od toho se vše odvíjelo. Naše sekretář oddílu Michal Uhřík.
hřiště není ideální na kombinaci Velkým problémem v jarní části
a hráli jsme důrazný nepříjemný byla zranění, kvůli nim vypadli
fotbal, kterým jsme soupeře otrávi- Hanzl, Soldán a na poslední dvě
li,“ odtajnil recept.
kola kvůli operaci kolene i Uhřík.
Nyní se tak společně s celým tý- „Chyběli nám tři čtyři hráči zámem připravuje na vyšší soutěž kladní sestavy a dohrávali jsme
a věří, že dojde i k mírnému posí- s těmi, co měli ruce a nohy. Přípravu
lení. „Osmdesát procent hráčů si na nový ročník jsme právě zahájili
přálo postoupit a uvidíme, co nás a chtěli bychom přivést několik
bude čekat. Bude to něco jiného, ale nových hráčů, v jednání je i jeden
nebojím se toho. Posílí nás Patrik z krajského přeboru, jenž vyšší souHrdlovič, jenž přichází ze Šumval- těž opouští z časových důvodů,“
du, a zůstává i většina hostujících, nastínil s tím, že na odchodu pravvelice si cením udržení střelce děpodobně nebude nikdo.
Pavlinského,“ radoval se Tomáš Novým koučem se stává Jiří ŠkaraHrdlovič. Právě Pavlinský převzal bela se zkušenostmi z vyšších souna jaře střelecký prapor od Lofítka, těží, klub si od něj slibuje i předání
jenž dojížděl až ze Šternberku, a stal nových poznatků moderního fotbase hlavním kanonýrem týmu.
lu. „Letní přestávka je velice krátká,
Mužstvo se schází na tréninky kaž- budeme více trénovat s míčem,
dý čtvrtek, každý z hráčů se navíc plánujeme přáteláky s Drahlovem
udržuje malou kopanou. V prvním a Těšeticemi. Uplynulá sezona byla
přáteláku v nekompletním složení hodně úspěšná a chtěli bychom na
z toho byla porážka 1:3 od Proti- ni navázat a být v horní polovině
vanova, druhé housle ale Otinovští tabulky,“ přeje si Uhřík.
v I.B třídě hrát nechtějí. „Pokud bu- V prvním kole zajíždějí Olšany do
deme předvádět stejné výkony jako Nezamyslic, hned v úvodu se tak
na jaře, měli bychom se usadit upro- utkají s jedním z nováčků. „Bude
střed tabulky. To se nám dařilo a zís- to velice zajímavý start a bude
kávali jsme body i venku. Navíc se záležet, jak nováčci budou nažhanám vyhýbala zranění, na která veni. Myslím si, že okresní přebor
dojely právě Olšany,“ je optimistou. a I.B třída jsou srovnatelné soutěV uplynulém ročníku vedl rovněž že,“ sdělil.
tým Štítů v I.A třídě, odkud ho veDržovice měly
dení klubu pár kol před koncem
i na lepší pozici
z prvního místa odvolalo, a družstvo následně pokleslo na druhé
místo za Mohelnici „B“, nyní si Dlouhodobě se statisticky lépe vede
Hrdlovič ke koučování Otinovsi držovickým fotbalistům v jarních
přidá i práci u staršího dorostu částech sezony. Uplynulý ročník
Mohelnice.
však znamenal obrat, i když to tak

zpočátku vůbec nevypadlo. Přesto
si po podzimu udržely malý odstup
od vedoucího tria. Vyrovnanými
výkony také v jarní části se v konečném zúčtování posunuli o jeden
stupínek níž, pouhé čtyři body od
postupové pozice.
„Rozjezd se nám příliš nepovedl,
hlavně doma bychom body ztrácet neměli. Následovala však série
téměř bez ztráty bodu. Ze sedmi zápasů jsme se hned šestkrát radovali
z vítězství. To nás asi trošku uspokojilo a čtveřicí proher jsme klesali
blíže středu tabulky,“ vyjmenoval
hlavní příčiny úvodní části sezony
hrající trenér Marek Valenta. Zbývající podzimní souboje jeho svěřenci opětovně vyhráli a zaslouženě
přezimovali na bramborové pozici
II. třídy OFS Prostějov.
Ve výsledkově vyrovnaném pojetí pokračovaly Držovice i v jarní
části sezony. „Vypracovali jsme si
spoustu střeleckých příležitostí, na
rozdíl od předešlých ročníků jsme
je z větší části začali proměňovat
a připsali si tak i několik výsledkově
zajímavých výsledků,“ hodnotil.
K úspěšnému střelci Preislerovi se
na jaře přidali i další, především
Petr Zahradníček. „Oba figurují
mezi nejlepšími střelci uplynulého
ročníku. Ani nám se však problémy
nevyhnuly. Absence několika hráčů se projevila na pojetí hry. Úzký
kádr ztratil několik slibně rozehraných utkání, která nám mohla zaručit lepší finální postavení, přesto
jsme s pátým místem spokojeni,
a věřím, že na něj navážeme i v nadcházející sezoně,“ odtajnil plány držovický lodivod.

bí morálka a chuť něco dokázat.
Kdyby chtěli, mohli skončit do
třetího místa,“ má jasno.
Trápila ho především tréninková
účast, úterní tréninky zcela zrušil,
i tak se ale scházela jen hrstka. „Do
Protivanova jsme jeli v deseti, i tak
jsme tam uhráli bod, když jsme až
do konce vedli, naopak propadák
nastal v derby s Držovicemi, ale
prohráli jsme zaslouženě,“ uznal.
Takto platilo, že duely Vrahovic byly bohaté na branky, ve
Zdětíně to byla výhra 9:0, nad
Čechovicemi „B“ 6:1 a na závěr
nad Otaslavicemi 6:5, k tomu se
přidaly porážky se Smržicemi 4:5
a Vrahovicemi 3:5.

prozradil kouč vítězného Jesence Petr Tichý

Jesenec – Před dvěma lety se jako hlavní trenér
Jesence musel vyrovnat s pádem z I.A třídy, o rok
později zažil v pozici asistenta sestup i z I.B třídy.
Letos na jaře se ale Petr Tichý (na snímku) dočkal
zcela odlišných emocí, jím vedené mužstvo zejména díky podzimní jízdě okresnímu přeboru kralovalo
a po roční přestávce se tak vrací zpět do krajských
fotbalových soutěží. Navíc s vizitkou drtivého útoku
a těžko prostupné obrany.

Komentář
Razítko však dalo až úplně poslední kolo, které přineslo trochu neočekávané výsledky. Otinoves byla
ráda za jeden bod z Přemyslovic
a ubojovanou remízu 3:3, Olšanům se ale také nepodařilo zvítězit
a výsledek 1:1 jim nestačil.
Podobně dramatické to bylo i na
opačném konci tabulky. Netýkalo se to sice Hané Prostějov „B“,
u ní se spíše čekalo, zda se „A“
tým přihlásí do kraje, nebo právě do okresního přeboru. Na
povedený start jara se následně

Nakonec se radovali oba. V jarním souboji oplatili hráči Jesence Otinovsi podzimní porážku, usmívat se
ale mohli hráči obou týmů, do I.B třídy navíc jde i Protivanov.

Podařilo se vám s pohodlným náskokem vyhrát celý
okresní přebor, jak se vám líbila
celá sezona?
„Já osobně se sezonou spokojen
jsem. Byl jsem vždycky optimista,
a sice jsem do poslední chvíle říkal, že
na postup nemyslíme, ale měli jsme
to v hlavách již před sezonou. Chtěli
jsme se do I.B třídy hned vrátit.“
Takže jste to hlavně nechtěl
zakřiknout?
„Samozřejmě. Nerad vykřikuji věci,
které nemám zcela pod kontrolou
a mančaft výkyvy měl. Člověk se
držel stále na zemi.“
Co stálo za tím, že jaro už
tak suverénní nebylo?
„Naše koncentrace. Viděli jsme,
že Protivanov ztrácí, Olšany ztrácí

a mohlo se zdát, že se nám již nemůže nic stát. Vznikl odskok dvanácti
bodů a při dotažení na čtyři pět bodů
by došlo na nervozitu a mančaft by
opět musel šlapat jinak.“
Jak to bude s koncentrací
v I.B třídě?
„Na tom musíme hodně zapracovat,
i kádr se obmění. Nemůžeme totiž
hrát pouze s tím, co vykopalo vítězství v okresním přeboru. Již se na
tom pracuje a děláme vše pro to, aby
se nestalo to, co teď na jaře.“
Můžete již některé změny
odtajnit?
„Budou určitě tři příchody, ale ještě bych to nevykřikoval do světa.
Kluci s námi trénují, jeví se dobře,
ale až je budu mít stoprocentně na
papíře, tak se o tom můžeme poba-

vit. Naopak osobně už nepočítám
s Martinem Klicperou, to bude asi
jediný odchod. Ohledně Erika Tyla
budeme jednat dál, takového kluka
bych nerad ztratil. Přestěhoval se ale
do Brna, navíc je dlouhodobě zraněný. Ale neházíme ho přes palubu,
a jakmile se uzdraví, rád bych ho přivítal zpět u nás v klubu, mám o něj
eminentní zájem.“
Kde byste chtěl posílit?
„Měli jsme trošičku problémy
s útočníky a chtěl bych získat i nějaké kluky do obrany. Ono se to krásně
říká, že jsme byli jasně nejlepší ve
střílení branek, a každý trenér by
z toho měl radost, ale když se podíváte do statistik, tak góly dávali jen
Jirka Tichý, Petr Tichý a občas David
Čížek. Chtěli bychom, aby to neleželo jen na jejich bedrech.“
Jak jste byl spokojen s defenzivou?
„Já jsem byl velice spokojen s hrou
dozadu, tam to moc dobře organizoval Broňa Burian, s nímž nám teď jiné
úmysly. Trošičku se nám to změní
a dáme příležitost mladším klukům.
Budeme tedy pracovat na defenzivě
i ofenzivě. Gólmani zůstávají stejní
a počítám s Tomášem Kýrem, jenž už
je náš kmenový hráč, a Karlem Laštůvkou. Tato dvojka je jasná.“

Hodláte si někoho stáhnout
z hostování?
„Mám eminentní zájem o Pepu
Konečného, ten se mi zatím ještě
nevyjádřil. Pro mě je to nepostradatelný
lný článek, ale je taky hodněě pracovně vytížený.
V Kladkách mu
to sedělo více,
a kdyby tam chtěl
zůstat,
ůstat, tak mu nebudu
udu bránit.“
Jaká bude
„B“ skupinaa I.B třídy?

Prostějov. Bavilo mě to ale a hlavně doma se nám dařilo, tam jsme
dokázali porazit skoro všechny, co
jsme měli, takže jsme měli lepší
vzájemné zápasy a jen s Přemyslovicemi vyrovnané,“ radoval se
ze zvládnuté bitvy hrající předseda
klubu Jaroslav Navrátil.
Velké nervy to tak podle něj nebyly. „Ve správný čas jsme zvítězili,
a vždy když šlo o šest bodů, tak jsme
to zvládli. Byli jsme překvapeni, že
jsme to zvládli tak lehce s Němčicemi i Čechovicemi 'B'. Venku to ale
bylo trápení a v Otinovsi jsme hráli
jen v devíti, třikrát v plném počtu.
Nahrazovali jsme to ale domácími
výhrami po dobrém výkonu,“ bral
vše v poklidu.
Přiznal, že někdy se na stranu Zdětína přiklonilo i štěstí a jeho tým dával góly, zatímco soupeř nastřeloval
tyčky. „Byli jsme ovšem zvyklí na
lepší posty a sám jsem zvědavý,
jak nám to půjde na podzim. Bude
tu hodně nováčků a nedokážu odhadnout jejich sílu, zřejmě to bude
ještě vyrovnanější. Nás teď čekají
oslavy Sokola i fotbalu ve Zdětíně,
poté si dáme jeden přátelák a výrazně potrénujeme spíše až v zimě.
Myslím si, že velký počet přáteláků
na umělé trávě v Prostějově nám
také pomohl k záchraně,“ domnívá
se Navrátil.
Změny v týmu nějaké budou, končí
totiž zdětínské „béčko“. Nikdo cizí
ale zřejmě nepřijde, naopak klub
opouštějí hráči, kteří v „B“ týmu
hostovali.

hodně nám pomohli i Jara Vinklárek, Fröde a pozapomenutý střelec
Martin Jareš. Tyto doplnili kvalitní
dorostenci Merdita, Klimeš, Frys
i gólman Zelinka,“ vyjmenoval.
Klíčem k úspěchu tak bylo propojit
mládí se zkušenostmi. „Byli to srdcaři, každý věděl, o co jde. Dokázali
šlapat a odměnou bylo hned sedm
výher, velice smutný jsem byl jen
po Vrahovicích a porážce 1:6, poté
jsme si něco řekli,“ připomněl Liška
debakl.
Na lavičce „béčka“ pro novou sezonu pokračovat nebude, bude se plně
soustředit na dorost a jeho pouť moravskoslezskou divizí. „Měl jsem
hodně nabídek z I.B třídy i krajského přeboru, rozhodl jsem se ale ještě
minimálně na rok zůstat u mládeže.
Kluci mají na střed tabulky, a když
bude potřeba, mohu na lavičce vypomáhat,“ těší se na úspěšný ročník
2014/2015.

Trenéři zpravidla říkají,
že by se chtěli pohybovat
v klidném středu tabulky a nemít
sestupové starosti. Je to i váš případ?
„Samozřejmě. Říkají to všichni
trenéři a nebudu to měnit. Osobně
nemám žádné vysoké cíle, hlavně si
s klukama zahrát dobrý fotbal, jak to
tu bývalo zvykem.“
Jak jste nalajnoval přípravu?
„Už šlapeme pomalu tři neděle, teď hrajeme doma první přátelák, pak ještě dva tři a je tu první
mistrák.“

hrozí zranění. Sice jsme to dříve
hráli, ale moc tomu nefandím. Kluci jsou motivovaní, postoupilo se
a nechtěl bych je přetěžovat. Jsou
sice v euforii, každý ale má svou
práci.“
Jednou se vám ale takto
podařilo proniknout až do
hlavní soutěže. Ani to vás neláká?
„Tenkrát jsem ještě i já aktivně hrál
a byl tam vynikající ročník. Navíc
elán, bojovalo se o postup do I.A
třídy. Fotbal byl o něčem jiném.
I ten pohár hrály spíše týmy
z okresních přeborů a nic nám
to nedalo. Pro nás to byl velký
úspěch, kdy jsme se mohli dostat
ještě dál, památný zápas s Protivanovem, kdy jsme po poločase vedli
1:0 a nakonec prohráli 1:3. Pěkně
se na to vzpomíná, pro nás by to ale
teď nemělo žádný přínos a navíc je
to drahé a dnes se ve fotbale hledá
každá koruna.“
Hlavní trenér Jesence PETR TICHÝ
Bude vás provázet elán
i letos v I.B třídě?
o touze po zařazení do „B“ skupiny I.B třídy „Osobně
jsem optimista. Partu počínaje vedením máme výbornou
O zapojení do poháru jste a já tvrdím, že je to jen o partě.
neuvažovali?
Když se sejde patnáct šestnáct lidí
„Já osobně ne, protože je to pro nás a k tomu osm ve výboru a šlape to,
spíše přítěž. Raději dobře potrénuji tak se fotbal dá dělat za malé penínež hrát nějaký zápas navíc, kde ze na vysoké úrovni.“

„Olomouckou skupinu jsme kdysi
dávno hráli hrozně moc let a je pro
nás ekonomicky lepší a možná i herním stylem by nám mohla více vyhovovat než ‚A‘ skupina. Když jsme
ji hrávali, tak byla fotbalovějš
fotbalovější, to
nám více sedí než nakopávání
nakopá
míčů jako třeba v RadslaviRadsl
cích. Hraje se tam otevř
otevřený
fotbal a možná i proto tam
padá tolik branek. Budou
Bu
tam derby s Protiva
Protivanovem a Hvozdem, ta
takže
hned tři zástupci prostěpro
jovského okresu.“

„Olomouckou skupinu jsme kdysi hráli
a je pro nás ekonomicky lepší i herním
stylem by nám mohla více vyhovovat.“

Velká radost zavládla v Protivanově a Otinovsi, naopak poslední trojice padá
Výměna stráží
v Protivanově

Do pozice hlavního vyzyvatele Jesence se od samotného úvodu soutěže oděli fotbalisté Protivanova.
Na podzim sváděly tyto dva týmy
s bohatými zkušenostmi z vyšších
soutěží relativně vyrovnané bitvy,
po nichž je dělilo celkem pět bodů,
na jaře se tento rozestup ještě maličko navýšil a po třicátém kole
činil sedm bodů. I druhé místo ve
II. třídě OFS Prostějov ale znamenalo postup, takže rovněž v Protivanově mohla zavládnout vlna
nadšení.
„Podzim byl velmi dobrý a byl jsem
spokojen s hrou i výsledky, jaro se
mi líbilo méně, kromě nás ale vyhořeli i další favorité. Za postup
jsem rád, máme mladý mančaft
a čím vyšší soutěž, tím pro ně lépe,“
věří v potenciál kolektivu kouč Libor Bílek.
Velice si považoval toho, že tým měl
po podzimu dobře nahráno a podařilo se mu vybudovat si odskok
od pronásledovatelů, díky ztrátám
dalších týmů z horní poloviny tabulky se tento náskok podařilo uhájit.
„Konec už byl dobrý, předtím jsme
si ale mysleli, že už je hotovo. Špatně se nám hrálo a nebyli jsme zcela
v pohodě,“ povšiml si.
Nejvíce ho trápil post chladnokrevného útočníka, takového
materiálu se v Protivanově nedostávalo. „Teď se jim tolik nedařilo,
nejde ale hrát jen na dva hráče. Nyní
přicházejí tři dorostenci, kteří za sebou mají sezonu v krajské soutěži,
o omlazení se postarají Vít Nejedlý,
Karel Nejedlý a Svoboda. A postoupilo nám i 'béčko', kde rád uvidím
starší a zkušenější hráče,“ předeslal.
Libor Bílek totiž navzdory postupu u kormidla „A“ mužstva končí
a vymění si své místo s Josefem
Pospíšilem. K tomu se navíc ujme
i žáků. „Zažil jsem dvakrát postup
isestup,kdynaměnadávali,achtěloto
již změnu. Nezanevřel jsem ale na ně
a rád se s hráči uvidím a přijdu se na
jejich zápasy podívat,“ nastínil.
A na lavičce „béčka“ nově nastupujícího ve III. třídě má jasný plán: „Kam
jsem přišel, tam se postupovalo, takže
cílem nemůže být nic jiného než postup,“ pousmál se Libor Bílek.

Otinovsi zajistila
postup bilance doma

Vrahovice ze šestého
místa nejásají
Jen čtyři body za postupovou pozicí
a lepší vzájemný zápas od vysněné
páté pozice zakotvily na konci sezony 2013/2014 Vrahovice. Kouč
Zdeněk Švec tak nebyl příliš spokojen a očekává, že jeho dny na střídačce mužstva jsou sečteny.
„Z jarních výsledků jsem zklamaný,
porazíme sice vedoucí Jesenec a na
tento zápas je nás šestnáct, pak ale
nepochopitelně prohrajeme s jinými
a na venkovní zápasy jedeme v devíti. Je pravdou, že jsme se potýkali
s prací, studiem, zraněními, a těžko
jsme to skládali dohromady, tento
tým má ale na víc,“ nezastírá.
Co se bude dít přes letní pauzu, to
si netroufá odhadnout, smiřuje se
ale s tím, že na podzim už trenérem
Vrahovic nebude. „Pravděpodobně
budu odvolaný, nikdo mi ale zatím
nic neřekl. Budu na to ale vzpomínat v dobrém a jsem Vrahovičák,
takže budu chodit na zápasy i dál.
Kluci jsou tu výborní, jen jim chy-

Určice „B“ těžily
z povedené první poloviny
Po vyrovnané podzimní i jarní bilanci a díky jedné z nejlepších prezentací na soupeřových hřištích se v lepší
polovině tabulky s poklidným náskokem na sestupové pozice umístily
Určice „B“. Rezerva divizního týmu
tak splnila svůj cíl a kouč David
Múdrý neskrýval spokojenost.
„Hlavně jsme nechtěli mít záchranářské starosti, protože nastávala
reorganizace a shora k nám padaly
Nezamyslice. Už na podzim jsme
ale udělali spoustu bodů, jaro nám
naopak i vinou užšího kádru až tolik
nevyšlo,“ ohlížel se.
Samotnou reorganizaci ale vítá
a věří, že i při užším počtu startujících budou Určice „B“ patřit do
středu tabulky. „Loni jsme hráli
i dvakrát ve čtvrtek, to mi přijde na
okresní přebor jako nadstandard,“
upozornil.
„A“ tým Určic hraje o čtyři soutěže
výše, takže se příliš nedalo spoléhat
na výpomoc těchto hráčů, o to více
ale fungovala spolupráce s dorostem. „Chápu to, je to velký skok
a ne každému se chce každý týden
trávit sobotu i neděli fotbalem. Pomáhaly nám koncové ročníky a dva
naši kmenoví hráči k nám teď přecházejí, konkrétně se jedná o Josefa
Kadlece a Matěje Hýbla,“ vyjmenoval Múdrý s tím, že další výraznější zásahy do sestavy neočekává.
Kdo by podle něj měl patřit mezi
favority značně obměněné II. třídy?
„Opět to bude velice vyrovnané,
hodně nám napoví úvodních pět šest
kol. Postupující ze III. třídy jsou fotbaloví a budou chtít dosáhnout výše
než na střed tabulky, navíc platí, že
každý tu může porazit každého,“
netroufal si na detailnější prognózy.
Přímo tým Sokola Určice „B“
zahájil přípravu ve středu 16. července a kromě trénování dvakrát týdně si ji zpestří i přáteláky
s 1.HFK Olomouc „B“ a Pivínem,
pak už přijde na řadu samotná soutěž.

„Věřím, že budeme opět dobrá parta
Smržice odvrátily
a potáhneme za jeden provaz, důlehrozbu sestupu
žité bude na podzim získat dvacet až
pětadvacet bodů, pak je tým klidnější
a dobře se pracuje,“ vytyčil metu.
Velmi nepříjemným obdobím si
v podzimní části prošli hráči SmrBrodek u Prostějova
žic, jimž reálně hrozilo, že sestoupí
se nevyhnul výkyvům
do III. třídy. Jaro už ovšem tomuto
týmu přineslo mnohem více radosti
Celkem, jenž uzavíral první polo- a rozšíření konta o rovných dvacet
vinu tabulky okresního přeboru, se bodů vedlo k průniku téměř až do
stal Brodek u Prostějova. Někdejší lepší poloviny okresního přeboru.
účastník vyšších soutěží prožil sezo- „Byly to nervy do posledního kola
nu jako na houpačce, když úspěšné a kromě výhry dorostenců v okressérie střídal s těmi méně zdařilými, ním přeboru a jejich postupu do
v konečném zúčtování z toho tedy vyšší soutěže jsem letos neviděl
bylo osmé místo.
žádný světlý okamžik. Pomohl nám
„Bylo to pro mě něco odlišného než ale návrat Boška, doplnili jsme to
dříve. S 1.SK Prostějov 'B' jsme se čtyřmi pěti dorostenci a v brance se
na všechny dívali shora, teď jsme dařilo Adamu Kollmanovi,“ našel
se na některé dívali shora a na jiné sekretář klubu a zastupující trenér
zdola. Podzim i jaro byly z naší Jiří Přikryl hlavní prvky vedoucí
strany stejné, opakovaly se pasáže, k lepší druhé polovině soutěže.
kdy se nám tři zápasy nepovedly, Během krátké letní pauzy tým
pak zase čtyři ano. Rozdíly ve vý- opouští Komárek, jenž jde do vyšší
konnosti byly hrozně velké, to ale soutěže, naopak hostující Sedlánení v této soutěži nic neobvyklé- ček s Krátkým by měl pokračovat.
ho,“ hodnotil uplynulý ročník hlav- „Eminentní zájem mám i o setrvání kouč David Mezuliánek.
ní Boška, ten chce ale zkusit RaPrávě Brodečtí pro nadcházející kousko či vyšší soutěž. Na lavičku
sezonu obnovili činnost dorostu, pak přichází Václav Šatný, jehož
s nímž budou nastupovat v okres- jsme si již v několika zápasech vyním přeboru, protože se žádostí zkoušeli, já se z osobních a pracovo zařazení do krajské soutěže neu- ních důvodů přesouvám čistě na pospěli, kouče mužského „áčka“ ale ze- zici řadového člena výboru oddílu,“
jména mrzí, že je tolik hráčů z Brod- odtajnil Přikryl několik přesunů.
ku na soupiskách jiných klubů.
Osobně věří tomu, že se Smržice
„Je vidět, že mají na vyšší soutěže, mohou těšit na klidnější sezonu, než
ale s jejich pomocí by se klub mohl byla ta nedávno skončená. „Nechci
vrátit do kraje. Nebylo by vůbec předjímat, mým přáním je ale vyšpatné něco takového poskládat. hnout se záchranářským starostem.
Něco máme rozjednané, nechci Minule nám někteří přisuzovali vyale předbíhat, protože zájem mají soké ambice a měli jsme nakonec
i jiné mančafty. Naopak nás opouš- opačné problémy, nastala totiž velká
tí teprve šestnáctiletý Patrik Gábor, obměna a týmy z loňského čela se
který jde hrát krajský přebor doros- výrazně propadly,“ upozornil na
tu do Určic. Bude to pro nás velká pozoruhodný pokles Smržic z páté
ztráta, jen na jaře dal sedm osm bra- na devátou pozici, Zdětína ze čtvrnek,“ litoval Mezuliánek odchodu té na jedenáctou příčku a Otaslanejlepšího střelce mužstva.
vic ze třetí na šestnácté místo.
Přípravu na blížící se sezonu zahájili A tak nahoru se Smržice vytáhly jen
hráči v pátek 11. července a zatím díky tomu, že vyhrály všech sedm
trénují třikrát týdně, vzápětí přejdou závěrečných utkání. Postupně si
na model dvou tréninků za týden. poradily s Horním Štěpánovem,
Toto si zpestří duely s Radslavice- Jesencem, Vrahovicemi, Němčicemi, Protivanovem a po roce opět mi, Určicemi „B“, Přemyslovicemi
pohárovým duelem s Kralicemi. a Čechovicemi „B“.
„Těším se na to, nebudeme hrát
Zdětínu stačí
žádného zanďoura, ale otevřený
záchrana přeboru
fotbal. Bude to pěkné i pro diváky,“
odhalil svá očekávání.
A co si přeje od okresního přeboru Na konci nejlepší desítky, ale zejmé2014/2015? „Nedokážu odhadnout, na na pozici zaručující setrvání v nejjak se bude soutěž vyvíjet, loni byly vyšší okresní soutěži, se umístili fotJesenec i Protivanov jasní a Oti- balisté Zdětína. Po podzimu z toho
noves překvapila. Teď to bude asi byla dvanáctá příčka a jen tři body
vyrovnanější a je škoda, že jsme k dobru na předposlední Čechovice
přišli o derby s Otaslavicemi, které „B“, vyrovnaná jarní tabulka zachyspadly. Já osobně se chci umístit tila Zdětín na sedmém místě.
v horní polovině tabulky, níže by to „Bylo to složitější než předchozí
bylo zklamání,“ netají se ambicemi roky, protože se nevědělo, kolik
David Mezuliánek.
bude padat a zamotala to i Haná

Liška slavil nejen
postup, ale i udržení
Po sedmnácti podzimních kolech
patřilo Čechovicím „B“ vinou
pouhých patnácti bodů předposlední místo, naopak jaro bylo
o něčem zcela jiném. Zisk třiadvaceti bodů za sedm výher a dvě remízy
z celkem třinácti pokusů znamenal
druhý nejlepší výkon v tomto kalendářním roce. Ve výsledku to dalo
jedenácté místo.
„Rozjeté to bylo špatně a záchrana
byla padesát na padesát, nakonec
se nám to ale podařilo. Už v prosinci jsme měli sezení s hráči, cílem
bylo přesvědčit je, což se povedlo,“
oddechl si Jaroslav Liška, jenž se
vedle postupujících dorostenců ujal
pro jaro i mužského „B“ týmu.
Na podzim chyběla hráčská kvalita, pro jaro tak vytáhl několik
dorostenců, navíc se mohl spolehnout na pomoc z „áčka“. I díky
tomu se mu podařilo navázat na
dřívější úspěšnou záchranu Lipové.
„Několik jmen bylo jasných, zejména Jirka Antoníček, Eda Drešr,
Michal Prášil, Laďa Šťastný, Peťa
Hodulák, Petr Nakládal, Petr Jansa,

Horní Štěpánov chce
být napřesrok výš
Průměrný podzim, výborná první
polovina jara a nevýrazný zbytek
soutěže. Tato charakteristika platila pro Horní Štěpánov, nováček
okresního přeboru nakonec získal
sedmatřicet bodů a umístil se jako
jedenáctý.
„Radost mám hlavně ze záchrany.
Dlouho se zdálo, že máme dostatek bodů, závěr se nám už ale
nepovedl a strachovali jsme se až
do posledních kol. Sestupovalo
totiž více mužstev, věřili jsme ale,
že náš zisk bude stačit,“ přiznal
částečnou nejistotu hlavní trenér
Kamil Hubený.
Potěšila ho zejména série šesti zápasů bez porážky, která v sobě ukrývala výhry nad Otinovsí, Zdětínem,
Otaslavicemi i Olšany, stejně jako
remízy s Držovicemi a překvapivě
i Hanou Prostějov „B“.
„Měli jsme vyšší ambice, hlavní je
ale udržení. Obě naše posily se po
dvou a čtyřech kolech zranily, teď
bych byl rád, kdybychom předváděli lepší fotbal. Z úzkého kádru
nikdo neodchází, naopak bych rád
přivítal jednoho až dva hráče do
obrany, dva do zálohy a jednoho do
útoku,“ stanovil plán.
Očekává, že o první místo budou
bojovat tři čtyři mužstva, Horní
Štěpánov by mezi nimi viděl velice rád. „Skalka prošla jako nůž
máslem III. třídou a jsem zvědav,
jak jí to půjde ve vyšší soutěži, my
bychom chtěli být někde v první
polovině. Přípravu jsme začali
v pátek a čeká nás přátelák s Plumlovem plus ještě jeden další, pak
už začne soutěž. Stávající hráči
zůstávají,“ informoval o aktuálním
stavu.

Přemyslovice bojovaly
až do konce

Jen s odřenýma ušima se v okresním přeboru udržely Přemyslovice.
Tým zvyklý bojovat ve vyšších
patrech soutěže zvládl podzimní
část se ctí uprostřed tabulky, na
jaře však více než polovinu utkání prohrál a méně bodů už získala jen Haná Prostějov „B“. Na
záchranu to ale nakonec stačilo,
nejpodstatnější pro tuto skutečnost
se stala výhra na půdě Němčic nad
Hanou.
„Bylo to špatné a jediným pozitivem je samotná záchrana.
Spoustu utkání jsme měli dobře
rozehraných, ale nedotáhli jsme
je, nedokážu si to vysvětlit. Trápila
nás špatná koncovka i defenzivní
činnost celého mančaftu. Chyběly
nám i zkušenosti,“ ujal se role hodnotitele místo hlavního kouče Rudolfa Švehly jeho hrající asistent
Josef Rozsíval starší.
Na jaře se hráčům podařilo porazit kromě Němčic už jen zbylé
dva padající Otaslavice a Hanou
Prostějov „B“, k tomu ještě v samotném závěru Olšany. A jeden
bod přinesly duely s Jesencem
a na závěr i Otinovsí, která stáhla
výrazné manko a v posledním kole
si dokráčela pro postupový bod.
„Podařilo se nám potrápit favority a kromě těchto utkání
jsme ještě s Protivanovem těsně
prohráli, ztráceli jsme ale s těmi,
s nimiž jsme měli uhrát body.
Mužstvo podle mě má na střed
tabulky a uvidíme, jak to bude na
podzim, jestli třeba někdo přijde.
Doplňovali jsme to hráči 'béčka',
kteří dobře zapadli,“ zmínil s tím,
že ho nepřekvapilo umístění Jesence, Protivanova ani Otinovsi na
absolutní špici.

Němčicím nepomohly
ani cenné skalpy
Pouze rok pobyli mezi okresní elitou fotbalisté Němčic nad Hanou.
Ani třiatřicet bodů jim nestačilo
k záchraně, mimořádně totiž padala hned trojice mužstev a Černý
Petr vyšel i na oddíl z jihu okresu.
Nepomohly ani výhry nad absolutní špičkou – Protivanovem, Otinovsí i Olšany – stejně jako remíza
s vítězným Jesencem.
„Jsem z toho hrozně smutný.
Myslel jsem, že postup kluky
semkne a bude to šlapat, navíc
se to doplnilo. Zpočátku to bylo
v pohodě, jenže pak se projevila
slabší účast na trénincích a špatný
přístup mladších hráčů,“ povšiml
si Luděk Peprný, jenž lavičku
opustil několik kol před koncem.

Nepomohla mu ani dlouhodobá
zranění několika hráčů základní
sestavy, mužstvo navíc působilo
zlomeným dojmem. „I začátek jara
byl dobrý a v prvních dvou utkáních
jsme získali čtyři body, pak jsme ale
čtyřikrát v řadě prohráli a zlomovým
byl zápas s Přemyslovicemi, jenž
jsme měli vyhrát, ale prohráli jsme
ho po dvou hrubých chybách 1:2,“
posteskl si Peprný, jenž se musel
obejít i bez fotbalistů připravujících
se na maturitu či těch, kteří pracují
na směny.
K dispozici navíc příliš nebyli ani
dorostenci, ti totiž po vítězství
v okresním přeboru útočili i na první
místo v krajské soutěži. To se jim
také podařilo, přesto z toho postup
nakonec nebyl a oddíl se rozhodl
setrvat pod krajským přeborem.
„Bude potřeba přebudovat mužstvo
a stavět na mladých, kteří mají
potenciál. Myslím si, že se může
hned postoupit zpět. Já osobně jsem
Němčičák a mám ke klubu silný
vztah, když bude potřeba, vždy
pomůžu. Platí ale také, že jen pro
žízeň se hraje někde na plácku a ne
v soutěži o body,“ přeje si větší zapálení a lepší přístup.

Otaslavice prospaly
už podzim
Nejhorší podzimní bilance se
ukázala být až tak zatěžujícím balvanem, že se Otaslavicím vybojovat
toužebnou záchranu nepodařilo. Na
jaře už to bylo trochu lepší a tým se
zlepšil v obraně i útoku, body ale
výrazněji než zásadním soupeřům
nepřibývaly, takže nakonec činil
odstup na poslední pozici znamenající udržení až osm bodů.
„Těžko se to hodnotí, když se
spadne. Udělali jsme ale vše pro
to, abychom se udrželi. Někteří
soupeři, jimž se to podařilo, nebyli herně tak dobří, tak už to ale
bývá, vyskytly se okolnosti, že se
to nepovedlo i nám,“ vyjádřil se
neurčitě trenér František Hon.
Úvod jara byl přitom vynikající
a výhry nad Určicemi „B“ i Olšany
společně s remízou proti Smržicím
vedly k sedmi bodům z prvních tří
utkání. „Po zimní přípravě jsme
do toho všichni dali maximum
a věřili jsme, že to půjde. Jenže
jsme pak ztratili klíčového
hráče Martina Vogla, jenž utrpěl
nešťastnou náhodou dvojnásobnou
zlomeninu nohy a v Čechovicích
si vykloubil rameno Hrazdíra,“
poukázal na velké oslabení.
Souhra se tak postupně vytrácela,
přidala se i další svalová zranění
a projevilo se to i při domácím
utkání s Otinovsí, to skončilo
výsledkem 2:6. „Kromě tohoto
zápasu jsme sehráli důstojná ut-

kání, zakončení ale bylo špatné.
Klukům, kteří soutěž odehráli,
jsem poděkoval, nechyběla jim
poctivost a všichni slíbili, že
zůstanou pohromadě,“ sdělil.
On sám bude u mužstva pokračovat
i ve III. třídě, žádné obavy z této
soutěže nemá. „Kluci mají na
špici i boj o postup, přeji si hlavně
kvalitní fotbal, abychom my i diváci byli spokojeni. Z boje se neutíká
a věřím, že bude veseleji. Sice jsme
spadli, svět se ale nezboří,“ touží
po brzkém návratu.

Haná „B“ se protrápila
k 16. místu
Celkem, jenž uzavíral okresní
přebor, se v sezoně 2013/2014
stala Haná Prostějov „B“. Tento
klub před jarní části kvůli vnitřním
problémům odhlásil „áčko“ z I.A třídy a nedařilo se ani jeho rezervě.
Venku uhrála jen šest bodů, za celé
jaro deset a v součtu to při nejhorším
útoku a druhé nejhorší obraně dalo
šestnácté místo.
„Hodnotit to nemůžu jinak než
negativně. Fotbal se hraje proto,
aby všechny, kteří se na chodu
mužstva podílejí, bavil, a pokud
se neustále prohrává, tak to potom
nebaví nikoho,“ nezastíral hrající
předseda klubu Daniel Kolář.
Za posledních deset kol se totiž
Hané ani jednou nepodařilo
zvítězit, naopak došlo na příděly
1:6 od Držovic a 0:7 od Brodku
u Prostějova. „V posledních
kolech se projevila zvýšená motivace mužstev, která proti nám nastupovala a hrála na čele, nebo na
konci tabulky, a asi také demotivace
našich hráčů, kteří již věděli, že 'B'
tým nebude v nadcházející sezóně
pokračovat v činnosti,“ připomněl
další známý fakt.
Vyskytly se ale i pozitivní věci.
„Kromě posledního utkání 'B' týmu v Jesenci, který se mi jako
jeden z mála našich jarních utkání
z naší strany líbil, je třeba vyzvednout působení našich žáků
v okresním přeboru, který suverénním způsobem vyhráli. Dále
nám dělají radost také všechna
družstva přípravek. Všem trenérům
mládežnických družstev a rodičům
hráčů děkujeme za výborně
odváděnou práci,“ nedíval se na celou sezonu pouze negativně.
Tato charakteristika ale pro
„béčko“ platit nemohla. „Možná
chybělo právě to, aby se zastavil
čas a naši hráči nebyli o rok starší.
A v současné době nedisponujeme
ani tolika hráči na dvě mužstva.
V nejbližších letech jeho obnovení nepředpokládáme, ale dále
se tomu nebráníme,“ přiznal
Daniel Kolář.

Tenis, fotbal
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Fanoušci přivítali v tenisovém areálu wimbledonské hrdinky
„Umí něco, před čím si sedá celý svět na zadek,“ prohlásil primátor Pišťák.

Prostějov/lv – Zaplněné atrium vedle Hotelu Tennis Club
vzdalo hold úspěšným hráčkám TK Agrofert Prostějov,
které před několika dny udělaly pořádnou díru do světa
na nejslavnějším turnaji
planety. Lucie Šafářová postoupila ve Wimbledonu až
do semifinále, Petra Kvitová
dokonce podruhé v kariéře
dámskou dvouhru vyhrála.
Obě úspěšné reprezentantky
přišly pozdravit desítky fanoušků a také prostějovský
primátor Miroslav Pišťák
a hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil.
„Nechci si přisvojovat nějaké
zásluhy. Musím přesto přiznat,
že jsem pyšný. Smekám před
hráčkami a celým prostějovským klubem. Umí něco, před
čím si sedá celý svět na zadek,“
prohlásil primátor Pišťák.
S gratulací dorazil i hejtman
Rozbořil. „Na vlastní kůži

jsem prožil poslední úspěchy
daviscupového týmu, a pochopitelně jsem sledoval letošní
jízdu prostějovských tenistek
ve Wimbledonu. Tenisté nám
dělají ohromnou propagaci.
Jsem rád, že jsme se mohli
po takovém úspěchu potkat
a doufám, že budou i další podobné příležitosti,“ uvedl Jiří
Rozbořil.
Obě úspěšné hráčky dostaly od
přítomných zástupců významných institucí dárky stejně jako
od šéfa prostějovského tenisu
a spolumajitele marketinkové
společnosti TK PLUS Miroslava
Černoška. „Zlatem ženu nejde
urazit,“ pousmál se Černošek.
Překvapivým dárkem byla
busta nejlepší české hráčky
současnosti v podání Milana
Bendy. Akademický sochař na
ní pracoval od roku 2011, kdy
Kvitová získala ve Wimbledonu svůj první titul. Po tom druhém došlo k předání umělec-

kého díla. „Je to krásný dárek
a jsem za něj vděčná,“ potěšilo
tenistku.
Busta bude v dohledné době
umístěná na důstojném místě
tenisového areálu. „Podobné jsou na Štvanici. Ale my
už jsme nějakou dobu lepší
a určitě se bude v areálu hezky
vyjímat,“ řekl Černošek poté,
co Kvitová souhlasila s vystavením busty v sousedství
kurtů. „Budu kolem ní chodit
na trénink. Na takový pocit si
budu muset zvyknout,“ usmála se Kvitová.
Obě tenistky dorazily do Prostějova po krátké dovolené
a byly plné sil. I díky tomu
mohly dlouhé minuty rozdávat
autogramy svým fanouškům.
Dostalo se na každého. „Bereme to jako poděkování za
přízeň. Fanoušci nám drželi
palce,“ ocenily zájem příznivců hráčky prostějovského TK
Agrofert.

Mimořádný okamžik. Petra Kvitová i díky výhře nad Lucií Šafářovou přivezla na Hanou obě své wimbledonské trofeje, s nimiž ochotně
zapózovali krajský hejtman Jiří Rozbořil a prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Akci pro veřejnost připravila společnost TK PLUS Miroslava
Černoška.
Foto: Lenka Sedláčková

AUTOGRAMIÁDA
pohledem Večerníku

7x foto: Lenka Sedláčková

Krutá porážka na úvod, „eskáčko“ schytalo čtyřku V domácí premiéře porazil

Karviná/tok – K prvnímu přátelskému zápasu letní přípravy
zavítal nově doplňovaný tým
1.SK Prostějov do Karviné, naopak tamější druholigový tým
již v přípravě finišuje. Přesto byl
první poločas naprosto vyrovnaný, góly začaly padat až v závěrečné půlhodině hry. Průběh
utkání konečnému skóre příliš
neodpovídal, navíc jeden gól
padl ze sporné penalty.
Karviná připravila hostům poněkud krkolomné uvítání kvůli uzavírce na plánované trase, přesto
se hostům z projížďky po městě
hlava nezamotala. Trenér František Jura postavil do základní
sestavy zkušené hráče v čele
s Burešem, na stoperu se objevil
Soušek, na levém okraji zálohy
s kapitánskou páskou nováček
Langer a v útoku dvojice Zatloukal, Papica.
Největší šance Prostějova ke skórování přišla už po šesti minutách
hry. Pančochář bravurně potáhl
míč po pravé straně, nacentroval
před bránu a Zelenka technickou střelou pod břevno protáhl
domácího brankáře, který s obtížemi vyrážel na roh. O pět minut
později si svou střeleckou chvilku
vybral Fládr, bohužel těsně nad
břevno.
Domácí se do šestnáctky hostí
vůbec nepodívali a hrozili opět
hosté. V pětadvacáté minutě poslal Zelenka po chybě domácích
dopředu Papicu, ten se ale proti
obraně neprosadil. Ještě neuplynula první půlhodina, když po
levém křídle prolétl Langer, centrovaný balón prošel v šestnáctce
přes Zatloukala k Papicovi, ani
jeden z forvardů ale nezakončil.
O chvíli později nuceně střídal
Fládr se zraněným levým kolenem
a těsně před poločasem se na odvážný výlet dopředu vydal stoper

Hloch. Kolmicí se snažil uvolnit
Papicu, ovšem nepřesně.
Do druhého poločasu poslal Jura
do branky Klimeše z loňských
starších dorostenců a dále Šteigla
a Koudelku. Domácí přistoupili
k utkání přece jen s větším důrazem
a hned po dvou minutách hlavičkoval Cverna po rohu těsně vedle tyče.
V domácích barvách se začal více
prosazovat Vukadinovič a kolem
Klimeše začaly létat ostré projektily, jeden z nich efektně zlikvidoval
v sedmapadesáté minutě. Právě
Vukadinovič dostal o deset minut
později přihrávku za obranu do postavení zavánějícího ofsajdem a nedal tváří v tvář Klimešovi šanci. O tři
minuty později tentýž hráč centroval
zprava do vápna, Dudovu střelu Klimeš vyrazil k Juřenovi, který míč
usměrnil do sítě podruhé – 2:0.
Za další tři minuty Klimeš reflexivně vyrazil Vaňkův pokus. Téhož
hráče čtvrt hodiny před koncem
obral ve vápně o balón Rus, rozhodčí Cieslar ale nepochopitelně
ukázal na značku pokutového
kopu, který zužitkoval Budínský.
„Bylo to jasně přes balón, správně
se měl kopat roh,“ měl jasno domnělý viník. Hosté se snažili alespoň o čestný úspěch, nebylo jim
ale přáno, naopak na druhé straně
po rohu pečetil skóre Panák. „Po
dlouhé herní pauze jsem se snažil
v letní přestávce hlavně vrátit do
formy a čtrnáct dnů poctivě běhal.
Přesto byl závěr už fyzicky náročnější,“ svěřil se Večerníku po zápase pilíř zadních řad Pavel Hloch.
Mladý střední obránce byl i přes
výraznou porážku s výkonem proti
druholigistovi spokojen. „Po pouhých třech trénincích jsme se proti
kvalitnímu soupeři prezentovali
dobrým výkonem. Teď se budeme muset prosazovat víc týmovým
duchem než silnými individualitami,“ zhodnotil rodící se dirigent

1.SK Prostějov Ústí nad Orlicí

Druholigista. Hráči 1.SK se hned v prvním duelu utkali s Karvinou, která
již finišuje s přípravou na Fotbalovou národní ligu. Foto: Tomáš Kaláb
zadních řad. „V prvním poločase to
bylo spíš na 'Burym', po přestávce
jsem se této role pokoušel zhostit já,
koordinace zadních řad vyžaduje
dost zkušeností.“

MFK OKD Karviná
1.SK Prostějov
4:0 (0:0)
Branky: 67. Vukadinovič, 70. Juřena, 76. (p) Budínský, 86. Panák
Rozhodčí: Cieslar – Mojžíš, Dytková
Sestava Karviné: Lipčák - Panák, Trousil (78. Duda), Jovanovič
(46. Cverna V.), Cverna O. (46.
Eismann) - Janíček (60. Misan),
Puškáč (46. Vaněk) - Fiala (46.
Vukadinovič), Puchel (46. Budínský), Zelený - Juřena. Trenér:
Jozef Weber.
Sestava 1.SK Prostějov: Bureš
(46. Klimeš) – Rus (86. Vitásek),
Hloch, Soušek, Hirsch (86. Dostál)
– Langer (83. Pekař), Fládr (32. M.
Machálek), Zelenka (46. Šteigl),
Pančochář (63. Petržela) – Papica
(46. Koudelka), Zatloukal (78. Kopečný). Trenér: František Jura.

Hlasy trenérů:
Jozef Weber – MFK OKD Karviná
„Oproti minulému utkání jsem

dnes víc spokojen s výsledkem
než s výkonem svých hráčů. První poločas byla pro kluky škola,
a pokud nepřidají, není rozdíl mezi
nimi a třetí ligu hrajícím Prostějovem příliš zřetelný. Druhá půle už
byla v pořádku, bylo tam víc pohybu, ale je taky potřeba říct, že Prostějovu už docházely síly a nebyli
bychom objektivní, kdybychom to
nepřiznali. Byly tam pěkné akce,
šance a už to mělo jakousi tvář.“
František Jura – 1.SK Prostějov
„Výsledek je určitým zklamáním,
ale s předvedenou hrou jsem spokojený. První poločas nám vyšel
velice dobře, při bezbrankovém
stavu jsme určitě nebyli horší,
naopak v určitých pasážích jsme
měli navrch, měli jsme více šancí, což potvrdil i kouč domácích.
Do druhého poločasu vystřídal šikovné hráče a vyhrát 1:0 nebo 2:0
si zasloužili. Takhle je výsledek
zbytečně krutý. Odpískaná penalta
a dvě pozice zavánějící ofsajdem
byly minimálně dost sporné. Nováčci v týmu určitě nezklamali,
pro Papicu to na hrotu bylo těžké,
Langer se dobře popasoval s pozicí jak na křídle, tak ve středu hřiště.
Doufám, že bude v pořádku Fládr,
to je pro nás zásadní.“

Prostějov/tok - Rozhodla produktivita v druhém poločase. Ve druhém utkání letní přípravy, které
se hrálo v sobotu dopoledne na
stadionu Za Místním nádražím,
porazili domácí hráči vyzyvatele
z Ústí nad Orlicí, jenž hraje českou divizní skupinu. Museli sice
otáčet nepříznivý stav 0:1, po přestávce ale svému soupeři nasázeli
tři branky. Do černého se trefili
Šteigl, Kopečný a Zatloukal, kteří
tak dali zapomenout na porážku
0:4 z prvního přáteláku.
Přestože byl výkop přeložen na dopoledne, museli se fotbalisté vypořádat s počínajícím vedrem. S tím si
nemuseli lámat hlavu Zdeněk Fládr
a Aleš Rus, kteří svorně sledovali
zápas ze stínu tribuny, oba ze stejného důvodu. Zdeňkovo koleno se od
středy nezlepšilo, a co čert nechtěl,
minutu před koncem pátečního tréninku si obnovil zranění kolene také
Aleš. Oba tak půjdou na specializované vyšetření.
V obraně tedy nastoupili na krajích
Krejčíř s Dostálem, ve středové řadě
s matadorem Zelenkou kopali Šteigl, Langer a Milan Machálek, v útoku se snažil Papica s Koudelkou.
Právě jeho střela těsně vedle tyče
odstartovala ve čtvrté minutě obléhání ústecké branky. Hosté se dostali
před Bureše jen sporadicky, když
o čtyři minuty později zaváhal
Hloch, Smejkal ho obral o balón
a šel sám na bránu. Včas vyběhnuvší
Bureš ovšem vyrazil míč na roh.
Chvíli nato si na hranici velkého
vápna připravil míč ke střele Zelenka, brankáře ale nepřekvapil. Stejně
se vedlo také Machálkovi, následná
Šteiglova střela mířila mimo tři tyče.
Výraznějších brankových příležitostí se nepočetní diváci už do poločasu

nedočkali, přesto gólově uhodilo.
Kukla dostal ideální přihrávku za
obranu a přehodil Bureše – 0:1.
Do druhé půle poslal trenér Jura
prakticky jiný tým, zůstala pouze
stoperská dvojice a Šteigl s Langrem v záloze. Pravou stranu výrazně rozhýbal střídající Hirsch, právě
po faulu na něj a následné rozehře
si na centr naskočil Šteigl a přesnou
hlavičkou vyrovnal.
Prakticky celý druhý poločas se odehrával ve znamení dobývání kompaktní ústecké obrany, nouze o závary před brankářem nebyla a druhý
gól visel ve vzduchu. Zatloukalova
ani Petrželova střela se ještě neujaly,
až deset minut před koncem vyrobili
hosté fatální hrubku, čehož využil
Kopečný hned poté, co se vzpamatoval z nečekané pozice před gólmanem s míčem na kopačce.
O pět minut později padla konečně
branka po parádní kombinaci – Šteigl rozehrál na levé křídlo Pančochářovi, ten odcentroval před bránu
a Zatloukal skluzem dopravil míč
do sítě.
Prostějovu se nakonec zadařilo
povinné vítězství, a ještě si stihl
vyzkoušet několik variant sestavy
a herních situací.
„Můžeme být spokojeni jak s herním projevem, tak s výsledkem,
i když ten samozřejmě nehraje až
takovou roli, spíše motivační do
další práce. Výkonnostní rozdíl byl
myslím patrný, míč jsme měli většinu doby v držení, soupeř hrozil
jen z rychlých brejků. V zápase se
vyskytly herní varianty, na kterých
jsme v týdnu pracovali, dokázali
jsme je uplatnit, je pochopitelně
pozitivní, když zjišťujeme, že to
funguje,“ zmínil asistent domácího
kouče Roman Popelka.

Méně spokojen byl s obdrženou
brankou, ta padla z velmi podobné
situace jako v Karviné. „Na těchto momentech ještě musíme zapracovat. Koncovka je v této fázi
přípravy spíše na osobní odvaze
a schopnostech daného jedince,
důležitější ale je, že jsme schopni
se do koncovky dostat. V zápase
ve Frýdku uplatníme zase trochu
jinou základní sestavu, důležitější ale bude herní soustředění od
středy do pátku s dvoufázovým
tréninkem, během něhož se připravíme na pohárové utkání ve
Vyškově,“ doplnil.
„Myslím, že prvních dvacet minut
bylo z naší strany velmi zdařilých,
pak už soupeř vystihl naše nakopávané balóny a lépe se s tím
vypořádával. Po intenzivních trénincích nohy tak dobře neslouží,
precizní kombinace se v těchto přípravných zápasech moc očekávat
nedá. Pohlednou hru si necháváme až na sezónu,“ pousmál se po
utkání střídající Martin Hirsch.

1.SK Prostějov
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
3:1 (0:1)
Branky: 53. Šteigl, 81. Kopečný,
86. Zatloukal – 45. Kukla
Rozhodčí: Řezníček – Krutovský,
Milar
Sestava 1.SK Prostějov: 1. poločas: Bureš – Krejčíř, Soušek, Hloch,
Dostál – Šteigl, Zelenka, Langer,
Machálek – Koudelka, Papica. Trenér: František Jura.
2. poločas: Klimeš – Pančochář,
Soušek, Hloch, Hirsch – Šteigl, Langer (57. Vitásek), Petržela, Pekař –
Zatloukal, Machálek (67. Kopečný).
Trenér: František Jura.
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Jestřáby čekají kondiční testy a dovolená Běh do Repech přinesl rekordy
Mění se zakázané uvolnění, útočné třetiny budou větší

Nekonečné týdny absolvovali jeden náročný trénink
za druhým a těšili se na konec července, až jim začne
krátká dovolená a po ní už příprava na čerstvě umražené ledové ploše. Nyní se dočkali. Po téměř dvou a
půl měsících od úvodního setkání projdou prostějovští hokejisté v úterý a středu speciálními kondičními
testy v AGEL Sport Clinic, po nichž si budou moci
užívat několikadenního volna. To jim skončí přesně v
pondělí 4. srpna, kdy poprvé vyjedou na led.
Prostějov/jim
„Hráči zvládli poslední jednotky
s kondičním trenérem a završili
jsme to pátečním vzpíráním. Ještě
v pondělí (dnes – pozn. redakce) budeme mít menší trénink,
v němž si uděláme testy pro sebe,
poté už přijdou speciální výstupní
testy. Kluci natrénovali dost a je to
na nich vidět, první etapu máme
zdárně za sebou,“ těší hlavního
kouče Jestřábů Tomáše Sršně.

Osobně je tedy optimistou a věří,
že se zlepšená fyzická kondice
projeví i na ledě. Podobně to vidí
i sportovní manažer Jiří Vykoukal.
„S letní přípravou jsem maximálně spokojen. Byla velice tvrdá
a kluci jsou kondičně skvěle připraveni. Věřím, že se první cíl podaří na jedničku splnit až do konce,“ sdělil dvojnásobný mistr světa.
V hráčském kádru nedošlo v uplynulých dnech k žádné změně
a stále tak platí, že se potenciální

posilou může stát jednadvacetiletý
obránce Sparty David Skřivánek.
O jeho případném angažování
rozhodnou výkony ve finální fázi
přípravy.
„S mateřským klubem jsme domluveni a jednalo by se o hostování s opcí na odprodej, je to teď
jen na něm. Hledali jsme ještě jednoho hráče ročníku 1993 a navíc
jsem chtěl do mužstva ještě jednoho praváka. Dostal jsem na něj doporučení, je to poctivý kluk, který
dělá vše na sto procent,“ představil
novou tvář na trénincích Vykoukal
s tím, že o dalších akvizicích se
stále jedná.
Na nedávném mistrovství světa
v běloruském Minsku schválila
Mezinárodní hokejová federace
několik změn pravidel, která
začnou od nové sezony platit
i v první lize. Znamená to, že se
modré čáry posunou o metr a půl

blíže středu, navíc se zakázané
uvolnění bude pískat po vzoru
NHL, tedy takzvaným hybridním
způsobem.
„Myslím si, že zvetšení útočných
třetin je ku prospěchu věci. Bude
se více hrát v útočném pásmu
a snad se s tím dokážeme vyrovnat a využijeme to ku prospěchu.
Musíme ale zejména mít výbornou defenzivu. Co se týče nového
posuzování zakázaného uvolnění, s ním tu nikdo nemá zkušenost a snad z toho nebude guláš,“
přeje si Vykoukal.
V obdobném duchu se vyjádřil
i další někdejší výborný hokejista
a nyní šéf prostějovské střídačky
Tomáš Sršeň. „Bude to zcela jiný
hokej. Pokud budeme v útočném
pásmu, tak to pro nás bude výhoda, jinak ne. Musíme tedy hrát
atraktivně, útočně, to se ale lehko
říká,“ pousmál se.

Petra Cetkovská ovládla Florbalový RG Playmakers Cup

singl i debl v Olomouci

již tuto sobotu

Tradiční florbalový turnaj již po osmé

Dvojnásobná vítězka. Petra Cetkovská se po delší době radovala z titulu, ovládla nejen singl ale i debl.
Foto: www.itscup.cz
Olomouc, Prostějov/mif - Prostějovská rodačka potvrdila
roli jedničky na turnaji ITF
v Olomouci a mohla se znovu
po třech letech zaradovat z triumfu.
Děvětadvacetiletá tenistka tak
na turnaji ITF získala již 22. titul. Její poslední vítězství se datovalo k březnu roku 2011, kde
ovládla turnaj ve španělském
Monzonu. Její finálová výhra
se rodila obtížně, neboť zápas

s krajankou Denisou Allertovou
musela obracet poté, co prohrála úvodní sadu 3:6. Následně se
ale vrátila zpět do role favoritky
a uhrála další dva sety ve svůj
prospěch (6:1, 6:4).
Její radost byla navíc dvojnásobná, neboť stejný počin z dvouhry
dokázala přetavit do čtyřhry.
Spolu s českou tenistkou Renatou Voráčovou totiž ve finále
přehrály českosrbský pár Krejčíková - Kruničová.

Praha, Prostějov/jim – Hned deset bývalých či současných prostějovských hokejistů se sešlo
při finálovém souboji české extraligy inline hokeje mezi týmy
IHC Slavia Praha a IHC Eagles
Olomouc. Moravský výběr jich
měl na soupisce celkem devět,
ze zlata se ovšem mohl radovat
pouze Robin Malý, jenž hájil
barvy Slavie. Ta totiž dokonale
využila pořadatelství závěrečného turnaje.
Pražský výběr si nejprve v semifinále poradil s dřívějším působištěm Malého Berounem, Olomouc
v moravském derby přehrála Zlín,
do jehož kádru náleželi i Juraj Jurík, Filip Čech a Michael Janota. Ve
finále pak „sešívaným“ výsledkově
patřily tři čtvrtiny ze čtyř a zrodil se
výsledek 5:2. Vítězný gól zaznamenal v sedmnácté minutě zvýšením na 3:0 právě Malý, Olomouci nepomohlo ani následné
snížení Jakuba Čuříka.
„Věnuji se tomuto sportu již pět
šest let a je to můj celkově třetí titul. Začínal jsem na Slavii, ale protože jsem za Beroun hrál lední ho-

kej, bylo mi nařízeno hrát tam také
inline. Tam jsem dvakrát slavil
zlato a jel jsem i na dvě mistrovství světa, odkud mám titul z Itálie
a bronz z Kolumbie,“ prozradil na
sebe pětadvacetiletý obránce.
V letošním roce se schylovalo
k souboji Malého s kapitánem
Jestřábů Lukášem Dubou, ten
ale kvůli zdraví tuto sezonu vynechal, a přestože byl rovněž na
soupisce Olomouce, do finále nezasáhl. Představili se tak jen někdejší prostějovští hráči Dalibor
Sedlář, Petr Musil, Jakub Cik,
Lukáš Cik, Jiří Paška, Jakub
Čuřík, Pavel Handl a Lubomír
Korhoň, na tuto početnou enklávu
ovšem zbylo pouze stříbro.
„Lukáš nehrál kvůli kolenu, ale
znám bratry Ciky a Kubu Čuříka,
tak jsme se trochu hecovali. Od začátku jsme ale byli lepší a celkem
v poklidu jsme vyhráli,“ radoval se
Robin Malý, jehož spoluhráči byla
mimo jiné známá hokejová jména
Martin Růžička, Tomáš Kubalík,
Michal Řepík či Milan Toman.
Mezi oběma druhy hokeje vidí
Malý velké rozdíly. „Inline hokej

Prostějov/mif - V sobotu 26.
července proběhne již osmý
ročník florbalového turnaje,
který je věnovaný výhradně
letním dnům. Outdoorová
akce každoročně na Prostějovsku ukončuje florbalovou
sezónu a vítá tu novou.
Turnaj je v sobotu věnovaný zejména dospělým, kterého se mohou zúčastnit všichni hráči od
15 let. Zpestřením turnaje bývá
i soutěž individuální, jejíž kvalifikace probíhá od rána. Před
závěrečnými duely hlavního
programu pak soutěž vyvrcholí
finálovým rozstřelem penalt formou MUSÍ - NEMUSÍ“.
Přihlásit se do soutěže může
každý, stejně tak i svůj tým,
a to do středy 23. července 23:00
hodin.
Na turnaji nebude chybět
ani pořadatelský tým ManAGERs, který se radoval z ví-

tězství již počtvrté v řadě.
„Turnaj měl a má prestiž, každoročně se ho účastní spousta
hráčů nejen z našeho regionu. Letos nebude výjímkou,
a nebude se příliš lišit od toho
loňského ročníku. Za rok však
chystáme inovaci a věřím, že
turnaj ještě více posuneme. Cílem je vždy hlavně zábava. Užít
si slunka a sportu současně,
což se nám poslední leta daří.
Právě počasí je pro tento turnaj
klíčovým, neboť jde o vyloženě
venkovní charakter zábavy,“
pochvaluje si hlavní organizátor
akce Milan Fojt.
Florbal tak bude znovu ke zhlédnutí v areálu ZŠ a RG města Prostějova, kdy od 8:00 započnou
skupinové boje, následně play-off a zakončení turnaje s vyhlášením.
Večerník u celé akce rozhodně
nebude chybět.

Robin Malý je inlinovým mistrem republiky

Hojná účast. Do závodu z Prostějova do Repech se vydalo více než sto nadšenců. Foto: MK Prostějov
Repechy, Prostějov/jim – Celkem sto patnáct vytrvalců se
v polovině července pustilo do
náročného běžeckého závodu
z Prostějova až do Repech. Na
dvaadvacetikilometrovou trať
se vydalo třiadvacet ženských
párů nohou a dvaadevadesát
mužských, nejlépe z nich si vedly ty patřící Ondřeji Horákovi a
Marii Delingerové. Ti navíc ve
třetím ročníku akce spojující
velkou vzdálenost i výrazné převýšení vylepšili traťové rekordy.
Jediný Ondřej Horák se dokázal dostat na trase s celkovým
více než 400 metrovým převýšením pod jednu a půl hodiny,
za což bral po zásluze vítězství,
mezi muži do čtyřiceti let ho na
stupně vítězů doplnili Zdeněk
Dokulil a Jaroslav Novotný. V

Do letenského týmu, jenž touží
sesadit z trůnu Slavii a navázat
na předešlých devět titulů v řadě,
přichází Gabriela Matoušková
s vizitkou nejlepší střelkyně Bohemians. V novém prostředí se
totiž velice rychle adaptovala
a v základní i nadstavbové části nasázela celkem osm branek.
Navázala tak na své předešlé výkony v dresech Kostelce na Hané
i 1.FC Slovácko.
„V Bohemce jsem zažila super
rok. Měli jsme výborné hráčky
a skvělý kolektiv, vůbec se mi od
nich nechtělo. Obzvlášť když to
holky z druhé ligy dotáhly až na
třetí místo v první lize. Nabídka
ze Sparty se ale neodmítá a pochopitelně mi udělala velikou
radost. Bude to ale hodně těž-

hodinovou hranici nepodařilo
pokořit, nejblíže k ní měla Milena
Jančíková, za níž dokončily Hana
Peterková a Blažena Svačinová.
Akce se zúčastnil i redaktor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Martin Zaoral. Běžecký
nadšenec zvládl svůj první půlmaraton a několik dalších stovek metrů k tomu za 2:03:04,
což mu zajistilo umístění uprostřed hlavní mužské kategorie.

Výsledky:

Muži „A“: 1. Ondřej Horák 1:26:37, 2. Zdeněk Dokulil 1:31:49, 3.
Jaroslav Novotný 1:36:42.
Muži „B“: 1. Martin Minařík 1:36:49, 2. Martin Lipenský 1:37:11, 3.
Gustav Grün 1:41:18.
Ženy „A“: 1. Marie Delingerová 1:43:28, 2. Alena Kriklová 1:53:31,
3. Veronika Drtilová 2:02:03.
Ženy „B“: 1. Milena Jančíková 2:06:05, 2. Hana Peterková 2:14:14,
3. Blažena Svačinová 2:20:35.

Z Litultovic přivezli kušisté Savany
šest prvenství a pět dalších medailí

Litultovice, Prostějov/jim – Velice úspěšně procházejí letošní
venkovní sezonou kušisté Savany Kostelec na Hané. Zcela
navázali na své halové úspěchy
a také pod otevřeným nebem
sbírají jedno prvenství za druhým. V úvodních dvou podnicích
Českého poháru a první ligy
družstev, které hostily Litultovice
u Opavy, vyhráli vždy hned tři
kategorie, k tomu navíc přidali
i dalších pět umístění na stupních
vítězů a dvě těsně pod nimi.
Pozici jedničky mezi ženami
nehodlá ani v roce 2014 opustit
mnohonásobná republiková šampionka Jaroslava Nedělníková.
V prvním závodu předvedla druhý

nejkvalitnější nástřel celé soutěže
a s 819 body s přehledem a luxusním náskokem více než dvaceti
bodů ovládla soutěž žen.
To se jí podařilo i v druhém dílu,
kdy i v těžších podmínkách dokázala zastřílet velice dobře, byla
dokonce nejlepší úplně ze všech
a zvítězila o plných pětatřicet
bodů. Na stupně vítězů ji doplnila
i třetí Hana Nedělníková.
Dvojnásobným vítězem byl po
prvních dvou podnicích i kadet
Lukáš Andrés. Poprvé stříleli ti
nejmladší jen dvě nejkratší vzdálenosti na padesát a pětatřicet
metrů, na nichž si vedl suverénně nejlépe, podruhé už zvládli
kadeti i pětašedesát metrů, prv-

ní místo se ale opět neměnilo.
A platilo to i pro další pořadí, druhá skončila Karolína Hynková
a třetí další svěřenec Svatoslava
Kuby Dominik Fifka. Pro ostatní
oddíly tak byly vyhrazeny pozice
až od čtvrtého místa.
Mezi muži zatím vládne příjmení Nedělník, první dva závody
ale znamenaly dva odlišné vítěze. Napoprvé si vedl nejlépe Jan
Nedělník, jehož 825 bodů nedokázal nikdo atakovat, podruhé
se při jeho absenci vyšvihl na
nejvyšší pozici Josef Nedělník.
Jako jeden z mála si totiž dokázal vylepšit svůj předešlý výkon,
a to dost výrazně, díky čemuž
překonal hranici 800 bodů.

Výsledky 1. závodu v Litultovicích:

Šampioni. Tým IHC Slavia Praha vyhrál letošní republikové mistrovství,
k čemuž přispěl i Robin Malý (v horní řadě uprostřed).
Foto: internet
je spíše o vyčkávání, snažíte se co
nejdéle držet puk a neztrácet ho, není
to taková hra nahoru dolů, ale spíše
se krouží, vracíte se zpět a čekáte na
chybu soupeře,“ porovnával.
I letos se mu podařilo skloubit
náročnou letní přípravu s tímto
v českých podmínkách spíše doplňkovým sportem a nyní už se někdejší lední hokejista Plzně, Mladé
Boleslavi, Berouna, Litoměřic
a Sparty Praha plně soustředí na
svůj hlavní obor.

„Obě disciplíny šlo zvládat
a před finálovým turnajem mi
trenér vyhověl a uvolnil mě, za to
jsem byl moc rád. Na přechod na
led se těším hodně, tato příprava
byla velice dlouhá, dva a půl měsíce jsem ještě nezažil. Vždy to
bylo maximálně osm devět týdnů, teď to bylo docela náročné.
Ale musí to být,“ věří, že se dřina
z právě končícího období vyplatí v nadcházejícím prvoligovém
ročníku.

Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 825 (266+282+277) bodů, 2. Dalibor Lhotský
805 (258+271+276) b., 3. Petr Lelovský (oba Opava) 787 (245+273+269) b., 4. Josef Nedělník (Kostelec) 785 (246+263+276) b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Kostelec) 819 (260+282+277) b., 2. Sabina Kubesová 795
(245+271+279) b., 3. Kateřina Volná (obě Suché Lazce) 590 (183+211+196) b.
Senioři: 1. Ája Kaszonyiová (Otrokovice) 781 (248+271+262) b., 2. Václav Losert (Opava) 760
(229+265+266) b., 3. Jan Kopřiva (Otrokovice) 738 (232+257+249), 6. František Sedláček (Kostelec) 669 (215+234+220) b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 504 (269+234) b., 2. Karolína Hynková 448 (260+188) b., 3. Dominik
Fifka (všichni Kostelec) 448 (228+220) b.

Výsledky 2. závodu v Litultovicích:

Muži: 1. Josef Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 801 (256+262+283) bodů, 2. Dalibor Lhotský
762 (233+256+273) b., 3. Petr Lelovský (oba Opava) 760 (228+262+270) b.
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Kostelec) 809 (252+273+284) b., 2. Sabina Kubesová 774
(244+271+259) b., 3. Hana Nedělníková (Kostelec) 770 (247+246+277) b.
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 770 (249+266+255) b., 2. Ája Kaszonyiová 766 (250+259+257)
b., 3. Pavel Kaszonyi (oba Otrokovice) 730 (219+247+264), 4. František Sedláček (Kostelec) 711
(216+239+256) b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 738 (215+259+264) b., 2. Karolína Hynková 715 (214+241+260) b., 3.
Dominik Fifka (všichni Kostelec) 561 (172+211+178) b.

Fotbalistka Kostelce jde hostovat do Sparty Praha
ké, přišla totiž spousta nových
hráček, takže vybojovat si místo
v základní sestavě nebude nic
jednoduchého. Přesto se na to
moc těším,“ svěřila se Večerníku.
Slova o velké konkurenci potvrdil
i sparťanský kouč Dušan Žovinec, osobně ale nemá obavy, že
by se rychlonohá hráčka v jeho
týmu neprosadila. „Přicházejí
i další české reprezentantky
a holky ze Slovenska, máme zájem
i o tři slávistky, čeká nás ale liga,
pohár, Liga mistryň, do toho zápasy národního týmu, takže je potřeba zátěž rozložit a vznikne prostor
pro všechny. Často budeme hrát
dva zápasy v jednom týdnu, takže
chci mít dvacet dvaadvacet hráček
a mezi nimi tři čtyři velice kvalitní
útočnice,“ prozradil.
Na otázku, proč si mimo jiné
vybral i Matouškovou, odpověděl bez váhání: „Bohemka je
víceméně naše farma a celý rok

ženách tuto trojici napodobily Marie Delingerová, Alena
Kriklová a Veronika Drtilová.
I kategorie pro čtyřicetileté
a starší nabídla kvalitní výkony.
Vítězný Martin Minařík by svým
časem obsadil celkové čtvrté místo, chvíli po něm se k repešskému penzionu vyškrábali i Martin
Lipenský s Gustavem Grünem.
Ženám, které dosáhly již alespoň
na čtyři desetiletí věku, se dvou-

jsme ji pečlivě pozorovali. Být
členkou národního týmu je vizitkou kvality a my skládáme nové
družstvo. Máme mladé hráčky
a chtěli jsme přivést někoho zkušenějšího, Gábina má sice teprve
dvacet, už ale něco zažila. A také
se jeví velice dobře charakterově,
je poctivá, skromná, samostatná
a tady na Spartě respektujeme
i lidské kvality,“ ozřejmil.
I proto svedl u tuto hráčku úspěšnou bitvu se „sešívanými“, což
přiznala i samotná fotbalistka:
„Nabídka přišla i ze Slavie, ale
vždycky byla mým cílem Sparta,
takže rozhodování netrvalo zase
tak dlouho, přestože Slavia přišla
se super podmínkami.“
Z uskutečněné transakce má
pochopitelnou radost rovněž
prezident kosteleckého oddílu
Stanislav Píchal, jenž pro letošek
odmítl variantu prodeje. „Předběžně jsme domluveni na ročním

hostování s opcí na přestup. Sparta
v ní vidí obrovský talent a dostali
bychom pak i podíl z jejího případného odchodu do zahraničí. Vnímáme to jako obrovskou pochvalu
a může to být i motivace a vzor pro
další naše holky,“ věří, že by na
Hané mohla za několik let vyrůst
další podobně úspěšná hráčka.
U zrodu její úspěšné kariéry stál
také dlouholetý úspěšný kostelecký trenér Petr Merta, jenž družstvo
vedl několik sezon v divizi a později v oblastním přeboru. „Dělala
atletiku a přišla k nám s průpravou
z žáčků Určic. Přivedla jí tehdy
její spolužačka ze střední školy
Petra Všetičková a od počátku vynikal její talent. Pohybově na tom
byla perfektně, všechny převyšovala rychlostí, tak jsem jí postavil do útoku. Dokázala si poradit
s míči za obranu a stále se lepšila,
takže když šla na zkoušku do Slovácka Lucie Tomešová, doporučil

jsem jim i Gábinu. Okamžitě se
tam chytla a dala čtyři góly dorostenkám Sparty, po pár týdnech už
byla v reprezentaci,“ zavzpomínal.
Také on věří tomu, že se najde někdo, kdo by na její úspěchy mohl
navázat, již teď o jednom jménu
nepochybuje. „Velkým kosteleckým talentem je Klára Waltrová,
také ona by si mohla zkusit ligu,
má na to,“ vyjádřil se na adresu
teprve patnáctileté hráčky, která
vyniká svou technikou i střeleckými dispozicemi.
Reprezentační premiéru si Matoušková odbyla na konci března 2010 v dresu „devatenáctky“ proti Rusku, první branku
zaznamenala o půl roku později proti Turecku. Na svém
kontě už má i dvě pozvánky do
„áčka“, vítězné duely s Arménií
i Estonskem však sledovala pouze
z lavičky. Debutu se tak může dočkat letos na podzim.

Zesnul fotbalový rozhodčí

FRANTIŠEK VRCHA
Prostějov/son - V pátek 18. července se
nejen sportovní veřejnost rozloučila
s legendou prostějovských fotbalových sudích a vzácným člověkem,
panem
Františkem
Vrchou,
který skonal v požehnaném věku
třiadevadesáti let.
Vrchol své rozhodcovské kariéry
prožil ve druhé celostátní lize
Československé republiky a aktivníí
činnost arbitra ukončil až v roce 2004
v úctyhodném věku třiaosmdesáti let
v soutěžích malé kopané Okresního svazu Českého svazu
rekreačních sportů Prostějov (OS ČSRS). „S velkou oblibou i chutí řídil hlavně mládežnické soutěže jak ve velkém
fotbale, tak v malé kopané a stal se také držitelem několika
svazových vyznamenání. Čest jeho památce,“ pronesl
předseda Výkonného výboru OS ČSRS Pavel Kočíb.

Volejbal, basketbal
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Agelky jdou s reprezentací ČR do World Grand Prix Hráčský kádr Agelek
Kossányiová, Vincourová a spol. zahajují svou pouť již v pátek v Kazachstánu
ještě stále není dořešen
World Grand Prix žen 2014 začíná a s ní i druhý pokus českých volejbalistek prorazit v této prestižní
celosvětové soutěži. Při loňské premiéře si naše
reprezentantky s několika hráčkami VK Prostějov
v sestavě vedly docela slušně a také letos mají poměrně dobré vyhlídky, přičemž součástí
kádru ČR jsou dvě Agelky – nahrávačka Pavla
Vincourová a smečařka Andrea Kossányiová.
Prostějov/son
Jako zápasová generálka na
Grand Prix posloužily svěřenkám italského kouče Carla
Parisiho tři přátelské duely
s Belgií. V domácím prostředí
brněnské haly ve Vodově ulici
Češky předvedly proti bronzovému týmu Mistrovství
Evropy 2013 střídavé výkony,
když nejprve podlehly 0:4 po
setech 19:25, 22:25, 25:27
a 22:25, poté zvítězily 3:2,
když jednotlivé sady skončily 25:22, 15:25, 25:17, 22:25
a 15:12 a následně prohrály
2:3, tentokrát v poměru míčů
21:25, 25:17, 20:25, 25:20
a 10:15. Obě prostějovské
plejerky absolvovaly jedno a půl střetnutí, konkrétně

Vincourová celé první a část
třetího, Kossányiová polovinu druhého a celé třetí.
Teď už přichází na řadu závěrečná příprava na světovou
soutěž, která pro ženy České
republiky odstartuje koncem
tohoto týdne v Almaty. Hlavní město Kazachstánu hostí
úvodní turnaj skupiny 3, do

níž bylo Česko zařazeno. Na
východě bude mít v pátek 25.
července za soupeře Chorvatsko, o den později Austrálii
a na konci víkendu pořádající
Kazachstán.
Poté se nároďák ČR vrátí
domů, aby druhé klání odehrál ve výše zmíněném Brně,
tentokrát 1. srpna proti Alžírsku, následně proti Mexiku a v neděli 3. srpna opět
proti Kazachstánu. S ohledem na papírovou sílu protivníků se přitom jeví dost
slibně, že by reprezentace
naší země mohla postoupit
do finálového turnaje skupin
2 a 3, který přijde na řadu
o víkendu 16. a 17. srpna
v bulharském Samokovu.

Účastníci World Grand Prix žen 2014

Skupina 1
Brazílie, USA, Japonsko, Čína, Rusko, Itálie, Srbsko, Dominikánská
republika, Německo, Jižní Korea, Turecko, Thajsko.
Skupina 2
Polsko, Peru, Portoriko, Nizozemsko, Argentina, Kanada, Kuba,
Belgie.
Skupina 3
Keňa, Alžírsko, Kazachstán, Chorvatsko, Česko, Mexiko, Bulharsko,
Austrálie.

Foto: koláž Večerníku

Zápasy Česka ve World Grand Prix žen 2014
První turnaj (Kazachstán, Almaty)
Pátek 25. července: Chorvatsko (11.00 hodin). Sobota 26. července: Austrálie (11.00 hodin). Neděle 27. července: Kazachstán
(14.00 hodin).
Druhý turnaj (Česká republika, Brno)
Pátek 1. srpna: Alžírsko (19.00 hodin). Sobota 2. srpna: Mexiko
(16.00 hodin). Neděle 3. srpna: Kazachstán (17.30 hodin).
Utkání ČR by měl vysílat televizní kanál ČT Sport.

Prostějov/son – Každý rok
touto dobou již bylo známo
složení hráčského kádru žen
VK AGEL Prostějov pro novou sezónu. Letos však vedení
hanáckého klubu s oznámením soupisky našich volejbalistek na další soutěžní ročník
hodně otálí. Proč?
„Jednání o příchodu některých posil se nám dost protáhla a stále nebyla uzavřena.
Proto s tradiční tiskovou konferencí ještě čekáme, neboť
bychom personální podobu
družstva 2014/15 rádi zveřejnili až poté, co bude definitivně jistá,“ vysvětlil předseda
správní rady VK Petr Chytil.
Neovlivnil skládání obměně-

ného kolektivu i fakt, že los
evropské Champions League
poslal Agelky do extrémně silné
základní skupiny s Dynamem
Kazaň, Rabitou Baku a Chemikem Police? „Podobné spekulace zatím nechci komentovat.
Radši opravdu počkáme až do
chvíle, kdy bude složení kádru
uzavřeno, a potom vše oznámíme i zodpovíme jakékoliv otázky,“ slíbil Chytil.
Tisková konference proběhne
s největší pravděpodobností
začátkem srpna souběžně se
zahájením přípravy prostějovských žen. Do té doby mohou
příznivci dál vést diskuse o tom,
kdo z loňského týmu zůstane,
kdo odejde a kdo mančaft posílí.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Nejen volejbalovou extraligu žen obchází ekonomický strašák
Prostějov/son – Byla to před
časem pořádná a dost nepříjemná informační bomba,
když Volleyball club Slavia Praha oznámil úplný
zánik svého ženského týmu.
UNIQA extraliga ČR se tak
v nové sezóně 2014/15 bude
hrát jen s devíti družstvy.
A jak vyplynulo z rozhovoru
s prezidentem oddílů SK UP
Olomouc i TJ Sokol Šternberk, zdaleka nemusí jít
v dohledné době o poslední podobný případ. Jiří
Zemánek se na webových
stránkách olomouckého volejbalového klubu zajímavě

pustil do ožehavého tématu
vachrlaté ekonomiky českého sportu, my z tohoto otevřeného interview vybíráme
některé stěžejní pasáže.
„Musím říct, že ze Slavie už
zhruba v posledních dvou letech probleskovaly varovné
informace, že je nepodporuje město, že se v Praze pro
náš sport velmi těžko shánějí
sponzoři, že hráčky nedostaly
zaplaceno a podobně. Nicméně když zástupci pražského
klubu na květnové schůzi
Asociace volejbalových klubů oznámili, že končí, byl to
přece jen šok. Všichni jsme si

v plné síle uvědomili, že se to
může stát komukoliv z nás.
A to především kvůli českému
systému podpory vrcholového
sportu, který bohužel nemá ve
vyspělé Evropě obdoby. A to
samozřejmě rozhodně neříkám v tom pozitivním smyslu
slova,“ pustil se Zemánek do
kritiky.
Ve svém rozboru šel ještě dál
a zmínil i VK AGEL. „Osud
Slavie hrozí v českém sportu opravdu komukoliv, tedy
i volejbalové Olomouci
a Šternberku. Těžko vám
teď tady budu dopodrobna říkat bohužel pravdivá

fakta, že nemáme finančně
zajištěnu celou nadcházející sezonu, že ubývá podpory od kraje a měst, že mizí
sponzoři… Důsledkem jsou
zadlužené kluby, nejen ty
dva zmiňované. My jako
jejich management se s tím
musíme vyrovnat, ale Damoklův meč je už rozhoupán, další na řadě může být
kdokoliv. A klidně i prostějovský velkoklub, jak už je
vidět na příkladu tamního
basketbalu. Strašně mi to
vadí,“ použil Zemánek slova, která se asi dobře neposlouchají, ale na druhou

stranu se významně dotýkají pravdy.
Zajišťovat finanční chod
jakéhokoliv
sportovního
spolku v ČR je prostě v současnosti stále složitější, řada
subjektů se dostává do vážných a někdy až existenčních
problémů. „Vezměte si třeba
Olomoucký kraj, což je jeden
z klíčových podporovatelů
ženských volejbalových oddílů v našem regionu. Přitom
za posledních pět až šest let
pod ekonomickým tlakem
stále svou podporu sportovním klubům omezuje. Jen
u SK UP a šternberského So-

kola je podpora kraje za tu
dobu oproti původnímu stavu
nižší zhruba o třicet procent.
Přitom víme, že snad kromě
fotbalu a hokeje jsou všechny
ostatní sporty na veřejné podpoře existenčně závislé. Bez
ní se dostáváme do spirály,
na jejímž začátku jsou omezené dotace i příjmy z reklamy a na jejím konci vlastní
vložené prostředky, dlouhodobě zadlužené kluby a třeba další Slavie,“ analyzoval
Zemánek.
Alespoň závěr svého povídání však předložil v trochu
optimističtějším tónu. „Lidé

od sportu mají přes všechny
zmíněné těžkosti neuvěřitelnou schopnost přežívat,
i když to samozřejmě nemusí
trvat věčně. To se týká i nás
od olomouckého a šternberského volejbalu. Proto slibuji, že také do další sezóny
jdeme a chceme v ní sportovně uspět. Všem obtížím
navzdory,“ uzavřel Jiří Zemánek.
Rovněž v novém soutěžním
ročníku tak dojde na divácky atraktivní derby zápasy
mezi SK UP a naším VK
AGEL Prostějov. Věřme, že
ne naposledy.

Volejbal Určice Cup Míč Ligy mistryň nově Orli sehnali pivota

bude již posedmé v lákavé zelenožluté variantě

Určice, Prostějov/son – Také
v ekonomicky složitějších časech pokračuje tradice jednoho volejbalového turnaje
smíšených amatérských družstev. Jeho sedmý ročník pod
názvem Volejbal Určice Cup
2014 se uskuteční jako obvykle
na konci letních prázdnin, konkrétně v sobotu 30. srpna v areálu Základní školy a Mateřské
školy Určice.
„Srdečně zveme všechny milovníky hry pod vysokou sítí. A to
k přímé účasti i coby diváky. Kdo

si chce na našem turnaji zahrát,
ať dá dohromady družstvo a co
nejdříve se přihlásí na mailovou
adresu urcicecup@centrum.cz,“
sdělil hlavní organizátor určického klání Luděk Svoboda.
Startovné činí 900 korun za celý
tým, občerstvení bude zajištěno. Bližší informace lze najít na
webu www.volejbalcup.cz, zájemci mohou případně i volat na
telefonní číslo 723 812 308.
Mediálním partnerem této akce
je tradičně PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

Vídeň, Prostějov/son – V zaběhnutých kolejích z minulých
let se ponese volejbalová Liga
mistryň 2014/15. Druhý rok za
sebou pod novým názvem CEV
DenizBank Champions League
však tento nejprestižnější klubový pohár Evropy čekají i některé dílčí změny, byť ne nijak
zásadního charakteru.
Suverénně nejviditelnější novinkou se stane používání barevně
odlišeného míče, a to právě jen
v Champions League mužů i žen.
Značka MIKASA se nemění,
ale balóny už nebudou klasicky
modro-žluté, ale s inovovaným
a docela pohledným zelenožlutým
designem. Ten oficiálně představil
prezident Evropské volejbalové
federace CEV André Mayer na
slavnostní akci ve Vídni.
„Jinak co se Ligy mistryň týče, po
loňské premiéře pro ni zůstala titulárním partnerem turecká DenizBank, což se znovu promítlo

Nové barvy. Prezident CEV André Mayer ve Vídni představil jinak barevný míč,
s nímž se bude nově hrát volejbalová Champions League. Foto: www.cev.lu
do názvu celé soutěže. Vedle nově VK AGEL Prostějov Peter Goga.
barevného míče pak ostatní změ- Naše volejbalistky vstoupí do své
ny už nejsou tolik zásadní a mají sedmé sezóny Champions League
spíš organizační ráz, tudíž je divá- před polovinou listopadu na hřišti
ci v hledišti možná ani nezaregis- ruského obhájce trofeje Dynama
trují,“ prohodil sportovní manažer Kazaň.

Ze Švédska se vrací Tomanec

Prostějov/lv – Vítanou posilu
pod koš přivítají basketbalisté
Prostějova, kterým bude v nové
sezoně chybět Ondřej Kohout.
Dnes již pardubického basketbalistu nahradí Jan Tomanec,
bývalý hráč Děčína, Jindřichova Hradce nebo švédského
Norrköpingu. Ze zahraničního
angažmá se vrátil se stříbrnou
medailí, když jeho Dolphins
prohráli až ve finále se Södertälje 3:4 na zápasy.
„Z našeho pohledu je to odpovídající náhrada za Ondru. Momentálně máme k dispozici tři
kvalitní pivoty, kteří se budou
v zápasech střídat, a každý dostane své minuty,“ uvedl generální manažer Ariete Prostějov
Petr Chytil. Nová posila Orlů ve
švédské lize v průměru nastřílela
8,1 bodu na zápas a sbírala 3,7
doskoku. V Prostějově uzavřela
smlouvu na příští sezonu.
Tomanovým příchodem skončilo období doplňování kádru
stříbrných medailistů z posledního soutěžního ročníku. Z týmu

Novic. Náhradou za Ondřeje Kohouta se má stát devětadvacetiletý
Jan Tomanec.
Foto: internet
kromě Kohouta odešli i Jaromír
Bohačík a Dušan Pandula, naopak
novými hráči jsou Tomáš Mrviš,
Martin Novák, Ondřej Peterka
a Marek Sehnal. „Pro tuto chvíli je
sestava uzavřená. S tímto týmem
půjdeme do sezony,“ poznamenal
Fridrich, podle něhož ke změnám
dojde pouze v případě zranění.
„K doplnění bychom ještě sáhli,
pokud by některý z hráčů nesplnil
naše očekávání. Přesto doufám, že
k takové situaci nedojde,“ dodal
prostějovský manažer.

Další medaile pro Adamčíkovou: stříbro z MČR U20

Praha, Prostějov/son – Jakou
má Kristýna Adamčíková
formu před dvěma turnajovými vrcholy své letošní beachvolejbalové sezóny, jimiž
jsou mistrovství světa do devatenácti let a Letní světová
olympiáda mládeže? Výbornou! Ukázalo to Mistrovství
republiky do 20 let v pražském Chodově, na němž členka VK AGEL Prostějov společně s Kateřinou Valkovou
obsadily skvělé druhé místo.

Sehraná dvojice procházela
šampionátem v konkurenci
šestnácti nejlepších dívčích
párů České republiky naprosto
hladce. V úvodním kole vyřazovacího pavouka na dvě vítězství Adamčíková s Valkovou
jasně přehrály Rozsypalovou
a Čermákovou, ve druhém dějství si podobně jednoznačně
poradily s duem Kotlasová,
Štochlová a do třetice suverénně přejely i Klimešovou
s Gergelyovou.

Tím už se dostaly přímo do
semifinále, ve kterém opět
přesvědčivě dominovaly nad
Komárkovou a Nicole Dostálovou. Před rozjetými holkami se tak rýsoval celkový triumf, jenže ve finále za sílícího
deště o chlup podlehly dvojici
Magdalena Dostálová, Bendíková (14:16 v rozhodujícím
tie-breaku) a musely se tudíž
spokojit se ziskem stříbrných
medailí. Zlato přitom bylo
velmi blízko.

Výsledky páru Adamčíková,
Valková na MČR U20 v Chodově
1. kolo: Rozsypalová, Čermáková 2:0 (13, 15). 2. kolo: Kotlasová, Štochlová 2:0 (17, 10). 3. kolo: E. Klimešová, Gergelyová 2:0 (12, 14). Semifinále: Komárková, N. Dostálová 2:0 (12,
17). Finále: M. Dostálová, Bendíková 1:2 (14, -16, 14).

Konečné pořadí MČR U20 v Chodově
1. M. Dostálová, Bendíková, 2. Adamčíková, Valková, 3. Komárková, N. Dostálová, 4. Kulhánková, M. Klimešová, 5. E.
Klimešová, Gergelyová a Kotlasová, Štochlová, 7. Fauová,
Šotkovská a Dunárová, Resová.

Sport

„Naše minulé úspěchy nám daly potřebné hlasy,“
těší pořadatelství ředitele závodu Martina Dlouhého

Už jen pět týdnů zbývá do chvíle, kdy se z nebe nad prostějovským letištěm začnou snášet parašutisté soutěžící o cenné kovy
na letošním mistrovství světa či Světovém poháru. Již jednadvacátého světového šampionátu ve skupinové akrobacii, desáté
světové přehlídky v uměleckých disciplínách a premiérového
Světového poháru v rychlostním parašutismu se od 25. do 31.
srpna zúčastní zástupci celkem pětadvaceti států, jednotlivé výpravy se již nyní opakovaně na prostějovské letiště vracejí, aby
vše pečlivě natrénovaly. Přibližně měsíc před startem vrcholu
sezony se o své dojmy podělil i ředitel závodu Martin Dlouhý.
Prostějov/jim
„Jsem nesmírně hrdý na to, že se opět podařilo do Prostějova přinést soutěž prvotřídní
kvality, jak se ve sportovní terminologii říká
sportovní podnik první kategorie. Po sériích
mistrovství Evropy a Světových pohárů je
zde první mistrovství světa konané na území
České republiky a k tomuto závodu je přiřazen Světový pohár FAI v rychlostním parašutismu,“ rozplýval se Martin Dlouhý nad
splněním přání.

Přesvědčit mezinárodní federaci FAI, aby
se mistrovství světa v parašutismu konalo
právě v České republice, nebylo jednoduché, podařilo se však. „Bylo to zákulisní
obhajování a přesvědčování delegátů
z devadesáti zemí, aby vybrali právě nás.
Měli jsme důstojné soupeře, ale naše minulé úspěchy nám daly ty potřebné hlasy,“ odtajnil, co přispělo k úspěšné kandidatuře.
Na něj i celý organizační štáb tak nyní
čeká ta největší zkouška – připravit kva-

litní mistrovství světa. „Počet přihlášených nás příjemně překvapil a čeká nás
úkol v podobě postarat se o přibližně pět
set závodníků a jejich doprovod. K tomuto je potřeba přičíst skupinu rozhodčích.
Zvládnout logistickou stránku mistrovství bude oříškem, který hodláme rozlousknout se ctí,“ říká odhodlaně.
Osobně je přesvědčen, že město Prostějov bude důstojným místem se skvělým
zázemím pro tyto hosty z celého světa. „Bude to i krátkodobý ekonomický
přínos pro město, respektive obchodní
subjekty ve městě. Musím zde i zmínit
a poděkovat sponzorům Hurricane Factory,
Zubr, Unistav, Porsche Brno, Hotel Tennis
Club, hotel Fit, Drinex, Rádio Rubi a dalším.
Také oceňujeme finanční pomoc Statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje,“
vyjmenoval nejdůležitější partnery.
„Přijměte moje osobní pozvání na tuto
prestižní sportovní událost, která se koná
od 25. do 31. srpna na prostějovském letišti. Každý bude vítán. Vstup je zdarma
a jednáme i o zajištění svozů z města,“
prozradil Martin Dlouhý.

Mediálním
ním
partnerem celé
elé
akce jje
PROSTĚĚJOVSKÝ
Ý Večerník
a o dalších
alších aktualitách budeme
deme průběžně
informovat
vat i v dalších
číslech. Mimo jiné
se tak můžete těšit na
podrobnosti
nosti k vernisáži
výstavy Emoce-Barvy-Vzduch,
h, která se v galerii Metro
tro 70 uskutečFoto: archív
ní v pondělí
ndělí 4. srpna
Martina Dlouhého
v 17.00 hodin.

Viktor Vrážel vyhrál závod Českého poháru

Nové Město na Moravě,
Prostějov/oš, jim – Premiérového vítězství v silničním závodě
Českého poháru v kategorii
jezdců do třiadvaceti let se dočkal
člen SKC TUFO Prostějov Viktor
Vrážel. Po velmi dobrém výkonu
dokázal zúročit vzrůstající formu posledních dnů, která se již
projevila ziskem šestého místa
v šestidenních závodech dvojic v italské Fiorenzuole, a na
Českomoravské vrchovině projel
cílem závodu s hromadným startem jako první mezi svými vrstevníky a coby sedmý v konkurenci
všech cyklistů.
Po loňské úspěšné premiéře čekalo
Nové Město na Moravě další
pokračování Českého poháru
v silniční cyklistice. Celkem šest
náročných okruhů, z nichž každý
měřil více než třiadvacet kilometrů,
udělalo v součtu trasu dlouhou
sto čtyřicet kilometrů. Tato porce
svědčila prostějovským barvám
a hned dva jezdci stáje Petra Šrámka
se propracovali do Top Ten celkové
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Dvě kola před cílem nastoupil avšak Vrážel už neměl tolik sil,
Tomáš Bucháček z Bauknecht- aby o čtvrté místo bojoval, celkově
Author, jeho nástupu stačil pouze sedmé místo mu však s přehledem
jeho týmový kolega Martin Hunal zajistilo vítězství v kategorii U23.
a Milan Kadlec z Dukly Praha. V další skupince, která dorazila do
Prostějovský Vrážel se pokusil cíle s další minutou zpoždění, se
uniknuvší trio doskočit, avšak jeho bojovalo o druhé a třetí místo v katesnaha vyústila pouze v sólo jízdu, gorii U23. Ve hře o tyto příčky byl
kdy se vedoucí trojici sice přiblížil, i prostějovský Adam Kožušník,
který by si pódium za akdojet ji však už nedokázal.
Naopak Vrážela dojela za ním je- tivní závodění jistě zasloužil.
doucí skupinka s Josefem Hoškem Přespurtovali ho však Dominik
a Pawlem Cieslikem z Bauknecht- Chlupáč z Favoritu Brno a Petr Fiala
Authoru a také Ondřejem Bam- ze Sparty Praha.
Vítěz. Viktor Vrážel předvedl na Vysočině výborný výkon a poprvé bulou z ČEZ cyklo team Tábor. V hlavním poli do cíle dorazili
Vítězství tak pro sebe vybojoval další z prostějovských závodníků,
v kariéře kraloval v kategorii do 23 let. Foto: SKC TUFO Prostějov Bucháček, druhý se umístil Kadlec, a to Wojciech Pszczolarski na 34.
klasifikace a mezi nejlepší čtyři hned dva členy. A to Viktora třetí pak Hunal.
místě, Matěj Zahálka na 35. místě
Vrážela a Adama Kožušníka, pro Skupinka s Vráželem dorazila do a Josef Maňoušek na 40. místě,
„třiadvacítkáře“.
Závodilo se aktivně, od prvního kterého to byl premiérový závod cíle se ztrátou dvou a půl minuty, ten však dojel na rezervním kole.
okruhu se nastupovalo, ten rozhodu- v prostějovském žluto-modrém
jící únik přišel ale až v polovině dresu.
Celkové výsledky kategorie Elite i U23:
závodu. Z hlavního pole odjela Právě Kožušník byl velice aktivní
třináctka závodníků, mezi nimiž byli a významně se podílel na tempu ve- 1. Tomáš Bucháček (Bauknecht-Author) 3:41:18, 2. Milan Kadlec
nejpočetněji zastoupeni závodníci doucí skupiny. A protože ve vedoucí (Team Dukla Praha) + 27, 3. Martin Hunal (Bauknecht.Author)
královéhradecké ekipy Bauknecht- skupině byly i další silné týmy, tak + 27, 7. Viktor Vrážel + 2:29, 10. Adam Kožušník + 3:37, 34.
Author, avšak i prostějovský tým hlavní pole rezignovalo na snaze ve- Wojciech Pszczolarski, 35. Matěj Zahálka, 40. Josef Maňoušek,
Luděk Lichnovský nedokončil (všichni SKC TUFO Prostějov).
SKC TUFO měl v této skupině doucí skupinu sjet.

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
probíhat 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 uplynulých číslech jsme odstartovali jakýmsi prologem, který byl
vstupní bránou do dlouhodobé fáze soutěže, po ní následovalo samotné zahájení dlouhodobého zápolení. Ve hře jsou ceny věnované
pořadateli jako oficiální trička mistrovství světa, klimatexové šátky,
slevy 500 korun na tandemový seskok a další. Hlavní výhrou, jejímž
držitelem se stane soutěžící s nejvyšším počtem nastřádaných bodů,
bude již zmíněný TANDEMOVÝ SESKOK ZDARMA!
Ještě předtím si ale řekněme správnou odpověď na otázku z minulého
vydání. KONCEM SRPNA SE NA PROSTĚJOVSKÉM LETIŠTI
SPOLEČNĚ KONAJÍ DVĚ AKCE – MISTROVSTVÍ SVĚTA FAI
A SVĚTOVÝ POHÁR FAI. Tato otázka se stala natolik záludnou, že nám
do redakce nedoputovala ani jedna správná odpověď. Všichni soutěžící
totiž uvedli číslo tři, skupinová akrobacie, umělecké disciplíny a rychlostní
parašutismus jsou již konkrétní disciplíny. V příštím kole tedy vylosujeme
dva správně tipující soutěžící.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 2 ZNÍ:
JAK SE JMENUJE HLAVNÍ PARTNER
MISTROVSTVÍ SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU
V PARAŠUTISMU, JEHOŽ JMÉNO PRONIKLO
I DO CELÉHO NÁZVU DISCIPLÍN?
Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách akce www.wpc2014.com.
Své odpovědi či tipy zasílejte na známou 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 24. ČERVENCE, 12.00 hodin.
JESTLIŽE SPRÁVNĚ ODPOVÍTE, BUDETE ZAŘAZENI
NEJEN DO SLOSOVÁNÍ O DALŠÍ HODNOTNOU CENU,
ALE SOUČASNĚ ZÍSKÁVÁTE 3 BODY DO DLOUHODOBÉHO SERIÁLU O HLAVNÍ VÝHRU! VÝHERCE 2. KOLA
A OTÁZKU PRO TŘETÍ DĚJSTVÍ NAJDETE OPĚT V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

„Je to zlatá tečka za bohatou kariérou,“ vnímá zlato Martin Žerava

Prostějov – Za svou bohatou kariéru absolvoval
prostějovský motokrosař Martin Žerava nespočet
závodů, ale až s dovršením čtyřiceti let se dočkal
titulu mistra světa. Dlouholetý český reprezentant
ve třídě MX3, kde nejvýše dosáhl na celkové čtvrté
místo, mistr Evropy v družstvech a také dvojnásobný vítěz slavné Šestidenní v kategorii týmů si
pro svůj největší úspěch závodní kariéry dojel před
několika dny, když se ve švédské Udevalle při své
premiérové účasti stal světovým šampionem mezi
veterány. Leč v barvách Slovenska, česká federace ho totiž odmítla.
Jiří Možný
Již týden vám náleží titul mistra světa,
pozorujete na sobě nějakou
změnu?
„Je to super pocit. Jel jsem tam
s nějakými ambicemi, chtěl jsem
tam zajet nějaký lepší výsledek
a stát na bedně. Udělal jsem pro to
vše, naštěstí to vyšlo a povedlo se.
Jsem za to strašně rád, vše fungovalo skvěle, podařilo se nám kvalitně připravit motorku. Už šestadvacet let závodím na motorce,
a za ty roky dřiny jsem se ke konci
kariéry dočkal nejlepšího výsledku. Je to úplně paráda.“
Takže jste se na to
tento závod připravoval delší dobu?
„Celý letošní rok. Stále mi to ale
nevycházelo. Nejprve jsem spadl a narazil jsem si rameno, dále
jsem spadl na kole a narazil jsem
si záda, v Dlouhé Loučce při jednom z dílů mistrovství republiky jsem chtěl jet kategorii MX1
a k tomu ještě i veterány, abych
měl co nejvíce najeto, ale v kvalifikaci jsem spadl a vykloubil jsem
si palec, takže následovala čtrnáct
dní pauza. Moc jsem toho najeto
neměl, ale vždy když jsem takto
po deseti čtrnácti dnech sedl na
motorku, tak jsem se cítil dobře.
Byl jsem odpočatý, při chuti, čili
to zlé bylo i k něčemu dobré.“
Může se pro vás tímto úspěchem něco
změnit?
„Pro mě je to spíše už jen taková
třešnička a zlatá tečka za bohatou

kariérou. Příští rok to budu chtít
obhájit, když to bude někde poblíž
a seženou se peníze, je dobré, že
jde jen o jeden závod. Na druhou
stranu se člověk musí dobře nachystat, aby to vyšlo. Soustředit se,
aby se s motorkou něco nestalo, je
to takové buď, a nebo.“
Sedí vám více tento
formát, nebo dlouhodobá soutěž?
„V tomto závodě, který se jede
jen o jednom víkendu, si člověk
nemůže dovolit chybu. Když se
jede celá sezona třinácti čtrnácti
závodů a jedna dvě rozjížďky se
nedojedou, tak se až tolik neděje.
Vítěz totiž bere pětadvacet bodů,
pak do pátého místa vždy o dva
méně a boduje i dvacátý jezdec.
Rozjížďka je třicet minut plus dvě
kola, ve Švédsku to bylo dvacet
minut a dvě kola.“
V rozjížďkách jste
si dojel pro druhé
a první místo, jak se vám závodilo?
„Trať jsem znal a věděl jsem,
na který skok mám jet rychle.
V kvalifikaci jsem vedl, ale v závěru mě překonal Darryl King.
Byl rychlejší a vybíral si první
místo na startovním roštu. Já jsem
šel druhý, chystal jsem si místečko, ušlapával jsem si podklad, aby
byl co nejtvrdší a rovný. V tom ke
mně přišel a řekl mi, ať se nezlobím, jeho šťastné číslo je totiž šest
a já měl šestou branku zleva. Tak
jsem si stoupl vedle. Zkoušel na
mě vyvíjet psychický nátlak, snažil se mě rozhodit v koncentraci
a očekával jsem, že něco podob-

ného jako v sobotu předvede
i v neděli. V první rozjížďce jsem
to po pádu ještě stáhl a v posledním kole jsem předjel Hansena
a dojel jsem druhý za Kingem.
Zdravě mě nabudil, za ty roky
už mi takové věci nedělají problémy.“
Co vás přivedlo
k výhře v druhé
jízdě a překlopení titulu na
svou stranu?
„Motorku jsem měl skvěle připravenou a věřil jsem
si natolik, že jsem se rozhodl nenechat Kingovi nic hned
od prvního kola. Hned od
startu jsem se do toho dostal
a za zatáčkou se mi podařilo
předjet i Nilssona. Pak jsem nasadil svoje tempo, jel ideální stopu
a začal ujíždět. Po patnácti minutách závodu jsem měl kolem
deseti patnácti sekund náskoku, pak jsem již zvolnil, abych
nespadl, protože se předjížděli
o kolo pomalejší jezdci. V závěru mě tedy trochu stáhli, ale
v klidu jsem si dojel do cíle na
prvním místě.“
Dlouhé roky jste
soutěžil v mistrovství světa kategorie MX3, to je
již uzavřená kapitola?
„Ano, mezinárodní federace tuto
kubaturu zrušila, nevím proč.
Jezdilo tam třicet pětatřicet lidí,
místo ní vznikla nová kubatura třístovek dvoutaktů. Jelo
jich tam ale jen čtrnáct patnáct
a nepřilákalo to nové závodníky,
jezdí jich tam naopak o polovinu
míň. Je to škoda, já jsem to jezdil
minimálně osm let a parta kluků
tam byla super, byli jsme taková
větší motokrosová rodina.“
Stýská se vám po
atmosféře
světových závodů?
„Cítil jsem se tam lépe než na českém mistráku, kde jsem byl nervóznější. I tratě byli lepší, větší,
rychlejší, byly to pěkné roky, ale
člověk byl také stále pryč od rodiny. Čtrnáct závodů, dalších šest
mistrovství republiky, takže skoro
každý víkend něco. Teď už je to
lepší, už se nikam neženu a vím,
že na nejmladší úplně nemám.
Když se zadaří, tak je proženu, na

Slovensku jsem byl před Švédskem celkově druhý, musel jsem
ale vynechat jeden závod, tak mě
dva kluci přeskočili.“
Kdyby třída MX3
pokračovala, startoval byste v ní i letos?
„To už asi ne. Domluvil jsem se
s šéfem svého týmu, že pojedeme
jen české a slovenské mistrovství.
Mám slovenskou licenci, protože jedu za slovenský tým, takže
bych jel maximálně u nás nebo na
Slovensku. Jako loni, kdy jsem jel
Slovinsko, v Pacově a na Slovensku.“
Závodit s cizí licencí
není nic neobvyklého. Co to pro vás znamená?
„Žádné extra výhody v tom nejsou, ale jedu za slovenský tým.
Již na jaře jsem měl plán, že pojedu světový šampionát veteránů,
a oslovil jsem českou federaci, zda
mi trochu nepřispěje. Řekli mi ale,
že je takové závody nezajímají, tak
jsem si řekl, že se nedá nic dělat.
Devět let jsem v českých barvách
objížděl mistrovství světa, reprezentoval jsem českou federaci
a mrzelo mě to. Mohli si spočítat,
že je tam šance na zajetí dobrého
výsledku, ale zahodili to. Slovenskou licenci jsem měl již minulý
rok, a když se slovenská federace
dozvěděla, že chci jet veteránské
mistrovství světa, tak mi volali,
zajišťovali organizační věci a měli
úplně jiný přístup. Na Slovensku
mě berou trochu líp, nevím proč.“
Takže jste dělal jméno slovenskému motokrosu?
„Jel jsem se slovenskou licencí za
Slovenskou republiku, ale hráli
mi českou hymnu, protože jsem
Čech. Byl to pěkný pocit. Ještě
jsem si dělal srandu, že mi měli
zahrát československou hymnu.
Třeba příště.“ (smích)
Jak vnímáte přívlastek, že jste veteránským mistrem světa, cítíte se
trochu jako veterán?
„Právě tím, že závodím stále
s mladými, třeba s Jirkou Čepelákem, který je o pět let mladší,
naháníme se s Petrem Bartošem
a dalšími, tak se k veteránům
nechci řadit. Vím, že na to roky

Nerozlučná dvojice. Martin Žerava (vpravo) se ve Švédsku dočkal poháru pro vítěze, pomohla mu k němu
i jeho "pravá ruka" v podobě dvorního mechanika Karla Veselého.
Foto: archív Martina Žeravy

„Jel jsem se slovenskou licencí
za Slovenskou republiku, ale hráli
mi českou hymnu, protože jsem
Čech. Byl to pěkný pocit.“
Čerstvý mistr světa MARTIN ŽERAVA
o okamžicích na nejvyšším stupni
mám, ale jezdecky se cítím, že
mám stále na to, abych proháněl
ty mladé. Za to jsem rád. Ptal jsem
se dlouholetého mechanika Karla
Veselého, jestli už pojedeme veterány, on mi říkal, ať mě to ani nenapadne, co bych mezi nimi dělal.
Snad to půjde i příští rok, do veteránů se zatím nechci cpát.“
Jaké máte ambice
mezi absolutní českou a slovenskou špičkou?
„Na Slovensku jsem chtěl být do
třetího místa, teď jsem čtvrtý, protože jsem kvůli mistrovství světa
musel jeden závod vynechat. Jede
se ještě jeden podnik poslední víkend v srpnu, chybí mi pár bodů

na třetího a osm devět na druhého,
moc se toho ale stáhnout nedá.
V Česku jsem nejel v Kaplici ani
v Dlouhé Loučce, naštěstí to ale
po pádu dobře dopadlo s palcem,
protože mě to rozhodilo před dlouhým skokem, který měřil dvacet
pětadvacet metrů. Abych nešel
před motorku a ta nespadla na mě,
tak jsem ji musel ve vzduchu odkopnout a oba jsme letěli zvlášť,
naštěstí mě to netrefilo a válel jsem
se v parakotoulech.“
Ve Švédsku s vámi
soupeřila známá jména, jaká tedy byla konkurence?
Darryl King je také mistrem světa,
s Nilssonem jsme závodili a jezdil

hodně dobře, stejně tak i Španěl
Garcia Vico. Ještě zamlada v mistrovství Evropy dvě stě padesátek
jsme proti sobě jezdili celý seriál,
v té době, kdy mi bylo kolem pětadvaceti, mě porážel. Je ale dobré,
že mohu stále závodit s mladými,
a začínám trénovat mladíky. Nejlepší z nich je Martin Krč ze Šternberka, loni juniorský mistr republiky. Když jsme spolu na tréninku,
tak se mu snažím ujíždět a on mě
dojíždět. Jsou to opravdu kvalitní
tréninky, to mi pomáhá.“
Lišil se styl závodění
ve veteránské kategorii?
„Překvapilo mě, že hned v seznamovacím tréninku to i veteráni
brali od podlahy, hleděl jsem.
Myslel jsem, že si to v klidu projedou, seznámí se s tratí, ale hned
skákali vysoké skoky. Musel jsem
hned makat, problémy mi to ale
nedělalo. Byl jsem nicméně překvapen, že ti starší valí stejně jako
mladí. Jediný rozdíl je tak v tom,
že je to o deset minut kratší. Někteří tam měli i kolem padesáti let,
jeden Belgičan dokonce pětapadesát. Byla to nejsilněji obsazená
kategorie, jel tam i nějaký Vlček
od Opavy, ten se ale chudák nekvalifikoval.“
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Exkluzivní interview s dvojicí prostějovských tenistek, které nadchly svou poutí při Wimbledonu

„POPRVÉ TO BYLO JEDNODUŠŠÍ, LETOŠNÍHO ÚSPĚCHU SI CENÍM VÍC“
Petra Kvitová si v All England
g
Clubu dokráčela ppro druhýý triumf, nyní cílí na severoamerické turnaje
jiný. V tenise se nic nedá naplánova
plánovat. Zatím se soustředím
na to, abych se na Masters
v Sing
Singapuru kvalifikovala,
a ostatn
ostatní zatím neřeším. Každopádn
dopádně se budu snažit, abych
vyhrála co nejvíce zápasů. To
pochop
pochopitelně
platí i o finále

Prostějov – Podruhé v kariéře si Petra Kvitová
tězném
užila ovace vyprodaného hlediště po vítězném
e 2011
finále na grandslamu. Stejně jako v roce
vnějším
triumfovala ve Wimbledonu. Na nejslavnějším
ství nad
turnaji světa se zkrátka cítí dobře. Po vítězství
stoupila
Kanaďankou Eugenií Bouchardovou vstoupila
n, to se
mezi legendy. Vyhrát dvakrát Wimbledon,
ak ji necení. „Když se podívám na sezonu 2011, tak
ážitkem.
mám spojenou s žádným konkrétním zážitkem.
Všechno proběhlo tak rychle. Letos je to něco
ožitější,
speciálního. Tím, že cesta k titulu byla složitější,
dnička,
o to líp chutná,“ tvrdí česká tenisová jednička,
hráčka TK Agrofert Prostějov.
Ladislav Valný
Jste
dvojnásobná
wimbledonská vítězka. Jak vám to zní?
„Je to nádherný pocit. Poprvé
to bylo opravdu jednodušší,
letošního úspěchu si cením
víc. Dokázala jsem, že na to
mám, a vážně si to užívám.
Současně věřím, že to není
naposledy, že ještě na podobné vítěz
vítězství dosáhnu.“
Díky výhře jste si
patřičně užila slavnostní večer při zakončení
turnaje. Uvědomila jste si,
že vám opět dělal garde Novak Djokovič, vítěz mužské
dvouhry?
„Abych byla upřímná, tak
jsem si přála Rogera, ale Novak je taky dobrý. Když jsme
se vítali u stolu, řekl mi, že ho
motivuji k vítězství. Když vyhraji v sobotu, tak on vyhraje
v neděli. Já jen doufám, že
to takhle ještě chvílí potrvá.“
(smích)
Zážitků bylo opravdu hodně. Který byl
největší?
„To se nedá říct. Vlastně mi
pořád ještě teprve dochází,
na jaký úspěch jsem dosáhla.
Všechno
si musí sednout.“
Všec
Úspěch vám bude
připomínat i společná rozesmátá fotka s kama-

vedení klubu, které se o mě
stará. Bez jejich podpory by to
bylo všechno těžké. Možná by
a i ta
o úspěchy nebyly.“
ani
takové
Zaregistrovala jste
po návratu z Londýna zmínky o případné
ztrátě českého občanství?

Jaké máte plány na
další týdny?
„Dovolená skončila a nastoupím do plného tréninku.
Musím se připravit na turnaje
v Severní Americe. Na konci
července hraji ve Stanfordu,
pak je na řadě Montreal a po-

„Abych byla upřímná, tak jsem si přála
Rogera, ale Novak je taky dobrý.
Když jsme se vítali u stolu,
řekl mi, že ho motivuji k vítězství.“

rádkou Lucií Šafářovou
afářovou
mifinále.
před začátkem semifinále.
Kdo na ten nápad přišel?
el foto„S nápadem přišel
graf Pavel Lebeda. Bylo to
nímky se
zvláštní. Takové snímky
nále. Před
dělají spíše před finále.
zápasem jsme se v šatně rozhodly, že ji uděláme po rozehrání. Pak přišel loss a Lucka
odcházela směrem k základní
apomněla.
čáře. Prostě na to zapomněla.
at zpátky.
Musela jsem ji volat
fotk se vážně povedla.“
ovedla.“
Ale fotka
Poslední
utkání
lé. Vníbylo rychlé.
mala jste vůbec, žee trvalo
necelou hodinu?
„Já se na čas vůbec nedívala. Soustředila jsem
em se
jenom na samotný zápas.
p
Šla za vítězstvím, nicc jiného v tu chvíli neexistovastovalo. Snad jsem diváky
y příliš
nezklamala, že finále
le bylo
tak krátké. Ale chlapi
pi to ve
svém finále o den později
uškům
docela natáhli a fanouškům
určit vynahradili.“
.“
to určitě
V roce 2011
1 jste
edopo Wimbledonu vyhrála Turnaj mistěztryň a byla ve vítězém
ném
fedcupovém
stotýmu. Může se historie opakovat?
ím.
„Tak to vážně netuším.
elně
Bylo by to pochopitelně
ok je
hezké, ale každý rok

Dvojnásobná grandslamová šampionka PETRA KVITOVÁ
Dvo
o tom, komu více fandila v mužském finále

Foto: www.wimbledon.com

Fed Cu
Cupu. Pak teprve budu
sezonu hodnotit.“
Po vítězství jste si
trošku vydechla, ale
i tak vás
v čekalo několik seJ se vám líbilo přitkání. Jak
jetí fanoušků?
fan
„Některé
akce byly hodně
„Někte
příjemné.
příjemn Třeba setkání s fanoušky ve Fulneku. Přišly nějaké čtyři
čt tisícovky lidí, bylo
to úžasné.“
úžaasn
Podobné to bylo
v Prostějově. Zavzpom
vzpomínala
jste si na své zan kurtech TK Agročátky na
fert?
vít že ano. Přišla jsem
„To víte,
areá kde už delší dobu
do areálu,
trénova třeba Lucka Šafátrénovala
řová s Tomášem Berdychem.
Luck jsme pak spolu hráS Luckou
vzad na sedmičce. Je už
ly vzadu
to něja
nějaká doba, ale všechno
pama
si pamatuji.
I díky tomu jsem
ráda, že jsem mohla přijet do
Prostějo a ukázat fanoušProstějova
kům další wimbledonský
talíř. Je to i mé poděkování

„Jen jsem něco zaslechla, ale
jde to mimo mě. Ten wimbledonský úspěch byl tak silný,
že to vše překryje.“

slední grandslam sezony US
Open. Chci být připravená
a pokusím se na Wimbledon
navázat.“

kdo je
petra kvitová

D j á b á vítězka
Dvojnásobná
í ě k Wi
Wimbledonu
bl d
se narodila 8. března 1990 v Bílovci. Do velkého tenisu vstoupila před osmi lety a na
okruhu WTA zatím vyhrála dvanáct turnajů ve dvouhře, další dva tituly přidala
na grandslamové
g
úrovni. Ve svém ppremiérovém finále ve Wimbledonu 2011 zdolala Rusku Marii Šarapovovou, letos na stejném místě v závěrečném utkání přehrála
Kanaďanku Eugenii Bouchardovou. Mezi její další výrazné
úspěchy patří vítězství na Turnaji mistryň v roce 2011, v tomto
roce se stala rovněž hráčkou roku. Je dvojnásobnou vítězkou
Fed Cupu, společně s Tomášem Berdychem vyhrála Hopman
Cup. Na žebříčku WTA byla nejvýše v roce 2011, kdy jí patřilo druhé místo,, v témže roce zvítězila v anketě Sportovec
p
roku
České republiky. Do šestnácti let startovala za TJ Fulnek, kde ji
vedl otec Jiří Kvita, pak přestoupila do Prostějova, kde ji od roku
2008 trénuje David Kotyza. Coby členka TK Agrofert Prostějov
opakovaně vyhrála domácí extraligu smíšených družstev.

„DO DESÍTKY? KDYŽ SE VŠECHNO SEJDE, PROČ NE,“ UVAŽUJE LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
Sedmadvacetiletá hráčka dosáhla v Londýně největšího úspěchu kariéry a chce být ještě lepší

Prostějov – Největší úspěch kariéry si patřičně
užila Lucie Šafářová, druhá nejlepší česká
tenistka. Díky účasti v semifinále wimbledonské dvouhry se v žebříčku WTA posunula na
sedmnácté místo a vyrovnala své dosavadní
maximum. Po turnaji si dopřála volno na Moravě
i v Rakousku a odpočívala na kole a v lázních.
A spřádala plány na příští měsíce. „Chtěla bych
se posunout do první desítky. Podle posledních
výsledků je to možné,“ tvrdí odhodlaně tenistka
prostějovského TK Agrofert.
Ladislav Valný
Jak s odstupem několika dnů vzpomínáte
na londýnský grandslam?
„Už na to tak nemyslím. Pocity to byly skvělé, ale musím
se dívat dopředu. Ověřila jsem
si ale, že se můžu měřit s těmi
nejlepšími. Na nejslavnějším
turnaji světa jsem si zahrála na centrálním dvorci,
to je krásné. Postupně mi
docházelo, jak velký se mi

Neděsí vás trochu
vzájemná
bilance?
Vždyť s Petrou Kvitovou
tovou jste
na okruhu WTA ještěě nevyhrála…
„Několikrát už bylo
o vítězství
blízko a jednou to vyjde. Na
druhou stranu je přece jen
lepší, že jsme proti sobě nastoupily až v semifinále.
finále. Ne
třeba hned v prvním kole jako
aji v Eastna předchozím turnaji
bourne.“
Po Wimbledonu
onu jste si
ké volno.
dopřála krátké
podařil úspěch. Teď už ale Dobila jste baterky??
myslím spíš na další týdny
v Americe.“
Mrzela vás moc semiifinálová porážka?
m
„V poslední době jsem
át
s Petrou hrála několikrát
da pokaždé prohrála. V posledm
ním vzájemném utkání jsem
át
pochopitelně chtěla vyhrát
m-a porážka znamenala zklamm
ání. Ale ve finále už jsem
é,
držela Petře palce. Je skvělé,
.“
že to dotáhla k dalšímu titulu.“

kdo je
lucie šafářová

S ifi li k Wimbledonu,
Semifinalistka
Wi bl d
účastnice
úč
i
olympijských her a vítězka Fed Cupu se
narodila 4. února 1987 v Brně. Ve světovém žebříčku jí patří 17. místo, což je
její dosavadní maximum. Hráčka TK
Agrofert Prostějov se do roku 2005 pohybovala především na turnajích ITF, na okruhu WTA Tour
zatím získala pět titulů. Premiérový získala v květnu 2005,
když
y zvítězila na antukovém Estoril Open
p ppo ffinálové výhře
ý
nad Číňankou Li Na. Další tři singlové tituly přidala ve Forest
Hills v letech 2005 a 2008 a také v australském Gold Coast.
Loni se radovala z vítězství v Quebecu. Reprezentantka České
republiky je členkou fedcupového týmu, kterému především
v roce 2012 pomohla k celkovému vítězství, když ve finále proti
Srbsku porazila po skvělých výkonech Anu Ivanovičovou i Jelenu Jankovičovou. Jejím současným trenérem je Kanaďan
Robert Steckley.

S jakými
mi ambicemi?
ambicem
mi?
„Poslední
Evro„Posledn
dní týdny v E
vropě byly doce
docela
cela úspěšné
úspěšné,
é, chtělo
hod
dil by se
by to na něě navázat a ho
hodil
nějaký velký
velký úspěch na
na betonu.
Cítím ssee dobře, poo minulých
výsled
edcích mám
m dostatek
výsledcích
sebe
bevědomí. To
o vvšechno
šechno chci
sebevědomí.
Americe využ
užít
í .“
v Americe
využít.“
Ještě v Londýně jste si
stanovila
stanov
ovila další metu –
postup
postup do světové
světové desítky. Je
Je
to reálné?
to
„Všechno je možné. K
dyžž se
dy
„Všechno
Když
vš
e, můžee to vyjít.
všechno
sejde,
Pootř
t ebuji ještě nějakou
něja
ně
jakkou dobu
Potřebuji

podávat výkony z posledních
týdnů.“
To by mohlo znamenat
i postup na závěrečný
Turnaj mistrů…
„Tak to je opravdu krásná
představa. Nebudu ovšem
předbíhat. Uvidíme, jak se
bude další část sezony vyvíjet.
Ale kdyby se to povedlo, byla
byych ráda.“
bych
Jak
Ja
k se
s vám líbilo
přivítání v Prostějově,
fan
a oušků?
kde máte hodně fanoušků?
„Bylo to úžasné. V Prostějově
trénujji od devíti le
et, od čtrnácti
trénuji
let,

jsem bydlela na domečku.
Mám
tady
hodně
známých a kamarádů.
V klubu vždy dělali
maximum, abych se
mohla soustředit
výhradně na tenis. Teď jsem jim
všechnu péči alespoň
trochu oplatila.“

„Mám tady hodně známých a kamarádů.
V klubu vždy dělali maximum, abych se mohla
soustředit výhradně na tenis. Teď jsem jim
všechnu péči alespoň trochu oplatila.“
Členka TK Agrofert Prostějov LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
o tom, jak ráda se vrací do mateřského oddílu

P
„Pauza
byla
hodně
ylo
příjemná. Nejdřív bylo
pár dní na kole na
m
Moravě, pak jsem
jela do Rakouska
na hory a do lázní.
Odpočinku
bylo
docela dost. Teď
už začnu trénovatt
m
na betonu a zahájím
erpřípravu na americkou část sezony. Pak
enérem
odlétám za svým trenérem
eme se
do Kanady a budeme
urna
najj ve
chystat na první turnaj
Washingtonu.“

Foto: www.wimbledon.com

