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AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.
montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz
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KOMU VLASTNĚ PATŘÍ

POZEMKY OP?
Vrtal spojení odmítá!

Miloš Košíček
Věčný optimista. Farář Miloš Košíček nikdy neodmítl nikomu podat pomocnou ruku. Činil tak i u lidí, kteří ho zklamali. Foto: archiv PV Večerníku
Prostějov/mls - Velice smutná zpráva zasáhla celý Prostějov.
Ve věku nedožitých čtyřiašedesáti let na věčnost odešel
nepřehlédnutelný farář Církve československé husitské
v Prostějově a nenapravitelný lidumil Miloš Košíček.
Kvůli vleklému nádorovému onemocnění prodělal v uplynulých týdnech dvě náročné operace. Zemřel v úterý
22. července, zřejmě následkem embolie.
Poslední rozloučení s Milošem Košíčkem proběhne v pátek
1. srpna od 14.00 hodin v Husově sboru v Demelově ulici.

Více si přečtěte na straně 6

ˇ
Po stopách penez

od krále hazardu...

foto: Martin Zaoral

INZERCE

Prostějov
Žižkovo nám. 10

NOVE OTEVÍRÁME
30.7.2014 V 9:00
PRO PRVNÍCH 100 ZÁKAZNÍKŮ NÁKUPNÍ TAŠKA V HODNOTĚ 250 Kč ZDARMA
Vyhlašujeme výběrové řízení
na pozice:

VEDOUCÍ potravinářské prodejny TUTY
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO prodejny TUTY
Pracoviště: Prostějov, Západní ul. č. 4
Požadujeme: minimálně vyučení v oboru, praxe min. 5 let,
zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost,
schopnost vedení kolektivu, znalost práce na PC
Nabízíme: motivační finanční ohodnocení, vedoucí 16 000 Kč
+ prémie dle pracovních výsledků
a zástupce 10 - 13 000 Kč, dále podniková rekreace,
příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci,
odměny při pracovních a životních výročích,
dovolená v délce 5 týdnů
Nástup:
srpen-září 2014

Svůj profesní životopis zašlete nejpozději
do 1. srpna 2014 na e-mailovou adresu:
miroslava.matejova@odtempo.cz

www.odtempo.cz

9 771212 667008
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Šušká si o tom celý Prostějov i široké okolí.
k lí T
Také
ké při
ři živém
ži é přeř
nosu odstřelu šesti budov to bylo jedno ze stěžejních témat diskusí přihlížejících. Kdo že je skutečným majitelem pozemků po
zkrachovalém OP Prostějov? Kteří bossové stojí za současnými
milionovými investicemi a plány do budoucna? A co že na uvolněném prostoru opravdu bude?
Odpovědi na tyto otázky jsou zdánlivě jednoduché. Jako vlastník je v katastru uvedena společnost Astria Group, jejíž pozadí
směřuje k PV Recykling a stavět se má ku příkladu výrobní hala
pro výstavy. Stále rostoucí spekulace však hovoří trochu jinak.
Nejvíce hlasitěji pak zní „zaručené“ informace, že vše kormidluje
prostějovský podnikatel Petr Vrtal, kterému finanční prostředky
zapůjčil muž z prostředí olomouckého hazardu!
Co je na tom pravdy? Dočtete se na straně 6 dnešního vydání, kde najdete
další informace na téma Oděvního podniku Prostějov.

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Trampoty s „erteplama“
erteplama“
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. července 2014

ze soudní síně...

Feťáci si z bytu odnesli 1,5 mega. Pak se okradli!
Josef Přikryl (28) kumpána obral o podíl z ukradených peněz

Ve čtvrtek 24. července si
žena v jednom ze supermarketů odebrala dva kilogramy
brambor z roztrhaného pytle
a ty poté u pokladny řádně
zaplatila. Nato byla pracovníkem bezpečnostní agentury
zastavena z důvodu, že tyto
brambory se prodávají v balení
a navíc, cena vážených brambor je za nižší cenu. Pětašedesátiletá paní ale sáček neroztrhla. V regálu, kde brambory
nabrala, bylo více takto poškozených pytlů i rozsypaných
brambor. Přivolaní strážníci
vysvětlili ochrance, že v tomto
případě se nejedená o protiprávní jednání, neboť označení
nebylo jednoznačné.

Hodovali na sekyru!

Tři hosté ze Zlínského kraje
v sobotu 19. července večer
v jedné z prostějovských restaurací pili, jedli, a v okamžij na úhradu,,
ku,, kdyy mělo dojít
nebyli schopni zaplatit. Žena,
která je měla pozvat, zjistila na
kartě chybějící hotovost. Ani
pánové neměli u sebe dostatek
finančních prostředků. Nato se
čtyřiačtyřicetiletá neplatička
zavázala vyrovnat částku 784
korun do tří dnů. Svůj slib ale
nedodržela. Pro podezření
z přestupku proti majetku tak
byla událost postoupena správnímu orgánu. Ten má možnost
udělit pokutu do výše 15 000
korun.

Z nádraží na záchytku

V sobotu 19. července večer
provedli strážníci převoz čtyřiatřicetiletého muže na záchytnou
stanici. Po konzumaci alkoholu
upadl do tvrdého spánku. Hlídka ho nalezla na zemi u bočního
vchodu do budovy hlavního
nádraží. Dechovou zkouškou
u něj naměřeno 2,84 promile.

Močil a pak kopal

Nepředvídatelné
jednání.
V neděli 20. července před
dvaadvacátou hodinou bylo
na linku 156 přijato sdělení
o poškození vozidla. Oznamovatelka spatřila neznámého muže, jak močí na výlohu
prodejny. Po upozornění na
jeho nevhodné chování se
oslovený rozčílil, rozběhl se
a kopnul do dveří jejího vozu
a z místa utekl. Přivolané hlídce se neurvalce nalézt nepodařilo. Z důvodu neznámého
pachatele
si událost převzala
p
Policie ČR.

Zatkli ho v hospodě

Muž hledaný policií byl zadržen v hostinci. Ve středu 23.
července za pomoci veřejnosti
hlídka zajistila celostátně hledanou osobu. Třiašedesátiletý
muž byl
y strážníky
y převezen
p
na služebnu Policie ČR. Tímto
patří všímavému oznamovateli
poděkování.

Jednoduchá kořist

Ve čtvrtek 24. července si
sedmatřicetiletý muž nechal
svůj bicykl před hospůdkou,
ovšem neuzamknul ho! Posléze byl nemile překvapen,
neboť jízdní kolo mu bylo
odcizeno. Událost nahlásil po
dvaadvacáté hodině. Vzniklá
škoda vyčíslena na 1 000 korun. Nutno dodat, že s lidmi,
kteří si svůj majetek příliš nechrání, se strážníci setkávají
poměrně často.

O něčem takovém si většina „zlodějíčků“ může nechat jenom zdát! Trojlístku mladých prostějovských
feťáků se podařil svého druhu „majstrštyk“. Z luxusně
zařízeného bytu úspěšného prostějovského podnikatele ukradli 1,5 milionu korun v hotovosti. Kromě
toho si odnesli také dvě televize a řadu dalších věcí.
Kvůli zahlazení stop vše polili kyselinou. Na celou věc
by se možná nikdy nepřišlo, nebýt chamtivosti jednoho z nich.
„Přišel za mnou Petr Peška
a ukazoval, že má klíč od trezoK milionové krádeži došlo už ru, který je v jednom z domů
koncem roku 2012. V jednom ve Sportovní ulici. Prý se mu
z domů ve Sportovní ulici v té
době probíhala rekonstrukce,
navíc jeho majitelé byli na delší
trezoru
dobu v zahraničí. Zřejmě i díky
d
o
č
í
l
!
K
tomu se Petr Peška dostal až
zámku
v
i
l
dovnitř. Vše si připravil tak, aby
š
a
n
při své další návštěvě domu nemusel překonávat větší překážky.
K samotné krádeži si přizval podařilo zajistit, abychom se
i Josefa Přikryla a jeho tehdejší do něj bez problémů dostali.
přítelkyni Michaelu Kvapilo- Tak jsme se s ním a s mojí
tehdejší přítelkyní Michaelou
vou.
Kvapilovou v noci do tohoto
Upřímná zpověď
domu vypravili. Trezor byl
zabudovaný ve zdi, klíč od něj
notorického lháře
našel Peška. Uvnitř něj pak byl
Prostějov/mls

Povedený trojlístek. Josef Přikryl (28), Michaela Kvapilová a Petra Peška (32) alias Fiškus společně
kradli. Před soudem už „prášili” jeden na druhého.
3x foto: Facebook
ještě malý trezorek, klíč od něj
byl zastrčený přímo v zámku.
Kromě něj jsme vzali dvě velké
LCD televize a ještě nějaké
další věci. Abychom zametli
stopy, polili jsme zařízení bytu
hnojivem, které jsem koupil
v Tescu. Peníze a věci jsme
převezli do bytu mé tehdejší
přítelkyně Michaely Kvapilové
na ulici Stanislava Manharda,“
vypověděl zcela otevřeně Josef
Přikryl. Přestože je tento známý
drogový dealer všeobecně
známý jako člověk, kterému se
nedá věřit ani nos mezi očima,
tato jeho výpověď působila
velmi věrohodně. Ostatně až na
některé detaily ji potvrdil i Peška

Devět rostlinek konopí – 5 LET!

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
24. července si vyslechl obvinění ze spáchání trestného
činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami
a s jedy ve stadiu pokusu muž
z Prostějovska. Kriminálka mu totiž vtrhla do domu
a zabavila menší úrodu konopí!
Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání uvedeného trestného činu.
Tohoto protiprávního jednání
se měl dopustit tím, že od května do druhé poloviny července
letošního roku měl v jednom
z rodinných domů v okrese
Prostějov za použití takzvaného
indoorového pěstování vypěstovat neoprávněně nejméně de-

s Kvapilovou. Kromě peněz
v trezoru ukradli věci za 120 tisíc
a nadělali škodu za téměř 200 tisíc korun.
Když zloděj
okrade zloděje

Mladí feťáci si tak díky krádeži
přišli na pěkný balík. V trezoru
bylo kolem 1,5 milionu korun.
Peníze si rozdělili. Zatímco
Peška zůstal v Prostějově, zamilovaný pár odjel na hory, kde
si i díky lupu mohl, jak se patří,
užívat. Vše vypadalo idylicky.
„Zdařilou akci” nakonec zhatila
až chamtivost. „Po nějakém čase
se mi podařilo z Peška jeho podíl

vymámit. Šlo asi o půl milionu
korun. Řekl jsem mu, že o celé
věci už ví kriminálka, ať mi své
peníze dá, že to s policisty nějak
vyřídím. To ovšem nebyla pravda
a vše jsem si nechal,“ přiznal Josef
Přikryl, který asi rok po krádeži
putoval do vězení. Zavřený
ovšem byl „pouze” kvůli opakovanému řízení bez řidičáku. Po
jeho nástupu do basy měla peníze
k dispozici Michaela Kvapilová.
„Část z nich utratila a něco prý
prohrála na automatech,“ řekl
Josef Přikryl. Naopak Kvapilová tvrdila, že peníze používala
na zaplacení Přikrylových pokut
a jeho advokáty.
(Dokončení na straně 6)

VÝTRŽNÍK
osahával bufetářky

Vyplatí se to? I tato malá úrodička konopí může pěstiteli z Prostějovska vynést dlouhý kriminál.
Foto: Policie ČR
vět rostlin konopí. Kriminalisté
u podezřelého zajistili sušenou
hmotu, která bude zaslána na
expertizu,“ sdělila Večerníku
k případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Muže teď za marihuanovou
„farmu“ čekají pořádné patálie. „V případě prokázání viny
a odsouzení hrozí obviněnému
trest odnětí svobody v rozmezí
od jednoho roku do pěti let,“
podotkla Irena Urbánková.

Plumlov/mik - Ve zkráceném
přípravném řízení je podezřelý
ze spáchání přečinu výtržnictví
dvaatřicetiletý muž z Prostějovska, který v opilosti pořádně
řádil v okolí Plumlovské přehrady. Zle si vyšlápl na obsluhu
zdejšího občerstvení.
„Tohoto protiprávního jednání
se měl dopustit před necelými
čtrnácti dny v areálu kempu
na Plumlovské přehradě. Byl
vulgární na obsluhu jednoho
z občerstvení, slovně ji napadal
a zjevně pod vlivem alkoholu se
dožadoval dalších alkoholických
nápojů. Navíc obtěžoval ženy
svými doteky. Přivolaní policisté

ho zajistili a převezli na policejní
služebnu. Následovalo lékařské
vyšetření, na základě kterého
byl umístěn do protialkoholní
záchytné stanice k vystřízlivění,“ popsala Večerníku výtržnost
opilce Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR.
Během šetření policisté zjistili,
že muž byl v nedávné minulosti
za obdobný trestný čin odsouzen
a potrestán Okresním soudem
v Přerově. „Nyní je podezřelý ze
spáchání přečinu výtržnictví, na
který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na tři léta,“ dodala mluvčí krajské policie.

Zfetovaný řidič po havárii za Ohrozimí UTEKL
V kukuřičném poli ho vyčmuchal policejní pes!

Ohrozim,Vícov/mik-Nanebezpečném úseku silnice mezi
Ohrozimí a Vícovem došlo
hned na začátku minulého týdne ke dvěma závažným dopravním nehodám. Při té
druhé, v noci z pondělí na
úterý, hrály hlavní úlohu
drogy! Navíc zfetovaného
řidiče, který byl po otřesném
karambolu v šoku, museli
policisté i se psem hledat
v kukuřičném poli!
„V úterý 22. července kolem půl
jedné v noci došlo na silnici II.
třídy ve směru z Ohrozimi na Vícov k havárii osobního vozidla.
Z prvotního šetření vyplývá, že
čtyřiadvacetiletý řidič Škody Fa-

vorit zřejmě nepřizpůsobil jízdu
svým schopnostem, vlastnostem
vozu, stavu a povaze vozovky
a povětrnostním podmínkám,
a na mokré vozovce po projetí
levotočivé zatáčky dostal smyk.
Vyjel vlevo mimo silnici do pole,
kde se několikrát převrátil přes
střechu a zůstal stát na poli,“ popsala Večerníku ošklivou havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Dopravní nehoda na nebezpečném úseku silnice však
měla dohru, kterou by málokdo
očekával. „Zraněný mladík se
z vozidla dostal ven okénkem
a zřejmě vlivem šoku odešel

do nedalekého kukuřičného
pole, kde se schoval. Policisté
po řidiči pátrali i za využití policejního psa Čaka. Řidiče pak
uviděli zhruba sto metrů od
místa nehody, jak stojí u kraje
kukuřičného pole, odkud vyšel.
Byl převezen do nemocnice na
ošetření. Podle prvotní lékařské
zprávy utrpěl lehké zranění
s blíže neustanovenou dobou
léčení,“ sdělila mluvčí krajské policie. Ale ani to nebylo
zdaleka všechno. Jak vyplynulo
z dalšího šetření, k nehodě došlo
díky silnému ovlivnění mladého šoféra drogou! „U řidiče
byl alkohol vyloučen dechovou
zkouškou, zato test na omamné

drobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici,“ dodala
Irena Urbánková s tím, že havárii policisté nadále šetří.

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.

Zl ději kkamery
Zloději
DOPADENI!

Koncem června došlo ke
krádeži bezpečnostní kamery umístěné u vchodových
dveří u jednoho z panelových domů v ulici Martinákově. Tehdy neznámý
pachatel způsobil škodu za
1 500 korun. Policistům
se podařilo případ objasnit
a pachatele zjistit. Podezřelými z tohoto protiprávního
jednání jsou třiadvacetiletá
žena a osmadvacetiletý muž,
oba z Prostějovska. Na základě všech zjištěných důkazů se ke skutku doznali.
Ženě hrozí dva roky vězení, muži až tříletý pobyt za
mřížemi, neboť se obdobné
majetkové trestné činnosti
dopustil již v nedávné minulosti.

Straka na přehradě

Na sportovní vybavení se zaměřil zatím neznámý pachatel, který se v noci ze soboty
19. července na neděli 20.
července vloupal do vozidla
Ford Tranzit, které bylo zaparkované v areálu pláže na břehu
plumlovské přehrady. Zatím
neznámý pachatel do vozidla
vnikl po rozbití okna a ze zavazadlového prostoru odcizil dětské jízdní kolo BMX, pánské
horské kolo, dvě sportovní tašky se sportovním vybavením
na fotbal, z palubní přihrádky
mobilní telefon a klíče. Způsobil tak celkovou škodu ve výši
16 000 korun. Pachateli hrozí
dva roky vězení.

Okraden ve vlaku?

V pondělí 21. července v odpoledních hodinách byl na
přesně nezjištěném místě,
pravděpodobně ale ve vlaku na trase mezi hlavním
a místním nádražím, okraden devatenáctiletý mladík.
Zatím neznámý pachatel mu
měl v nestřeženém okamžiku
za zadní kapsy kalhot odcizit
6 000 korun. Přesné okolnosti krádeže policisté zjišťují.

Vypátraný vandal

Naháněná s šoférem. Ze zdemolovaného favoritu zdrogovaný řidič
utekl, policejní pes ho našel v kukuřičném poli.
Foto: Policie ČR
a psychotropní látky byl pozitivní na amphetaminy a methamphetaminy. Policisté mu na
místě zadrželi řidičský průkaz.
Mladý muž se po poučení po-

ČERNÁ KRONIKA

JAN GRULICH

JAKUB KEJNAR

DAVID KUČERA

DANIEL RAFAEL

se narodil 30. června 1959 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. června 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 55 do 60 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu
a šedé rovné vlasy s pleší.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 18 do 19 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

se narodil 11. dubna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je 25
let a měří 176 centimetrů. Další
údaje k popisu hledané osoby se
v databázi nevyskytují.

se narodil 10. září 1977 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 36 do 37 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

Prostějovští policisté objasnili rozbití výlohy, ke kterému došlo koncem června
v Prostějově. Tehdy neznámý
pachatel na jedné z budov
v Olomoucké ulici rozbil
výlohu a způsobil tak škodu
za 8 500 korun. Na základě
zjištěných informací a poznatků osobu podezřelou
z tohoto protiprávního jednání policisté zjistili. Jedná se
o sedmadvacetiletého muže
z Prostějovska, který měl do
výlohy několikrát úmyslně
udeřit pěstí. Nyní mu za přečin poškození cizí věci hrozí
až roční pobyt za mřížemi.

Ostraha ji zadržela

Ve středu 23. července krátce
po poledni byla při krádeži
v jedné z prodejen s oblečením na ulici Konečné
v
Prostějově
přistižena
dvaadvacetiletá žena z Olomoucka. Zalíbilo se jí zřejmě
sportovní oblečení, a tak si čtyři kousky schovala do kabelky
a prošla bez zaplacení přes
pokladnu. Poté byla zadržena
ostrahou prodejny a předána
policistům. Ti zjistili, že mladá žena byla v nedávné minulosti za obdobnou majetkovou
trestnou činnost odsouzena
a potrestána Okresním soudem
v Olomouci. Nyní jí za přečin
krádeže hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi.

Zpravodajství

Památný strom HYNE SUCHEM

Krasický rybník býval vždy přírodní oázou. Od loňského podzimu je bohužel vypuštěný a není na něj
vůbec pěkný pohled. Na jeho dně roste bujný plevel,
naopak stromy v jeho okolí trpí nedostatkem vláhy.
Nejpatrněji je to vidět na krásném platanu, který už
nyní vypadá, jako by právě byla polovina listopadu.
Podaří se tento negativní trend zvrátit? Vrátí se voda
zpět do rybníku? Jak vidí situaci rybáři? A co město?
Prostějov/mls
Pohled na vypuštěný rybník
a usychající památný strom
v Krasicích trhá místním srdce.
„Je mi to hrozně líto. Vypuštěný
rybník je podle nás zradou na
přírodě. Klesá i hladina spodní
vody, kvůli čemuž vysychají studny. Všichni bychom rádi, kdyby
se rybník opět napustil. S peticí
s desítkami podpisů jsme se už
obrátili na prostějovského zastupitele Jiřího Pospíšila, který
bydlí v Domamyslicích a o celou záležitost se živě zajímá,”
upozornila nás čtenářka Večerníku Miloslava Zedníčková,
která provozuje vinotéku přímo
naproti krasického rybníku.

Rybáři dávají od
rybníku ruce pryč
Město však v tuto chvíli s celou
situací nic dělat nemůže. Rybník v Krasicích je totiž v soukromých rukách. Nedávno jej
koupil Marek Jedlička, majitel
prostějovského Centra zdraví
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ve Vodní ulici, podnikající například v oblasti slunečních,
větrných i paroplynových elektráren. Nový majitel se vyjádřil v tom smyslu, že rybník by i nadále měl sloužit
k chovu ryb. Už nyní je téměř
jisté, že tomu tak minimálně
několik dalších let nebude!
„Podali jsme výpověď z nájemní smlouvy,” překvapil nás
jednatel prostějovských rybářů
Pavel Müller, kteří se dlouhá léta
o vodní plochu starali. Prostějovští rybáři tvrdí, že břehy nádrže
jsou ve velmi špatném stavu.
Rybník podle nich potřebuje
nákladnou revitalizaci, kterou by
měl zajistit její majitel. „Lidé se
tak zřejmě budou muset rozloučit s řadou vzrostlých stromů,
které narušují statiku břehů.
Než se rybník opraví, je riskantní ho vůbec napouštět,” vyjádřil
se Pavel Müller, podle kterého
krasický rybník pro rybáře na
nějaký čas fakticky ztrácí smysl. „Pokud se bude opravovat z
evropských dotací, po dobu pěti
let v něm nesmíme chovat ryby.

Smutný pohled. Zatímco sto padesát let starý platan javorolistý usychá, dno vypuštěného rybníka v Krasicích zůstává zarostlé
a neudržované.
2 x foto: Martin Zaoral
Jestliže nám následně jeho nájem
někdo nabídne, nebudeme určitě
proti,” uzavřel Pavel Müller.

Odkoupí město
rybník od Jedličky?
Marek Jedlička chtěl rybník za
evropské dotace opravit. Břehy
a okolí však patří městu a to mu
tyto pozemky prodat nechce.
„Jedná se o významné veřejné
prostranství se vzrostlou zelení,
které si město běžně ponechává
ve svém vlastnictví. Navíc na
příslušné parcele se nachází
obslužná komunikace či autobusová zastávka,” uvedl hlavní
důvody neschválení návrhu na
odkup pozemků prostějovský
zastupitel za ČSSD Jiří Pospíšil.
V této patové situaci bude
i nadále záležet především na
jednání města s podnikatelem
Markem Jedličkou. „Dovedu
si představit, že by město Pro-

stějov jednalo o odkoupení
rybníku do svého majetku tak,
aby mohl co nejdříve opět sloužit svému účelu,” dal místním
naději Jiří Pospíšil. Zásadní tak
bude, zda a za jakých podmínek
případně bude Jedlička rybník
ochoten městu prodat. Majitele
společnosti Eco finance group
jsme se pokusili kontaktovat,
svůj mobilní telefon nám ovšem
opakovaně nezvedal.

HEC týdne: do Plumlova dorazila

RUDÁ ARMÁDA!

Plumlov/mik – Ne, nebojte se,
Rudá armáda snad už nikdy
nebude muset vystrčit paty
přes ruské hranice. Nicméně
v přeneseném významu slova
je právě Plumlov přesycen
zbraněmi z výzbroje sovětských
„molodců“ z dob druhé světové
války! Nevěříte? Zdejší sběratel
Roman Nezhyba vás o tom
přesvědčí. Do jeho sbírky
aktuálně přibyly neodmyslitelné relikvie rudoarmějců – kulomet Maxim a samopal s kulatým zásobníkem, bez něhož
si ani ve filmech neumíme
sovětského vojáka představit!
„Získat slavný sovětský kulomet
Maxim byl můj odvěký sen. Teď
se mi konečně splnil a koupil si ho
od kolegy sběratele. Ale pozor, tento Maxim je plně funkční! Vyrobili
ho v Sovětském svazu v roce 1944
a byl prokazatelně využitý během
druhé světové války. Nedávno
jsme ho s kamarády vyzkoušeli na
střelnici,“ ukázal Večerníku jeden
ze skvostů své sbírky Roman Nezhyba z Plumlova.
To ovšem zdaleka není všechno,
čím se nezdolný sběratel
válečných zbraní a policejních
relikvií může aktuálně pochlubit. A když už jsme u Rudé
armády, disponuje Roman Nezhyba dalším kouskem, který
neodmyslitelně patřil k sovětským
vojákům ve druhé světové válce.

Do boje! Roman
Nezhyba z Plumlova je čerstvě
„vyzbrojen“ samopalem a kulometem, se kterými
Rudá armáda vyhrála druhou světovou válku!
2 x foto: M. Kadlec

Samopal „Špagin“ měly ovšem
ve své výzbroji posléze i armády
lidově demokratických států po
druhé světové válce. „Jedná se
o bubínkový samopal s charakteristickým kulatým zásobníkem
na jednasedmdesát nábojů.
Když vidíme válečné filmy,
sovětského vojáka pomalu nevidíme s žádnou jinou zbraní. Tento
samopal a pověstné „urrráááá“
je dnes symbolické pro jednoho
z vítězů druhé světové války,“
podotkl Roman Nezhyba.
Jak na závěr dodal, získané vzác-

né zbraně Rudé armády jsou sice
na prodej, ale nerad by se s nimi
loučil. „Je pravda, jsou na prodej,
ale na to, aby si ji mohl někdo
pořídit, je potřeba výjimka, a tu
v České republice nikdo nezíská.
Roman Nezhyba z Plumlova
má ve své sbírce i další zbraňové
lahůdky. Pistole, ze kterých ještě
nedávno pálili agenti KGB,
atrapy gestapacákých pistolí,
německé granáty ze druhé
a světové války a mnoho dalších
atraktivních kousků. O tom ale
zase příště!

Prostějovsko vykazuje méně dopravních nehod, MRTVÝCH je ale víc!
„Do havárií se stále více zapojují cyklisté a chodci,“ konstatuje mluvčí krajské policie

Krajské ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje vydalo minulý týden podrobnou statistiku dopravní nehodovosti v kraji, stejně tak informovalo
o příčinách nehod a také veškerých nešvarech,
které policisté odhalují na silnicích dnes a denně. Předně jde o jízdu řidičů pod vlivem alkoholu
a drog. Co se týká nehod, na Prostějovsku došlo
k výraznému úbytku jejich počtu. Ovšem ty následky! Na našich silnicích umřeli během prvního
pololetí tohoto roku čtyři lidé oproti jediné oběti ve
stejném období loňského roku!
Olomoucký kraj,
Prostějov/mik
„V prvním pololetí roku 2014
šetřila služba dopravní policie
v Olomouckém kraji 2031 dopravních nehod. V porovnání se
stejným obdobím roku 2013 je
to o 79 případů méně. Při těchto
nehodách bylo letos usmrceno
čtrnáct osob, což je o šest více.
Dále bylo těžce zraněno 76 účastníků silničního provozu a dalších 606 utrpělo lehká zranění.
Při smrtelných nehodách došlo
k úmrtí osmi řidičů vozidel, tří
cyklistů, dvou chodců a jednoho
spolujezdce,“ vyzdvihla základní
fakta statistiky nehodovosti Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Jak z policejní statistiky dále
vyplývá, během uplynulého

pololetí se výrazně zvýšil počet
usmrcených a zraněných cyklistů a chodců. „Nemotorizovaní
účastníci tvoří v Olomouckém
kraji pětatřicet procent z celkového počtu usmrcených osob.
Při střetu s vozidlem většinou
dochází k fatálním následkům
na zdraví a životě těchto účastníků silničního provozu. Na vznik
dopravních nehod má především
vliv nekázeň a nerespektování
zákona o silničním provozu jak
ze strany chodců tak i cyklistů.
U chodců se jedná například
o chůzi po nesprávné straně
vozovky, nevyužití chodníku,
podchodu, nadchodu. U cyklistů je to pak především jízda na
kole pod vlivem alkoholu a za
snížené viditelnosti jízda na řádně neosvětleném jízdním kole,“
pojmenovala hlavní příčiny Irena
Urbánková.

Dalším faktorem, který ovlivňuje dopravní nehody s chodci
a cyklisty je zhoršená viditelnost. Jedná se především o dobu od soumraku do svítání,
snížená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek v podzimním a zimním období – déšť,
sněžení, mlha a podobně. „K snížení podílu těchto nemotorizovaných účastníků silničního provozu na dopravních nehodách se
smrtelným zraněním odbor služby dopravní policie pravidelně
pořádá ve spolupráci s ostatními
subjekty různé preventivní akce
a besedy. Na těchto akcích jsou
tito nemotorizovaní účastníci silničního provozu seznamováni
s problematikou bezpečného
chování v provozu na pozemních

komunikacích, kdy hlavní důraz
je především kladen na to, aby za
všech okolností byli řádně vidět,“
dodává mluvčí krajské policie.
V I. pololetí roku 2014 bylo dopravní policií v Olomouckém
kraji řešeno 21 160 přestupků,
což je o 807 více než v stejném
období roku 2013. K největšímu
nárůstu zjištěných přestupků došlo u překročení rychlosti jízdy
(+ 2 139) a u nedání přednosti
v jízdě (+9).
„V prvním pololetí roku 2014
byl výkon služby směřován
na ty problematiky dopravní
služby, které nejvíce negativně
ovlivňují bezpečnost silničního provozu, například řízení vozidla po požití alkoholu
a omamných a psychotropních

Prostějov zasáhl BLACKOUT PREMIÉR

Prudká vichřice lámala stromy za nádražím na výzvědách?

Prostějov/mik – Nedělní silná bouře spojená s velmi
prudkým přívalovým deštěm zasáhla naplno i Prostějovsko. Přímo ve městě navíc došlo k dvouhodinovému
blackoutu, tedy totálnímu
výpadku elektrické energie.
Nefungovalo nic, nemocnice
a složky IZS musely „nahodit“ záložní zdroje energie!
„Kvůli počasí už máme nahlášeno celkem dvanáct událostí.
Většinou se jedná o odstraňování stromů, ve dvou případech jsme řešili uvolněné
plechy,“ vyjádřil se v neděli
27. července večer k událostem
na Prostějovsku mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.
Hasiči vyráželi do terénu i kvůli řadě popadaných stromů.
Odstraňovali je například na
silnici u Nezamyslic a Smržic. „Jezdíme jako o závod,
spousta popadaných stromů či

Obrovská spoušť. Bouře spojená s vichřicí měla v neděli v podvečer
na svědomí nejenom blackout, ale také polámané stromy za hlavním
nádražím.
Foto: www.facebook.com
silných větví přes silnici a nejhorší je situace ve Dvořákově
ulici, kde se vlivem silného
větru utrhla střecha mateřské
školy. Zajišťujeme dopravní
provoz a krátkodobé objízdné trasy při zásazích hasičů,“
informoval Večerník jeden
z prostějovských strážníků.

Zdroj: Policie ČR

Otřesná havárie. Dosavadní největší letošní tragédií byla nehoda
z ledna, kdy mezi Vícovem a Ohrozimí zahynuli v tomto autě dva
mladíci, třetí byl těžce zraněn.
Foto: archiv Večerníku

Výpadek elektrické energie
mezi 17. a 19. hodinou se týkal celého Prostějova. Navíc
nefungoval internet a tisíce
lidí hlásily nemožnost použití
mobilních telefonů. Takovou
moc měla nedělní bouřka
s vichřicí, která se prohnala
nad Prostějovem!

Prostějov/mik – V úterý přijede do Prostějova na návštěvu předseda vlády České
republiky Bohuslav Sobotka
(na snímku).
„Úterý bude znamenat pro nás
velmi perný den. Od deseti hodin zasedá rada města, zhruba
ve čtrnáct hodin přijmu předsedu
vlády pana Sobotku a ve čtyři
odpoledne jsem svolal jednání
zastupitelstva,“ potvrdil Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
Na naši „urýpanou“ otázku, zda
premiér přijede do Prostějova
zjistit, zda dlouhodobě výborné
hospodaření města lze aplikovat
i do státního rozpočtu, odpověděl
primátor s úsměvem. „Tož, nějaké zkušenosti mu předám!“

látek, rychlost jízdy a podobně.
Tento trend se následně promítnul i do výslednosti, kdy došlo
u vyjmenovaných problematik
k jejich růstu,“ vysvětluje obrovský
nárůst počtu opilých či zdrogovaných řidičů Irena Urbánková.

Co se týká přímo prostějovského okresu, tady došlo v prvním pololetí roku 2014 celkem
ke 231 dopravním nehodám,
což je o 63 případů méně než za
prvních šest měsíců roku 2013.
Už tak potěšující ale není zjiště-

ní, že při těchto haváriích letos
zemřely čtyři osoby, 18 bylo těžce a 109 lehce zraněných. A co
hůře, prostějovští policisté při
vyšetřování dopravních nehod
zjistili, že 135 z nich se stalo kvůli ovlivnění řidičů alkoholem!

Nepoučitelní bezdomovci provokují

NÁVRATEM POD MOST

Prostějov/mik – A nedají si
říct. Večerník už na jaře letošního roku upozornil veřejnost
i městskou policii na neskutečný nepořádek pod dálničním
mostem v Dolní ulici. Bezdomovci odsud byli následně
vyhnáni a jejich pelech zničen
a odvezen pracovníky technických služeb. Ale chlápci bez
domova jsou tu znovu!
„Všechno je marné! Jak to
vyšlo u vás v novinách, tak
sem naběhli strážníci a lidi
z technických služeb a všechno odvezli. Pár dní tu byl klid
a pořádek, pak se sem ale bezdomovci vrátili a vytvářejí si
tu další pelechy. Navíc jsou tu
všude poházené flašky nebo
prázdné krabice od vína. Okrskový strážník tu chodí denně
a všechno hlásí a zase se znovu a znovu všechno uklízí. Tu
samou noc je to tu ale znovu,“
upozornil Večerník minulý pá-

Další pelech! Nová hnízda bezdomovců se pod mostem v Dolní
ulici objevují stále častěji.
Foto: Michal Kadlec
tek jeden z pracovníků blízké
provozovny sběrných surovin.
„Je to bohužel tak, bezdomovci
si zde dělají stále nová a nová
hnízda. Několikrát do měsíce
se tu provádí generální úklid
a potají jsem doufal, že to tyto
lidi omrzí a už zde přespávat

nebudou. Opak je pravdou,“
posteskl si Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově. „Na druhé straně mě tento
problém tíží míň, než kdyby
přespávali na prostranstvích
v centru města,“ podotkl šéf
prostějovských strážníků.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

231

Můžete
Můž
t projet!
j t! Palec
P l nahoru
h
patří
t opatření,
které velmi zjednodušuje situaci řidiHavaroval
čům aut a hlavně cyklistům. Ti už nově
pod drogami.
mohou z obchodní zóny okolo prodejny
O tom, že drogy za
OBI vyjet do Říční ulice. Jedvolant nepatří, se v úterý
nosměrka byla zrušena, při
přesvědčil na vlastní kůži čtyvýjezdu na Olomouckou
řiadvacetiletý řidič škodovky. Ten
ale můžete odnezvládl řízení a na silnici mezi Ohrozibočit jen domí a Vícovem těžce havaroval. Před policisty
prava.
mu nepomohl ani útěk a skrýš v kukuřičném poli.

Uplynulé pololetí mají
sečteno i dopravní policisté. Jak je z jejich statistik patrné, na Prostějovsku došlo za prvních
šest měsíců tohoto roku
k 231 dopravním nehodám. Je to o 63 případů
méně než vloni.

-

Osobnost týdne
TOMÁŠ SOMR

D h í ot
Duchovní
otec tradičního festivalu Kelt-

to spokojených návštěvníků.

Výrok týdne
„PENÍZE SI VEZMU,
ALE TEN DOPIS
S PRUHEM
ZE SOUDU
NECHCU!
Mladou dámu Večerník
přistihl na poště ve chvíli,
kdy si přebírala sociální
dávky. Víc nechtěla…

O SVÁTCÍCH NESVÁTCÍCH, SLAVENÍ NESLAVENÍ A VLASTENECTVÍ NEVLASTENECTVÍ...
Tak nám v červenci prošly dva svátky a já získal takový pocit, že takřka bez zájmu. První „vlaštovkou“
bylo, když se rozhořčení zákazníci dobývali do malého krámku s potravinami a nadávali na majitele, že
si dovolil mít zavřeno v sobotu 5. července, když má
v jiné soboty otevřeno. Na upozornění, že je dnes
přece svátek, reagovali povytažením obočí a bylo
v jejich očích vidět i překvapení a mazali do nedalekého bíločerveného supermarketu, který ten den zažil nápor, jenž lze přirovnat k náletu kobylek
na úrodná pole. Takhle nějak se v našem městě slavil příchod věrozvěstů
Cyrila (chcete-li Konstantina) a Metoděje. Vzhledem k tomu, že tihle dva
přinesli do naší země kulturu a písmo, je to tedy vlastenecká reakce nic moc.

Analýza

Martin Mokroš
Celostátní média pojala červencový svátek tradičně, přímý přenos ze mše, a pak pár odborných
rozhovorů s mluvícími hlavami.
Ano, historická témata v televizi
nevím, proč probírají v kulisách,
které mají zatemnění jak za války,
a tak z historiků vidíte opravdu

fejeton

Petra Hežová
Jen málokteré místo je tak
vhodné k tomu, abyste si
tam s gustem a téměř nerušeně od plic zanadávali,
než kabina vašeho auta.
Nejenže tam najdete patřičný klid, abyste zvolili tu
nejšťavnatější nadávku, ale
samotné usednutí za volant
vám poskytne nepřeber-

jen mluvící hlavu, asi nedosahují
výšin uměleckého myšlení pana
režiséra, ale raději bych ty odborníky viděl celé a ne potemnělé.
Jaký to rozdíl sledovat třeba BBC
nebo History Channel.
Neděle 6. července pak přinesla
druhý svátek a to upálení mistra
Jana Husa, no a to už došlo k vrcholnému momentu, neboť jsem

zažil jedno velké nic. Pidireportážička z Betlémské kaple a ještě
kratší šot z Kozího hrádku (místo
Husova působení na Táborsku)
a krátká zpráva, že rodný dům
mistra Jana v Husinci je v dezolátním stavu a zavřený, neboť v něm
probíhá velká rekonstrukce, neboť příští rok se bude připomínat
šestisté výročí mistrova upálení.

Jízda s hvězdičkou

né množství důvodů proč
a na co zrovna nadávat. Jen
co nastartujete (pokud se
to tedy hned na poprvé povede), rozsvítí se kontrolka
ohlašující nedostatek benzínu, což je jasný důvod, proč
bezodkladně začít s proklínáním naftových společností, jejichž ceny benzínu
by nenamíchly snad jedině
věčně klidného Dalajlámu. A když už se konečně
dostanete ve svém vozidle
na cestu, tu se vám před
kola připlete neopatrný
a dle vrávorajícího způsobu
jízdy jistě značně přiopilý
cyklista, kterého přes stažené okýnko počastujete
hned několika náhodně vybranými nadávkami. Kde
se vzalo, tu se vzalo, vozidlo
autoškoly, které vaše zběsilé
troubení kdoví proč nepřimělo k rychlejší jízdě, navíc

se zdá, že se na vás instruktor skrze okýnko obrací
s několika neslušnými gesty,
které mu samozřejmě vzápětí zuřivě oplácíte i s novou
dávkou nadávek. Několik
z nich si necháte i pro chodce, kteří nemají ani tolik
slušnosti, aby se na přechodu
dali do běhu, abyste nemuseli sundat nohu z plynu na
moc dlouho. Díky bohu, že
cíl vaší cesty je už v dohledu
a vy náhodným pohledem
do zpětného zrcátka s hrůzou zjišťujete, že celou dobu
s vámi jela a celé to martyrium plné jadrných slov
absolvovala vaše nastávající
tchýně, která hned po zastavení vozidla s vytřeštěnýma
očima prchá co nejdál od vás
a vaší nevymáchané pusy.
Člověk se holt nenaučí pořádně nadávat, dokud si nesedne za volant…

Konstelace hvězd Prostějova

Bouřky přinesou ochlazení. To se ale týká pouze počasí, jinak v samotném životě půjde úplně o něco jiného. Mnoho Prostějovanů
tento týden prožije bouřky i v rodinném prostředí a následkem bude
naopak hodně horké klima.

Berani - 20.3. až 18.4. Tento týden se seznámíte se
svým budoucím novým partnerem. Půjde ale zatím
pouze o první náznaky společného proplouvání
tímto životem. O to budou schůzky hezčí a romantičtější. Zamilujete se až po uši.
Býci - 19.4.až 19.5. Pořiďte si něco do domácnosti,
ať to stojí, co to stojí. Rozhodně nešetřete na vybavení kuchyně, tady máte obrovské nedostatky.
Pokud vám zbydou nějaké peníze, nepouštějte se
v žádném případě do hazardu!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Většina z vás má to štěstí,
že dovolenou mají ještě před sebou. Potíž je v tom,
že nějak chybí to nejdůležitější, a to jsou peníze.
Musíte se holt letos uskromnit a zvolit takový výlet,
při kterém moc neutratíte.
Raci - 20.6. až 21.7. Vaše rozmrzelost plyne z toho,
že vám pomalu ale jistě končí dovolená. Ale vždyť
doma je taky hezky! No a co, že zase budete muset
chodit do práce, ani tady nebude nouze o humorné
scénky a atraktivní události.
Lvi - 22.7. až 21.8. V lásce byste měli být opatrní
a příliš se neangažovat, spíše pozorovat. Vyhnete se
tak unáhleným krokům. O některé jedince se začne
pokoušet člověk, kterého znají jen od vidění. Držte
se v těchto případech stranou.
Panny - 22.8. až 21.9. Lidé z vás budou mít respekt, ale jenom proto, že okolo sebe šíříte strach
a stres. Co kdybyste aspoň tento týden utrousili
jediné vlídné slovo? Uvidíte, že se v práci i doma
pročistí atmosféra a začnou vás mít rádi.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Tento týden vás budou lákat hlavně aktivity spojené s cestováním a vlastním
rozvojem. Budete se zajímat o nabídku jazykových
kurzů a zřejmě se hned do nějakého přihlásíte.
Chcete postupovat vpřed mílovými kroky.
Štíři - 22.10. až 20.11. Důvod opakujících se bolestí
hlavy lze hledat i u krční páteře. Potřebovali byste se
uvolnit při profesionální masáži. Nestyďte se vyhledat odborníka, nespoléhejte na to, že vás namasíruje
partner. To by dopadlo jinak…
Střelci - 21.11. až 20.12. Nepodceňujte názory druhých, kolegové z práce vám například mohou velmi dobře poradit v lásce. Pokud se jednomu z nich
svěříte, nebudete určitě litovat. Před víkendem si
vyřiďte resty na úřadech, zvlášť ty, které hoří.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Rodičům se ani nesvěřujte se svými plány. Nesdílí totiž stejné nadšení
jako vy a mohli by vám zbytečně pokazit náladu.
Stejně si nakonec uděláte všechno po svém, takže
jakékoliv svěřování je ztrátou času.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vyhýbejte se tento týden
sluníčku, které by vás mohlo nepříjemně spálit.
Pokud se chystáte k moři, nezapomeňte na pořádný krém. A ještě něco, před odjezdem si urovnejte
napjaté vztahy s partnerem, ať se nehádáte.
Ryby - 19.2. až 19.3. Peníze si hlídejte a nikomu
nic nepůjčujte, pokud si dotyčnou osobou nejste
stoprocentně jistí. Už byste je neviděli. Copak jste se
v minulosti už tolikrát nespálili a nepoučili? Buďte
maximálně opatrní okolo svých financí.

Ano šest set let to bylo zaklínadlo
všech. Jako letos nic moc, ale počkejte na příští rok. No, já si tedy
počkám, ale mám obavy, že to
o moc lepší nebude. A proč?
No přece proto, že stovky roků
byl pro církev mistr Jan Hus jen
a pouze kacíř. Až v posledních letech se katolická církev s velkým
skřípěním zubů za Husovo upálení omluvila, ale že by byl někdy
prohlášen za svatého, tak to jsem
zcela klidný, tak daleko reformátorství a obroda církve nedospěje.
Koneckonců katolická liga teď
ovládá naše ministerstvo kultury
a to se projevilo plně při obou svátcích, kdy pan ministr za KDU-ČSL první den vychvaloval do
nebe soluňské bratry a druhý den
pro mistra Jana neměl ani slovo.
Suma sumárum v červenci
máme dva státní svátky, ale pokud budou vycházet na sobotu
a neděli, tak si jich občanstvo
zřejmě vůbec nevšimne, a pokud budeme neustále utlumo-

vat vlastenectví a hrdinské postoje proti bezpráví, tak půjde
celá naše společnost tak leda…
k šípku.
A že vím, o čem mluvím, dokazuje bohužel tragická událost v dalekém Afghánistánu, kde tálibánský
terorista odpálením své bomby
připravil o život i čtyři české vojáky. Možná byste se divili, jaké
reakce jsem se také dočetl na sociálních sítích, bezprostředně po oné
tragické události, a nepochybně až
tato analýza vyjde, očekávám do
redakce dopis od svého oblíbeného anonyma, který nás průběžně
obviňuje z nadržování kapitalizmu, organizaci NATO a žoldáctví, jimiž se prý náš stát zaprodává.
Takže milý anonyme a všichni
podivně smýšlející na Facebooku,
řečeno jednoduše kryptokomunisté. Padlí vojáci jsou pro mne jednoznačně hrdinové, kteří na rozdíl
od „kecálků“ bojují za demokracii
a pokrok, proti mezinárodnímu
terorismu a nebezpečné ideologii,

která se roztahuje po čím dál větší
části civilizovaného světa, a pokud
se jí nezačneme bránit zpřísněním
zákonů a všech bezpečnostních
opatření, tak se můžeme dočkat
vybuchování bomb daleko blíže
než šest tisíc kilometrů daleko.
Tito vojáci nasadili život za to,
aby se světem nešířily zvrácenosti, které se zahalují za líbivá hesla
věčné blaženosti a podobných
náboženských nesmyslů, kterými
jsou krmeny už malé děti, ze kterých pak vyrůstají zfanatizovaní
teroristé, jenž svými bombami
zabíjejí nejen vojáky, ale i své krajany, malé děti, ženy. Jen razantní
postup může šíření tohoto novodobého moru zabránit.
Zkuste se také zamyslet a děkuji
předem aspoň za to, že třeba za
ony padlé vojáky zapálíte svíčku
a příště na státní svátek nepoběžíte do supermarketu, ale zkusíte
zalistovat českými dějinami. Je to
jen malý střípek, jak si uchránit
národní čest a hrdost...

VLASTNÍCI SE STARAJÍ

Tomáš Kaláb
„Všechno patří všem - nikdo
nic nemá - všichni kradou“.
Tak nějak by se dala ve zkratce přiblížit doba reálného
socialismu a její vlastnické
vztahy. Těžké postihy rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví bylo nutnou odezvou režimu na jeho neustálé
nenápadné zmenšování vynalézavými českými hlavičkami.
S nástupem takzvaného svobodného trhu se sice vlastnické vztahy postupně narovnávaly a majetky už mají své
konkrétní vlastníky, ale i zde

přetrvávají významné rozdíly.
Pro názornou ilustraci nemusíme chodit daleko, vezměme
si třeba bytová družstva, jejímiž členy je stále ještě hodně
nájemníků různých typů bytových domů, od klasických
paneláků až po ty modernější.
Uplynulých patnáct let jsem
byl členem jednoho takového
družstva mimo prostějovský
region. Bylo z těch větších, které spravovalo své nemovitosti
ve dvou sousedních městech.
K tomu patřičný aparát, chovající se k družstevníkům tak,
že bylo lépe nemít s ním pokud
možno nic do činění. Prostě
platit řádně nájem, nezbytné
věci pořešit s „domovním důvěrníkem“, jehož zprostředkovatelská mise byla leckdy
nepříliš záviděníhodná. Domy
a vztah nájemníků k nim
podle toho patřičně vypadal.
Teď se stávám členem družstva, majícího ve správě právě
jeden samostatně stojící dům.

glosa týdne
Tedy nějakých třicet partají.
Jestliže jsem za minulých patnáct let nepoznal „svého předsedu“, v novém bydlišti jsem
měl tu čest hned při předávání
bytu. A hned jsem dostal i pár
pokynů k zamýšleným úpravám bytu a stěhování. Někdo
by řekl buzerace. Jenže tady
se všichni cítí opravdu spoluvlastníky svého domu, na kterém jim záleží. Vědí, že za ně
nikdo nic neudělá, a co si sami
pokazí, to musí ze svých prostředků taky napravit. Dům
podle toho taky vyhlíží a dá se
předpokládat, že se tam bude
spokojeně bydlet po všech
stránkách.
Inu, čím víc máte svůj majetek na očích a identifikujete
se s ním, tím více si ho vážíte.
Stará pravda prověřená generacemi našich předků.

Agentura
V Prostějově budou čipováni i lidé!

Zatímco v těchto dnech probíhá
pořádná razie městské policie
na pejskaře a kontrola čipování jejich čoklů, prostějovským
konšelům už leží na stole návrh
na revoluční opatření, které
je všude ve světě známo jen ze
sci-fi filmů těch nejodvážnějších režisérů. Podle informací
Agentury Hóser je ale čipování
jednotlivých občanů Prostějova
natolik zásadním a prioritním
tématem pro drtivou většinu
konšelů, že toto rozhodnutí je
doslova na spadnutí! „Zase
marně přemýšlím, kde jste
tuto informaci vyšťourali, vy
nebetyční rýpalové a bulváři,“
naštvala Agentura Hóser svým
dotazem primátora města Miroslava Nakaseseděla. Jak už
je ale jeho zvykem, když se něco
prolákne, poskytne alespoň tu
základní informaci a vysvětlení.
„Podívejte se, máme zde stovky
dlužníků, co se týká komunálního odpadu nebo nájemného.
Policie zase hledá desítky lumpů, strážníci marně nahánějí

bezdomovce nebo agresivní
chachary, kteří vyhrožují radním defenestrací. A tito všichni
jsou naprosto nedosažitelní,
nemůže je prostě nikdo najít,
zatknout, popravit. Pokud ale
každý občan bude vybaven
čipem, jeho pohyb se okamžitě
ukáže na obrazovkách jednotlivých operačních oddělení.
A o to nám jde, musíme mít
o všech naprostý přehled,“ vysvětlil primátor Nakaseseděl.
„Přesně tak! A navíc budeme za pár měsíců vědět, koho
jednotliví občané volili. Nové
moderní čipy pro lidi mají totiž
dokonce odposlouchávací zařízení, takže budeme mít přehled
i o tom, co si o nás lidé povídají
a jak nám nadávají. A podle toho
budeme postupovat,“ dodal Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek primátora. Jediným radním, který s opatřením nesouhlasí, je náměstkyně primátora
Ivana Hemeráková. „A to jako
budu muset i štěkat? Já myslela, že čipy stačí implantovat jen

psům a kočkám! Toto je opatření proti lidským právům! Já
s ním nesouhlasím, radši vezmu
nohy na ramena a odstěhuji se
do Monaka. Stejně jako slečna
Kvitová,“ rozčílila se náměstkyně pro školství a kulturu.
Ovšem čipování lidí nachází
podporu také u opozičních zastupitelů. „Když jsem něco takového navrhoval v roce 1989,
chybělo už jen hrozně málo
k tomu, aby to tenkrát prošlo.
Pak ale přišli ti, co začali cinkat
klíči na náměstí a bylo po čipování. Nu což, aspoň se k tomuto
kroku vrátíme po pětadvaceti
letech. Každopádně ale musíme
schválit imunitu všech zastupitelů proti tomuto čipování,“
nechal se slyšet komunistický
komunální politik, jenž si nepřál zveřejnit své jméno.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Tam nevlezu!
Když jsem si přečetla článek ve Večerníku o tom, že
přehrada je stále liduprázdná
a moc lidí stále nenašlo odvahu se vykoupat, vůbec jsem se
nad tímto zjištěním nepodivovala. Já osobně bych teď do
vody v Plumlovské přehradě
nevlezla. Mám k tomu dva
důvodu. Nevěřím vůbec tvrzení Povodí Moravy, že voda
je naprosto čistá a bez sinic či
jiných svinstev. Stačí se totiž
jen podívat na hladinu, po které plavou zelené fleky, u kterých je jen těžko určit, z čeho
pocházejí. Daleko víc mě ale
od koupání odrazuje skutečnost, které jsem byla svědkem
při nedávném bigbítovém festivalu. Desítky návštěvníků
totiž ke své malé potřebě nepoužívalo suchých záchodků,
ale čůraly přímo do přehrady!
Takže vážení, v močůvce se
rozhodně koupat nemíním!
Jana K., Prostějov

Nic příjemného
Asi po deseti letech jsem navštívila Prostějov, ve kterém
žijí moji vzdálení příbuzní. Je
to krásné město. Při mé dovolené mě ale příliš nenadchla
jedna jediná záležitost. Během každého dne pobytu ve
vašem městě jsem navštívila
hned několik zahrádek u kaváren či restaurací na náměstí
T. G. Masaryka. U kafíčka
jsem se cítila vždy krásně, ale
jen do doby, než se kolem stolů začaly procházet pochybné
existence. Jednou na zahrádce obtěžovali bezdomovci
a požadovali cigaretu nebo
nějakou tu korunu, v jednom
případě se v blízkosti letního
posezení u cukrárny tak poprali Romové, že přitom povalili několik stolů. A co byl
vrchol, minulou sobotu dopoledne, když jsem si se sestřenicí vychutnávala kávu před
Zlatou bránou, nás otravovala cikánka a snažila se nám
vnutit ke koupi zlaté prsteny.
Když jsme odmítly, začala
nám nadávat tak sprostě, že
pokud bych zmínila jednu jedinou nadávku, nemohli byste
ji v novinách ani otisknout.
Cítila jsem se v Prostějově parádně, ale to posezení v centru
města nějak nevyšlo…
Jindřiška Kalábová,
Karlovy Vary

Začarované místo

Smetanovy sady jsou podle
mého názoru zdařile rekonstruované. Rád v tomto
parku posedím, zvláště teď
o prázdninách s vnoučaty. Už
delší dobu si ale všímám, že
na lavičkách u kina Metro se
opět jako v předešlých letech
scházejí podivné existence,
které zrovna dvakrát důvěru
nevzbuzují. Buďto zde hodně mladí jedinci pokuřují,
většinou marihuanu, nebo
zde posedávají bezdomovci popíjející krabicové víno
a močící na hradby. A když
se k nim ještě přidají Romové, kteří se buďto hlasitě hádají nebo se dokonce perou,
tomuto místu bych doporučil
se obloukem vyhnout. Toto
místo za Metrem je podle mě
začarované a pro slušné občany nepřístupné.
Josef Maleček, Prostějov
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Už vás nebaví sedět doma? Tak vezměte kolo, brusle, auto či pevné
boty a vyrazte na výlety. V okolí Prostějova najdeme mnoho krásných míst, která stojí za to navštívit. A co vy? Kam jezdíte na výlety
v našem okolí? Na to jsme se ptali v uplynulém týdnu…

JEZDÍTE V OKOLÍ PROSTĚJOVA
NA VÝLETY? A KAM?
Jiří KUBÍČEK
Prostějov

Ivana HAVRDOVÁ
Olomouc

ANO

ANO

Ty jo, to je kočka!
„Kdepak jsem ji už viděl?”
Kocourek Sheldon žijící
v jednom z prostějovských bytů si v horkém
letním odpoledni vyskočil
na okenní parapet. Líně
se protahoval a chystal
se, že se tu natáhne, jak
mívá ve zvyku. V tom
ho náhle něco upoutalo.
Na spánek už neměl ani
pomyšlení. Rázem se od
okna nemohl vůbec odtrhnout. Co mu v tu chvíli
běželo hlavou?
Prostějov/mls

„Moc rád. V okolí Prostějova
je mnoho hezkých míst, kam
stojí za to vyjet na výlet. Jezdíme do Náměště na Hané na
zámek, do Čech pod Kosířem
na procházku parkem či také
na zámek, dále také do Slatinic, jak do lázní, tak i na procházky. Zavítáme také do Olomouce na Floru a pak ještě do
Kroměříže na zámek i květné
zahrady, nesmím zapomenout
ani na Plumlovskou přehradu
a zámek.“

„Na výlety jezdím, ale mám
na ně méně času, než bych
chtěla a potřebovala. Teď
o prázdninách si snad ale
nějakou chvilku najdu. Já
jezdím na výlet i přímo do
Prostějova, jezdíme sem hrát
s kamarády fotbal. Také míříme na Plumlovskou přehradu
a na zámek, dále pak na výstavy a festival do Náměště
na Hané. Hodně jezdíme
v okolí Prostějova na kole,
kde využíváme cyklotrasy.“

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Ty jo, to je kočka! Ta ouška,
ty tlapky a hlavně ten zadeček!
Je úžasná! Jak vrtí s tou svou
prdelkou, když jde jen tak po
ulici. Kam jdeš? Počkej!”
Černobílá kočka procházející
se v horkém letním podvečeru
po chodníku zmizela za keřem.
Sheldon byl zoufalý. Naštěstí se
kočička po chvilce opět vynořila.
A Sheldon si v tu chvíli uvědomil,
že ji odněkud zná. Kdesi hluboko
v jeho srdci se cosi zachvělo.
„Jenže, jak se jmenuje? To
snad není možný! Vždyť široko
daleko znám každou kočku. Kde
jsem ji jenom viděl. To mám
z těch bílých medvědů. Člověk
si do mlíka občas dá panáka
vodky a takhle to dopadá. Absolutní výpadek paměti. Měl

Odkud ji znám? Kocourka Sheldona v horkém letním podvečeru na
ulici zaujala neznámá kočičí kráska.
Foto: archiv Lucie Bednářové
bych toho nechat,” uvažoval
Sheldon. Neznámá kočičí kráska
si vyskočila na lavičku a svým
růžovým jazýčkem si začala
přejíždět po přední tlapce. To
gesto bylo Sheldonovi velice
povědomé. Jako by ho už viděl
tisíckrát. „Je to jasné! Musel
jsem s ní něco mít!!! Vždyť si
přesně vybavuji, jak povystrkuje
jazýček, když je vzrušená. I to,
jak při tom přivírá oči. A dokonce
vím, jaký má pelíšek. Musela mě
pozvat k sobě domů! Asi to s ní
bylo hodně vášnivé! Ale sakra,
jak to, že nevím, kdy a kde to
bylo! Tohle bych si přece měl
pamatovat!” vyčítal si Sheldon,
kterého už pomalu začínala zachvacovat panika. „A je to tady!

Mám sklerózu! Nebo Alzheimera? Měl bych na to brát nějaké
prášky. Někde jsem slyšel, že to
postihuje čím dál mladší kocoury. To už si nikdy nebudu
schopen nic zapamatovat?
K čemu pak všechny ty moje rejdy s krásnými kočkami budou?
A budu jich vůbec schopen?
Začnu pro jistotu brát tu viagru. Ale i tak... Celý můj život je
v háji!” zoufal si Sheldon.
Neznámá kráska venku mezitím dokončila svoji hygienu
a seskočila z lavičky.
V tu chvíli se Sheldonova tvář
rozzářila. Vzpomněl si... „Kašlu
na prášky! I na viagru! Dám si
raděj Whiskas! Vždyť ona hrála
v té televizní reklamě..!”

Jedinečná volba pro tyto dny! Přestože při milování v autě
může dojít k řadě zranění, patří tento dopravní prostředek
mezi naše nejoblíbenější netradiční místa pro sex vůbec.
Proč je sex v autě tolik oblíbený? Důvodů je hned několik.
V první řadě tento způsob milování vyhledává většina
těch, co nemají možnost sexu v jiném v prostředí. A nemusí jít vždy o nevěru, ale například i o mladé lidi bez
vlastního bydlení. Další sortu tvoří ti, kdo hledají jakoukoliv
alternativu běžné postele, a pak také ti, co mají rádi spontánnost či nebezpečí.
Nepodceňujte ale výběr místa. Ať už vás k milování
v autě dožene cokoliv, vždy myslete na svou bezpečnost. Pokud možno se tedy vyhněte sexu za jízdy. Je
to skutečně nebezpečné a to nejen pro vás, ale i pro
ostatní účastníky provozu. I když mnozí z vás běžně při
řízení provozují orální sex či masturbují, uvědomte si,
že za většinu nehod může i vteřinka nepozornosti. Obezřetní byste měli být i při výběru místa pro zastavení.
Upřednostňujte místa, kde nebudete bránit silničnímu
provozu ani dalším činnostem. Nikdy neparkujte z kopce tak, abyste se při případném nechtěném odbrzdění
ruční brzdy nerozjeli. V zimě zase zapomeňte na garáže
a jiná uzavřená místa, abyste se neotrávili výfukovými plyny.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Žhář, který zapálil altánek

jak šel čas Prostějovem ...

Svatoplukova ulice

v Seloutkách, vypátrán nebyl
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 29. ČERVENCE 2013

Často měnila své jméno. Svatoplukova ulice patří k důležitým městským tepnám. Spojuje hlavní vlakové nádraží s centrem města. V průběhu let několikrát měnila své pojmenování
postupně od Vrahovské, Nádražní, Svatoplukovy ulice, třídy
Viktorie, Rooseveltovy třídy a Gottwaldovy třídy. Současný název je platný od roku 1990. Na snímku vidíme podobu ulice na
počátku 20. století. Vlevo na fotografii stávala později obuvnická
továrna Wolf a Franže a v letech 1934 - 1939 zde byla vystavěna oděvní továrna Jana Nehery (pozdější Dona Prostějov).
Po pravé straně na konci ulice vykukuje věž barokního kostela
sv. Jana Nepomuckého, postaveného v letech 1751-1755
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Dolní ulice
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PAŠTIKY...

Svačinka paštika
100 g

Májka
48 g

Bůčková
130 g

Drůbeží
paštika 100 g

Královská
paštika 190 g

Játrovka
100 g

19,50

10,90

31,90 (120g)

9,90

-

8,20 (120g)

-

-

-

9,90 (130g)

-

-

11,90

11,50

14,90

9,90

29,90

9,90

18,90

10,90

16,90

6,50 (130g)

-

16,90 (130g)

11,90

10,90

11,90 (100g)

9,90

-

11,90

17,90

10,90

19,90

13,90

-

17,90

Naše RESUMÉ
Něco na chleba nebo na čerstvý
rohlíček? Pak jedině dobrou
paštiku! Pro Svačinku si běžte
do Billy nebo Teska, pro malou Májku zase kromě Billy do
všech ostatních supermarketů.
A jsme zase u Billy, tady
rozhodně kupte bůčkovou
paštiku, drůbeží pak zase vychází nejlevněji v Kauflandu.
Když pomineme paštiku
královskou, kterou najdete
jen v Bille, tak pro „játrovku“
spěchejte určitě do Alberta.
Takže si pochutnejte!
Průzkum proveden
ve středu 23. července 2014

Seloutky/mik - Lidé se Seloutek běsní vztekem. Někdo zapálil vyhlídkový altánek nad obcí. Hasiči jsou přesvědčeni, že za požárem
stojí žhář. Obci tak vznikla škoda za více než 60 tisíc korun. „Ve
čtvrtek kolem sedmnácté hodiny došlo v Seloutkách k zahoření
obecního dřevěného altánku. Vyšetřovatel z hasičského sboru po
ohledání uvedl, že příčinou požáru je úmyslné nebo nedbalostní
jednání. Věc je šetřena pro podezření z trestného činu poškození cizí věci,” potvrdil Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Policie ČR.

ČERVENEC 2014
Seloutky/mls - Kdo vyhlídkový altánek v Seloutkách zapálil? To
se místní už asi nikdy nedozví. „Nikdo vypátrán nebyl. Z policie mi přišlo, že pachatel zůstává neznámý,” řekl nám v průběhu
uplynulého týdne starosta Seloutek František Kaprál. Na bývalém
spáleništi už nyní stojí nový altánek. „Slavnostně jsme ho otevřeli
poslední dubnový den při oslavách pálení čarodějnic. I s úpravami okolí nás jeho stavba přišla na celkem sto šedesát tisíc korun,”
doplnil starosta obce. Po opakovaných útocích vandalů se v obci
rozhodli pro změnu stavebního materiálu. „Původně byl altánek
dřevěný, po předchozích špatných zkušenostech jsme ho nechali
udělat betonový, dřevěnou má pouze střechu. Dřevo se sice do
přírody více hodilo, na druhou stranu třeba těžké betonové lavice nikdo neukradne, jako se to stalo s těmi dřevěnými,” srovnal
František Kaprál. Stavba je konstruovaná tak, aby byla fakticky
nezničitelná. „Teď už víme, že když dnes chcete něco postavit, tak
to musíte udělat tak, aby to nešlo ani ukrást ani zapálit,” shrnul na
závěr své trpké zkušenosti František Kaprál.

Ozbrojené přepadení vyřešeno

Bufetář si vše vymyslel!
K překvapivému rozuzlení
dospělo intenzivní vyšetřování ozbrojeného
loupežného přena fotbalety padení
lovém hřišti ve
Vrahovicích.
Jak jsme informovali minulý
týden, zdejší prodavač z občerstvení nahlásil policii, že tři čtvrtě
hodiny po půlnoci ze středy na
čtvrtek ho neznámí pachatelé pod
pohrůžkou zbraně a dalšího násilí donutili vydat tržbu v hodnotě
5 165 korun. „Provedeným šetřením kriminalistů bylo zjištěno,
napsáno
před

10

že poškozený si celou událost vymyslel. Uvedenou částku si čtyřicetiletý muž po skončení pracovní doby vzal sám z pokladny
a peníze použil pro svoji potřebu.
Svému zaměstnavateli i policii
poté uvedl, že byl přepaden a peníze mu byly odcizeny,“ sdělila
nám tisková mluvčí prostějovské
policie Alena Slavotínková.
Bufetáři z vrahovického fotbalového hřiště nyní za lež hrozí vězení. „Muži bylo sděleno obvinění
pro trestné činy zpronevěry a poškozování cizích práv. V případě
uznání viny mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody,“ potvrdila
Alena Slavotínková.

Zpravodajství
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Chystá se úplný zákaz kouření ve všech restauracích
Co na to provozovatelé prostějovských hospod?

Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na vaše dotazy
anebb vš
aneb
vše
še co potř
potřebujete
třebbujette vědě
vědět
ědě
dětt
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
Dotaz číslo 8
do naší poradny:
Dobrý den, jak je to s příležitostným nájmem movitých věcí. Pokud jsem pochopil správně, není
povinností danit příjem z tohoto
do výše 30 000 korun. Vztahuje
se i na nájem aparatury k ozvučení? A co je vlastně považováno
za příležitostný nájem?
„V souladu s §10 odstavce 3 písmena a) zákona o daních z příjmů
jsou příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí osvobozeny
od daně až do výše 30 000 korun
ročně. V daném případě tedy
nemusíte svůj příjem zdanit ani
podávat daňové přiznání k dani
z příjmu. Pokud jsou vaše příjmy
příležitostné a nevykazují znaky
soustavnosti, nemusíte ani vlastnit
živnostenský list. Obecná definice
příležitostné činností neexistuje,
ačkoli byla již předmětem několika soudních rozhodnutí. Obecně
se má za to, že příležitostná činnost je činností časově omezenou,
ojedinělou, vyplývající většinou
z nahodilých a nepředvídaných
okolností. Naopak, pokud se činnost opakuje nebo občan vyvíjí
určité aktivity k jejímu uskutečňování či zopakování, jedná se
o činnost soustavnou, tedy podnikání. Ve vašem konkrétním
případě, pokud bude aparatura zapůjčena pouze jedenkrát, bude se
jednat o činnost příležitostnou. Při
dvojím zapůjčení již bude nutno
prokazovat nahodilost (s nepředvídatelným výsledkem), při více
zapůjčeních již půjde patrně o činnost soustavnou.
Své dotazy pište v rubrice Daňová
poradna na www.naiclerova.cz

Nový protikuřácký zákon počítá se zákazem kouření
ve všech restauracích, hospodách, barech i na diskotékách. Zákaz chce prosadit nejen ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), ale i poslanci
hnutí ANO. V platnost by nový zákon mohl vstoupit
už začátkem roku 2016. Někteří provozovatelé prostějovských restaurací jej vítají, najdou se však i jeho
tvrdí odpůrci.
Praha, Prostějov/mik
Pokud by se schválil úplný zákaz
kouření, nejvíce by se to zřejmě
dotklo klasických pivnic. Jejich
majitelé si něco takového vůbec
neumějí představit. „Jestli ti pitomci prosadí úplný zákaz kouření, tak nás zlikvidují. Dokážete
si představit chlapa na pivu bez
cigarety? To raději všichni budou
kouřit doma v obýváku s lahváčem v ruce. Něco takového by byl
konec všech hospod,” rozohnila se provozovatelka Hospody
U Boženky v Olomoucké ulici.
Právě pivnic by se nový proti-

kuřácký zákon ovšem dotknout
nemusel. Platit má totiž v zařízeních, kde se podává jídlo. „Úbytek zákazníků by byl určitě větší
v pivnicích či v barech než v restauracích, kde se vaří. Těch by
se zas tolik negativně dotknout
nemusel,” prohlásil Jan Belo,
který provozuje Bar Plzeňka
v Krasicích i restauraci Beseda na
prostějovském Žižkově náměstí.
Hostinští upozorňují, že ve vnímání zákazu kouření v restauracích došlo za poslední dobu
k výraznému posunu. „Před takovými deseti lety bych si něco
podobného nedokázal absolutně

představit, teď už s tím nemám
problém. Zákaz kouření v restauracích, kde se podává jídlo, bych
klidně zavedl hned,” potvrdil Luděk Chmela, provozovatel restaurace U Chmelů.
Podobně mluvila i řada dalších.
Někteří si však uvědomují i možné
komplikace. „Hosté si půjdou zapálit ven, budeme muset vymyslet,
jak to udělat, aby nám třeba neutíkali bez placení,” upozornil Marcel
Pilka z restaurace Fiesta.
S úplným zákazem kouření
nejen v restauracích, ale na všech
veřejných místech přišlo z evropských zemí jako první Irsko, kde
to platí od roku 2004. Poté s různými úpravami následovaly další
státy. V restauracích se tak už nesmí kouřit ve Francii, Velké Británii, Bulharsku, Španělsku, Itálii, Řecku, Bosně a Hercegovině,
Černé Hoře, Makedonii, Finsku,
na Islandu, v Litvě, Nizozemsku,
Norsku, Portugalsku, ve Švédsku, na Ukrajině i ve Vatikánu.

Josef Přikryl kumpána obral o podíl TVRDÁ SRÁŽKA v Olomoucké ulici
(Dokončení ze strany 2)

Policie ukradené
peníze vrátila
otci pachatele

Z výpovědi Josefa Přikryla vyplynula i kuriózní skutečnost, že část
z ukradených peněz se na nějaký čas
dostala i do rukou policie. Stalo se to,
když slečna Kvapilová ujížděla před
policejní hlídkou, a byla nakonec
zadržena. „Policie peníze, které
měla v autě, zabavila. Šlo asi o šest
set tisíc korun. Následně putovaly na
účet mého otce, kterému jsme řekli,
že jsem si je vypůjčil,” dodal Přikryl.
Právě na kontě Přikrylova otce by
tak ještě část z ukradených peněz
měla být, zbytek už bude zřejmě
nenávratně rozházený.
„Práskl” na něj
zapálení Golfu

Josef Přikryl si po návratu z vězení
od konce letošního února nežil

vůbec špatně. Fakt, že obral „kamaráda” o více jak půl milionu
korun, ho očividně nijak zvlášť netrápil. „Protože nemohl řídit, dělal
jsem mu v té době řidiče. Vozil jsem
ho různě po Prostějově třeba na
Olomouckou, když chtěl třeba zajít
k rodičům na oběd,” přiznal
se Petr Peška. Přátelství obou
mladíků, které spojila záliba ve
večírcích a pervitinu, se však
v té době už definitivně chýlilo ke
konci. Petr Peška se totiž zřejmě
dovtípil, kde skutečně skončily
„jeho” peníze z krádeže. Kromě
toho se dostal pod vliv přítelkyně,
která ho chtěla „mít pro sebe”.
A na velké trable bylo zaděláno.
„Začátkem března jsme projížděli
s Pepou po Krasické. Na parkovišti
před paneláky tu stál Golf. Pepa řekl,
že nám předvede show. Vystoupil
a šel k němu. Když jsme odjížděli,
ještě jsem zahlédl, že se v zaparkovaném autě objevilo něco
červeného. Po dvaceti minutách
jsem projížděl kolem, auto už

bylo v plamenech a zasahovali
u něj hasiči,” naprášil Petr Peška
na policii svého kumpána.
Ten vše zarytě popíral. „Můžu
k tomu říct jen tolik, že jsem to prostě
neudělal,” reagoval Josef Přikryl.
Vypovídala
řada svědků

Jisté je, že po tomto nečekaném
rozkolu mezi oběma muži měli
kriminalisté usnadněnou práci. Oba
bývalí kumpáni se začali vzájemně
napadat a mimo jiné se naplno
rozmluvili i o okolnostech „milionové” krádeže. Kromě všech
tří zlodějů u soudu vypovídala
i řada svědků, mezi nimi nechyběli
poškození stejně jako někteří
příslušníci „zlaté drogové mládeže”
z Prostějova. V případě odsouzení
budou muset oba mladíci i slečna
pořádně šetřit, aby dokázali splatit
vysokou škodu, kterou způsobili.
Rozsudek tak dosud nepadl, jednání
bylo odročeno.

NEBEZPEČÍ ve Vrahovické ulici trvá
Seniora na kole srazil mladý řidič!

Prostějov/mik – Obyvatelé
Vrahovic, stejně jako většina
prostějovských radních, kteří
volají po okamžitém vybudování
cyklostezky ve Vrahovické ulici,
mají další důvod k obhajobě
svých argumentů. Minulý týden
zde totiž došlo k další závažné
havárii mezi autem a cyklistou!
„Ve středu 23. července kolem půl
desáté ráno došlo ve Vrahovické
ulici v Prostějově ze zatím přesně
nezjištěných příčin ke střetu mezi

osobním vozidlem a cyklistou.
Z prvotního šetření vyplývá, že
ke střetu vozidla Ford Escort,
které řídil dvaadvacetiletý řidič,
s dvaaosmdesátiletým cyklistou
došlo v okamžiku, kdy senior na
kole, který jel směrem do centra města souběžně s osobním
vozidlem, odbočoval vlevo,“
uvedla k popisu srážky Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl

Výzva Policie ČR
V souvislosti s touto dopravní nehodou se prostějovští policisté obrací se
žádostí o pomoc na případné svědky, kteří by mohli svým svědectvím
pomoci při objasňování nehody, aby kontaktovali kriminalisty Skupiny
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR v Prostějově na telefonním
čísle 974 781 457, případně kdykoliv na telefonní lince 158.
dvaaosmdesátiletý muž vážná u cyklisty, vzhledem k jeho zranění,
zranění s blíže neustanovenou do- byl nařízen odběr krve. Míru
bou léčení, se kterými byl převezen zavinění, přesné příčiny a okoldo olomoucké nemocnice. Řidič nosti nehody policisté šetří. Hmotná
vozidla zraněn nebyl. „Alkohol u škoda byla vyčíslena na 10 500 kořidiče vyloučila dechová zkouška, run,“ dodala mluvčí krajské policie.

Miloš Košíček rozdával světlo laskavosti a víry
Prostějov/mls - Vypsat všechny
peripetie života prostějovského
faráře Miloše Košíčka by vydalo
na celý rozsáhlý román. Společným jmenovatelem všech kapitol
by v jeho případě byla nezměrná
duchovní energie a pochopení
pro každého člověka, ať už byl
jakýkoliv.
Miloš Košíček se narodil 13. srpna
1950 v Brně. V roce 1979 se přestěhoval do Prostějova. Za komunismu pracoval jako topič, pojišťovák
či uklízeč. Aktivně se zapojil do

Soumrak českých hospod? Podle Asociace hotelů a restaurací by kouření neměli regulovat politici,
ale trh. Jak se projeví případný plošný zákaz, nedokáže zatím nikdo přesně odhadnout. Ilustrační foto

protikomunistického disentu. Tiskl
a do Prahy vozil tehdy nelegální samizdatové časopisy jako Teologické texty či Čtení do krosny, stejně
jako knihy v edičních řadách Orientace a Duch a život. Po sametové
revoluci se stal ředitelem Domova
důchodců v Nerudově ulici, těsně
před svými padesátými narozeninami dostudoval magisterský obor
teologie, psychosociální vědy a pedagogiku. Po prodělané rakovině se
rozhodl trvale pro cestu duchovního. S manželkou Světluší vychovali
tři dcery - Milenu, Irenu a Marianu.
Jako člověk Miloš Košíček vynikal
jak svojí zásadovostí a pravdivostí k

sobě samému, tak i nezměrnou tolerancí vůči ostatním. Měl také smysl
pro humor a obdivuhodný nadhled.
„Byl to neobyčejně laskavý muž
s pochopením pro každého člověka zejména pak pro lidi slabé
a stojící na samém okraji společnosti. Zároveň byl hluboce věřícím
božím služebníkem. Díky své činorodosti se mu dařilo lidi sdružovat
apředávatjimsvojiduchovníenergii
i vnitřní pokoj,” zavzpomínala na
svého dlouholetého kolegu Ivana
Krejčí. „Asi nejvíce ho vystihuje
charakteristika, kterou mi v textové zprávě poslal jeden z našich
přátel. Ten napsal, že s Milošem

Košíčkem odešel skutečný šlechtic ducha,” dodala Ivana Krejčí.
V předvečer Štědrého dne v roce
2011 se v prostějovském Husově
sboru sešlo několik desítek lidí, aby
tichou motlidbou zavzpomínali na
našeho prvního polistopadového
prezidenta. „Děkujeme ti Bože za
Václava Havla, jehož každodenní
slušnost a schopnost mít rád lidi
nejrůznějších kultur byla inspirací
pro mnohé z nás. Byl to duchovní
člověk. Určitě bude zajímavé jeho
setkání se Stvořitelem,” řekl během
této zádušní mše Miloš Košíček.
O něm samotném se v tomto směru
nedá napsat nic výstižnějšího.

Prostějov/mik – Rána jako z děla
se hned v pondělí minulého týdne
rozlehla hodinu před polednem
Olomouckou ulicí. Na křižovatce
u Moravy došlo ke srážce dvou
osobních vozidel. Zřejmě poté,
co řidič vyjíždějící ze Šafaříkovy
ulice nedal přednost ženě za volantem Volkswagenu.
„V pondělí 21. července kolem
jedenácté hodiny dopoledne došlo
v křižovatce na Olomoucké ulici
v Prostějově k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Z prvotního
šetření vyplývá, že ke střetu došlo
v okamžiku, kdy vozidlo Opel
Omega, za jehož volantem seděl
osmapadesátiletý řidič, vyjíždělo
z ulice Šafaříkovy, označené jako
vedlejší silnice. Po hlavní komunikaci ve směru od Držovic projíždělo v tu chvíli osobní vozidlo
Volkswagen Passat řízené šestatři-

Prásk! Rána způsobená touto nehodou byla v pondělí slyšet stovky
metrů od křižovatky v Olomoucké ulici.
Foto: Policie ČR
cetiletou ženou. Došlo ke srážce, po
níž zůstala obě vozidla stát značně
poškozená v křižovatce,“ popsala
Večerníku pondělní karambol Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Tvrdá srážka si naštěstí nevyžádala žádné drastické následky na
zdraví obou řidičů. „Podle prvotní
lékařské zprávy došlo při nehodě
k lehkému zranění řidičky Volks-

wagenu, která byla po ošetření
v nemocnici propuštěna do domácího léčení. Muž za volantem Opelu
vyvázl bez zranění. Požití alkoholu
před jízdou bylo u obou vyloučeno
dechovou zkouškou, hmotná škoda
byla vyčíslena na padesát tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské policie
s tím, že míru zavinění nadále šetří
policisté dopravního inspektorátu
a zjišťují všechny okolnosti havárie.

KŘIŽOVATKA SMRTI doznala změn
Prostějov/mls - Kamion za kamionem a to ve dne i v noci projede
Fanderlíkovou ulicí v Prostějově. Úzká silnice však na takový
provoz rozhodně není stavěná,
což platí i o křižovatce s Kosteleckou ulicí. Nelze se proto ani
divit, že zde letos v březnu došlo
k tragické dopravní nehodě, při
které zemřel

Hlavní problém je jinde. Na křižovatce ulic Kostelecká a Fanderlíkova se místo značky „Dej přednost v jízdě” objevila „stopka” a dlouhá bílá čára.
Místní pochybují, že tyto, podle nich kosmetické
úpravy, budou stačit.
Foto: Martin Zaoral

S omezením kamionů
ve Fanderlíkově ulici se ´Dej přednost
v jízdě´ za
´STOPku´. Přiovšem nepočítá byla
i bílá čára na
cyklista. Večerník se zajímal, jak
se tři měsíce po této tragédii situace změnila.
Řidič kamionu, pod jehož koly cyklista v březnu zahynul, z trestného
činu ublížení na zdraví obviněn nebyl. Alespoň prozatím. „Vzhledem
ke složitosti této nehody nebylo její
prošetřování dosud ukončeno. Ve
věci se rozhodne až po obdržení
znaleckých posudků,“ reagovala na
náš dotaz Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Křižovatka Fanderlíkovy a Kostelecké ulice už ale určitých změn
doznala. Tím nejviditelnějším
je rozhodnutí vyměnit značku

vozovce upozorňující
na blížící se křižovatku.
„Navrhovali jsme mimo jiné také
odstranění reklamních tabulí,
přemístění autobusové zastávky
či pokácení tří stromů z blízkosti
křižovatky. Ne všechny naše požadavky vedoucí k větší bezpečnosti
byly ovšem přijaty,“ vyjádřil se pro
Večerník Michael Vafek, dopravní
inženýr prostějovské policie.
Mnozí z Prostějovanů tudíž
pochybují, že uvedená opatření
budou stačit. Upozorňují přitom, že hlavní problém spočívá
ve skutečnosti, s níž zřejmě těžko něco někdo provede. Poměrně úzkou Fanderlíkovou ulicí
totiž projede velké množství
kamionů mířících především
z prostějovských pekáren či

Starorežné. A pokud tyto podniky nezkrachují, což by si nikdo
z Prostějovanů určitě nepřál, tak
se situace ani v budoucnu opravdu
nezmění. „Vzhledem k umístění
průmyslových podniků v dané
lokalitě se neuvažuje o změně dopravního režimu ani se nepočítá se
změnou šířkového uspořádání této
komunikace,“ reagoval na naše
dotazy Michael Vafek.
Nedá se přitom ani předpokládat,
že by Starorežná začala opět využívat železniční vlečku, která kdysi
vedla až k areálu pivovaru bratří
Winterů, kde likérka nyní sídlí.
„Dělám tu už dlouho a nepamatuji, že by po ní jel vlak. Vlečka byla
rozebrána a do podniku už dávno
nevede,“ upozornil Večerník v této
souvislosti jeden ze zaměstnanců
likérky.
Tak snad budou všichni natolik
opatrní, že k další tragédii, podobné smutku z března, nedojde...

Peníze na pozemky po OP půjčil „král hazardu“ Miroslav Barnet, Bulharskou čeká revitalizace

podnikatel Petr VRTAL SPOJENÍ s majiteli ODMÍTÁ...

roku. Jako její jednatel je v obchodním rejstříku uveden Ondřej
Batta z Kralic na Hané, který je
Prostějov/mls – Také vás zajímá, zároveň jednatelem prostějovské
kdo stojí za společností, která je firmy PV Recykling. Majitelem
oficiálně majitelem pozemků po této firmy, obchodující se starým
zkrachovalém Oděvním podni- kovem, sídlící kousek od dnes již
ku. A kde sehnala osmapadesát bývalého areálu Oděvního podmilionů korun na koupi celého niku ve Vrahovicích, je však Petr
areálu? O tom se v Prostějově Vejrosta žijící v novostavbě na
i po odstřelu šesti budov stále okraji Držovic.
živě spekuluje. Večerník se vy- Kde však „lidé z kovošrotu“
vzali 58 milionů korun na koupi
dal do malého pátrání...
Astria Group se po krachu OP celého areálu? Jisté je, že Astria
Prostějov stala vlastníkem celé- Group si na tento obchod musela
ho areálu už na začátku letošního půjčit. Z katastru nemovitostí

totiž vyplývá, že její vlastnictví
je omezeno zástavou. Ta je ve
prospěch společnosti Tarcu 2190,
kde hlavní roli hraje olomoucký
„král sázek“ Miroslav Barnet.
Osmapadesátiletý muž podnikající
v tvrdém hazardu zejména s videoloterijními terminály rozhodně
nemá o peníze nouzi. Vlastní hned
několik firem, hodnota jeho „nejcennější“ společnosti Gate seven se
odhaduje na 2,38 miliardy korun.
K celé záležitosti týkající se OP
Prostějov se však Miroslav Barnet
odmítá jakkoliv veřejně vyjadřovat.
V Prostějově se v souvislosti

s novými majiteli areálu také
hojně skloňuje jméno majitele
firmy PV auto. Co je na tom
pravdy?
„Pokud se týká vlastníků areálu
OP Prostějov, pak se v tuto chvíli
nemám k čemu vyjadřovat, jelikož
nejsem v této věci zúčastněnou
osobou. Jako obyvatel Prostějova, který se zajímá o aktuální dění
jsem rád, že místo duchů, kterým
Oděvní podnik poslední roky byl,
dostane po demolici novou šanci. Věřím, že v budoucnu na této
ploše vyroste něco smysluplného, kde lidé z města opět najdou

práci,“ reagoval na dotaz Večerníku ohledně svého možného
spoluvlastnictví areálu Petr Vrtal.
Městem přitom kolují „zaručené“
zprávy, že právě on je v pozadí
celé transakce. „Tyto informace
jsou mylné. Například pana Barneta prakticky neznám,“ vyjádřil
se v této souvislosti Petr Vrtal.
„Více se k celé záležitosti nebudu
po mobilním telefonu vyjadřovat,“
uzavřel náš nedávný prostějovský
podnikatel.
Večerník bude po okolnostech
prodeje a blízké budoucnosti i nadále pátrat.

Prostějov/mls - Ještě letos by měla
proběhnout revitalizace vnitrobloku mezi ulicemi Bulharská,
Okružní a Dr. Horáka. Přinést by
měla asi čtyřicet nových parkovacích míst.
Kromě vybudování nových míst
pro stání aut tu radnice plánuje opravy chodníků a silnic. Vybuduje se tu
i část cyklostezky. „Vzrostlá zeleň
přitom zůstane v podstatě nedotčena,“ poznamenal šéf Odboru a investic prostějovské radnice Antonín
Zajíček. Přestože projekt ještě není
zcela hotov, radnice by vnitroblok
ráda opravila už tento rok. Některým
z místních se však už nyní její plány
příliš nezamlouvají. „Nelíbí se mi,
že budou parkoviště z každé strany dětského hřiště,“ postěžovala si
Květoslava Ležáková. Zástupci prostějovské radnice si v této souvislosti

uvědomují, že se nikdy nezavděčí
všem. „Držíme se pravidel, která
jsou pro podobné projekty obvyklá
a zároveň se snažíme hájit postoj
většiny,“ reagoval Antonín Zajíček.

Přibudou parkovací místa.
Vnitroblok ohraničený ulicemi
Bulharská, Okružní, Waitova
a Dr. Horáka čeká revitalizace.
Foto: Martin Zaoral
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nejméně oblíbené předměty na ZŠ

Neradi bychom vás nebo děti strašili či vám
snad zkracovali prázdniny, ale už za měsíc
nás opět čeká září a s ním začátek nového školního roku. Ať chceme či nechceme,
škola je zkrátka nedílnou součástí našeho
života, nezbývá nám tedy nic jiného, než se
s tímto faktem smířit- A třeba i najít na škole
každý svá pozitiva, díky kterým se ráno před
školou lépe vstává. Jak jste již určitě poznali, na dnešní tematické straně se věnujeme
školám a všemu kolem nich. Pro rodiče
prvňáčků jsme přichystali návod, jak vybrat
nejvhodnější školní aktovku, a pro všechny
ostatní, jak by měla vypadat správná školní
svačina, aby byla zdravá, vyvážená a barevná. Užívejte ještě prázdnin, co to jde, a pak
hurá do školy...
Připravila: Aneta Křížová

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Nejvyšší čas na nákup školní aktovky
Moderní doba si žádá spoustu
moderních vymožeností, které
zkrátka „musíme“ mít. Kde by
však móda měla jít stranou, jsou
rozhodně školní aktovky. Mnoho rodičů opomíná zdraví dítěte
a podlehne vnějším vlivům v nákupu školní tašky. Místo řádně
tvarované školní tašky tak často můžeme vidět děti v prvních
a druhých třídách s batohem…
Jak již bylo řečeno v úvodu, stále
častěji se setkáváme s tím, že děti
v první a druhé třídě nosí batohy
namísto pevné a správně tvarované aktovky či školní tašky. Batohy jsou vhodné až pro starší děti.
Samozřejmě, že si ratolest bude
přát tašku s aktuálními motivy
a designem, ale rodič musí
v první řadě dbát na zdraví dítěte.
V potaz tak musíme vzít hmotnost
tašky, uspořádání, tvar, bezpečí a až na posledním místě tedy
i vzhled. Není to nic složitého, stačí se řídit několika výše zmíněnými aspekty. Jako první je důležitý

tvar aktovky. Měla by být pevná,
stálého tvaru, anatomicky tvarovaná s vypolstrovanými zády, nejlépe i s bederní opěrkou a pevnou
konstrukcí.
Aktovka by měla mít co nejmenší
váhu. Hmotnost školní tašky by neměla přesáhnout jedno kilo. Vhodnější také je, aby byla spíše užší
a vyšší než širší. Hlavně kvůli tomu,
aby nebránila přirozenému pohybu
paží při chůzi či běhu. Co se týče
popruhů, tak ty by měly být široké,
měkké a nastavitelné, což je jeden
z předpokladů ke zdravému zatížení páteře u dětí školního věku.
Popruhy by měly mít nejméně sedmdesát centimetrů a jejich vnitřní strana protiskluzovou úpravu.
Správná šířka popruhů jsou pak
čtyři centimetry a nesmějí se dotýkat krku dítěte. Ať už dítě bude
mít na cestě do školy aktovku nebo
do kroužku batůžek, rozhodně by
zátěž měla být na obou ramenech.
Nošení tašky na jednom rameni způsobuje špatné držení těla

a zbytečné namáhání zádových
svalů, navíc jen poloviny části zad.
Aktovky s nekvalitním zádovým
systémem nebo nevhodné návyky
nošení tašky mohou mít špatný
vliv na vývoj zad malého školáčka.
Školní taška by měla mimo jiné mít
i pevné držadlo, snadno otevíratelné přezky či zámky a pevné dno.
Dno by mělo být tak pevné, aby
taška mohla stát sama od sebe zcela rovně. Vnitřní oddílové dělení by
mělo být do alespoň dvou prostorů
s dvěma bočními kapsami. Velice
důležitá je i barva a reflexní pruhy
na tašce. Pamatujme na to, že dítě
musí být za všech okolností vidět,
takže se vyvarujeme tmavých barev. Nejlepší je, aby si tašku rodič
předvybral sám. Je dobré najít
několik typů, které nejenže budou odpovídat všem zmíněným
aspektům, ale také budou do jisté
míry odpovídat designu, který si
dítě přeje. Pak je již na dítěti, aby
se rozhodlo, která taška z těch vámi
předvybraných se mu líbí nejvíce.

Pro 40 %
oslovených
ProstČjovanĤ byla
nejménČ
oblíbeným
pĜedmČtem na
základní škole
matematika.
StĜední odborná škola
vzorek: 300 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Není svačina jako svačina...

INZERCE

Ano, skutečně není svačina jako
svačina. V dnešní době stále ze všech
stran slyšíme, co bychom měli a neměli jíst. A i přesto mnoho rodičů
svým dětem na svačinu nedává to,
co jejich tělo potřebuje. Myslíte, že
by svačina měla obsahovat koblihu,
sladkou tyčinku, uzeniny nebo raději
celozrnný chléb se zeleninou, domácí
pomazánkou a ovocem navíc?
Druhá varianta je samozřejmě správně.
Rovnou tedy zapomeňte na buchty,
sušenky, paštiky či uzeniny. Takto by
to opravdu nešlo. Nejenže bychom
dítě tímto způsobem učili nesprávnému životnímu stylu, ale na jeho zdraví
a výkonnosti mu zrovna také nepřidáme. Ještě než ale přejdeme k samotnému výběru svačiny, zejména malé děti
je vhodné předem naučit a připravit na
to, že o velké přestávce si musí udělat čas na svačinu. Tedy v klidu celou
svačinu sníst, až pak si může jít hrát.
Jakmile dítě začne nosit svačinu domů,
je patrné, že jsme někde udělali chybu.
Zabraňme tomuto tedy zavčas.
Určitě se dnes nemůžeme spoléhat na
třídní učitelky, které by u dětí seděly,

než svačinu sní. Jistě to není pravidlem,
ale mnoho učitelek si o velké přestávce
takzvaně „hledí svého“ a děti nechávají napospas. Nyní můžeme přejít
k samotné svačince. Ideální svačina by
měla obsahovat vyvážený poměr všech
základních výživových prvků, jako jsou
sacharidy, bílkoviny, zdraví prospěšné
tuky, dále vlákninu, vitamíny a minerální látky. Zkrátka od každého něco.
Správná svačina by měla být barevná. Vhodný je celozrnný chléb namazaný máslem (nikoli margarínem), společně se sýrem (nejlépe ovčím si kozím)
nebo třeba domácí pomazánkou (tvarohová s rybičkami nebo tvarohová se zeleninou apod.), dále prokládaný rajčaty,
okurkami či ředkvičkami a salátem,
k tomu pak můžeme zvolit jogurtový
nápoj, jablko či jiné ovoce, které má
dítě rádo. Svačina může být doplněna
i o něco sladkého, ale spíše podomácku
vyrobeného nebo müsli tyčinku, žádné
sušenky, koblihy, čokoládové tyčinky
atd. Pamatujte na to, že u dětí často rozhoduje nejen chuť, ale i vzhled.
Samozřejmě ne vždy máme čas na
vychystávání přepychové svačiny,

ale pokud to alespoň trochu jde, měli
bychom se snažit svačinu nachystat lákavě, barevně a hlavně zdravě. Žádné
odbývání či dokonce kupování svačiny
po cestě do školy. Neméně důležitou
součástí svačiny je pití. Nejvhodnější jsou neperlivé a neochucené vody,
to je základ, a každé dítě by mělo být
vedeno k pití k čisté vody. Samozřejmě
ráno je pro dítě vhodný nějaký sypaný
čaj. Občas jim můžeme dopřát i středně mineralizované vody, džus, pokud
je ředěný vodou, nebo ovocnou šťávu s vodou. Vhodné je i kozí mléko,
zakysané mléčné výrobky v přírodní
podobě. Samozřejmě nevhodná jsou
fruika, Coca-Cola a další známé nápoje. I když seženete nápoj bez chemických látek, pro dítě, ale i dospělého, je
vhodná hlavně čistá neperlivá voda,
která by měla tvořit největší část přijatých tekutin za den. Když už jsme
u chemických látek, tak svačina pro
dítě by měla být taktéž „čistá“, tedy bez
konzervantů, umělých sladidel, glutamanu sodného a dalších škodlivých
chemických látek. Obdobná svačina je
vhodná i pro dospělého člověka.

„Budova Sportcentra mi přirostla k srdci,“ říká Jan Zatloukal

Kandidát ANO 2011 F. FILOUŠ

STANUL PŘED SOUDEM
Prostějov/mik - Zavání to skandálem,
přesto se vedení místní prostějovské organizace hnutí ANO 2011 svého kandidáta číslo šest na kandidátní listině pro
komunální volby zastává. Večerník
totiž odhalil, že Františku Filoušovi
(na snímku) hrozil v roce 1992 kriminál! Jako tehdejší vedoucí pracovník
ministerstva vnitra totiž prodal osobní
Foto: www.anoprostejov.cz
záznamy obyvatel soukromé firmě!
O prohřešku tohoto muže informoval právě už v roce 1992 celostátní
deník Mladá fronta DNES. František Filouš, tehdejší ředitel III. divize federálního ministerstva vnitra, prodal podle tohoto deníku osobní
záznamy z centrální evidence obyvatelstva soukromé firmě Tapcom,
spolu s oprávněním poskytnout je deseti reklamním agenturám. Jména,
adresy a rodná čísla pak byla použita například v různých reklamních
kampaních. Průšvih byl také v tom, že prodané soubory měly obsahovat
rovněž informace o sexuální orientaci osob, jejich rasovou příslušnost či
skryté duševní vady. To ovšem soud neprokázal.
Jak Večerník během uplynulého týdne zjistil, vedení prostějovské organizaci hnutí ANO 2011 o této záležitosti ví. „Mohu potvrdit, že František
Filouš je opravdu naším kandidátem číslo šest pro komunální volby. To,
že byl vyšetřován a nakonec i souzen, pochopitelně víme. Je to už ale
více než dvacet let stará záležitost a navíc mu nebyla vina prokázána
a soud ho zprostil obžaloby. Žijeme v demokratickém státě, a proto
musíme ctít presumpci neviny,“ uvedla exkluzivně pro Večerník Hana
Naiclerová, předsedkyně prostějovského hnutí ANO 2011.
Večerník pochopitelně kontaktoval i samotného Františka Filouše,
který na dotaz ohledně dvaadvacet let staré události ochotně reagoval. „Jedná se o záležitost z roku 1992, kdy jsem pracoval na ministerstvu
vnitra. V té době bylo běžnou praxí, že státní orgány před parlamentními
volbami veřejně vystavovaly voličské seznamy s jejich identifikačními
údaji. To lze dohledat ve veřejně přístupných materiálech. Případ prověřovaly orgány státní moci a nezávislý soud pravomocně rozhodl,
že žádný zákon porušen nebyl. Nejednalo se dokonce ani o přestupek
a z mé strany, nedošlo ani k porušení interních předpisů ministerstva.
A nevznikla ani žádná škoda,“ svěřil se Večerníku František Filouš.

Prostějov/red - Mezi tak trochu nenápadné osobnosti našeho města patří také Jan Zatloukal (na
snímku), pedagogický pracovník Sportcentra-DDM,
ale zároveň také předseda Olomouckého krajského volejbalového svazu a předseda dvou významných sportovních klubů, které v Prostějově působí.
Jak jste se k povolání pedagoga dostal?
„Oklikou, ale i cíleně. Od gymnaziálních let jsem na Sportcentru vedl různé kroužky, pořádal
akce, tábory. Ta budova mi přirostla k srdci. Ač jsem chvíli po
škole působil i v bankovnictví,
rád jsem se do prostředí školství
vrátil.“
Mají to učitelé těžké, jak
se říká?
„Pokud máme hovořit o učitelích na školách, tak si myslím,
že mají a hodně. Já dělám zájmovou pedagogiku, to znamená, že se ke mně dostávají děti
a mládež, kteří většinou ve
svém volném čase něco dělat
chtějí. To je další silná stránka
mého povolání. Učitelům na
školách nezávidím. Každému
kritikovi bych předepsal pět

hodin přímého pedagogického
působení, asi by názor změnili
docela rychle.“
Když opustíme vaši roli
učitele, co Hanácká volejbalová liga, které jste předsedou? Říká se o ní, že je jednou z největších soutěží
v Prostějově?
„Určitě to není drobek, ta naše
liga má kolem pěti stovek sportovců, třicet družstev. Kromě
počtu hrajících si vážím dvou
dalších věcí. Prvně je to tradice,
protože jsme právě dokončili
třiadvacátý ročník. Co jsem
zjišťoval, tak je to snad i nejstarší amatérská dlouhodobá
soutěž v republice. A zadruhé
jsem rád, že ji hraje spousta
mladých, plná třetina.“
Jaké byly volejbalové začátky budoucího „šéfa“?

„Když jsem skončil základní
školu, chytnul mě volejbal.
Začal jsem organizovat každotýdenní ´trénink´ s bývalými
spolužáky na asfaltu za ´Valentkou´. Pak jsme se propracovali
do tělocvičny, do volejbalového kroužku a nakonec jsme
začali hrát volejbalovou ligu.
V ´dřevní´ době, kdy nebyl
internet, bylo organizovat lidi
těžší, přesto se nám to podařilo.
Toho si cením. Teď jsem schopen nabídnout svým svěřencům
kompletní tréninkový cyklus,
ani nemusí lusknout prsty.“
A tak jste se postupně
stal i předsedou krajského volejbalového svazu?
„Tak jednoduché to nebylo. Sice
to můžeme parafrázovat textem
„Když jsem hrál voliš to první
léto...´, ale cesta mezi volejbalové funkcionáře byla daleká. Nikdy jsem ani nepředpokládal, že
k něčemu takovému dojde. Ale
pak se přidal i fakt, že jsem se
stal se svými kamarády volejbalovým rozhodčím, začal šéfovat
volejbalové lize, a tudíž si mě
všimli. Sice jsem se tam nedral,

Foto: archív Jana Zatloukala
ale generační výměna mě zavála
až tam, kde jsem. Čím víc jsem
však poznával, tím víc jsem si
vážil těch obětavých trenérů
a rodičů, kteří své potomky
k volejbalu přitáhli. Ti tvoří to
podhoubí. My funkcionáři někdy děláme i nepopulární rozhodnutí, ale ve většině případů
jsme hlavním servisem pro členy volejbalového svazu.“

Alois Mačák: parkování u nemocnice řešíme!

Foto: archív Večerníku

Bez ohledu na prázdninové
měsíce probíhají také jednání mezi zástupci kraje, města
a nemocnice, zaměřená na palčivou problematiku parkovaní.
Tato tíživá situace s parkováním u prostějovské nemocnice
dlouhodobě trápí naše občany.
Po uskutečněných úkonech
máme zájem společně zajistit
financování této důležité investiční akce. Celkové plánované
náklady na výstavbu parkoviště uvnitř areálu nemocnice

s kapacitou přes 100 míst včetně jejich napojení na stávající
komunikační síť, chodníky
a osvětlení, činí zhruba třináct
milionů korun. Určitou finanční
částku by uhradil Olomoucký
kraj, Statutární město Prostějov

a Středomoravská nemocniční.
Projektová dokumentace je již
zpracována a vyřízení příslušného stavebního povolení je
otázkou několika týdnů. Zmíněný návrh však musí projednat
a schválit jak orgány kraje, tak
i města. Naším cílem je zahájit
realizaci této velmi prospěšné investiční akce na jaře roku 2015.
Alois Mačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a radní Statutárního města
Prostějova za ČSSD

Jaké je životní krédo pedagoga a člověka, který
se věnuje naplno dobrovolnické práci?
„Asi je to spíš takové motto.
Tuším, že se připisuje Janu
Lucemburskému. Ten měl na
svém erbu napsáno: ´Ich dien!´
- Já sloužím. Tak tohoto se snažím držet, co mi to moje psychické zdraví dovolí.“

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
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Další HRŮZA mezi Vícovem a Ohrozimí

KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO
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Trucktortrial v Ludmírově
letos NEBUDE!
Ludmírov/mls - Po sedmi ročnících se letos nebude konat tradiční
Trucktortrial v Ludmírově, který
byl pravidelně jednou z nejzajímavějších akcí poloviny prázdnin
na Prostějovsku. Přitom loni se
do malé obce na Konicku sjelo
kolem tisícovky platících diváků.
„Po pečlivém zvažování jsme se
rozhodli, že loňský ročník byl ročníkem posledním. Troufám si říct,
že to byl ročník vydařený a jak se
říká - v nejlepším přestat. Děkujeme za přízeň a pomoc všem, kteří
se na akci za posledních sedm let
podíleli,“ vyjádřil se starosta SDH
Ludmírov, který organizačně náročnou akci připravoval.

Divadla to rozbalí
na konickém zámku
Konice/mls - V neděli 3. srpna
se na zámku v Konici bude konat
6. ročník divadelního festivalu. Postupně se představí pětice souborů.
Od 14.00 hodin to bude Divadlo
Plyšového Medvídka se svou kouzelnickou loutkovou show, o hodinu později Klaun Hubert, dále
pak prostějovské divadlo Starost
a s tanečním představením vystoupí skupiny Country kamarádi. Vrcholem přehlídky pak bude
inscenace Divadelního spolku Na
štaci z Němčic nad Hanou Charleyova teta, která začne v 17.30
hodin.

K. Kahovec na Žraloku
Plumlov/mls - Karel Kahovec se
skupinou George & Beatovens
vystoupí v pátek 1. srpna v ATC
Žralok v Plumlově. Součástí
koncertu bude i vzpomínka na
Petra Nováka, takže kromě Kahovcových písní, jako například
Svou lásku jsem rozdal či Poprava blond holky, zazní například
i hity Já budu chodit po špičkách,
Hvězdičko blýskavá či Náhrobní
kámen.

V Protivanově soutěží
rozkvetlé balkony
Protivanov/mls - Až do konce
prázdnin mohou lidé z Protivanova nosit snímky svých rozkvetlých
oken, balkónů, teras či předzahrádek do místní knihovny. Výherci
velké prázdninové soutěže se pak
mohou těšit na finanční odměny.

www.
vecernikpv
.cz
inzerce

Nejhorší komunikace v regionu se konečně dočká rekonstrukce

Silnice ve Výšovicích se už opravuje!
Od dnešního dne až do prosince musí řidiči do Němčic přes Žešov a Víceměřice

Kdo si počká, ten se dočká! Průtah Výšovicemi byl
několik posledních let v katastrofálním stavu. Jeho
oprava se několikrát odložila a silnice našla své
trvalé místo na webovém serveru s výmluvným názvem www.vymoly.cz. Právě dnes, tedy v pondělí
28.července,setudělnícipustilidofrézovánísilnice.Tím
začala dlouho očekávaná oprava. Uzavírka frekventovaného úseku je naplánovaná až do 30. listopadu,
v rekonstrukci se bude pokračovat i příští rok.
Výšovice/Němčice
nad Hanou/mls
Kdo v následujícím téměř půl roce
zamíří z Prostějova do Němčic nad
Hanou, musí počítat s výrazným
zdržením. K uzavírce silnice před
Němčicemi, kterou si vyžádala
oprava železničního mostu, se od
tohoto pondělí přidala úplná uzavírka silnice ve Výšovicích. „Objízdná trasa povede přes Žešov,
Vranovice-Kelčice,
Dobrochov,
Kobeřice-Hradčany, Dobromilice,

Doloplazy a Víceměřice. Její délka
je 22 kilometrů, tedy dvojnásobná
než délka původní trasy. Uzavírka
je naplánovaná do 30. listopadu letošního roku,“ sdělil nám Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
na prostějovském magistrátu. Už
nyní se odhaduje, že celková rekonstrukce se během letošního roku
nestihne. Její druhá etapa by měla
odstartovat příští rok na jaře.
Ve Výšovicích se po skončení všech
komplikací spojených se stavebním ruchem mohou těšit nejen na

Seznam aktuálních uzavírek na silnicích Prostějovska
* Protivanov, od začátku obce směr Boskovice po křižovatku s III/37357
(křižovatka průjezdná), od 23. 6. 2014 do 3. 8. 2014 - oprava průtahu
* Vranovice - Kelčice, část Vranovice v místě její křižovatky od 24. 7. 2014
do 24. 8. 2014 - úprava návsi
* Brodek u Konice, od č.p. 257 po č.p. 18 od 30. 6. 2014 do 27. 9. 2014 stavební úpravy silnice
* Pivín, od domu č.p. 132 po konec obce směr Dobromilice - Vřesovice
(k sil. II/433) od 3. 7. 2014 do 30. 9. 2014 - oprava silnice (I. etapa)
* mezi obcemi Výšovice - Němčice nad Hanou, od 22. 7. 2014 do 31. 10.
2014 - rekonstrukce železničního mostu
* Přemyslovice, v úseku od centra cca 800 metrů od křižovatky se sil. II/366
po konec obce směr Pěnčín od 23. 6. 2014 do 4. 12. 2014 - oprava silnice
* v okolí mostu mezi obcemi Němčice n/H a Mořice, od 22. 6. 2014 do
12. 12. 2014 - výstavba přeložky silnice
nový koberec pro řidiče. „Součástí
projektu je také vybudování dvou
nových středových ostrůvků při
vjezdu do obce a u autobusových
zastávek. Dále dojde k opravě dešťové kanalizace, přeložce plynu
a úpravám osvětlení. Vzniknou
též nové chodníky a nezapomene
se ani na výsadbu zeleně,“ vyjmenoval Vladislav Krejčiřík z odboru

Voda v přehradě se zase zhoršila

Mostkovice/Plumlov/mls - A je to
tady zase! S nástupem teplého počasí se kvalita vody v Plumlovské přehradě opět o něco snížila. Potvrdilo
se tak, že množství sinic ve vodě nyní
více ovlivňuje aktuální počasí než
celá předchozí čtyřletá revitalizace.
Voda v Plumlovské přehradě od hygieniků v uplynulém týdnu dostala
známku tři. Jedná se o poslední stupeň, kdy je voda stále ještě vhodná ke
koupání. Odborníci však doporučují,
aby se lidé po koupání osprchovali.
„Voda v Plumlovské přehradě má
podle posledních měření zhoršenou
jakost. Znamená to, že se mírně zvýšila
pravděpodobnost vzniku zdravotních
potíží,“ potvrdil Karel Freudmann
z Krajské hygienické stanice v Olomouci. Za zhoršenou kvalitou podle
něj stojí pozvolný nárůst počtu sinic ve
vodě i snížená průhlednost vody.
Právě těmto negativním jevům měla
učinit přítrž revitalizace přehrady,
která odstartovala v roce 2009. Sta-

Vše je připraveno. Koncem minulého týdne se na rozmlácené silnici
ve Výšovicích už objevily nasprejované značky. Jejich přítomnost dávala jasně najevo, že opravy co nevidět začnou. Foto: Martin Zaoral

„Minikruháč“ v Brodku

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Ohrozim, Vícov/mik - V pondělí
21. července kolem šesté hodiny večer došlo na silnici na velmi nebezpečné silnici mezi Ohrozimí a Vícovem k další havárii. Mladá šoférka
osobního vozidla Škoda Felicia
nezvládla řízení a v příkopu se s autem převrátila přes střechu. Uvnitř
seděla i její jedenáctiletá dcera!
„Z prvotního šetření vyplývá, že
pětatřicetiletá řidička v levotočivé

zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy a na mokré
vozovce dostala smyk. Sjela do
příkopu, kde se převrátila na střechu. Společně s ní cestovala ve
vozidle její jedenáctiletá dcera. Po
havárii obě z vozidla vystoupily
a vyčkaly do příjezdu složek integrovaného záchranného systému.
Podle prvotní lékařské zprávy
žádná z nich neutrpěla zranění,“

Triatlonisté se prohnali Konickem
Letošní Veteran Steel Man přinesl lepší časy i vyšší účast

Konice/mls - Je to tak. Léto na
Konicku by bez triatlonu Veteran Steel Man sice létem zůstalo, nicméně bylo by létem hodně
ochuzeným. Díky Janu Kovandovi a jeho obětavému týmu
něco podobného naštěstí nehrozí. A tak se v sobotu na Čertových rybnících u Čunína opět
mohli sejít vyznavači triatlonu
a dobré společnosti.
Na všechny amatérské sportovce
stejně jako loni čekalo 800 metrů
plavání v Čertových rybnících, 46
kilometrů na kole po trase vedoucí
přes Konici, Biskupice a Úsobrno
a 7,2 kilometru běhu v okolí Čertových rybníků. Letošní novinkou
byl i takzvaný hobby triatlon.
„Ten se konal na polovičních
tratích. Bylo to klání pro ty, kteří
si na delší distanci z různých důvodů netroufali,“ vysvětlil hlavní
organizátor Jan Kovanda.
Na start se postavila rovná padesátka závodníků. „Jsme rádi, že
počet účastníků vzrostl. Bereme
to jako ocenění snahy celého našeho týmu a také motivaci do budoucna,“ zmínil se Kovanda, kte-

rý už loni převzal organizátorské
žezlo od Milana Dvořáka. Otec
zakladatel konického triatlonu
se po deseti úspěšných ročnících
akce vyhlášené přátelskou atmosférou musel pořádání své srdeční
záležitosti vzdát. K radosti desítek
pravidelných účastníků však našel
své pokračovatele.
Ve srovnání s předchozím ročníkem, kdy panovalo pekelné
vedro, se letos závodilo za téměř
ideálních klimatických podmínek.
Navíc bylo vidět, že pro mnohé amatérské sportovce se jedná
o skutečně prestižní záležitost a že
se na závod svědomitě připravili.
Výsledné časy byly tedy ve většině případů výrazně lepší než ty
loňské. Výjimkou bylo plavání,
což však bylo způsobeno prodlouženou tratí.
Při Veteran Steel Manu rozhodně nejde jen o celkové vítězství.
Na trati každoročně probíhá celá
řada „minisoubojů“ přátel, kteří
se často znají spoustu let. „Sportuji rád, ale mám k tomu méně
příležitostí, než bych si sám přál.
Konický triatlon je v tomto směru

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Vyhlíží lepší časy. Nepříliš velký počet plavců na březích Plumlovské
přehrady se zřejmě asi hned tak nezvýší.
Foto: Martin Zaoral
lo se tak krátce před původním termínem parlamentních voleb, které
se nakonec konaly o půl roku později. Vybagrování nádrže si vyžádalo přes 120 milionů korun, následná
oprava hráze pak kolem 140 milionů korun. Dosud se bohužel zcela
nepodařilo zastavit masivní přísun
živin pro jedovaté bakterie, které
obsahují splašky z okolních chat
i obcí. Svoji roli zřejmě hraje i země-

dělská činnost na přilehlých polích.
Voda v Plumlovské přehradě už
známku tři letos od hygieniků obdržela začátkem června, pak se však
její kvalita přechodně zlepšila. To nic
nemění na tom, že lidé se o letošních
prázdninách na přehradu vrací hodně
opatrně a spíše dávají přednost jiným
způsobům rekreace. Další měření na
přehradě je naplánováno už na tento
týden.

přednostně prezentovat turistické
zajímavosti Konice i jejího okolí. „Za tuto propagaci nebudeme
platit ani korunu. Pouze jsme se
smluvně zavázali k tomu, že zveřejněné informace budeme průběžně
aktualizovat. Ty pak díky Seznamu budou rychle dostupné nejen

na webu, ale i na chytrých telefonech,“ vysvětlil podstatu spolupráce konický starosta Jan Novák. Pro
srovnání: rozpočet města Konice se
pohybuje kolem padesáti milionů
korun, roční obrat společnosti Seznam.cz pak výrazně překračuje 1,5
miliardy korun.

Brodek u Prostějova/jim – Po necelých dvou letech
od úpravy křižovatky spojující Brodek u Prostějova, Otaslavice, Sněhotice a Ondratice se museli řidiči
opět obrnit trpělivostí při projíždění tímto úsekem.
Místo, které se v září 2012 změnilo z klasického kříže
na kruhový objezd, totiž obsadili dělníci a po několik týdnů tu platil úplný zákaz vjezdu pro nákladní
a zvýšená opatrnost pro osobní vozy.
„Na základě praktických poznatků bylo nezbytné na
okružní křižovatce provést dodatečné stavební práce
spočívající v úpravě sklonu středového pojížděného
ostrůvku, posunu betonových obrubníků dělících ostrůvků včetně rozšíření šířky vjezdových a výjezdových
ramen okružní křižovatky a výměny svislého dopravního značení. Dbáme především na zvýšení bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu nejen u této křižovatky,“ seznámil s úpravami první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák, jenž se dlouhodobě
věnuje dopravní problematice.
Tato investice si vyžádala šest set tisíc korun a veškeré
výdaje hradil právě kraj. Alois Mačák v této souvislosti
odmítá, že by došlo k nějakému pochybení při původní
výstavbě, od níž neuplynulo ani čtyřiadvacet měsíců.
„Projektová příprava celé stavby probíhala s maximální
odbornou péčí. Navržené a realizované technické řešení bylo provedeno v souladu s technickými předpisy
a normami včetně prověření prostřednictvím simulovaných průjezdů za využití specializovaného softwaru.
Do návrhu jsme rovněž zapracovali veškeré podmín-

chová zkouška, hmotná škoda byla
vyčíslena na 25 tisíc korun. Nehodu
nadále šetří policisté dopravního inspektorátu.

U Kladek se ztratil chlapec!

Vzrůstající trend. Celkový počet účastníků konického triatlonu Veteran Steel Man stoupl z loňských 38 na
letošních 50.
Foto: Martin Zaoral
pro mě vrcholem sezóny. Jsem
tu už po šesté a vždy se rád vracím. I po těch letech jsem se na
něj opět hrozně těšil. Přestože
jsem do celkového vítězství měl
hodně daleko, jsem nadmíru
spokojen. S kamarády ze střední
školy si totiž už několik let právě

tady porovnáváme své výkony.
A letos se mi je podařilo všechny porazit,“ zářil v cíli spokojeností třiatřicetiletý Jiří Veruňák.
Kromě jedinečného sportovního
zážitku a radosti ze setkání se stejně smýšlejícími lidmi, odnášeli si
všichni triatlonisté také diplom,

Na startu i v cíli konického triatlonu

drobný dárek a slušivé fialové tričko. Veteran Steel Man tak i tentokrát dokázal, že je akcí, která skutečně stojí za to. Už nyní je jisté, že
jasná většina letošních nadšených
účastníků se na jeho start postaví
i příští rok. A kdo ví, třeba se k nim
přidají i další milovníci sportu…
3x foto: Martin Zaoral

Prostějovsko/mik – Ztratil se
třináctiletý chlapec! Tato nepříjemná zpráva se v pondělí večer
roznesla okolím Kladek a Ludmírova. Chlapec byl naštěstí vypátrán za necelé dvě hodiny. Sice
prokřehlý, ale živý, zdravý a v pořádku.
„V pondělí 21. července krátce
před sedmou hodinou večer přijali prostějovští policisté oznámení
o pohřešování nezletilého třináctiletého chlapce, který se měl ztratit
na turistickém výletě v katastru
obcí Kladky a Ludmírov na Prostějovsku. Hoch zde byl se skupinkou
dalších dětí v doprovodu dvou dospělých osob. Okamžitě se rozjela

intenzivní pátrací akce, do které
byli zapojeni policisté, policejní
vrtulník, dobrovolníci z řad občanů a dobrovolných hasičů a byli
také vyrozuměni starostové okolních obcí,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Pátrací akce naštěstí
dopadla úspěšně! „Byla prověřena
všechna místa, kde by se pohřešovaný chlapec mohl nacházet. Krátce
před půl devátou večer byl pohřešovaný chlapec, prokřehlý, ale živý,
nalezen zdravý a v pořádku. Našli
ho místní občané za přispění dobrovolných hasičů v obci Kadeřín,“
popsala mluvčí krajské policie.

GRANÁTY v lese u Slatinek

Slatinky/mik - V úterý 22. července v odpoledních hodinách
přijala policie oznámení od devětadvacetiletého muže, který při
cestě lesem v katastrálním území
obce Slatinky nalezl munici.
„Na místo byla vyslána policejní
hlídka a pyrotechnik. Ten zjistil, že

se jedná o nefunkční munici ze druhé světové války, konkrétně ruční
granát a dva dělostřelecké granáty,“
informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Jak dodala, munici si pyrotechnik
převzal k odborné likvidaci.

hasilo osm jednotek,
Krátce po startu. Tradiční kulisu konického triatlonu tvoří malebná příroda Konicka. Středobodem celé akce se opět staly
Čertovy rybníky u Čunína.

Natřel to mladším. Vítězem triatlonu se letos opět stal Martin Lipenský (45), na druhém místě skončil Tadeáš Foltýn (24)
stojící vlevo a třetí byl Vít Svozil (22).

těžká cisterna zapadla!

Exkluzivní interview s místostarostkou Bukové Janou Grmelovou

Konec omezení. Kruhový objezd slouží v Brodku
u Prostějova necelé dva roky, po opravách je opět v
plném provozu.
Foto: Michal Kadlec
ky a připomínky správce komunikace a příslušného
dopravního inspektorátu Policie České republiky,“
vysvětlil.
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje také
připomněl, co bylo důvodem k přestavbě křižovatky
nacházející se v blízkosti zámecké zdi. „Podnětem
byla snaha o zvýšení bezpečnosti dopravy a zpřístupnění navazujících pozemků pro plánovanou výstavbu.
Technické řešení vychází ze studie zajišťované obcí
Brodek u Prostějova, jejíž součástí byl i bezpečnostní
audit stávající průsečné křižovatky, která je po přestavbě nepochybně bezpečnější,“ těší Aloise Mačáka.

V Prostějovičkách se SLAVILA STOVKA soutěžili o Modrou stuhu

Prostějovičky/mik – Velmi veselo
bylo v sobotu odpoledne v areálu místní mateřské školy. Všichni
zdejší obyvatelé si tu připomínají
100 let od chvíle, kdy budova na
okraji obce začala sloužit školským účelům. Nejprve tu byla
obecná a základní škola, dnes
tu funguje mateřinka, knihovna
a obecní úřad.
Ředitelka Mateřské školy v Prostějovičkách Hana Hradečná ve spolupráci se starostkou obce Zdeňkou
Růžičkovou a dalšími pomocníky
připravila bohaté kulturní odpoledne.
„Hlavním tématem našich oslav je
stoleté výročí budovy, ve které dnes
s dětmi působíme. Rodiče ji sice
znají, protože mají dovnitř volný
přístup, ale dnes měli dveře otevřené i ostatní návštěvníci. Vrcholem
celé akce bylo kulturní vystoupení
Sto let. Budova na okraji Prostějoviček slouží zdejším občanům už od roku 1914.
našich dětí a hlavně výstava fotograNávštěvníky oslav potěšily i děti z místní mateřinky.
2x foto: Michal Kadlec
fických a ostatních dokumentů z historie obecné školy, posléze základní leli a poskytli nám vzácné archívní mi ceníme,“ řekla Večerníku přímo
školy. Chtěla bych poděkovat všem snímky. Není nouze ani o fotografie na místě Hana Hradečná, ředitelka
občanům, kteří se na výstavě podí- z dob první republiky, čehož si vel- místní školky.

uvedla k nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Alkohol u řidičky vyloučila de-

LESNÍ POŽÁR v okolí Dzbele
Hlavní organizátor. Po Milanu Dvořákovi převzal nesnadnou
úlohu „hlavy“ celého klání Jan Kovanda. Zatím si on i celý jeho
tým vedou výtečně.

Jachtaři na přehradě

Hlavní roli hrály děti z místní mateřinky

Z pekla štěstí. Je až neuvěřitelné, že z tohoto auta se pětatřicetiletá
řidička se svou dcerou dostala bez zranění.
Foto: Policie ČR

PÁTRÁNÍ bylo úspěšné

prošel nezbytnými úpravami

Konice bude spolupracovat s internetovým gigantem
Konice/mls - Nepochybně účinným a přitom zcela bezplatným
způsobem se bude na internetu
prezentovat město Konice. To
nedávno podepsalo smlouvu
s nejznámějším českým internetovým portálem www.seznam.cz.
Na „seznamu“ se ještě letos budou

investic Olomouckého kraje. Právě
hejtmanství na rekonstrukci průtahu
vyčlenilo 49 milionů korun, dalšími
8,5 miliony přispěje obec Výšovice.
Silnice ve Výšovicích rozhodně není
jedinou, která se aktuálně v regionu
opravuje. Seznam aktuálních uzavírek se v průběhu uplynulého týdne
rozšířil i o Vranovice-Kelčice, kde od
24. července probíhá úprava návsi.
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Nevšední pohled. Po hladině Plumlovské přehrady se o víkendu
prohánělo několik desítek jachet.
Foto: Jana Kučerová
Mostkovice/Plumlov/mls - Jachting na Plumlovské přehradě má
téměř osmdesátiletou tradici. Ta
opět ožila o předposledním červencovém víkendu. Po čtyřleté
pauze se zde opět konal už 58.
ročník legendárního závodu plachetnic Modrá stuha Plumlova.
Během posledních čtyř let, kdy
byla nádrž vypuštěna, se závody
konaly na Moravičanském jezeře.
Nyní se konečně mohly vrátit na
svoji domovskou přehradu. Přijelo padesát závodníků, kteří soutěžili ve čtyřech lodních kategoriích.

Od nejmladší kategorie optimistů,
přes dorosteneckou třídu laser, lodní třídu Evropa až po dvouposádkové lodě třídy vaurien. Soutěž se
jela na čtyři rozjížďky. „V sobotu
vál pouze slabší proměnlivý vítr,
ale v neděli se rozfoukalo, takže
si všichni jachtaři závody pěkně
užili. Komplikací byly snad pouze
časté změny větru a nasypaná stará hráz, kvůli které se zmenšil závodní prostor,“ vyjádřila se jedna
z účastnic Jana Kučerová. Všichni jachtaři se už nyní těší na příští
ročník.

Lépe by měla fungovat komunikace
mezi zastupiteli a panem starostou
Buková – V katastru obce Buková se nachází nejvyšší
bod Drahanské vrchoviny, do 735 metrů nad mořem
se tyčící Skalky. V samotné obci trvale bydlí přibližně tři
stovky obyvatel, sedm z nich navíc usedá v zastupitelstvu. Jednou z nich je také Jana Grmelová, jež při posledních volbách v roce 2010 kandidovala za sdružení,
které získalo tři ze sedmi mandátů.
Jiří Možný
V sedmičlenném zastupitelstvu je mezi dvěma
kandidátkami těsný poměr 3:4. Jaké to má praktické
dopady?
„Poměr se mohl zdát být těsný,
ale v žádném případě nejsme
rozděleni na dvě strany. I když
názory zastupitelů jsou různé
a diskuze je někdy hodně napjatá,
snažíme se tvořit tým, který hájí
zájmy našich občanů, a snažíme
se pro obec udělat jen to, co je
ppřínosem.“
Jak vypadá vzájemná
spolupráce a jednání napříč zastupitelstvem?
„Myslím si, že se dokážeme ve
většině případů shodnout. Samozřejmě abychom se dohodli na
všem, to snad ani není možné.
Každý na tomhle světě je jedinečný, každý má jiný pohled na danou situaci. Proto každá negativní
nebo naopak pozitivní reakce od
zastupitelů nás vede k zamyšlení
a ke zlepšení chodu naší obce.“
Co se v obci za uplynulé
tři roky celkově podařilo?

„Uskutečnilo se toho u nás mnoho. V rámci dotačního programu
EU jsme úspěšně zrekonstruovali
kulturní dům, zvoničku, část cest
na dolním konci a vybudovali
jsme nové dětské hřiště. Dále se
udála úprava rybníku Panská. Během těchto akcí se náš zájem
soustředil také na úpravu zeleně v obci, upravili jsme
park u pomníku padlých
a prostranství před kulturním domem.“
O co jste se
vy nejvíce
snažila?
„Já jsem se
nejvíce angažovala
v kul-

turní oblasti, můj zájem se soustředil především na děti. Mým
prvním přínosem bylo vybavení
a otevření dětského koutku pro
naše nejmenší s maminkami,

akci s názvem Setkání pro starší a dříve narozené. Sama bych
to nedokázala, mou kolegyní je
Jana Lachmanová, s níž je úžasná spolupráce. Společně jsme

„Doufám, že všichni členové obecního
zastupitelstva budou chtít kandidovat
i v podzimních komunálních volbách
a budou chtít, aby chod naší obce
byl v nejlepších rukou.“
Místostarostka Bukové JANA GRMELOVÁ
o přání do nejbližších obecních voleb
dále se snažíme pořádat
různé akce nejen pro děti,
ale i pro seniory. Pro ně
každý rok
pořádáme

Foto: archív Jany Grmelové

zorganizovaly například adventní
výstavu s přehlídkou vánočního
cukroví našich hospodyněk z Bukové, také jsme založily novou
obecní kroniku s bohatou fotodokumentací. Připravujeme rovněž vybudování odpočinkového
a informačního centra v prostranství parku u rybníku Panská, dále
opravu a úpravu autobusových
zastávek.“
Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„Myslím si, že by měla lépe
fungovat vzájemná komunikace

mezi zastupiteli a panem starostou. Líbilo by se mi také, kdyby
se zastupitelé více angažovali
a účastnili různých akcí, které se
v rámci obce pořádají. Vzhledem k tomu, že v naší obci je
uvolněný pan starosta, snažíme
se veškeré problémy řešit společně v rámci zastupitelstva a spokojenosti
občanů.“
j
Hodláte kandidovat i v podzimních komunálních volbách?
„Doufám, že všichni členové obecního zastupitelstva budou chtít
kandidovat i v podzimních komunálních volbách a budou
chtít, aby chod naší obce byl
v nejlepších rukou. Moje kandidatura není ještě stoprocentní,
a pokud do toho půjdu, moje další
působení v obecním zastupitelstvu bude záležet jen a jen na rozhodnutí a důvěře občanů.“
Na čem je potřeba v příštím období nejvíce zapracovat?
„Nejvíce by se mělo zapracovat
na komunikaci a vzájemné spolupráci mezi občany a zastupitelstvem. Vždyť všichni víme,
že když funguje komunikace
a spolupráce, tak je vyhráno. Dále
si přeji zvelebovat a upravovat
naši vesnici tak, aby se nám tady
všem krásně žilo, každý byl spokojený, šťastný. A hlavně hrdý na
to, že pochází z naší malé vesnice
Buková, a s láskou se sem každý
vracel.“

Byla to dřina! Požár lesa u Dzbele naštěstí hasiči podchytili včas,
práce to ale byla velmi náročná.
Foto: HZS Olomouckého kraje
Dzbel/mik - Osm hasičských jednotek z řad profesionálů a dobrovolníků likvidovalo požár v lesním prostoru u obce Dzbel na
Prostějovsku. Silný vítr nepříjemně
napomáhal k rychlému rozšiřování
ohně lesní hrabankou, hořela
převážně tráva a menší stromky na
celkové ploše jednoho hektaru.
„Hasičům přístup k požáru komplikoval těžký terén, prakticky bez
možnosti průjezdu vyšší hasičské
techniky. Pomocí dálkového vedení
a kyvadlové dopravy vody z nedaleké obce se po chvíli podařilo zajistit dostatek hasební vody. Jednotky
postupně celé požářiště kontrolovaly
a důkladně prolévaly vodou. Navíc

ke konci činnosti hasičům pomohl
i vydatnější déšť. Vše se obešlo bez
zranění. V tuto chvíli je prováděn již
pouze dohled,“ informoval Večerník
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak dodal, výše
škody i příčina vzniku je aktuálně
v šetření.
Požár společně s profesionální jednotkou hasičů z Konice likvidovali
dobrovolní hasiči z Konice, Dzbele,
Brodku u Konice, Kladek a Šubířova.
„V závěru došlo v těžkém terénu k zapadnutí jedné z cisteren, té na pomoc
přijel vyprošťovací speciál ze stanice
v Prostějově,“ dodal perličku na závěr
Zdeněk Hošák.

Do Myslejovic se sjeli rodáci

Hledání ztraceného času. Pro rodáky bylo v kulturním domě připraveno přivítání a výstava snímků zachycujících zajímavé okamžiky v obci.
Foto: Martin Zaoral
Myslejovice/mls - Jedinečná příležitost vrátit se na místa svého dětství
a společně si zavzpomínat na léta,
která se už nevrátí. Tak to byl sjezd
rodáků, který si předposlední červencovou sobotu uspořádali v Myslejovicích.
Na akci dorazilo kolem dvou stovek
lidí. V Myslejovicích se sjezd rodáků
konal už potřetí. „Naposledy to bylo

v osudném roce 1968. Kdy se ovšem
konal ten první, tak to nikdo neví,“
řekl Milan Buriánek, jednatel místních
hasičů, kteří na pořádání akce spolupracovali s místním obecním úřadem.
Hasiči při příležitosti srazu také oslavili
125. výročí založení svého sboru. Součástí slavnostního odpoledne tak bylo
mimo jiné i svěcení sochy sv. Floriána
před hasičskou zbrojnicí.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Prostějovská první
dáma detektivek pokřtila svou
DVANÁCTOU KNIHU

Keltové oblehli Plumlov už potřinácté
Plumlov/peh - Letošní Keltská
noc je za námi, a pokud ve vás
je alespoň kapka keltské, germánské či vikingské krve, určitě jste na akci nechyběli. Ale
pokud vám přeci jen nějaké ty
neočekávané okolnosti zabránily zmíněnou událost roku
navštívit, nezoufejte. Prostějovský Večerník jako mediální
partner tohoto mezinárodního
festivalu vám přináší podrobnou reportáž.

Páteční pohodička
navzdory dešti

Slavnostní křest. Jarmila Pospíšilová představila v Městské knihovně v Prostějově svoji v pořadí
už dvanáctou knihu.
Foto: Petra Hežová

Čtvrteční podvečer byl svátkem pro všechny čtenáře českých detektivek. Právě v těchto dnech totiž rozšířila jejich řady novinka prostějovské autorky Jarmily Pospíšilové, která svou nejnovější knihu
představila svým příznivcům na slavnostním křtu
v prostorách prostějovské Městské knihovny.
Prostějov/peh
Čtvrteční podvečer byl svátkem pro všechny čtenáře českých detektivek. Právě v těchto dnech totiž rozšířila jejich
řady novinka prostějovské
autorky Jarmily Pospíšilové,
která svou nejnovější knihu
představila svým příznivcům
na slavnostním křtu v prostorách prostějovské Městské
knihovny.
Čtenářům detektivek nezabránilo ani horké letní počasí, aby se
zúčastnili křtu nejnovějšího de-

tektivního příběhu prostějovské
spisovatelky Jarmily Pospíšilové. Ta přišla svým příznivcům
představit svoji krimi novinku
V pekle ptáci nezpívají. Že jde
o vskutku napínavou věc, od
které se jen stěží odtrhnete, bylo
jasné i podle úvodní řeči ředitele
knihovny a současně kmotra ještě horké, tiskařskou černí vonící
knižní novinky, Aleše Procházky: „To vám je tak napínavé, že
už se těším, až půjdete všichni
domů, abych si to mohl v klidu
dočíst,“ rozesmál svým vtipným
shrnutím přítomné publikum.

Krátké čtení následovala autogramiáda, na kterou se mnozí
čtenáři vybavili hned několika
publikacemi přítomné autorky.
„Vlastním všechny tituly od
paní Pospíšilové, takže V pekle ptáci nezpívají mezi nimi
nesmí chybět,“ usmívá se paní
Čechová, která přiznala, že jejím zatím největším favoritem
je sociální román Jarmily Pospíšilové Šaty z duhy.
„Nesmírně si vážím toho, že
jste obětovali dnešní krásný
letní podvečer a přišli jste, někteří i z daleka. Doufám, že se
vám bude kniha líbit a že vám
udělá radost a zpestří všední
dny,“ usmívala se dojatá autorka, když se k ní začali scházet
čtenáři s kyticemi květin, mezi
nimiž nechyběla ani náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Malířka Markéta Slámová
dala nahlédnout do svého nitra

Autorka se sestrou. Výstavu obrazů Markéty Slámové (vlevo) zahájila její sestra Lucie. Foto: Iva Polická
Prostějov/pav - Art-kavárna
Avatarka na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově pravidelně
představuje mladé nebo začínající prostějovské umělce. Stejně
tomu bylo i v úterý 22. července,
kdy zde zahájila svou výstavu
obrazů s názvem Inside of me
Markéta Slámová. Sympatická a srdečná osobnost autorky
přilákala množství návštěvníků.
Někteří ani neměli kde sedět.
Ostrov duší, Můj mimovesmír,
Pro tebe…již názvy samotných
obrazů napovídají, že vyjadřují
autorčin vlastní vnitřní svět. Ve

spojení s její představivostí a prvky všední reality tak vznikají originální „fantazijní“ díla. Markéta
Slámová maluje technikou akrylu
nebo olejem a má v oblibě výrazné syté barvy.
V Prostějově čtyřiatřicetiletá malířka vystavuje vůbec poprvé a poslední samostatnou výstavu měla
před čtyřmi roky v Brně. „Jsem
moc ráda, že se nám podařilo
s Markétou domluvit, mám ji
moc ráda. I celé zahájení výstavy se neslo ve velmi vřelém a
srdečném duchu. Byla to snad
ta nejlepší vernisáž, co jsem za-

tím zažila,“ nešetřila chválou
i nadšením majitelka Avatarky Iva
Polická. A o tom, že nebyla jediná,
kdo to tak cítil, vypovídají především pochvalné a nadšené zápisy
do návštěvní knihy. „Výstava naší
nejmilejší Markétky je plná její
krásné duše,“ napsala například
Liduš. „Obrázky se nám moc
líbí. Jsou optimistické a je z nich
cítit pohoda,“ sdělili svoje dojmy
i Majka s manželem.
Série olejových maleb Markéty
Slámové jistě stojí za vidění. Výstavu můžete navštívit v umělecké
kavárně Avatarka až do 15. srpna.

Ani třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Keltská
noc se neobešel bez tradičního
zahájení pořadatele ‚starého Vikinga‘ Toma Somra. Pak už ale
pódium patřilo kapelám Tomáš
Kočko a orchestr, mezinárodní
partičce Matching Ties, Gwalarn
či Happy to meet, které posluchači vydatně podpořili potleskem,
a to přesto, že právě při vystoupení posledních jmenovaných přepadla Plumlov dešťová přeháňka. „Já jsem Viking, mně déšť
nevadí a zima vypadá jinak,“
směje se pan Marek, který dorazil
na akci s přítelkyní a v tradičním
vikingském kroji. „Při dešti se
schováme tady do stanu, dáme
si něco dobrého a hudbu slyšíme
i tak,“ krčí rameny s úsměvem
Martina Janotková, které drobná
dešťová přeháňka vrásky na čele
nedělala a spolu s dcerou si vychutnávala hudební vystoupení.
Počasí v průběhu festivalu hned
několikrát zazlobilo, ale praví
Keltové a Keltky na nějakých
pár kapek nebrali ohled a pro
všechny ostatní byly připraveny
party stany, kde se nejen schovali
před deštěm, ale využili šance se
příjemně občerstvit.

Stylově za všech okolností. V obvyklém skotském oděvu přijeli diváky pozdravit tradiční účastníci
Keltské noci The Rebel Pipers.
Foto: Petra Hežová

va nabitý hudebními vystoupeními českých i zahraničních
skupin. Také letos se těšil obrovské přízni publika z celé
republiky a kromě naší mateřštiny jste mezi návštěvníky
mohli zaslechnout i němčinu
a slovenštinu. Není divu, nabídka hudebních vystoupení,
workshopů, tanečních a divadelních představení byla bohatá
a to pravé si tady našli zástupci všech věkových kategorií.
Své služby nabídla přítomným
keltská čarodějka, s tanečními
skupinami Démairt a Seamróg
jste se mohli pocvičit v irských
tancích, v keltském ležení si
prohlédnout něco z tradičních
keltských řemesel, výtvarné
nadání jste mohli uplatnit při
tvorbě pískových mandal anebo
si v tradiční keltské kovárně pod
dohledem zkušeného kováře
vyrobit téměř cokoliv z kovu.
kdo by si myslel, že Keltská
Rodinná záležitost Ale
noc je pouze záležitostí mládeže,
Dvoudenní program třináctého moc by se divil. „Jezdíme sem
ročníku Keltské noci byl doslo- každý rok, protože tuhle hud-

bu máme moc rádi a vždycky
se tu dozvíme a naučíme něco
nového,“ přiznává trojnásobná
babička paní Vlasta, která spolu
s manželem přijela z Krmelína.
„Vyrobil jsem si s tátou podkovičku,“ pochlubil se společným
výrobkem sedmiletý Oliver.

Festivalová atmosféra
O tom, že kapely se na vystoupení na letošním třináctém ročníku Keltské noci připravily naprosto špičkově, svědčilo i to, že
si v naprosté většině publikum
vyžádalo hned několik hudebních přídavků. Ale tleskalo se
nejen hudebníkům, ale například
také u keltské módní přehlídky,
která přítomným napověděla,
jak se obléknout na příští ročník Keltské noci. Nechyběla ani
vtipná vsuvka skupiny Daoine
Ceilte, která včetně barda Václavixe sklidila potlesk za svoji
Univerzální keltskou báj. „Dle
reakcí, které se ke mně donesly,
se třináctý ročník Keltské noci
vydařil. Program proběhl tak,

jak byl naplánován, všichni
účastníci dorazili, jen bohužel
ten déšť do programu nepatřil,“ shrnul třináctý ročník Keltské noci pořadatel ‚starý Viking‘
Tom Somr. „Dala bych festivalu jedničku s hvězdičkou,
moc se nám tu líbí,“ hodnotí
akci Pavlína z Kostelce na Hané
a David z Mostkovic, kteří svorně přiznali, že na Keltskou noc
zavítali poprvé. „Jednoznačně
nádhera. Jezdíme sem třetím
nebo čtvrtým rokem a každá
Keltská noc je něčím výjimečná. Řekla bych, že je to tu rok od
roku lepší a lepší,“ míní s úsměvem Prostějovačka Kristýna
Otáhalová spolu s Michalem
Trávníkem, který na Keltskou
noc dorazil až z Jihlavy.
Třináctý ročník je za námi
a nám nezbývá, než zase na
rok uložit keltskou zbroj
a soudky s medovinou a těšit
se na další, v pořadí už čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu Keltská noc.
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U Plumlova tábořili Keltové. Skupina Dao- Navzdory větru, dešti. Keltové se deště neza- Festivalová atmosféra. Těžko říct, která kaine Ceilte předvedla návštěvníkům živou ukáz- lekli. Ať už odvážně naboso, či schovaní v party pela si vysloužila větší potlesk. A takovou pohodou se může pochlubit jen festival Keltská noc.
stanech si vychutnávali hudební produkci.
ku života a řemeslného umu starých Keltů.

POBESEDUJTE s Kristianem Kodetem!

Plumlov/peh - Soubor výstav
současných českých výtvarníků, které na plumlovském
zámku už třetím rokem pořádá Galerie Knížecí dvůr
v Hluboké nad Vltavou, nám

letos nabízí výtvarnou lahůdku v podobě obrazů Kristiana
Kodeta.
Výstava v prostorách plumlovského zámku ještě zdaleka nekončí. Obrazy Kristiana Kodeta

si můžete prohlédnout či rovnou
zakoupit až do konce srpna. To ale
není zdaleka vše! Prostějovský
Večerník Vás v rámci aktuálně
probíhající výstavy exkluzivně
zve na besedu s akademickým

malířem Kristianem Kodetem, která proběhne v pátek
1. srpna v 17.00 hodin na zámku Plumlov! Všichni příznivci
výtvarného umění jsou pochopitelně srdečně vítáni.

Koncert kapely Olympic se blíží!

OKEM „ŠÉFKY” Legendární Petr Janda se nemůže dočkat prostějovského publika!

prostějovské kultury
Velká ztráta
pro Prostějov

Červencové kulturní okénko musím začít velmi smutnou zprávou,
protože prostějovský kulturní
život přišel v nedávných dnech
o jednu ze svých velmi výrazných
osobností, když nás opustil pan
Miloš Košíček, farář Československé církve husitské a iniciátor
dlouhé řady kulturních aktivit v našem městě. Čest jeho památce!
beseda se samotným autorem, ktedoprovodí hudební vystoupení
Třetím hostem Kodet rou
pěveckého sboru Proměny.
Velmi povedená výstava se koná na
Klavír se rozjel
zámku Plumlov. Opět zde „hostuje“ Galerie Knížecí dvůr z Hluboké Velkou radost mi dělá zdařilý
nad Vltavou, která tentokrát na Ha- rozjezd projekt Piano na náměsnou přivezla výstavu Kristiana Ko- tí. Nejenom, že často, když jdu
deta. Kdo nestihl červencovou ver- kolem kavárny Avatarka, vidím
nisáž, může na plumlovský zámek Prostějovany i návštěvníky měszavítat hned první srpnový den, ta, jak usedají za klavír a hrají. Už
kdy se v rámci výstavy uskuteční se dokonce podařilo zorganizovat

i první klavírní koncerty, které
oživují střed města. Za zmínku
stojí například vystoupení černošského hudebníka Elly Jaye
a prostějovské zpěvačky Veroniky Vičarové.

Tenorista
na náměstí
Vrcholem srpnového kulturního
programu v našem městě bude bez
pochyby operní vystoupení maltského tenoristy Josepha Calleji.
Osobně mne velmi těší, že nakonec převážil mnou v radě města
diskutovaný názor a Prostějované
se budou moci do zpěvu tohoto
světového zpěváka zaposlouchat
na náměstí zdarma. Máme se
všichni na co těšit!.
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Prostějov/peh - Už jen několik málo týdnů nás dělí od
koncertu legendy mezi českými bigbítovými skupinami.
Olympic znovu míří k nám
a podle informací, které jsme
získali exkluzivně pro čtenáře
Prostějovského Večerníku, se
Petr Janda a celá kapela po jejich minulém megaúspěšném
vystoupení na letní koncert na
pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě nesmírně těší!
Už v sobotu 16. srpna to na
Plumlovské přehradě vypukne! Pláž U Vrbiček se stane
dějištěm koncertu legendární
kapely Olympic, která svými
písněmi boří hitparády už víc
než padesát let! A pokud se
počítáte mezi příznivce kvalitního českého rocku tak, jak jej
od roku 1962 předvádí Petr Jan-

da, určitě nesmíte chybět. O tom,
že se zdejší fanoušci kapely
Olympic koncertu už nemohou
dočkat, není třeba pochybovat.
A co na to Petr Janda? Na to jsme
se zeptali majitele pořadatelské
agentury HITTRADE Petra Zlámala. „Kapela Olympic u nás
koncertovala naposledy v září
loňského roku. Už tehdy byl
pan Janda doslova u vytržení
z naprosto neskutečného prostějovského publika! Lidé reagovali už od prvního tónu a zpívali
s ním a kapelou od začátku až
do úplného konce vystoupení.
Takové publikum prý ještě nezažil, a i proto se na letní koncert
k nám strašně těší a doufá, že si
vystoupení všichni maximálně
užijí,“ tlumočil vzkaz frontmana
kapely Olympic pořadatel Petr
Zlámal, který fanoušky kapely

Foto: internet
Olympic a všechny hudební
příznivce srdečně zve na koncert
nabitý songy našeho mládí.
Pokud si tedy chcete užít skvělé
letní vystoupení nejdéle fungující legendy mezi bigbítovými
kapelami, zatrhněte si v kalendáři sobotu 16. srpna. Ve 20.00
hodin se na pláži U Vrbiček
sejdeme my všichni milovníci

kapely Olympic, abychom si
spolu s Petrem Jandou zazpívali hity Dávno, Snad jsem to
zavinil já, Jasná zpráva a další
z nestárnoucích pecek. Celou
akci zahájí předskokani z kapely
Penzistor, tak přijďte určitě taky!
V případě nepříznivého počasí
se akce odehraje v prostějovském Společenském domě.

Ze života města
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POTVRZENO: městská kasa přetéká! Cyklostezka i „Šmeralkou“
„I konečný účet může být mírně přebytkový,“ věří primátor

Jak Večerník už v minulém vydání jako první po
rozhovoru s primátorem Prostějova Miroslavem
Pišťákem informoval, po prvním pololetí je městská
pokladna velmi utěšeně naplněná. Co naplněná,
přímo přetéká desítkami milionů korun! Na konci minulého týdne první muž radnice Večerníku potvrdil
přesný údaj – městský rozpočet disponuje aktuálně
přebytkem ve výši 97 068 561 korun. A devětaosmdesát haléřů k tomu…

Prostějov/mik
„Definitivní uzávěrka pololetního hospodaření bude předložena radě města a finančnímu
výboru až v úterý 29. července.

Nicméně už nyní mohu vaší
redakci prozradit, že průběžné finanční hospodaření města
Prostějova skončilo za první
pololetí tohoto roku kladným
saldem příjmů a výdajů ve výši
97 068 561 korun,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
Tuto velmi optimistickou sumu
peněz však nelze v tuto chvíli
přeceňovat, neboť do městské
pokladny budou muset radní
sáhnout více ve druhém pololetí, kdy se budou hradit významné investiční akce. „Půjde
hlavně o stavební investice, které teprve nyní probíhají nebo se
zahájí až během druhé poloviny
roku. Předpokládám, že kladné
saldo současného rozpočtu se
v závěru roku 2014, lidově řečeno, vynuluje. Zároveň si ale
myslím, že nově zvolené za-

stupitelstvo může taky konstatovat, že závěrečný účet města
vykáže i mírný přebytek. Pořád
se totiž státu daří velmi dobře
vybírat daně, z čehož samozřejmě budou profitovat města
a obce i ve druhém pololetí,“
uvedl Miroslav Pišťák.
„Je ale otázkou, zda se ještě do
konce tohoto roku nerozhodneme pro nějaké další mimořádné
stavební investice. Dovolím si
ale připomenout, že moje odpovědnost za rozpočet, a stejně tak všech ostatních radních
a zastupitelů, končí dnem voleb. Samozřejmě, že budeme
fungovat podle zákona do té
chvíle, než bude zvoleno nové
vedení města, které si převezme
i zodpovědnost za hospodaření,“ dodal jedním dechem současný první muž prostějovské
radnice.

Radní pod palbou

Prostějov/mls - Hned dva mosty by měly být součástí nové
cyklostezky, která povede
Anenskou a Šmeralovou ulicí.
Tím se propojí cyklostezky vedoucí podél jižní spojky s tou
v Kolářových sadech a pokračující kolem Drozdovického
rybníka do centra města. Na
stavbu již bylo vydáno Územní
rozhodnutí.
Projekt nové cyklostezky by
měl plynule navázat na právě
probíhající úpravy mlýnského
náhonu. Stezka začne v blízkosti Kaple svaté Anny, a to v místech, kde vyroste nový kruháč.
„Cyklostezka povede podél ulice

Bohumíra Šmerala až po křižovatku s Jungmanovou ulicí.
Stávající chodník bude v tomto
úseku rozebrán a rozšířen. Dále
bude pokračovat po mostě překonáním mlýnského náhonu
a alejí stromů podél ulice Bohumíra Šmerala. Stezka skončí
v Kolářových sadech, když se
po mostě přes Mlýnský náhon
napojí na stávající trasu pro cyklisty,” popsal náměstek primátora
Zdeněk Fišer. Celkové náklady
ani termín zahájení stavby nejsou
v tuto chvíli zcela jasné. „Se stavbou se začne buď letos na podzim, nebo na jaře příštího roku,”
odhadl Zdeněk Fišer.

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA:
Je z čeho brát. Aktuálně je prostějovská městská kasa přeplněna.
Je v ní oproti původním předpokladům o desítky milionů korun víc.
Ilustrační koláž
Miroslav Pišťák si v poslední
době opakovaně pochvaluje systém výběru takzvaných sdílených
daní, ze kterých proudí významné peníze od státu do městské
pokladny. „Já věřím, že už se
v tomto ohledu nikdy nebude
opakovat doslova drastická situace, která nastala před čtyřmi lety.

Tehdy byl výběr daní naprosto
tristní a v závěru roku jsme vykazovali ztrátu v městském rozpočtu bezmála sto milionů korun.
Tento výpadek ve sdílených daní
jsme museli nahradit z vlastních
finančních rezerv. Toho se snad
už nikdy nedočkáme,“ vyjádřil se
optimisticky Miroslav Pišťák.

z
ikpv .cz
www. vecern ikpv.c

dalších 150 pracovních míst!
Prostějov/mik – Dohoda o odpadní vodě má za následek
velmi příjemnou zprávu pro
všechny Prostějovany. V našem městě totiž brzy přibude
až sto padesát volných pracovních míst v průmyslové zóně!
„Ve čtvrtek 24. července jsem se
podílel na dohodě mezi firmou
MAIER a Moravskou vodárenskou. Dohoda byla zásadní
v tom smyslu, že se týkala odpadních vod z výrobního areálu
zmíněné firmy a jsem rád, že se
všechny strany dohodly a nalez-

ly optimální řešení. Teď tedy už
nic nebrání tomu, aby společnost MAIER začala vyřizovat
stavební povolení na přístavbu
nového areálu v průmyslové
zóně. V Prostějově tím přibude
dalších 150 pracovních míst,
což je dle mého názoru velmi
pozitivní zpráva z hlediska zaměstnanosti,“ informoval Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova.
Jen pro doplnění, firma MAIER
vyrábí plastové součástky do
aut.

Město nakoupilo energie až do konce roku 2016
A odpad? „Věřím, že občané vyřídí své nedoplatky,“ je optimistou Jiří Pospíšil
Prostějov - Energie a svoz komunálního odpadu. Dvě
témata, která jsou pro každá města alfou a omegou samotné existence. Jakým způsobem podniká v těchto
ohledech své aktivity prostějovský magistrát? Na to se
během uplynulého týdne Večerník přeptal prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila (na snímku).
Michal Kadlec
Pane první náměstku,
město Prostějov má nového dodavatele energií. Smlouvy jsou podepsány, můžete
sdělit, jak byl nový dodavatel
vybrán a jak budou výběry
vypadat do budoucna?
„Nový dodavatel byl vybrán formou elektronické aukce. V současnosti tak máme nakoupeny
energie až do konce roku 2016.
Alternativ nákupu do budoucna je víc, nabízejí se možnosti
postupného nákupu, nákupu na
komoditní burze, ale s největší
pravděpodobností půjdeme opět
cestou nadlimitní veřejné zakázky, protože toto se zatím jeví
jako nejekonomičtější.“
Dá se vyčíslit, kolik peněz ušetří a již ušetřilo
město ročně právě výběrem
dodavatelů energií pomocí
elektronických aukcí?
„Město poprvé nakoupilo energie na burze, konkrétně to byla
elektřina, v roce 2010. Tehdy
jsme uspořili 200 tisíc korun.
INZERCE

O rok později to bylo sice jen
157 tisíc, ovšem již v roce 2012
jsme ušetřili 624 tisíc korun.
V loňském roce bylo dosaženo
zatím maximálních úspor, na
elektřině to bylo bezmála jeden
milion, na nákupu plynu, který se
v roce 2013 realizoval poprvé, pak
3,4 milionu korun!
A jaký je výhled do budoucna?
„Přestože jsme pro letošní rok po
vývoji na trhu a dosažených slevách v minulých letech počítali
v lepším případě spíše se stabilizací stávajících cen, podařil se
husarský kousek. Veřejnou soutěž jsme si realizovali ve vlastní
režii, bez prostředníků, a přesto
jsme na příští dva roky uspořili na plynu a elektřině dalších
3,5 milionu korun. Nečekaný,
o to více vynikající výsledek.“
V čem jsou podle vás
právě elektronické aukce výhodnější než běžná veřejná soutěž?
„Základní výhodou elektronické
aukce je její průběh v reálném
čase, zájemci o zakázku ji sle-

dují on-line a mohou reagovat
na nabídku konkurence během
okamžiku. Díky přímé soutěži dodavatelů lze dosáhnout
znatelně lepších výsledků než
u běžných zadávacích řízení.
Elektronická aukce představuje mimořádně silný nástroj pro
snížení ceny. A jak už jsem zmínil, v letošním roce jsme nákup
energií poprvé realizovali sami,
pomocí zakoupeného software,
který využíváme pro všechny
veřejné zakázky. Takže náklady byly nulové. Výborná práce
všech pracovníků magistrátu,
kteří se na přípravě a provedení
tohoto zadávacího řízení podíleli.“
Jak se vůbec v Prostějově vyvíjí spotřeba energií? Máme tím na mysli spotřebu v organizacích řízených
městem.
„Spotřeba energií se snižuje na
budovách, kde probíhají energeticky úsporná opatření – zateplení a výměna oken. Dá se říct,
že po realizaci těchto opatření
od roku 2012 jsou spotřeby konstantní.“
Dotkněme se ještě jednoho problému, a tím
jsou platby za komunální odpad. V tuto chvíli je již bezmála měsíc po termínu úhrady. Máte zprávu o tom, kolik
peněz se od občanů podařilo

k 30. červnu vybrat a jakou
částku vykazujete v kolonce
nedoplatků?
„V letošním roce bylo vybráno
celkem 22,614 milionu korun.
Jedná se o řádné platby letošního roku, ale částečně i o uhrazené nedoplatky za předchozí
období. K dnešnímu dni eviduje
magistrát celkový nedoplatek na
místním poplatku za komunální
odpad ve výši 13,932 milionu.
Podotýkám, že jde o kompletní
částku za dvanáctileté období
sahající až do roku 2002. Ve
srovnání s ostatními městy se
nejedná o nějak závratnou částku, například v Ostravě dluží
lidé za odpad bezmála 130 milionů korun. Přesto mi dovolte
i touto cestou vyzvat poplatníky,
kteří opomněli úhradu za odpad
provést, aby tak učinili a vyhnuli
se případným problémům. Věřím, že mne vyslyší, tradičně
v průběhu července a srpna ještě
docházejí od občanů dodatečné
platby.“
Probíhá během prázdnin svoz komunálního
odpadu bez problémů, nebo
platí v době dovolených
i v tomto ohledu nějaké úpravy harmonogramu?
„Svoz odpadu probíhá o prázdninách beze změn. Komunální,
tříděný a také bio odpad se vozí
stále ve stejných termínech. Ob-

rátil jsem se na zástupce svozové firmy, že bychom v letních
měsících mimořádně rozšířili
svoz bioodpadu, pokud by to
bylo nutné. Mám na mysli některé kontejnery, které by byly
přeplněné, nebo které by zapáchaly. Celou situaci dennodenně
monitorujeme a reagujeme i na
připomínky občanů.“
V poslední době se hodně hovoří o zájmu prostějovských občanů o bionádoby. Jak je magistrát schopen
uspokojit tyto požadavky
a kolik už je mezi lidmi těchto
bionádob?
„O biopopelnice je stále zájem,
poptávka po nich převažuje
nabídku, kterou jsme schopni
zajišťovat na základě
přidělených dotací.
Evidujeme kolem
čtyřicítky Prostějovanů, kteří mají zájemopronájempopelnice na biodpad. Věřím, že tyto
požadavky
v nejbližší
době uspokojíme. V této souFoto: archív Večerníku

vislosti mám nesmírnou radost
z prozíravého postupu vedení
města v oblasti třídění biologicky rozložitelných odpadů.
Připomínám, že poslanci tento
týden schválili změnu zákona o odpadech, který městům
a obcím ukládá povinnost separovat biologický odpad. My

v Prostějově už jsme napřed,
nové legislativní opatření plníme už teď.“
Kolik jsme jako město
obdrželi finančních prostředků a kolik bionádob ve
městě máme?
„Získali jsme celkem dvě dotace ve výši bezmála 1,6 milionu
korun. Z první dotace v roce
2011 jsme občanům zapůjčili
700 kompostérů a 600 biopopelnic o objemu 140 litrů. Biopopelnice pořízené z druhé dotace, kterou město obdrželo vloni,
jsme zapůjčovali až do letošního
dubna. Celkem jsme ve druhé
vlně distribuovali 400 stočtyřicetilitrových a 40 větších nádob
o objemu 770 litrů. Ty
byly umístěny v blízkosti městských
sídlišť a u bytových
domů.“

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!!!

Tomáš Janovský
20. 7. 2014 52 cm 3,85 kg
Olomouc - Holice

Eliška Lišková
21. 7. 2014 47 cm 3,05 kg
Prostějov

Tobias Klech
20. 7. 2014 50 cm 3,25 kg
Olomouc - Nové Sady

Marie Adamíková
23. 7. 2014 51 cm 3,70 kg
Držovice

Václav Přikryl
20. 7. 2014 50 cm 4,30 kg
Ptení

Marek Směšný
18. 7. 2014 47 cm 2,30 kg
Prostějov

Ondřej Tesárek
22. 7. 2014 51 cm 3,70 kg
Brodek u Prostějova

Vojtěch Barák
20. 7. 2014 50 cm 3,30 kg
Určice
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!

Agelu H. Szotkowská
Hasičina a střelba ze vzduchovky nadchla drobotinu Mluvčí
nečekaně končí ve své funkci

Nefalšované letní dopoledne si ve čtvrtek 17. července přišly do DDM na Vápenici zpříjemnit atraktivním soutěžením s hasičskou tématikou desítky
dětí. Střelba ze vzduchovky a práce s požární hadicí nadchla i nejeden dospělý doprovod.

celé prázdniny stráví v našem
městě. Po knihovnických Pizza
Prostějovské léto je v plném kvízech, hrách s dopravní témaproudu a ani letos se tak nebu- tikou či zábavných farmářských
dou nudit děti, které část nebo úkolech vytáhli organizátoři těžProstějov/peh

Malí šikulové zazářili. Rozeznat od sebe jednotlivé části hasičského náčiní je mnohdy oříšek i pro dospělé. Malí soutěžící ale
dospělým vytřeli zrak.
Foto: Petra Hežová

Trefa do černého. Atraktivními soutěžními disciplínami a závěrečnou losovačkou o ceny se pořadatelé trefili dětem do vkusu.
Jen tak dál!
Foto: Petra Hežová

ší kalibr. Ve čtvrtek 17. července
dopoledne si děti v prostorách
Domu dětí a mládeže na Vápenici mohly v rámci soutěžních disciplín vyzkoušet práci
s opravdickou požární hadicí,
zastřílet si ze vzduchovky a ještě
k tomu vyhrát pěknou cenu.

Ono to ale není jen tak, trefit
vleže vzduchovkou drobný
terč či přesně zasáhnout proudem vody věž z plechovek.
A jestlipak byste od sebe rozeznali proudnici od savice?
Ale protože máme v Prostějově a okolí šikovných dětí jako

máku, není se co divit, že se
na dvoře DDM, kde se akce
odehrávala, sešly desítky dětí
v doprovodu rodičů, prarodičů i v rámci příměstských
táborů: „Dvě disciplíny už
máme za sebou a teď nás čeká
střelba ze vzduchovky,“ těšili se
sourozenci Marťa a Peťa, kteří
dorazili na soutěžní klání v doprovodu vedoucí příměstského
tábora. „Akce se koná v rámci
programu Prostějovské léto, děti
si tu mohou nejen zasoutěžit, ale
dozvědí se i něco nového. Pod
záštitou Sportcentra - DDM Prostějov funguje totiž i hasičský
kroužek a malí soutěžící si tak
mohou sami trochu vyzkoušet,
jaké to je být hasičem,“ usmívá
se členka SDH Domamyslice
a pedagog volného času Zdeňka
Ševčíková, která ocenila bohatou účast šikovných malých soutěžících. Pokud vám hasičské
dopoledne uniklo, mrkněte na
program letošního Prostějovského léta, určitě si vyberete zábavu
přesně pro vás!

Prostějov/mik – Velmi překvapivá zpráva přišla hned
v pondělí 21. července. Ve funkci tiskové mluvčí společnosti
Agel provozující prostějovskou
nemocnici nečekaně po pěti
letech končí Hana Szotkowská
(na snímku). Redakci Večerníku
zaslala „rozlučkový“ dopis.
„Dovolte mi, abych vás informovala o tom, že jsem se rozhodla v předchozích dnech po svém
téměř pětiletém působení ukončit
spolupráci se společností AGEL.
Věci dostaly poměrně rychlý
spád, proto už nebudu mít nejspíš

šanci se s vámi všemi rozloučit
osobně, případně alespoň telefonicky, neboť již dnes končím ve
funkci tiskové mluvčí a nastupuji
na dovolenou,“ poslala Večerníku
hned v pondělí 21. července
poměrně šokující zprávu Hana
Szotkowská. „Přesto mi dovolte,
abych vám alespoň touto cestou
poděkovala za bezvadnou spolupráci a popřála mnoho dobrého
a úspěch jak v práci, tak v osobním životě. Věřím, že s mnohými
z vás se v budoucnu potkám,
neboť z mediální sféry tak úplně
neodcházím,“ dodala alespoň
jednu příznivou informaci Hana
Szotkowská.
V pozici tiskové mluvčí ji do
jmenování nové nástupkyně či
nástupce bude ve společnosti
Agel provozující prostějovskou
nemocnici zastupovat Radka Baková Milošeská.
Redakce Prostějovského Večerníku přeje Haně Szotkowské
hodně štěstí a dalších úspěchů
v její nové práci.

Jarmark „Maminky maminkám“ se blíží Léto s Cipískem je plné zábavy i poznání

Nejmenší špunti. Na dopravním hřišti uspořádalo Mateřské
centrum Cipísek akci plnou her a zábavy i pro ten nejmenší potěr.
Foto: MC Cipísek

Prostějov/red - Jak Večerník
nedávno v rubrice „Radní
pod palbou“ avizoval, chystá
se v Prostějově další akce pro
veřejnost. Stejně jako úspěšný Restaurant Day ho mají
na svědomí Martina Šponarová, Markéta Valentová
a Milada Sokolová. Tentokrát
půjde o jarmark „Maminky
maminkám“. Konat by se
měl v říjnu.

„V Prostějově máme plno
šikovných maminek, které háčkují, pletou a vyrábí
spoustu skvělých věcí. Proto
jsme se rozhodly podpořit je
v jejich činnosti a uspořádat
Jarmark Maminky maminkám,“ konstatovala Martina
Šponarová. „Již dnes máme
zajištěnu dvanáctku majitelek
šikovných rukou, které představí mimo jiné výrobky z fima,

látek a šperky z chirurgické
oceli“, přiblížila Šponarová.
„Jarmark by měl proběhnout
v říjnu, máme tedy spoustu
času něco krásného vytvořit
a následně zkusit nabídnout
ostatním maminkám“, pozvala
na připravovanou akci Milada
Sokolová. „Místo konání akce
neustále zvažujeme, právě kvůli maminkám s kočárky“, dodala Markéta Valentová.

Cipísek v přírodě. Také v rámci příměstského tábora na Běláku
si děti užily spoustu legrace.
Foto: MC Cipísek
Prostějov/red - Mateřské cent- „Rodiče i prarodiče s dětmi čekal
rum Cipísek pořádá letos už po výlet za panem myslivcem,
osmé příměstské tábory pro ro- pohádky, netradiční olympidiče s dětmi od dvou do šesti let. áda, spousta výtvarných i poPřes padesát malých i velkých hybových aktivit a také hodně
účastníků programu Okolo ko- překvapení a zábavy pro děti
lem s Cipískem se minulý týden i dospělé. Rodiny s dětmi měly
možnost navázat nová přátelství,
sešlo na dopravním hřišti.

která ze zkušeností pracovnic
mateřského centra přetrvávají dlouhé roky, děti i rodiče se
mohli navzájem vidět a zažít
v jiných rolích než jsou zvyklí
a mohli se inspirovat programem
ke společnému trávení volného
času,“ řekla Večerníku Markéta
Skládalová z Mateřského centra
Cipísek v Prostějově.
Mateřské centrum děkuje všem
rodičům i dětem za aktivní přístup k akci a dobrou náladu.
Dále panu myslivci K. Michlovi a jeho ženě za vřelé přijetí
výpravy na Běláku a hlavně
pracovníkům dopravního hřiště

za vstřícnost a ochotu po celou dobu příměstského tábora.
Koncem července čeká Mateřské centrum Cipísek ještě
Pohádkový týden s Cipískem,
kde nebude chybět královský
ples, výprava za vodníkem nebo
vaření s pejskem a kočičkou.
Prázdninové programy jsou obsazeny. V době letních prázdnin
v mateřském centru neprobíhá
běžný provoz, přes léto se ale zájemci mohou informovat o volných místech v pravidelných
programech, které MC Cipísek
zahájí zase v září, e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz.

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

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
Galerie metro 70 vás srdeč- – besedy v rámci Mimiklubu
ně zvou na vernisáž výstavy
“Emoce-Barvy-Vzduch”, Základní organizace SPCCH
která se uskuteční v pondělí v Prostějově poskytuje i na4. srpna 2014 v 17:00 hodin.
dále své poradenské služby
každé úterý od 9 do 11 hodin
SEMTAMTNÍK
v kanceláři na Kostelecké 17
úterý 29. července – Výlet do v Prostějově, přízemí dveře číslo
Kojetína
109. Také v tomto roce pořádá
!!! Pojedeme pouze v případě ZO SPCCH v ČR Prostějov
předem nahlášené účasti!!!
zájezdy: 3. září 2014 – Zahradčtvrtek 31. července – 13.00 až ní galerie Děda Praděda v Ji16.00 Pletení z pedigu v klu- říkově, 1. října 2014 – zájezd
bovně SONS.
do Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte na shoČeský svaz ochránců přírody, ra uvedené adrese v úřední dny.
Regionální sdružení Iris:
31. července - Setkání všech Restaurace U Jindřicha v Mysgenerací. Prezentace prostě- lejovicích zve všechny na pejovských neziskových organi- čené sele na rožni v sobotu
zací.
2. srpna 2014 od 15:00 hodin.

OPRAVA vodovodní sítě
může způsobit pokles tlaku
Prostějov/red - Společnost
MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ informuje o plánovaných pracích na vodovodní síti v Prostějově.
Jedná se o opravu hlavního
přivaděče DN 600 mm, kterou bude provádět vlastník
vodohospodářské infrastruktury Vodovody a kanalizace
Prostějov v termínu od 28.
července do 31. srpna 2014.
„V důsledku odstávky tohoto

potrubí lze očekávat v západní
části města Prostějova pokles
tlaku vody ve vodovodní síti.
Pokles tlaku a změna celkových hydraulických poměrů
v síti může způsobit nárazové
zhoršení kvality vody v ukazateli barva a železo,“ upozorňuje
Markéta Bártová, tisková
mluvčí MOVO.
V případě dotazů volejte na
zákaznickou linku MOVO:
840 668 668

V úterý se sejdou zastupitelé
Prostějov/mik – Primátor
Prostějova Miroslav Pišťák
svolal na úterý 29. července
od 16.00 hodin 34. zasedání
Zastupitelstva města Prostějova. To se uskuteční tradičně v obřadní síni radnice.
Není třeba dodávat, že jednání vrcholných komunálních politiků je veřejné.
Zastupitelé budou v úterý
schvalovat smlouvu o dílo
na pořízení nového majetku,
konkrétně o víceúčelovém
hřišti v Anenské ulici. Hned
nato budou jednat o finanční
podpoře poskytnuté v rámci
Operačního programu Životní prostředí na projekt Energeticky úsporná opatření na

ZŠ Dr. Horáka v Prostějově.
Následovat bude celá série
rozpočtových opatření. Z těch
nejzajímavějších
vyjímáme
vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci sociálního
zázemí na zimním stadionu,
na výstavbu bikrosové dráhy
vedle velodromu, na rozšíření
vrahovického hřbitova o nové
kolumbárium a urnové hroby,
na dokončení rekonstrukce
mlýnského náhonu a několik
dalších rozpočtových opatření.
Na řadu pochopitelně přijde
i jednání o majetkoprávních
záležitostech města. Zastupitelé budou jednat o výkupech
pozemků v Říční ulici, ale i ve
Vrahovicích a Čechovicích.

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...

Marie Večerková 1921
Čechovice
Pavel Dopita 1941 Prostějov
Anna Blumensteinová 1926
Prostějov
Květoslava Mazalová 1937
Biskupice
František Polanský 1930
Prostějov
Drahomíra Portešová 1935

Držovice
Eliška Polašková 1925
Kostelec na Hané
Jaromír Urbánek 1945 Zdětín
Ladislav Hruban 1932 Pivín
MUDr. Olga Černá 1944
Prostějov
Jiřina Žáčková 1928 Prostějov
Zdenek Lužný 1957
Přemyslovice

Rozloučíme se...
Pondělí 28. července 2014
Pavel Růžička 1926 Čechovice 10.15
Obřadní síň Prostějov
Karel Pliska 1933 Prostějov 11.45
Obřadní síň Prostějov
Marie Čížková 1921 Prostějov 12.30
Obřadní síň Prostějov
Anna Ruszóvá 1946 Otaslavice 15.00
kostel Otaslavice
Pátek 1. srpna 2014
Anna Dostálová 1922 Čechy pod Kosířem 10.15
Obřadní síň Prostějov
Mgr. Miloš Košíček 1950 Prostějov 14.00 Obřadní síň Demelova
Klára Langrová 1926 Stínava 15.00
kostel Stínava
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ICM Prostějov
V Galerii pro duši je umístěna
výstava Evropské unie v kostce,
kterou připravily naše EDS dobrovolnice Lucie a Laura. Výstava
potrvá po dobu letních prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 má
ICM Prostějov již prázdninovou
otevírací dobu, tj. každý všední
den od 10:00 do 16:00 hodin.
Od 28. července do 8. srpna 2014
bude ICM Prostějov zavřeno.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
Výstava „ženy, vášně,
rock´n´roll“. potrvá do 1. srpna
2014 v otevírací době RIC.
Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do Chorvatska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informace na tel.
čísle 776 054 299 pí Zapletalová

www.
vecernikpv
.cz

TIP Večerníku

KINO METRO 70

PUNKOVÝ VEČER

KDY: ČTVRTEK 31. ČERVENCE 2014
OD 19.00 HODIN
KDE: NÁM. T. G. MASARYKA, PROSTĚJOV
Velmi rychle se nám blíží již
pátý čtvrtek Prostějovského
léta 2014 a s ním i den nabitý
tím nejlepším programem. Na
své si především v tento čtvrtek
přijdou všichni příznivci punkové hudby, jelikož je připraven
punkový večer. V 19.00 hodin
vystoupí pop-punková prostějovská kapela STRIKE OUT.
Od 20.30 hodin přijde na řadu
plzeňská punková kapela
ZNOUZECTNOST. Skupina
vznikla z plzeňské scény 80. let
20. století jako nástupnické těleso po skupině Zastávka Mileč;
první veřejné vystoupení měla
26. listopadu 1986 ve vysokoškolském klubu OKO v Plzni.
Začínala jako skupina ovlivněná
vlivem punkové jednoduchosti,
ale od prvních nahrávek zařazovala do svého repertoáru i písně
náležící k jiným hudebním stylům. Znouzectnost je kapela s
punkovou pověstí a schopností
napsat popovou písničku i folkovou baladu.
Tyto koncerty se budou konat
na náměstí T. G. Masaryka,
v případě nepříznivého počasí
budou přesunuty do Společenského domu v Komenského

ulici v Prostějově.
Prostějovské léto 2014 dále ve
stejný den nabízí „hry s dopravní tématikou + lanová dráha“.
Hry proběhnou od 9.00 hodin
v Dětském dopravním centru
v Prostějově.
Knihovna pro děti na Vápenici
nabízí od 10.00 hodin „čtení
pohádek pro děti“. Dále od
12.00 hodin „PIZZA KVÍZ“,
kdy nejrychlejší luštitel získává
čerstvou pizzu.
Od 17.00 hodin proběhne „setkání všech generací“, jedná se
o prezentaci prostějovských neziskových organizací. Vstupné
je zdarma.
Na výběr je hned několik možností, jak si čtvrteční den o něco
zpříjemnit, proto neváhejte a
nenechte si ani jednu z těchto
akcí ujít.

Živnostenský úřad provedl v Prostějově
během 1. pololetí tohoto roku 301 kontrol
Prostějov/red - Odbor živnostenského úřadu Magistrátu
města Prostějova provedl ve
městě a v jeho správním obvodu za první pololetí 2014 celkem
301 živnostenských kontrol.
Bylo uloženo 137 blokových pokut v celkové výši 97 500 korun.
Živnostenský úřad také řešil
v přestupkovém řízení 3 případy neoprávněného podnikání.
Živnostenský úřad „sankčně“ zrušil 17 živnostenských oprávnění
(ztráta bezúhonnosti, konkursní
překážka, nedoložení právního
důvodu k sídlu) a jedno živnostenské oprávnění bylo sankčně
pozastaveno.
Živnostenské kontroly byly
v 1. pololetí 2014 zaměřeny
v Prostějově na tyto oblasti:
* kontrola zákazu nočního prodeje v bazarech a zastavárnách
Na území města Prostějova bylo
zkontrolováno všech 73 provozoven, ve kterých si podnikatelé
oznámili výkon uvedené činnosti.
U žádné z nich nebylo zjištěno
porušení zákazu nočního prodeje.
Ale v 11 případech byly zjiště-

ny při těchto kontrolách závady.
Šlo například o to, že provozovna nebyla označena v souladu
s živnostenským zákonem, došlo
ke změně provozovatele, aniž by
bylo živnostenskému úřadu oznámeno zahájení a ukončení činnosti
v provozovně, které byl nucen živnostenský úřad sankcionovat.
* kontrola hostinských a obchodních provozoven
S ohledem na povinnost prodejců
lihu a lihovin mít od 18. 4. 2014
k prodeji koncesi, bylo prověřeno
211 subjektů se zjištěním jednoho
přestupku neoprávněného podnikání, kdy byly v omezené míře
prodávány lihoviny v malém prodejním zařízení, aniž by měl prodejce koncesi.
I v rámci těchto kontrol byly zjištěny jiné správní delikty, za které
bylo zatím uloženo 36 pokut, 24
subjektů je v řešení.
* kontrola pojištění cestovních
kanceláří
Každoročně v průběhu prvního
pololetí provádí živnostenský
úřad kontrolu cestovních kanceláří, u kterých se zaměřuje

na existenci platného pojištění
kanceláře pro případ úpadku.
V této oblasti nebyly u cestovních
kanceláří, které mají sídlo nebo
provozovnu ve správním obvodu
Prostějova, zjištěny nedostatky.
Nejčastější správní delikty
Z výsledků živnostenských kontrol vyplynulo, že nejčastěji (až
v 75 % zjištění) podnikatelé
neplní svou povinnost předem
oznámit živnostenskému úřadu
zahájení nebo ukončení činnosti
v provozovně. Je zapotřebí si
uvědomit, že údaje o provozovnách jsou součástí veřejného živnostenského rejstříku (dostupný
na www.rzp.cz ), proto živnostenský zákon vynucuje tuto povinnost pod hrozbou sankce (kterou musí živnostenský úřad při
zjištění nedostatků uložit vždy).
Dalším častým zjištěním je nedostatečné označení provozovny,
neoznámení změn v osobě odpovědného zástupce nebo neprokázání právního důvodu k adrese,
kterou uvedl podnikatel jako své
sídlo a která je odlišná od jeho
bydliště.

pondělí 28. července
18:30 Zejtra napořád
česká tragikomedie
21:00 Hercules 3D
úterý 29. července
18:30 Zejtra napořád
21:00 Hercules 3D
středa 30. července
18:30 Zejtra napořád
21:00 Hercules
čtvrtek 31. července
18:30 Strážci Galaxie
americké sci-fi
21:00 Očista: Anarchie
americký thriller
pátek 1. srpna
18:30 Strážci Galaxie 3D
21:00 Očista: Anarchie
sobota 2. srpna
18:30 Strážci Galaxie 3D
21:00 Očista: Anarchie
neděle 3. srpna
18:30 Strážci Galaxie
21:00 Očista: Anarchie

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 30. července
21:30 Vejška
pátek 1. srpna
21:00 Babovřesky 2
sobota 2. srpna
21:00 Příběh kmotra
neděle 3. srpna
21:00 Justin, jak se stát
rytířem

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 28
28. DO 33. 88. 2014

TELEFON 582 3344 130
30

PODÍVÁME SE NA SLUNÍČKO: pondělí až pátek od
14:00 do 15:00 hodin. Pořad o Sluníčku s pozorováním pro
malé děti doplněný pohádkou. Vstupné 20 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a
v pátek od 15:00 hodin. Jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve
fotosféře (skvrny) i v chromosféře (protuberance, filamenty).
Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek ve 22:30 hodin a v pátek ve 21:30 hodin. Na večerní
obloze lze sledovat planetu Saturn. Měsíc je těsně po novu a
neruší pozorování vzdálených vesmírných objektů letního
hvězdného nebe. 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:
12. 8. BLOK č. 43: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmanova (Česká – Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Plumlovská – parkoviště
(sídl. Svobody)

DUO pejsků
hledá páníčky!
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Hačky, Raková, Bohuslavice
Dne: 11. 8. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
FVE Bohuslavice, obce Hačky, Raková, Bohuslavice včetně podnikatelských subjektů
v uvedených obcích /mimo:
ZD, Charitu a Remarkplast
Bohuslavice
Obec: Žešov
Dne: 12. 8. 2014 od 7:00 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Žešov včetně podnikatelských subjektů v obci /
mimo areál farmy ZD/
Obec: Olšany
Dne: 12. 8. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Olšany ve směru od Držovic, Studence, Třebčína, střed
obce, ul. k pile celá, dále po č.
107, 444, 45, 39, včetně podni-

katelských subjektů ve vypnuté
části. odběratelská trafostanice
Olšany u Pv ZD (č. 300622)
Obce: Čelčice, Klenovice
Dne: 15. 8. 2014 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Čelčice vč. podnikatelských subjektů, část obce
Klenovice ve směru od Čelčic
po č.264, dále Zákostelí po č.
279, 278, 268, 318, celá ulice
směr Ivaň, celá Draha po č.
81, 254, 70, 215, 288, včetně
podnikatelských subjektů. odběratelská trafostanice Čelčice
Crhan (č. 300685)
Obce: Stařechovice, Služín,
Kostelec
Dne: 15. 8. 2014 od 7:30 do
13:30 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)
E.ON Česká republika, s.r.o.

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 dva
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.

Rozhovor Večerníku, kultura
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. července 2014
Exkluzivní interview s prostějovským rodákem, který prorazil do finále soutěže Muž roku 2014

14

„JSEM OBYČEJNÝ A PŘIROZENÝ KLUK Z NAŠÍ KRÁSNÉ HANÉ...“
U finálového galavečera v Náchodě budou nejen celebrity, ale i Večerník!

Prostějov - V dalším díle seriálu našich rozhovorů se
zajímavými osobnostmi Prostějovska se Večerník vydal
za Petrem Zapletalem, který se, jak už jsme informovali,
probojoval do finále prestižní soutěže Muž roku 2014.
Již ze samotného názvu vyplývá, že klání je obdobou
České Miss, kterou již popatnácté organizuje známý
herec, moderátor a šéfredaktor nejmenovaného bulvárního serveru David Novotný. Z téměř tisícovky přihlášených mužů se prostějovský rodák Petr Zapletal
nečekaně dostal až do finálové dvanáctky a 22. srpna
tudíž bude v Náchodě zápolit o titul Muž roku 2014.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude přímo u toho!
Necelý měsíc před očekávaným vrcholem jsme proto
za ním vypravili, abychom zjistili, jak se připravuje na
finálový galavečer, který bude uvádět Eva Decastelo
s Terezou Zimovou? Jaké má rád ženy? Proč se vůbec
do této soutěže přihlásil? Či jakou tajnou zbraň si na
porotu připravil? To vše a ještě více se dočtete v následujícím exkluzivním interview...
Aneta Křížová
Jak jste se objevil v soutěži
Muž roku 2014?
„Přihlásil jsem se z vlastní vůle, ještě
s kamarádem, protože si moje okolí
myslelo, že bych se měl takové soutěže zúčastnit. Moje přihláška byla
brána s nadsázkou a musím přiznat,
že jsem byl příjemně překvapen,
když mě více jak po půl roce od podání přihlášky agentura kontaktovala,, že jsem byl vybrán... (úsměv)“
Jde o vaši první zápolení tohoto typu?
„Ano, je to moje premiéra. Celé mládí jsem závodně sportoval a nikdy
mě nenapadlo soutěžit namísto nějakého sportu v tom, jak vypadám...
(
(smích)“
Jaké máte podle vás šance na
výhru?
„To si opravdu netroufnu odhadnout. David Novotný i tým kolem
něj jsou profesionálové a každý je
něčím zajímavý. Osobně favorizuji
spíš vyšší kluky, ale kdoví, nechme
se překvapit...“

Máte v plánu nějakou speciální
přípravu na finálový večer?
„Určitě nic mimořádného nechystám. Chci potrénovat na volnou
disciplínu a také budu muset oprášit
angličtinu. Jinak jak jsem říkal, závodně jsem sportoval, tudíž pohyb
a posilování je mojí zálibou bez ohledu na soutěž. Jako milovník slunce
a vody se velice rád opaluji, takže
v podstatě většina mé přípravy bude
stejná jako každé jiné léto. (úsměv)“
Nedílnou součástí většiny soutěží krásy je volná disciplína.
Co v ní tedy předvedete?
„Volná disciplína obvykle spolu
s rozhovorem rozhodne o pořadí,
takže jsem se po pečlivém zvážení
rozhodl pro tanec latinskoamerické
salsy. Minulý rok jsem navštěvoval kamarádovy kurzy tohoto tance
a moc mě to bavilo, takže doufám,
že tyto hodiny zužitkuji.“
Jak vnímáte konkurenci?
„Je určitě silná a každý z kluků
je opravdu něčím zajímavý. Všichni jsme se pohromadě viděli pouze
na focení a rozhovorech pro média,

následně pak druhý den na tiskové
konferenci, takže na nějaké seznamování nebyl vůbec čas. Měl jsem
ale možnost s mnohými kluky prohodit pár slov a někteří mi přišli napprosto fajn a normální.“
Máte nějakou speciální zbraň,
jak účinně zapůsobit na porotu?
„To ne, nic takového nechystám...
(smích) Tuto soutěž beru s nadhledem a budu naprosto přirozený,

Pozvánka přímo
z rukou pořadatelů
Komu jinému dát slovo k tomu, aby
vás, milovníky umění pozval na tuto
významnou kulturní akci, než pořadatelům? Při úterní tiskové konferenci
na ni společně občany pozval primátor
města Prostějova Miroslav Pišťák a zástupci spolupořadatelské agentury TK
PLUS Miroslav Černošek a Josef Váňa.
„Rozhodli jsme se převzít záštitu nad
tímto vystoupením, aby všichni Prostějováci, bez ohledu na jejich společenské postavení, měli možnost zúčastnit
se této mimořádné kulturní události,
jakou Callejův koncert bezpochyby je.
Doufejme, že se vydaří počasí, protože
nepočítáme s takzvanou mokrou alternativou. Já osobně doufám, že občané města budou opět spokojeni s tím,
jakého krásného kulturního zážitku
se jim dostane,“ uvedl primátor města
Prostějova Miroslav Pišťák v souvislosti
s očekávaným vystoupením, na které se
pochopitelně těší i šéf spolupořádající
agentury TK PLUS Miroslav Černošek.
„V Prostějově jsme si vyzkoušeli mnoho podob kultury. Nechyběly výstavy
obrazů, divadelní festivaly a v Olomouci
jsme se díky přízni tehdejšího primátora Martina Novotného nebáli jít ani do
vážné hudby a v té souvislosti proběhly

Na Calleju zdarma
nebo za peníze?
Šéf projektu Josef Váňa uvedl na pravou
míru zprávy týkající se cen vstupného
na tuto očekávanou kulturní akci: „Před
nedávnem jsme prostřednictvím médií
informovali veřejnost, že vstupenky na
vystoupení Josepha Calleji jsou v předprodeji na Ticket portálu, ale na základě jednání a rozhodnutí vedení města
a pořádající agentury TK PLUS bude
vstupné na koncert zadarmo. Ti, kteří
si vstupenku tedy v předstihu zakoupili,
dostanou své peníze pochopitelně zpátky. Vstupenek je celkově přes dva tisíce
a budou se zdarma vydávat od 10. srpna v regionálním informačním centru
v zámku na Pernštýnském náměstí,“
přiblížil Josef Váňa.
Omezená část vstupenek bude k dispozici i v olomouckém informačním centru. Na jednu osobu bude možné vydat
čtyři vstupenky a vydávat se budou samozřejmě do vyčerpání zásob. „Pokud
by měly o koncert zájem větší skupiny
či zájezdy, je možné se přes TK PLUS
předem objednat do 7. srpna. V případě velkého zájmu o vystoupení bude
k dispozici velkoplošná obrazovka, aby
i ti, na které se nedostanou vstupenky, si
mohli vychutnat živé vystoupení Josepha Calleji. Rád bych podotkl, že všechny akce a vystoupení konané v rámci
stoletých oslav radnice, které proběhly
na náměstí, byly bez výběru vstupného
a my si myslíme, že to tak bylo správné,“ míní šéf projektu Váňa, který se při
organizování projektu setkal i s drob-

Teď otázka z jiného soudku,
jaký je váš ideál ženské krásy?
„Preferuji spíše vyšší snědé tmavovlásky, přirozeně hubené nebo se
sportovní postavou. Ale samozřejmě
dovedu ocenit krásnou ženu, bez
ohledu na barvu pleti či vlasů. Hlavní roli však u mě hraje nejen vnější
krása, ale i ta vnitřní. Žena by podle
mě měla být upřímná, cílevědomá,
starostlivá a taky temperamentní.
(úsměv)“

Prostějovan PETR ZAPLETAL o tom,
jaký je jeho vysněný ideál ženské krásy
„Součástí postupu v soutěži byla
i nabídka vstupu do modelingové
a reklamní agentury, což jsem přijal,
a již nějakou dobu mi chodí nabídky
na focení či natáčení reklam, takže
této zkušenosti se určitě bránit nebudu. Ale konkrétní ambice v této
branži nemám. Uvidíme, co přinese
život až soutěž skončí...“

Závěrem nám prozraďte, proč
byste se měl právě vy stát Mužem roku 2014?
„Nedokážu se sám ohodnotit nebo
pochválit, takže díky za to, že tuto
práci odvede v soutěži porota. Ale
možná snad proto, že jsem obyčejný
a přirozený kluk z naší krásné Hané.
(smích)“

kdo je

petr zapletal

Fešák. Dámy, nevypadá Petr Zapletal, jako by se mezi plyšáky už narodil?
Foto: internet

už na konci prázdnin a vstupné bude ZDARMA!
tři velmi úspěšné projekty. A domnívali
jsme se, že ke stoletému výročí naší radnice si i celé město zaslouží něco mimořádného,“ přiblížil Černošek.
V rámci Hanáckého operního festivalu
vystoupila v červnu na olomouckém
Horním náměstí špičková pěvkyně
Elina Garanča, která byla podle ohlasů
lidí naprosto excelentní, a náměstí bylo
úplně plné. A něco podobného můžeme
očekávat i při prostějovském vystoupení. „Jak říkal pan primátor, bohužel jsme
odkázáni na přízeň počasí, tak snad nám
bude příznivě nakloněno. Na vystoupení
se ale velmi těším, stejně jako na to, že
v blízkosti radnice uslyším tak špičkovou hvězdu, jakou je Joseph Calleja,“
dodal Miroslav Černošek.

„Mír a lásku celému světu (smích).
To byla legrace, samozřejmě i tohle
bych si přál, ale mé osobní přání je,
abychom byli všichni vyrovnaní,
bez závisti a potřeby škodit druhým, což je v naší zemi velmi časté.
A také, aby lidé více mysleli na druhé a místy pomohli někomu, kdo to
skutečně potřebuje.“
Pojďme nahlédnout trochu do
vaší budoucnosti. Máte ambice
v modelingu?

„Osobně preferuji spíše vyšší snědé
tmavovlásky, přirozeně hubené nebo
se sportovní postavou. Ale samozřejmě
umím a dovedu ocenit krásnou ženu,
bez ohledu na barvu pleti či vlasů...“

Operní hvězda Joseph Calleja zazáří v Prostějově
Prostějov/jim, peh - V úplném závěru
letních prázdnin čeká Prostějov vzácná návštěva. Náměstí T. G. Masaryka
se stane dějištěm jedinečného operního vystoupení světově proslulého
maltského tenoristy Josepha Calleji.
Při jeho zdejší pěvecké premiéře
ho doprovodí zlínská Filharmonie
Bohuslava Martinů pod taktovkou
současného šéfdirigenta opery Slovenského národního divadla v Bratislavě Rastislava Štúra. Jako významný host se před prostějovským
publikem představí i majitel podmanivého lyrického barytonu, jeden
z nejoblíbenějších operních pěvců,
Lucas Meachem, jehož pěvecké umění měli možnost ocenit hudební příznivci v New Yorku, San Franciscu,
Chicagu, Los Angeles, Londýně i Vídni. Pokud i vy se chcete nechat potěšit
vystoupením předních představitelů
současné světové operní scény, máte
možnost! A ZADARMO!

zkrátka takový, jaký jsem. Koneckonců, proto jsem se asi dostal až do
samotného finále. Rozhodně se nehodlám přetvařovat a hrát si na něco,
co nejsem. (úsměv)“
Na všech soutěžích krásy se
většinou vyskytne dotaz typu,
co si přejete nejvíc na světě. V ženských kláních bývá slyšet nejčastěji přání za světový mír. Co by to
bylo u vás?

ným nešvarem posluchačstva. „Na olomouckém koncertu jsem byl svědkem
toho, že obecenstvo přichází na místo
až na poslední chvíli. Koncert začínal
o půl deváté a ještě po osmé hodině nebyla zaplněná ani polovina sedadel. Naopak potom několik minut před zahájením koncertu se u vchodů hromadily
davy nespokojené s tím, že se včas nedostanou na místo. Díky tomu jsme museli
začínat až o patnáct minut později a sami
uznáte, že to není nic příjemného, navíc
to bylo zcela zbytečné zdržení. Proto
bych rád poprosil všechny posluchače,
aby dorazili včas, nebudou pak zdržovat
sebe ani ostatní.“

Exkluzivní akce na míru
šitá Prostějovanům
Oslavy stoletého výročí nejsou každý
den, a proto není divu, že oslavy naší
radnice si vyžádaly notnou dávku organizátorské práce. Ale Prostějov je dostatečně sebevědomé město, aby si mohlo
dovolit něco podobného. „To, že jsme se
v Prostějově rozhodli uspořádat takový
velký kulturní počin, neznamená, že
chceme jakkoliv konkurovat sousední
Olomouci. Naším jediným úmyslem
bylo zprostředkovat pro Prostějovany
a obyvatele nejbližšího okolí, aby i oni
se mohli něčeho podobného zúčastnit,“
vysvětlil Miroslav Pišťák i v souvislosti
s možnou přítomností politika Miroslava Kalouska na koncertu. „Já si nelámu
hlavu tím, která známá celebrita usedne
do publika. Pokud přijedou, budu rád,
ale tato akce je pořádaná především pro
naše spoluobčany,“ shrnul sympaticky
zdejší primátor celou kauzu. „Musím
přiznat, že na začátku stoletých oslav
jsem měl osobně obavu, jestli těch
kulturních počinů není přeci jen moc.
Teď je už ale jasné, že jsem se obával
zbytečně, že to byla pro občany města
jedinečná příležitost v krátkém čase
zažít několik velice vydařených vystoupení, která jim udělala radost,“ doplnil
primátor města Prostějova.
Open air koncert operního pěvce Josepha Calleji konaný v rámci Hanáckého
operního festivalu se v Prostějově současně stane jedním z vrcholů oslav stého
výročí prostějovské radnice. Uznávaný
světový tenorista Joseph Calleja se
představí 31. srpna v 18.00 hodin na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

INZERCE
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Střední průmyslovou školu oděvní, po maturitě dva roky
studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci environmentální studia. Několik let se věnoval lednímu hokeji
a také závodní cyklistice. Mezi jeho největší záliby patří
automobily, motorismus a veškerý sport. Soutěže „krásy“ se účastní poprvé a hned se
dostal do samotného finále Muže roku 2014. Nejvíc si přeje, abychom si byli všichni
na světě rovni bez závisti a potřeby škodit druhým a také, aby lidé více mysleli na druhé
a místy pomohli někomu, kdo to skutečně potřebuje. Jak o sobě Petr Zapletal říká: „Jsem
obyčejný a přirozený kluk z naší krásné Hané“.
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FOTBAL
"ESKÁČKO" JDE NA SLOVÁCKO

Díky dvěma zásahům
Karla Kroupy vyřadilo
1.SK sousední Vyškov
čtěte
na straně

19

TRHÁK TÝDNE

Přestupová bomba:

rozhovor
"BRANKÁŘI JSOU OPOMÍJENI"

1.SK Prostějov získal Karla Kroupu!

Čestný občan Němčic
Luděk Mikloško pohovořil
o výchově svých nástupců
čtěte
na straně

Prostějov/tok
P
TA PŘECE JEN NA HANÉ KRÁTCE PŘED ZAČÁTKEM NOVÉ FOTBALOVÉ SEZONY
TAK
B
BOUCHLA
POŘÁDNÁ PŘESTUPOVÁ BOMBA! PROSTĚJOVSKÉ „ESKÁČKO“ ZÍSKALO
V ZÁVĚRU MINULÉHO TÝDNE VÝZNAMNOU POSILU, Z BRNĚNSKÉ ZBROJOVKY PŘIŠEL
N
NA HOSTOVÁNÍ ÚTOČNÍK SLAVNÉHO JMÉNA KAREL KROUPA (NA SNÍMKU T. KALÁBA),
Č
ČTYŘIATŘICETILETÝ SYN IKONY BRNĚNSKÉHO FOTBALU A LONI VYHLÁŠENÉHO
„Z
„ZBROJOVÁKA STOLETÍ“.
TE
TENTO 192 CENTIMETRŮ VYSOKÝ FORVARD DISPONUJE BOHATÝMI PRVOLIGOVÝMI ZKUŠ
ŠENOSTMI. V ČESKÉ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI ODEHRÁL 156 ZÁPASŮ, NEJVÍC SAMOZŘEJMĚ
V DRESU ZBROJOVKY, A VSTŘELIL DVACET BRANEK, DVOJNÁSOBEK PAK V DRUHÉ LIZE, V NÍŽ BYL V SEZÓNĚ 2009/2010 NEJLEPŠÍM STŘELCEM V DRESU ZLÍNSKÉ TESCOMY.
V ČESKÝCH KLUBECH SE OBJEVIL ROVNĚŽ V DRESECH MLADÉ BOLESLAVI A TEPLIC, NA
JAŘE 2007 ODEHRÁL DESET ZÁPASŮ V TURECKÉM DENIZLISPORU, MEZI ROKY 2010 A 2012
PŮSOBIL V RUŽOMBEROKU, SENICI A NITŘE NA SLOVENSKU, ODKUD SE NA
DOKONČENÍ
JAŘE 2013 VRÁTIL DO MATEŘSKÉ ZBROJOVKY. ZA NI OD TÉ DOBY ODEHRÁL
NA STRANĚ 20
TŘIATŘICET ZÁPASŮ A VSTŘELIL TŘI BRANKY, Z TOHO JEDNU SPARTĚ.

24

rozhovor
"ROZHODLI JSME SE SPRÁVNĚ"

Exkluzivní interview
s předsedou Jestřábů
Michalem Tomigou
čtěte
na straně
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Vítězku Wimbledonu přijal

prezident Miloš Zeman

Na návštěvě. V uplynulém týdnu zavítala Petra Kvitová na Pražský
hrad, kam ji pozval prezident Miloš Zeman. Foto: petrakvitova.net
Praha, Prostějov/lv – Po třech letech byla Petra Kvitová opět na
Pražském hradě. Wimbledonskou vítězku společně s Barborou
Záhlavovou – Strýcovou a Klárou Koukalovou pozval prezident
Miloš Zeman. „Pan prezident byl velice vtipný. Pro mě byla čest
být po třech letech zase na Hradě,“ řekla Kvitová.
Hlava České republiky si tenistky rychle získala svými bonmoty.
„Velká většina politiků se nesmírně ráda tulí k úspěšným a trošku
se přihřívá na jejich slávě, takže já bych se velmi rád přitulil k Petře
Kvitové a tvářil se, že jsem Wimbledon v podstatě vyhrál já, i když
neumím ani pinknout,“ pobavil hráčky prezident.
Kvitovou navíc podpořil proti názorům, podle nichž by měla přijít
o české občanství, když žije kvůli výhodnějším daňovým zákonům
v Monaku. „Jako úspěšní lidé jste předmětem všudypřítomné závisti,
a jeden z důvodů setkání je také to, abych vám proti těmto závistivcům vyjádřil svoji podporu a poprosil vás, abyste je ignorovala, protože neumí nic jiného než závidět,“ prohlásil Zeman, kterého hráčky
pozvaly na pražské finále Fed Cupu s Německem. „Rád přijdu,“ slíbil
prezident.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. „Jedli jsme chlebíčky, pili
kafe, vodu. Pak jsme si povídali o sportu, o Wimbledonu. Pan prezident navrhoval i nějaké změny pravidel,“ smála se Kvitová.

boje na zelených trávnících aneb
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL URČICE
1.SK PROSTĚJOV U19
STŘEDA 30. 7. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
STŘEDA 30. 7. 2014 18:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Určice také mají farmu: Čechovice Junior Helis trojnásobným
mistrem republiky na dráze

Určice, Prostějov/jim – Nejen
třetiligový 1.SK Prostějov,
ale rovněž druhý regionální
zástupce v nejvyšších fotbalových soutěžích TJ Sokol Určice se dohodl na vytvoření farmy, tedy novinky, kterou od
nové sezony umožňují fotbalové regule. Stalo se tak v posledním možném termínu a jako
partnera si tamější funkcionáři vybrali tradičního účastníka I.A třídy Olomouckého
krajského fotbalového svazu
TJ Sokol Čechovice.
„Mají hodně mládeže a myslíme si, že to bude prospěšné pro
oba kluby a přinese to fotbalový posun v celém regionu. Dohodli jsme se na tom v pátek
a jména i další detaily teprve
budeme dojednávat,“ vysvětlil
nečekaný tah předseda určické
kopané Květoslav Petružela.
Nový trenér čechovického
„áčka“ Jaroslav Klimeš není

Foto: Jiří Možný

koláž Večerníku
této pravidlové novince příliš
nakloněn, něco pozitivního
ale i podle něj může přinést.
„Je to nová věc, aby hráči
byli více vytíženi a podpořil
se i druhý tým. Já ale raději
pracuji s těmi, co chtějí hrát
a tvoří tým, když poté bude chtít
někdo zkusit vyšší soutěž, bránit
mu nebudu. Toto nemusí dělat
moc dobrotu,“ je zatím opatrný.

Do kádru
divizního týmu
se vrací Zboža!
Právě z Čechovic zamířil loni
do Určic na hostování Haluza
a toto léto ho v opačném směru napodobil Halouzka, nyní
se tedy tato spolupráce může
zintenzivnit.
„Teprve uvidíme, co to přinese a jestli to bude mít význam.
Je to novinka a zatím k tomu
nejsem schopen více říci. Relativně nic od toho neočekávám, mělo by to ale usnadnit

půjčování hráčů během sezony,“ sdělil k tomu trenér Určic
Evžen Kučera.
Konkrétnější tak mohl být
u staronové tváře v sestavě,
po půlročním hostování
v Rakousku se mu totiž do
kádru vrací kmenový hráč
1.SK Prostějov Ivo Zbožínek. „Mám z toho velkou radost.
Za poslední půlrok jsme dostali
hodně branek, takže posílení
obrany pro nás bylo prvořadé.
To se nám podařilo i příchodem Waltera se Zelinou, měli
bychom mít dobrou i zálohu
a mladíky v útoku. Tam už asi nikdo zkušený nepřijde,“ podotkl.
Mezi známé tváře se těší i vysoký stoper s bohatými ligovými zkušenostmi, pod jehož dirigováním vznikla na podzim
v Určicích nejlepší obrana divizní „E“ skupiny. „Vyskytl se
sice problém s mojí registračkou, která je zatím v Rakousku. Takže papírově to bude
složitější, jsem ale rozhodnutý,
že nejbližší půlrok odehraji
v Určicích. Prostředí znám,
nejdu do neznáma, a kdyby se
zopakovalo to, co loni, nezlobil bych se,“ pousmál se.

KAM ZA F TBALEM
POHÁR ČP OFS PROSTĚJOV
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
STŘEDA 30. 7. 2014 18:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

POHÁR ČP OFS PROSTĚJOV
TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
STŘEDA 30. 7. 2014 18:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
1.SK PROSTĚJOV
RSM HODONÍN
SOBOTA 2. 8. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Plzeň, Prostějov/oš, jim – V týdnu od 14. do 18. července se na
plzeňském velodromu konalo
mládežnické mistrovství České
republiky v dráhové cyklistice
a rozpálený západočeský ovál
přinesl barvám SKC TUFO
Prostějov výrazný úspěch. Závodníci ve žluto-modrém si zpět
na Hanou přivezli celkově pět
bronzů, devět stříbrných a pět
zlatých kovů. Nejpilnějším sběratelem se stal Luděk Helis, jenž
si mezi juniory dokázal vyjet tři
první a jedno druhé místo.
Úspěch je to vynikající, navíc se
jednalo o první dráhové mistráky
mládeže, které jako hlavní trenér
vedl Martin Cetkovský. Odchovanec a bývalý závodník prostějovského týmu vytvořil kolem sebe
výbornou partu, dařilo se také
dalším závodníkům zařazeným
do Sportovního centra mládeže
(SCM) Prostějov. Radost z těchto
úspěchů mohou mít i Statutární
město Prostějov a Olomoucký
kraj, obě instituce totiž prostějovský oddíl finančně podporují.
Od letošního roku je při SKC
TUFO Prostějov zřízeno i národní centrum pro Moravu
a dařilo se zejména jezdcům

z oddílu Mapei cyklo Kaňkovský, hezkých výsledků dosáhli
i ti z CK Dacom Pharma Kyjov.
První závodní den byl ve znamení
sprintů. Z prostějovských členů si
nejlépe vedli Šmída s Pěčonkovou, kteří dokráčeli až do semifinále, ale prohráli i následné souboje o bronz. Avšak souboje Šmídy
s Čapkem a posléze i Baborem
byly ozdobou celého sprinterského klání. Teprve v rozhodujících
třetích jízdách Martin podlehl oběma soupeřům a na prostějovského závodníka zbylo hořké čtvrté
místo. Až do finále kadetek se
probojovala Hana Heřmanovská
z TJ Uničov, v něm však podlehla
Neumanové z Favoritu Brno.
Na druhý den se jely týmové
sprinty, ty přinesly první medaile
pro Prostějov. Kadetské družstvo ve složení Šmída, Otruba,
Cink (poslední dva Mapei cyklo
Kaňkovský) s přehledem zvítězilo, z prvního místa se radovala
i juniorská sestava Luděk Helis,
Matyáš Strupek a Jiří Šána. Prostějovské trio si ve finále poradilo
s duem závodníků Dukly Brno,
které doplnil prostějovský Daniel
Chytil.
(dokončení na straně 27)

Zlatí hoši. Daniel Chytil, Luděk Helis, Matyáš Strupek a Jiří Šána
ovládli stíhačku družstev a postarali se o jeden z pěti titulů SKC
TUFO Prostějov.
Foto: Milan Chytil

POHÁR ČP OFS PROSTĚJOV
FC HVOZD
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 3. 8. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

POHÁR ČP OFS PROSTĚJOV
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 3. 8. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

z vás, kterým se to podaří, nám
mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít
štěstí při losování, máte šanci
na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu již stosedmdesátém pokračování tohoto originál-

Správná odpověď z č. 29: na snímku byl dům z ulice
Havlíčkova 18 v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž
získává poukaz v hodnotě 400 Kč do studia VIBROSTAR,
Olomoucká 10, se stala Vlasta MAZALOVÁ, Kravařova 5,
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 31. ČERVENCE, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 4. SRPNA.
Dnes můžete nově zápolit o poukaz v hodnotě 400 Kč od firmy
KLOBOUKY MARIE DAUBNEROVÁ.

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

V POLOVINĚ SRPNA ROZEZNÍ
PLUMLOVSKÉ VRBIČKY HITY OD
KAPELY .....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce

2BOBULE
ROMANTICKÁ
KOMEDIE
ČR (2009)

SOBOTA 2. 8. 2014

20:20 HODIN

ANÝZ, ARIE, BLÍN, BLOK, BUSOLA, GRIL, CHLOR, IGLÚ,
KATI, KAŽDÝ, KŠÍR, LAIK, LEŠI, LONDÝN, LOŽE, MÍCHA,
NIPA, PEŘÍ, PILÍŘE, POLYP, PRASE, ROVY, SPICH, SPOT,
TRUS, TYGŘI, ÚPON, VLIV, VÝKMIT, ŽIAR

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 31. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „ZDRAVÍ“. Vylosovanou výherkyní se stala Dana HORÁKOVÁ,
Protivanov 373, která se může těšit na POUKAZ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč od partnera soutěže. Tím byla v minulém dějství prodejna SVĚT ZDRAVÍ, kterou najdete na
Olomoucké ulici v Prostějově. 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 tentokrát potěší ty, kteří rádi poslouchají
hity Petra Jandy a spol.
Partnerem dnešního kola je totiž agentura HIT TRADE,
která na Prostějovsku pořádá řadu prestižních a oblíbených
koncertů či dalších kulturních akcí. A tak nyní můžete vyhrát
DVĚ VSTUPENKY na koncert skupiny OLYMPIC, jenž se
uskuteční již 16. srpna, V CELKOVÉ HODNOTĚ 520 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 4. SRPNA 2014.

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. července 2014

Režie: Vlad Lanné
Hrají: K. Hádek, T. Voříšková, L. Langmajer, L. Lipský,
J. Krampol, J. Švandová, M.
Táborský, V. Postránecký
Moravským venkovem, vínem
a láskou napravený pražský podvodníček Honza žije s přítelkyní
Klárkou ve Višňové, v chalupě
po dědovi, a snaží se proniknout
do tajů vinařství. Jeho poklidný
život však nečekaně skončí,
když se objeví kamarád Jirka,
který utekl z Prahy. Bohatý podnikatel Kocúrik ho přistihl se
svou dcerou Marií, a protože pro
někoho takového ji nevychovával, najal si na Jirkovu likvidaci
nájemného vraha Tichého. Ten
se vydá na Pálavu a ubytuje
u souseda Kozderky. Honza je
časem na něj naštvaný, protože

ního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Petru Kvitovou. Nedávnou vítězku Wimbledonu
a momentálně čtvrtou hráčku
světa, která je členkou TK Agrofert Prostějov, poznala velmi početná enkláva fanoušků
a našich čtenářů...
Z 541 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se
stala Dana BRYCHTOVÁ,
Ivaň 9. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou
cenu v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH
ŠPIZZA
PIZZ, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Vzhledem k jubilejnímu zápolení této soutěže
pak získává i ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLATNÉ Večerníku
ZDARMA!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
známého muzikanta a lídra skupiny, která má svůj dost společný s hrami, jež se konají v zimě
i v létě vždy pouze jednou za
čtyři roky...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stosedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
31. ČERVENCE 2014, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS,
zveřejnímevpříštímčísle,které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
4. SRPNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O ČOKOLÁDKU...

I poslední červencové vydání vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší
zápolení o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme totiž neopomněli na bádání s čísly a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání máte možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné a početné publikum, se i dnes
opětovně zápolí o cenu z obchůdku paní Vašíčkové, která
nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět
tradičně DO ČTVRTKU 31. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 5 - 4 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stodevětapadesátým výhercem v řadě stal Libor MATICS, Cvrčelka 484,
Plumlov. I on si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 4. SRPNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

rušivě zasahuje do jeho vztahu
s Klárou. Jirka si ho snaží usmířit, a tak se pustí do práce, oba
však propadnou do tajného
sklepa, kde objeví nejen archívní víno, ale také díru vedoucí do
Kozderkova sklepa. Zatímco
se nájemný vrah Tichý znovu
marně pokouší Jirku zlikvidovat, Honza se udobřuje s Klárou,
Kocúrik hledá bankomat a dorazí i Marie, která hledá Jirku...

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 29: V SALONU NAISY STŘÍHÁME DĚTI ZA 80 KČ. Vylosovaným výhercem je Antonín ČUBA,
Dr. Uhra 20, Prostějov. BALÍČEK v hodnotě 400 Kč od firmy STUDIO NAISY si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní
tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 31. července 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.390.000,-

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

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

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

2+1, Pv, sídl. Svobody
2+kk, Palečkova ul. (novostavba)
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
3+1, Pv, ul. Pod Kosířem
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+kk + terasa, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, U spořitelny
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 769.000,Kč 1. 295.000,Kč 1.950.000,Kč 990.000,Kč 999.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

BYTY – PRODEJ:

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

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

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

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

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
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, Drozdovice (u rybníka)

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY
TYPY NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ,
ZNALECKÉ POSUDKY, …
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- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

tel.: 607 915 184

e-mail: avlk55@seznam.cz

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 DR Tylova - 7.P.
670 tis.Kč
2) 3+1 v Kojetíně
990 tis.Kč
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.
1.620 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Vrahovice
4,5 tis.Kč + inkaso
2+1 Drozdovice v RD
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.9.
3+1 Olomoucká - 3.P.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Olomoucká - , 4.P. s balkonem, výtah
7 tis. + inkaso
3+1 Kravařova - 1.P., po rekonstr.
6,5 tis.+ ink.
BYTY:
1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
590 tis.Kč
550 tis.Kč
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - 2k rek.
430 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
490 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr. 700 tis.Kč + prov.
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.
1.150 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m 2
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích - 2 tis.m pozemek
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem. 2
2.250, tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
2
5.490 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m
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:
Vitčice - orná půda = 4.100 m2 2
30,- Kč/m2
Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m
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
1.750 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
2
Kancel.prost. - centrum, 30 m , 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 122m2, 2 +
,
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.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
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:
Prodej: Určická - zděná
85 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová = 600,- Kč/měs., u Cílu
Fanderlíkova (sídl.Hloučela)
1 tis.Kč/měs.

Prodej řadových rodinných domů,
Wichterlova ulice, Prostějov

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

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

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,

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873.
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
* BYT 2+1, + garáž
560.000 Kč
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč
* Pozemek-Plumlov Hamry440.000 Kč
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Moravská
890.000 Kč
* RD, Přemyslovice
560.000 Kč
* RD po rek. Konice
1.350.000 Kč
* RD po rek. Lešany
1.590.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč
* RD Mostkovice
1.990.000 Kč
* RD Kralice na Hané
2.350.000 Kč
* Chata Plumlov
630.000 Kč
Pro naše klienty HLEDÁME:
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
* Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

UZÁVĚRKA
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC,
pro nabídku
obytná kuchyně,
realitních
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon
cena 3.400.000,- kanceláří pro
následující
Možnost provedení úprav dle požadavků klienta
číslo je
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov

Nabízíme k prodeji:
ve čtvrtek
užitná plocha 145 m2

- 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

31. 7. 2014
do 12.00
HODIN

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

REALITY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Nástrojárna Kralice na Hané přijme STUDIO 365 hledá nové tváře od
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
frézaře. Ranní směna, znalost obsluhy 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, 9-12h
CNC, HAAS výhodou. Bližší pod- www.studio365.eu
Peníze pro všechny ihned při podpisu! mínky osobní jednání, 602 588 621,
Organizace Sociální služby Prostějov,
Pronajmu garáž (s elektřinou), v PV Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. 777 19 59 70, 582 368 060
Volejte: 775 021 212
p. o. vyhlašuje výběrové řízení na
u Družby. Tel.: 582 346 180
Centrum regenerace v Prostějově. pozici vedoucí pečovatelské služby.
Požadavky: odborná způsobilost,
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena 4.500 Kč Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE Ihned zapracujeme do různých poa poskytneme vám jednu půjč- zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
výborné komunikační schopnosti,
+ inkaso. Tel.: 732 548 756, ne RK
ku. Pracuji pro více věřitelů.
znalost problematiky poskytování
Nudíte se doma a chcete být ještě
sociálních služeb dle zákona č.
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v ho- Volejte: 777 551 492
užiteční? Přijmu brigádníka do tra108/2006 Sb., řídící a organizační
tovosti. 774 409 430
Nabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis. fiky jen na občasnou výpomoc dle schopnosti, zodpovědnost a důsledPronajmu garáž na ulici Žeranovská. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní potřeby. Výhradně se zdravotním nost, odolnost vůči stresu, vysoké prapostižením. Odměna za vykonanou covní nasazení, znalost práce na PC.
Garáž je bez elektřiny, cena 900 Kč/ jednání. Tel.: 777 467 046
práci není hodinová, ale procenta Praxe v sociálních službách výhodou.
měsíc. Tel. 774 825 777
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- z tržby. Hlaste se jen opravdoví zá- Písemnou přihlášku do výběrového
Prodám DB 1+1 Dobrovského (Tylo- cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 jemci, nejlépe z Prostějova. Nutné
řízení zasílejte do konce srpna na
zaučení. Tel.: 731 412 028
adresu Sociální služby Prostějov, p. o.,
va ul) po rekonstrukci, lodžie, zateplePod Kosířem 27, 796 01 Prostějov.
ný dům. Možno koupit úvěrem. Cena Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP. Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme Možnost práce z domu - montáž vý630 tis. Tel.: 731 510 079
Tel.: 773 996 600
do HPP obráběče kovů do třísměnné- robků. Pro zaslání informací pište
ho provozu. Požadujeme zkušenosti SMS s adresou na tel: 722 769 835
Pronajmu v centru města PV dva
v dané profesi nebo vyučení v oboru.
obchody, 120m2 a 34m2. Tel.: PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
Nabízíme zázemí stabilní společnos- Firma HANAKOV spol. s r.o. při777 135 540
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
ti, dobré platové podmínky, závodní jme brigádníky na manipulační
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště), Rychlá realizace – vyplácení z vlast- stravování, uchazečům s bydlištěm práce do 3 směnného provozu.
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace mimo okres PV nabízíme příspě- Info tel.: 582 302 341 kontaktní
vek na ubytování v ubytovně. Tel: osoba Jaromír Fiala
8.000 Kč vč. inkasa + kauce. Volné na 739 066 462
582 302 341 Životopisy zasílejte na
ihned. Tel.: 604 185 244
Nabízím rychlou hotovostní půjč- hanakov@hanakov.cz
Hledáme na brigádu účetní pro
podvojné účetnictví v programu
Prodám pozemek v Prostějovič- ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Hledáme zaměstnance do ženské- Ježek duel. Tel.: 605 483 602
kách pro stavbu RD, 800 m2. Bliž- jednání. 774 119 937
ho kolektivu (i brigádně), manuální
ší info na tel.: 605 483 602 nebo
práce, požadovaná zručnost. Tel.: Hledáme brigádně nebo na čáse-mail: kar.mila@seznam.cz
0'8;i.#8/8º2.#6#"
582 330 341
tečný úvazek účetní. Životopisy
2Č,èª/'8/-é
Koupím byt v Prostějově, platím v
zasílejte
na technikpv@seznam.cz
6GN
hotovosti. Tel: 722 539 880
Přijmeme pracovníky/-ce pro chod
8;iiª2Č,è-;1&6+5ª% nové kanceláře. Výdělek 18 - 35 000 Hledám pomocnici na úklid RD
Prodám RD v Mostkovicích, 1 700
Kč/m. dle prac. zařazení. Věk neroz- v Plumlově. 5hod 1x/14dní. Tel.:
<#/ö560#0%Č/
000 Kč při rychlém jednání sleva.
607 791 094
hoduje. T. 608 502 175
#&Č%*1&%Č/
732 417 451
6GN
Firma HANAKOV spol. s r.o. při- Možnost práce z domu - montáž výjme do HPP obsluhu CNC strojů do robků. Pro zaslání informací pište
Hledáme větší byt 3+1, po rekon2Č,è-;24121&0+-#6'.'
třísměnného provozu. Požadujeme SMS s adresou na tel: 722 769 835
strukci, 774 409 430
-éCå-é
zkušenosti v dané profesi nebo vyu6GN
Prodám RD v Prostějovičkách,
čení v oboru. Nabízíme zázemí stabilpo rekonstrukci v roce 2010. Bližní společnosti, dobré platové podmín2Č,è-;0#<56#87
ky, závodní stravování, uchazečům
ší info na tel.: 605 483 602 nebo
0'/18+6156+
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
e-mail: kar.mila@seznam.cz
-éCå-é
příspěvek na ubytování v ubytovně.
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe 47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/ Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte
6GN
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
na hanakov@hanakov.cz
3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ
respektuji. Tel.: 734 481 013
Úklidová firma SaM přijme prac. na
pol. úvazek (7.500 Kč/měs.) místo je
Prodám RD (2 bj) v klidné části PV (Mávyhrazeno pro OZP. ŘP sk. B, časová
chova ul.), včetně zahrady. 728 862 114,
flex. podmínkou. Tel.: 582 331 332
790 229 969. RK nevolejte.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Prostějovská stavební firma hledá parPronájem rekonstruovaného bytu
ťáka na stavbu, zedníka a pomocníka
Stolařství V. Jančík.
2+1 s lodžií, ul. Dolní v Pv,
na HPP, možno i brigádně. Volejte
Domamyslická 104, PV.
od 1.8.2014 Tel.: 602 515 680
v pracovní dny mezi 13.00-17.00 na
www.stolarstvijancik.cz,
tel.: 775 780 084
Tel.: 604 820 358
Hledám ke koupi chatu v okolí PV
- Seloutky, Mostkovice, Plumlov,
Myslejovice apod. Tel: 728 318 836 Stěhování bez pomoci zákazníka Herna bar Ponorka hledá kuchaře/ku
(možno i brigádně). Sport bar Triga 77
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
hledá příjemnou obsluhu. Znalost VLT
Prostějov 604 389 367.
Pronajmu větší garáž, Sladkovského
výhodou. Bližší info na tel.: 724 560 149
ul. Tel.: 732 619 482
MAČKALSTAV S.R.O.
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo provádíme stavební práce, obklady
3+1 na sídl. Svobody a okolí. Tel.: a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
605 014 179
www.mackalstav.cz
Pronajmu byt 2+1, klidná lokalita (NeOpravy a úpravy oděvů
herovy domy), vlastní topení, nájem 5
Obuvi a batohů
000 + inkaso, kauce, vhodné pro 1-2
Opravy deštníků
osoby, dlouhodobě. Tel. 739 036 168
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Koupím byt 1+1, cihla, RK nevolat.
Provádíme také opravy plavek,
Tel.: 774 571 029
2+2
spodního prádla a zcelování
Koupím RD v Prostějově nebo
při dvou podaných inzerátech si
okolí do 20km.Opravy nevadí. RK Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
nevolejte. Tel: 732 755 910
můžete zadat další dva ZDARMA!
721 817 009
Pronajmu 1+1 s garáží. RK nevolat.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Tel.: 777 870 452
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Pronajmu byt 1+1 po celkové rekonpři podání soukromé
strukci, 43m2, v přízemí, v centru
inzerce během července
města, Vodní 5. Volný ihned. Bez Rekonstrukce koupelen, instalatérské
práce. Tel.: 605 459 652
psa. T.: 602 737 897
Pronajmu nový nadstandardní byt 1+kk,
30 m2 + terasa 25 m2, krásná koupelna.
Cena 6 000 Kč. Tel.: 602 553 222

SLUŽBY

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

Prodám RD 3+1, Vřesovice, dvůr,
parkování. Ne RK! Tel.: 722 583 143

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Pronajmu novou prodejnu na Újezdě
200 m2 s výlohou a atraktivní kance- Stříhání a úprava psů. Prostějov.
lář 130m2 s terasou, spotřebiče samo- Tel.: 606 166 853
statně. Tel.: 602 553 222
Provádíme dokonalé strojové čišProdám pozemek v KÚ Čechovice asi tění čal. sedacích souprav a kober100m za budovu Intersparu, SZ. Cena ců. M. Revay tel.: 604 439 302,
500 Kč/m2. 1.400 -4 200 m2. Jen vážný 582 382 325 www.revay.cz
zájemce. SMS na tel.: 605 77 86 84
Provádíme drobné stavební dokončovací práce, služby hodinového manžela, drobné úpravy v domácnosti,
bytě či firmě. Kvalitní, rychlá práce.
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Pro více informací volejte na tel.:
773 467 359
778 018 269

AUTO - MOTO

v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLAT
TNÉ ZDARMA!
PŘEDPLATNÉ

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

ZVÍŘATA

VZPOMÍNÁME
Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme
Ti naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe
miloval, nepřestane vzpomínat.

Dne 31. července 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
paní Jiřiny VÁGNEROVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinou.

Dne 3. srpna 2014
si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jaroslava BAUDYŠE

a tento den by oslavila
80. narozeniny
paní Otília BAUDYŠOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jaroslava s rodinou.

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

Dne 1. srpna 2014
by se dožil 70. narozenin
tatínek a dědeček
pan Josef MIKEŠ
z Prostějova.
Kdo jste jej měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka
a děti s rodinami.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

V úterý 29. července 2014
si připomeneme smutných
16 roků od nešťastného dne,
kdy nás předčasně
a navždy opustil
Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku děkuje
nejbližší rodina.

Kdo s tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy
nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 31. července 2014
uplyne smutných 30 roků,
co navždy opustil
dědeček, tatínek a tchán,
pan Josef HAVLENA
z Plumlova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Havlenova
a Burešova.
Dne 31. července 2014
vzpomeneme druhé
smutné výročí od úmrtí
pana Miroslava SLEPÁNKA.
Všichni kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou
vzpomínku s námi. Rodina

PRODÁM

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

Prodej palivového dříví. Tvrdé, měk- Aukční ceny ihned v hotovoské. Doprava zajištěna. Prostějov, Olo- ti zaplatíme za kvalitní obrazy
mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříDaruji tašku jednofalcovku za od- brné předměty, šperky a veškeré
voz. Tel.: 602 719 273
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
Prodám funkční šrotovník na 380 celé sbírky či pozůstalosti. Info
V. Cena 3 000 Kč. Tel.: 737 872 052 René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Prodám moderní černou obývákovou
stěnu, která se dá různě poskládat. Délka Koupím Haki lešení nebo trub3,80 m včetně 60cm šatní skříně. Celá kové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
sestava za 1.500 Kč. Tel.: 774 194 194

RŮZNÉ
Prodej palivového dříví. Tvrdé 990,-/
prms, měkké 790,-/prms. Cena vč. DPH.
Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc,
Přerov. 734 481 013 (nově otevřena prodejna na ul. Olomoucká u OMV).

PRÁCI HLEDÁ

Antény-Satelity Jiříček provádí prodej, montáž antén, satelitů, el. zabez- Řidič 40 let praxe, ř. pr. sk C, E, hlepečení objektů. Prodej dotovaných dá práci na vozidlo do 3,5 t nebo do
Hledám dívku z Prostějova pod 25 let přijímačů Skylink. Tel.: 776 340 848 12 t. 723 747 457
na přátelství, časem i něco víc, které www.anteny.kvalitne.cz
si líbí romantická povaha, občasné
Pohlídám děti, učitelka, flexibilita,
procházky a kino. Tel.: 608 280 880
775 223 960

SEZNÁMENÍ
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Žena /56/160, nekuřačka hledá příteHledám přivýdělek jako uklízečka
le nekuřáka, upřím., spoleh., tolerant., Prodám štěňata foxteriér hladkosrstý bytových domů. Bez agentury. Tel.:
Pv, Ol, Př a okolí. 608 630 784
723 903 370
733 500 990

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK 1. srpna v 10.00 hodin

Fotbal, tenis
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Koudelka: „Cukrovka mi
Nové dresy přinesly Prostějovu vítězství a postup Jan
nesmí zabránit hrát fotbal!“
Po zdolání Vyškova přijede na Hanou v dalším kole poháru Slovácko

Zašlá sláva prvoligových Drnovic dýchla na oba
soupeře v 1. kole Poháru České pošty. Na značně
omšelém stadionu totiž našel dočasný azyl Vyškov,
v jehož domovském prostředí prochází renovací
travnatá plocha. Prostějov nastoupil v nových
„argentinsky“ modro-bíle pruhovaných dresech,
v nichž jakoby našel svého „Messiho“. Nová akvizice
Karel Kroupa totiž už po osmi minutách vybojoval
penaltu, kterou sám proměnil, nevyužil dvě další
velké šance, aby po přestávce přidal druhý vítězný
gól. Vyškovští jen v závěru korigovali a fanoušci
1.SK se tak mohou těšit na prvoligové Slovácko.
Drnovice/tok
Trenér František Jura neměl stále
k dispozici duo Fládr-Rus, navíc
onemocněl Šteigl. Angažmá
Karla Kroupy tedy přišlo náramně
vhod a do základu nastoupily
i další posily Koudelka a Langer,
zatímco specialista na Vyškov Milan Machálek zůstal jen na lavičce.
„Jsem rád, že jsem do zápasu
naskočil a jelikož jsme vyhráli, jsou dojmy z konfrontace
s vyškovským fotbalem pozitivní,“ svěřil se Milan po utkání.

„Motivaci jsem samozřejmě měl
a snad to bylo patrné. Soupeř
ničím vyloženě nepřekvapil, snaží
se prvních deset minut nastoupit
na soupeře a uplatňovat agresivní
hru, což se dnes ne úplně dařilo.“
Domácí Vyškov začal bez respektu, hosté postrádali větší
lehkost pohybu. Přesto se už
v osmé minutě měnilo skóre ve
prospěch bílo-modrých. Kroupa
dostal dobrou přihrávku za obranu, až v šestnáctce jej nedovoleně
zastavil Němeček a rozhodčí bez
váhání ukázal na značku poku-

Miloslav Machálek – MFK Vyškov

„Vzhledem k začátku sezóny šlo bezpochyby o kvalitní utkání v dobrém tempu. Obě mužstva předvedla dobré výkony a je mi líto, že výkon
rozhodčího nedosahoval kvalit samotného zápasu. Z naší strany se čekal
výkon, který jsme na hřišti odvedli, soupeř se prezentoval novou posilou, která byla velice platná, když byla u obou gólů. Ve druhé půli jsme
byli jasně lepším mužstvem, ale chyběla nám efektivní koncovka a větší
agresivita v osobních soubojích.“

Roman Popelka – 1.SK Prostějov

„Dnes jsme určitě více spokojeni s výsledkem než s výkonem. V prvním poločase se pravděpodobně projevila únava z tréninkové zátěže
posledních dní, těžko jsme se dostávali do hry a nehráli to, co jsme si
nacvičovali. Nepodařilo se nám zopakovat výkon z posledních dvou
zápasů, nechávali jsme domácím dost prostoru pro kombinace. Přesto
jsme si vypracovali vyloženější šance než domácí, bohužel jsme je do
přestávky nedokázali využít. Ve druhé půli jsme už hru zlepšili a přidali
druhý gól, který rozhodl. Při jednobrankovém náskoku by šel Vyškov
důsledně za vyrovnáním, což potvrdil i při hře v deseti.“

tového kopu. Míč si postavil sám
postižený a přesnou střelou k tyči
otevřel svůj prostějovský střelecký
účet – 0:1.
Domácí sice měli opticky více ze
hry, jejich pokusy ale neznamenaly pro Bureše vážnější nebezpečí,
ať už šlo o střelu Jeřábka
z těžkého úhlu nebo zblokovanou střelu Holuba. Po půl hodině
hry nebezpečný přízemní centr
Urbančoka zneškodnil Bureš, pak
přišly šance hostí. V pětatřicáté
minutě si Zelenka potáhl míč po
levé straně a odcentroval před
bránu, kde Kroupa jen lehce
tečoval balón mimo tři tyče.
O minutu později po Zelenkou
rozehrané standardce Zatloukal
hlavičkoval zády k bráně, dobrý
pokus ale Kollár kryl. Následně
se po pravé straně prosadil Hirsch,
i on ale neměl seřízená mířidla.
Šest minut před pauzou unikl
Kroupa ofsajdové pasti a šel
sám na Kollára, před ním se ale
zastavil snad ve snaze najít lépe
postaveného spoluhráče, čímž
ale jen nechal vyniknout strážce
vyškovské svatyně. Ještě do
poločasu přidal efektní hlavičku
Krejčíř, obrana domácích ale
odvrátila do autu.
Vyškovský kouč Machálek
o přestávce vystřídal dva hráče,
což přispělo ke zlepšenému
výkonu domácích ve druhé půli.
Hned po dvou minutách se ke
slovu dostal opět agilní Kroupa,
který nabídl míč k teči před bránu
Zatloukalovi, ten ovšem šancí
pohrdl. V pětapadesáté minutě
napřáhl po rozehraném nepřímém
kopu Urbančok, k Burešovi
ovšem střela ani nedoputovala.
Brankář Kollár se asi nedíval na
úvodní zápas Synot ligy, jinak by
pracoval s míčem obezřetněji.
Takhle do jisté míry napodobil
nešťastného kolegu z Bohemky,
Kroupa vystihl jeho rozehrávku
a do prázdné brány zvýšil na
dvougólový rozdíl. Dvacet minut
před koncem se Kroupa ještě
dostal k dorážce uvnitř domácí

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Tělo na tělo. Pohárové utkání nabídlo souboje o každý míč,
úspěšnější byli hosté v pruhovaných dresech. Foto: Tomáš Kaláb
šestnáctky, balón ale směřoval
přímo do Kollárovy náruče.
Domácí hráli od pětaosmdesáté
minuty po vyloučení Jeřábka
o deseti, poklidný závěr pro hosty
se ale nekonal. Nejprve dvě minuty před koncem orazítkoval Lahodný břevno Burešovy branky
a následně Hradil poslal míč za
gólmanova záda – 1:2. Domácí
ještě zkoušeli srovnat skóre,
zkušený soupeř jim ale už nic nedovolil.
„Postup nás těší, prostějovský
divák si zaslouží vidět na vlastní
oči prvoligového soupeře. Na
Kroupovi bylo vidět, že to je
hráč, který se ještě před měsícem

připravoval na první ligu.
Přestože souhra po jediném
tréninku ještě nebyla optimální,
díky svým fotbalovým návykům
je to nesmírně platný hráč,“ ocenil Jura přínos nové akvizice.
Ve středu 13. srpna tedy na stadion Za místním nádražím zavítá prvoligové 1.FC Slovácko,
výkop je naplánován na 17.
hodinu. Hned tento týden
ale můžete přijít „eskáčko“
povzbudit při dvou domácích
přátelských zápasech, ve středu
30. července proti Uničovu
a v sobotu 2. srpna proti diviznímu Hodonínu, vždy od
17.00 hodin.

1:2

MFK Vyškov
1.SK Prostějov

(0:1)

Branky: 88. Hradil – 8. z penalty a 63. Kroupa. Rozhodčí:
Drozdy – Tomanec, Podaný. ŽK: 35. Jeřábek – 68. Kroupa.
ČK: 85. Jeřábek. Diváci: 561

Sestava Vyškova:
L. Kollár – Němeček (70. M. Kollár), Hodinář, Koláček,
V. Novotný - Žoček (46. F. Novotný), Lahodný, Jeřábek, Urbančok - Lička (46. Hradil), Holub. Trenér: Machálek.
Sestava Prostějova:
Bureš – Krejčíř, Soušek, Hloch, Hirsch – Pančochář (57. Machálek), Langer, Zelenka, Koudelka – Zatloukal (90. Kopečný),
Kroupa. Trenér: Jura.

Atmosféru tenisového mistrovství světa

zažijí také tři tenisté z Prostějova

Prostějov – První konkrétní
ovoce sotva navázané úzké
spolupráce s FC Boskovice
tvoří hostování útočníka či
ofenzivního záložníka Jana
Koudelky, který se zatím
prezentuje solidními výkony
a stačil v novém dresu i skórovat. S čím dalším kromě
soupeřů se „Koudy“ musí
potýkat, odhalil Večerníku
v exkluzivním rozhovoru,
v němž představujeme nové
tváře 1.SK Prostějov v letní
přípravě.
Tomáš Kaláb

Čím vším jste si už ve
fotbale prošel?
„Fotbal jsem začal hrát v Boskovicích, tam jsem vydržel až
po starší žáky, v dorostu jsem
odešel do Sigmy Olomouc, kde
jsem byl tři roky. Po návratu do
Boskovic jsem hrál rok krajský
přebor, následovalo roční hosnské Líšni, která
tování v brněnské
v té době hrála MSFL, což byla
kušenost s touto
moje první zkušenost
minulou sezónu
soutěží. Předminulou
jsem si zahrál v Jihlavě juniorskou ligu a v létě odešell
o pro mě
do Zábřehu. To
ost těžosobně bylo dost
elikož
ké období, jelikož
nostimně byla diagnostika.“
kována cukrovka.“
Jak moc
oc to
ovlivnilo
o vaši
kariéru?
„Po dvou měsících
cích jsem tam
skončil a vrátill se do Boskovic, kde jsem dohrál podzim,
nějakých šest zápasů,
ápasů, abych se
opět dostal do herního rytmu.
Jaro jsem odehrál
hrál v divizním
Blansku.“
Na co zee své dosavadní kariéry
ry vzpomínáte nejraději?
„Rád se vracím
m do Olomouce. Je to super
er město, měl
jjsem tam hodně
ně kamarádů,
takže ze všech
h mých pům asi bylo
sobišť mně tam
nejlíp.“

S jakými očekáváními
jste přišel do Prostějova?
„Jde mi o to, abych hlavně
hrával. Je mi dvaadvacet, takže chci pravidelně nastupovat,
což znamená prosadit se do
základní sestavy a podávat
takové výkony, abych se v ní
udržel.“
V čem vidíte vaše fotbalové přednosti?
„Hodně záleží zápas od zápasu,
ale obecně si myslím, že mám
slušnou techniku a rychlost.
Mým vzorem je Cesc Fabregas,
který se teď z Barcelony vrací
zpátky do Londýna.“
Jaké máte oblíbené jídlo a pití?
„Teď s cukrovkou se mi jídelníček poměrně omezil. Oblíbené
pití mi tím pádem odpadlo, protože piju minerálku, z pokrmů
mám rád českou klasiku vepřo,
knedlo, zelo a řízek s bramborovým salátem.“
Jaký máte dojem
z těch několika
dnů v Prostějově?
„Parta je tady super,
třikrát jsme vyhráli,
v poháru postupuj me dál, takže
je
jeme
dojem
zatím
ten nejlepší. Je
potřeba poctivě pracovat,
být nohama
na zemi, aby
nám úspěchy
nestouply do
hlavy, a jít postupně od zápasu
k zápasu. Můžu
říct, že se v Prostějově cítím dobře
a jsem spokojený.“

Foto: Tomáš Kaláb
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Organizační tým. Ředitelku tenisového šampionátu Petru Černoškovou i manažera Tomáše Cibulce těší důvěra
ITF, díky marketingové společnosti TK PLUS Miroslava Černoška (uprostřed) by mělo mistrovství zůstat v Prostějově
i v dalších letech.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/lv – Světový šampionát
tenisových družstev do 14 let pošestnácté v historii míří do Prostějova. Také letos budou největší
naděje bojovat o medaile v areálu
TK Agrofert a díky pořadatelství
mají zajištěný start rovněž české
výběry chlapců a dívek. V termínu od 4. do 9. srpna je tak čeká
měření sil se silnými soupeři z celého světa.
„Mistrovství je pro nás pokaždé
hodně důležitou akcí. Jsme rádi, že
můžeme šampionát této kategorie
opět pořádat. Je to prestižní podnik,
současně je pro naše mladé hráče
velkou možností zahrát si proti nejlepším. Většinou v této věkové kategorii hrají proti soupeřům z Evropy,
šampionát je pro ně zajímavou zkušeností,“ řekla ředitelka mistrovství
světa do 14 let Petra Černošková.
Letošní ročník bude pro pořadatele
hodně zajímavý. Do Prostějova dorazí prezident Mezinárodní tenisové
federace ITF Francesco Ricci Bitti,
během šampionátu bude prodloužena
smlouva o pořadatelství na další dva
roky. „Budeme i nadále marketin-

govou organizací, která s ITF spolupracuje nejdelší dobu,“ pochvaluje
si Černošková, podle níž jde o mimořádnou akci. „Potvrzuje to skutečnost, že záštitu nad mistrovstvím
převzal premiér Bohuslav Sobotka
a hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil. Moc si takové podpory vážíme,“ řekla šéfka mistrovství.
Chlapecký výběr povede nehrající
kapitán Jiří Kulich. Ten nominoval
do týmu Tomáše Jirouška a Evžena
Holiše, hráče prostějovského TK
Agrofert. Sestavu doplní Ondřej
Štyler z 1.ČLTK Praha.
Dívky bude koučovat Lubomír
Štych, který dal důvěru Lucii Kaňkové a Karolíně Beránkové z pražské Sparty. Také v dívčí sestavě se
objeví prostějovská tenistka, kterou
je Anna Kynčlová. „Pochopitelně
nás těší, že si na mistrovství zahrají
i naši hráči. Určitě budou mít velkou
podporu v hledišti,“ poznamenala
Černošková.
Šampionát družstev v kategorii
do 14 let je nejvýznamnější mládežnickou tenisovou akcí, ze které
vzešlo mnoho vítězů Grand Slamů

včetně Rafaela Nadala, Lleytona
Hewitta, Amelie Mauresmové,
Justin Heninové a Novaka Djokoviče. V kvalifikacích se letos představilo 172 družstev z 90 států.
V Prostějově se představí nejlepších
šestnáct chlapeckých a dívčích výběrů a ty budou reprezentovat třiadvacet států.
„Hledat favority je těžké. Obecně
budou myslet na medaile týmy Ruska a Spojených států amerických,“
odhaduje ředitelka mistrovství. České dívky budou obhajovat bronzové
medaile, chlapci postavení v horní
polovině startovního pole. „Bude to
těžké, záleží i na losu.“
V neděli 3. srpna proběhne losování.
O den později budou po slavnostním
zahájení v 11.00 hodin odstartovány
úvodní zápasy základních skupin.
V dalších dnech až do soboty se
bude začínat v 10.00 hodin. „Model mistrovství zůstává zachovaný.
Pouze čtvrteční hráčskou párty
vracíme na Plumlovskou přehradu.
V rámci osvětového programu bude
talentovaným tenistům přednášet
Jiří Novák,“ doplnila Černošková.
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Soumrak mládeže: okresnímu přeboru dorostu hrozí zánik
Historicky nejnižší počet týmů se přihlásil do nadcházejícího ročníku okresního přeboru dorostu. Zatímco loňskou sezonu zahájilo osm družstev, čímž se vyrovnal neslavný rekord z ročníku
2011/2012, a brzy po odstoupení Vrahovic zůstalo
jen sedm účastníků, tentokrát se přihlásila pouze pětice týmů – Brodek u Prostějova, Kralice na
Hané, Nezamyslice, Pivín a Plumlov.
Prostějovsko/jim
„Vůbec mne tato situace netěší.
Na okrese máme kolem padesáti
fotbalových klubů a dorostenecká družstva má včetně krajských
soutěží asi čtrnáct z nich. Při
současné nabídce využití volného času je těžké obstát, hodně
chlapců po žákovském období s fotbalem končí a také na
krajské úrovni došlo k omezení
struktury dorosteneckých soutěží,“ upozornil předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov
Milan Elfmark, že se problém
netýká pouze tohoto jednoho
okresu.

„Spolupráce mezi oddíly je nevyhnutelná,“ vybízí předseda OFS Milan Elfmark

Důležitá je podle svazového
předsedy také osobnost trenéra
a atraktivnost tréninkové jednotky. Sehnat takového trenéra ale
není vůbec jednoduché. „Tady
bych chtěl apelovat na hráče,
kteří končí s aktivní hráčskou
kariérou, aby si udělali kvalitní
trenérské kurzy a zapojili se do
Uvědomuje si tak, že ve vzduchu přípravy mladých fotbalistů, aby
visí i varianta zániku okresního byli ochotni věnovat trochu toho
přeboru. „Je otázkou, zda hrát svého volného času fotbalu a jeho
soutěž s pěti týmy nebo se spojit budoucnosti,“ zveřejnil své přání.
s některým sousedním okresem
a udělat oblastní soutěž vyšší
Je levnější
kvality. Nebo udělat dorosteneckou soutěž o redukovaném
nemít
mládež?
počtu hráčů, například 7+1,
a doufat, že se zapojí přece jen Z konečného počtu přihlášených
větší počet oddílů. Další mož- nebyli nadšeni ani samotní účastností je, že se domluví dva tři níci. „Na OFS nám slibovali osm
kluby a udělají jedno družstvo, týmů a dalších šest z Přerovska
to přihlásí pod hlavičkou jedno- s tím, že by nám svaz kompenzoval
ho z těchto oddílů a hráči tam delší vzdálenosti. To se nám líbilo,
budou zdarma na hostování. protože by to mělo parametry vyšší
Spolupráce mezi oddíly je prostě soutěže. Tři dny před losem jsme
nevyhnutelná,“ má jasno.
se ale dozvěděli o tomto paskvilu,

který se nám nezamlouvá ani trochu a jsme z něj zklamaní,“ přiznal
sekretář Brodku u Prostějova Petr
Matys.
V avizovanou společnou soutěž
s přerovskými či olomouckými
družstvy věřili i v Pivíně, samozřejmě za předpokladu svazového přispívání na delší výjezdy.
„Pět týmů je úplně špatné, očekávám ale, že to bude ještě horší,
protože fotbalistů je stále méně.
Společné soutěži s více okresy bychom se nebránili, ale při proplacení faktur na cestovné, příspěvky
od obce totiž přece nemohou z celé
poloviny padnout na dorost. Navíc
tu vychováváme i kluky z okolních
dědin, kteří u nás pouze hostují,“
zmínil starosta Sokola v Pivíně
Viktor Švéda s tím, že se zejména
stavěl proti variantě 7+1 a čtyřkolové zápolení bere realisticky.
Proti meziokresnímu přeboru
se naopak stavěli zástupci Kralic i Plumlova. „Práce u dorostu
není jednoduchá, jsou to ‚telecí

léta‘ kluků, nám se ale pod Petrem Matouškem podařilo udělat
slušnou partu, která si vyhoví
i mimo hřiště. Osobně jsem myšlence celodenních zájezdů nebyl
nakloněn, a když bude zápasů
málo, domluvíme další. Spíše je
otázkou, proč krajské kluby raději platí desetitisícové pokuty za
chybějící mládežnická družstva,“
nastolil plumlovský sekretář František Kocourek další otázku. Třeba
Lipová, Otinoves a Vrchoslavice
nemají dorost, žáky ani přípravku.
Vzhledem k vyšším nákladům
byl proti nadregionálnímu zápolení i kralický trenér a někdejší
dlouholetý jednatel oddílu Jiří
Svozil. „Buďme rádi aspoň za to,
co je, jiné řešení nebylo. Takto si
kluci zahrají čtyřkolově a případně domluvíme přáteláky, důležité
je, aby se hrálo na celém hřišti,
i u starších žáků jsem zásadně
proti formátu 7+1. Za rok budeme rádi i za pět družstev,“ neočekává okamžité zlepšení.

Čechovický dorost se již těší na divizi
Čechovice/jim – S náskokem
tří bodů před Šternberkem se
vítězem uplynulého ročníku
krajského přeboru dorostu stali
fotbalisté Čechovic. Hlavní trenér
Jaroslav Liška dokázal využít talentovaných hráčů a složil natolik
kvalitní výběr, že jeho tým pouze
třikrát prohrál a hned třiadvacetkrát zvítězil. K tomu navíc přidal
drtivé skóre 125:36 a pouze vinou
porážky 0:4 v posledním utkání,
kdy už o nic nešlo, přišel o to, aby
měl lepší vzájemnou bilanci s celou třináctkou soupeřů.
„Přiznám se, že první místo jsme
měli já i kluci v hlavách již před
sezonou. Člověk si to přál, ale na
konci podzimu jsme dostali facku
4:7 od Šternberku. Do tréninků
jsme se tak v zimě pustili naplno
hned od ledna a sehráli jsme i kvalitní zápasy, abychom uhráli na jaře
co nejlepší výsledek,“ vysvětloval
Lišku výslednou bilanci, kdy na
podzim Čechovičtí prohráli dvakrát
a na jaře po deseti výhrách v řadě až
zcela na konec.
Do zbytku sezony šlo ale celé
družstvo s tím, že musí čekat na
zaváhání Šternberku, jenž měl
sice horší vzájemnou bilanci, ale
o jeden bod více. „Někteří hráči
tomu už moc nevěřili, já jsem byl
ale stále přesvědčen, že šanci máme
a oni vše nevyhrají. Díky Určicím,
které jim sebraly dva body, to už pak

pro nás bylo jednodušší, věděli jsme
však, že stále musíme bodovat,“
upozornil na rozhodující moment
pět kol před koncem.
Poté navíc Šternberští neporazili
ani Velký Týnec a Čechovice se
dostaly do tříbodového trháku,
takže si mohly dovolit i jednu
porážku. „Psychicky to ale bylo
hodně náročné. V Opatovicích
jsme sice vyhráli 2:1 a měli jsme
tak osm tutovek, ale po snížení
domácích půl hodiny před koncem nás podržel brankář i stoper,
bez nich by to vypadalo úplně jinak. Měli jsme kvalitní defenzívu,
i proto bylo naše jarní skóre
55:10,“ poukázal.
S blížícím se závěrem soutěže pozoroval rostoucí nervozitu, kluky
se mu ale vždy podařilo náležitě
uklidnit a připravit, takže po výhře
4:0 nad Nemilany v posledním
domácím zápase mohla současně
odstartovat i postupová euforie.
„Družstvo bylo kvalitně poskládané a věděl jsem, že pokud nepropadne psychicky, tak bude vyhrávat, to se také naplnilo. Hráči
šlapali, jak jsem chtěl, oni mě
naopak respektovali a podařilo se
mě přesvědčit je o smyslu práce,
což bylo strašně důležité. Hráli
důsledně, trpělivě, disciplinovaně,
neměli jsme ani jedno vyloučení
a nejméně žlutých karet. Díky
morálce jsme mohli pomýšlet na

Postupová radost. Uplynulé sezóně krajského přeboru dorostu kralovali hráči Čechovic, kteří se po výhře
v posledním domácím utkání mohli těšit z celkového prvního místa.
Foto: archív TJ Sokol Čechovice
nejvyšší mety,“ vyjmenoval podstatné prvky, které složily takovou
jízdu.
Od nového soutěžního ročníku
tak před Jaroslavem Liškou
i celým týmem stojí nová výzva
– uspět rovněž v Moravskoslezské dorostenecké divizi, skupině
„E“. Nejblíže to budou mít Čechovičtí do Přerova a Uničova,
z Olomouckého kraje se dále utkají
s Hranicemi, Zábřehem, Šumperkem „B“ a Jeseníkem. Zbývajícími

soupeři nováčka budou Valašské
Meziříčí a Vsetín ze Zlínského
kraje, které doplňují Frýdlant nad
Ostravicí, Opava, Havířov, Nový
Jičín, Vítkovice „B“ a Krnov z Moravskoslezského kraje.
„Máme sedm hráčů ročníku 1996
a už teď vynikající ‚devadesát
sedmičky‘, kterých je také sedm.
Zkusíme, co dokážeme, bude důležité ustát první rok. Stále věřím,
že máme na to uspět tam, soupeře
i celou skupinu jsem začal velice

pečlivě studovat již v okamžiku,
kdy bylo jasné, že budeme první,“
těší se na další krásné fotbalové
zážitky.
Očekává, že kromě pěti top celků
nebudou mezi ostatními rapidní
rozdíly a Čechovice budou schopny ostatním konkurovat. „Nebude
to tak diametrální rozdíl a navíc nás
požene nováčkovský elán. Touto
soutěží se dorostencům ještě více
otevřou dveře do mužské kategorie,“ upozornil Jaroslav Liška.

Přestupová bomba: 1.SK Prostějov získal Karla Kroupu!

české první ligy i ze Slovenska,
žádná ale nebyla dotažena do
konce. Až najednou...
„Měli jsme se Zbrojovkou
Prostějov/tok – Před odjez- nějaká jednání na úrovni
dem Zbrojovky na červencové mládeže a z náhodné diskuse
soustředění do Rakouska vyplynula možnost angažovat
byl Karel Kroupa trenérem v našem klubu Karla Kroupu.
Václavem Kotalem vyřazen Zbrojovka nám poskytla velmi
ze širšího kádru s tím, že si slušné podmínky, čehož si
může hledat nové angažmá. opravdu vážím. Během jedOd té doby měl nabídky do noho dne jsme se domluvili

a v pátek odpoledne už s námi
Karel absolvoval trénink před
pohárovým zápasem,“ objasnil
Večerníku rychlý sled událostí
generální manažer František
Jura.
Pravdou je, že personálně
„eskáčko“ potřebovalo posílit
jako sůl, zvlášť když nedopadlo angažmá Viléma Papici,
který se navíc nejevil jako onen
potřebný koncový hráč, který by

Prostějovským zvedl nezbytnou
produktivitu.
Přestože přestup do klubu hrajícího o dvě patra nižší soutěž
nemusí být pro psychiku
a rozpoložení hráče úplně ideální, Karel Kroupa rozhodně
nepřišel do Prostějova trucovat. Svoje angažmá v MSFL
bere pozitivně, chce přinést do
kabiny čerstvý vítr profesionálního fotbalisty a dokázat sobě

i svému okolí, že hrát fotbal ještě
sakramentsky umí.
Po zvučných jménech z Čech,
která pro leckterého Moraváka
nemusí znít úplně libozvučně,
tak 1.SK Prostějov nabídne
svým divákům na podzim po
brankáři Burešovi druhého bohatými zkušenostmi oplývajícího plejera z moravské metropole. A všichni věří, že se bude
na co těšit.

Hrozba visí i nad
staršími žáky
Před letošní sezonou jednali funkcionáři OFS Prostějov o spolupráci s Přerovem mezi dorostenci
a některým klubům v olomouckém
okresu nabízeli místo v soutěži starších žáků. Ani v jednom případě ale
nenašli pochopení. „Druhou věcí je,
že zaznamenáváme velkou ‚úmrtnost‘ hráčů při přechodu z jedné
kategorie do druhé. Někdo již dál
fotbal hrát nechce, jiný by chtěl, ale
nemá dostatek spoluhráčů. A tady
musí nastoupit lepší spolupráce oddílů blízkých vesnic,“ nabádá Milan
Elfmark.
A k optimismu nesvádí ani situace
v ostatních mládežnických soutěžích. Celků mladších přípravek
je šestnáct, starších přípravek
třináct, mladších žáků deset, starších žáků ve formátu 10+1 devět,
starších žáků ve formátu 7+1 pět.

„Ve starších žácích hrají i děti ve
věku přípravek, to pro fotbal není
vůbec dobrá představa do budoucnosti. V olomouckém okrese se
soutěž starších žáků 10+1 nehraje
vůbec a v našem okrese k tomu
brzy dojde také. Není totiž dobré pro
rozvoj hráče, aby v devíti letech hrál
za starší žáky na velkém hřišti. Kolikrát se za utkání potká s míčem?
A souboje s patnáctiletým protihráčem mu také nepřinesou užitek, ale
spíše zranění,“ nezastírá.
A dalším nebezpečím je, že se objeví oddíl vyšší soutěže a talentované
hráče si přetáhne. Pak už nezůstane
dostatek hráčů pro regulérní soutěž a zbývající chlapci s fotbalem
skončí. „Proto zavádíme u starších
žáků redukovanou formu 7+1
a doufáme, že odliv hráčů z této
věkové kategorie značně omezíme.
Opět jsme ale u spolupráce oddílů.
Pokud nebudou vzájemně spolupracovat při výchově hráčů, bude
to s fotbalem v okrese špatné,“ bije
na poplach.

Fotbalový svaz rozdal poháry
pro vítěze soutěže fair play
Prostějov/jim – Nejslušnější týmy jednotlivých soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov se každoročně
dočkávají ocenění za svůj příkladný přístup. Nejinak tomu
bylo i letos a sestava dekorovaných oddílů se oproti předešlému roku téměř nezměnila.
„Ve II. třídě získaly nejméně trestných bodů Přemyslovice, které
jsou v této kategorii dlouhodobě na špici, ve III. třídě to byly Nezamyslice ‚B‘, ve IV. třídě Kladky a v okresním přeboru dorostu Přemyslovice,“ odtajnil vítěze sekretář OFS Prostějov Pavel Peřina.
V případě Přemyslovic se tak podařilo obhájit prvenství v okresních přeborech mužů i dorostu. „Jiné poháry nevyhráváme, tak
máme radost, že získáváme aspoň nějaký. Kluci k tomu přistupují
opravdu čistě, chtějí si zahrát fotbal. Trenéři by sice raději viděli
přerušení i za cenu žluté karty, hráči to ale v sobě nemají. Proto
vždy z legrace říkáme tomu, kdo dostane žlutou, ať něco koupí,
že kvůli němu pohár nevyhrajeme,“ usmíval se sekretář oddílu
Radek Kučera.
Letošní vítězové vzešli již z nového disciplinárního řádu, jenž se
od svého předchůdce trochu liší, mezi ověnčenými výběry ale
došlo k jediné změně – Nezamyslice „B“ nahradily ve III. třídě
rezervu Zdětína.
„Oba týmy neměly ani jednoho vyloučeného, ve prospěch Nezamyslic ale hovořilo méně žlutých karet. Vítězové získali poháry
a diplomy, naším cílem je rovněž sehnat sponzora, který by tuto
kategorii dotoval většími cenami,“ zmínil Peřina s tím, že se trestné body udělují za žluté a červené karty, u nichž se rozlišuje zmaření jasné šance, urážky, další hrubé provinění, inzultace.

Do okresního pohárového
kola se zapojí osm celků

Prostějov/jim – FC Kralice
na Hané, TJ Sokol Klenovice
na Hané, TJ Sokol Čechovice, TJ Sokol Mostkovice, TJ
Sokol Plumlov, FC Hvozd, TJ
Sokol Brodek u Prostějova, TJ
Sokol Otaslavice. To je sestava
účastníků Poháru České pošty OFS Prostějov pro ročník
2014/2015.
Celou soutěž zahájí už ve středu
od 18 hodin na trávníku Kostelce na Hané týmy Plumlova
a Čechovic, jejichž trávníky
procházejí obnovou. Ve stejný
čas se střetnou také sestupující
z okresního přeboru Otaslavice

s nováčkem krajského přeboru
Klenovicemi. Ve čtvrtfinále se
dále v neděli 3. srpna od 17 hodin v duelu účastníků I.B a I.A
třídy střetne Hvozd s Mostkovicemi a, to dojde i na duel Brodku
u Prostějova s Kralicemi.
Semifinále je na programu o týden a půl později, tedy ve středu 13. srpna, opět s výkopem
v 17.00 hodin. A finále se na
neutrálním hřišti uskuteční za
další měsíc, ve středu 17. září.
Celkový vítěz postoupí do krajského kola, odkud vede cesta do
předkola Poháru České pošty
pro sezonu 2015/2016.

Vítězem Copa Vrbátky se stali hráči Mumulandu Klání O pohár starosty Pivína
Vrbátky, Prostějov/jim – Již poosmé se vyznavači malé kopané
setkali o předposledním červencovém víkendu ve Vrbátkách,
aby se zúčastnili turnaje Copa
Vrbátky 2014. Zatímco v předešlých letech se jednalo o dvoudenní klání, kdy se v sobotu odehrály
základní skupiny a v neděli pak
boje o konečná umístění, letos se
vše stihlo za jediný den. Nejvíce se
vedlo Mumulandu, jenž ve finále
ani jednou neinkasoval.
Deset týmů z Prostějovska a Olomoucka rozdělili organizátoři do
dvou pětičlenných skupin, z nichž si
postup dál zajistili vždy čtyři nejlepší. Ve skupině „A“ nebylo pochyb
o prvním místě pro Techniku/Rychlost, ta zvládla každý zápas minimálně o tři góly lépe než soupeř.
Vrbátky zaváhaly pouze s vítězem,
o pořadí na třetím a čtvrtém místě
rozhodlo ve prospěch družstva Šiz
Hokejky lepší skóre, duel se Šumperáky skončil nerozhodně a oba
výběry ještě zdolaly poslední Ahold.
To skupina „B“ byla o poznání
vyrovnanější a dramatičtější. Vedoucí trojice získala shodně devět
bodů, když se vzájemně porazila
a zvládla i duely proti zbytku. Nejlépe z této bilance vyšel DDsport
Dubany, v závěsu měl Mumuland
a Hokejky. Jako poslední prošel do

vyřazovacích bojů BRC, naopak
Přátelé žehu vše prohráli.
Poté přišel na řadu klasický turnajový pavouk. Technika/Rychlost
ve čtvrtfinále nezaváhala s BRC,
obdobně si vedl vítěz druhé skupiny DDsport, jenž zdolal 5:0
Šumperáky. Dále Mumuland po
výhře nad Šiz Hokejkami, naopak „obyčejné“ Hokejky si po
napínavém penaltovém rozstřelu
poradily s domácími.
Semifinále tak svedlo dohromady
Techniku/Rychlost s Mumulandem
a Hokejky s DDsport, lépe z těchto
soubojů vzešly druhé jmenované
týmy. Technika/Rychlost si spravila
chuť alespoň v boji o třetí místo, ten
zvládla na penalty. Naopak finále bylo jednoznačnou záležitostí
a v repríze skupinového souboje si
i napodruhé poradil Mumuland
s DDsport, tentokrát v poměru 3:0.
„Turnaj měl vysokou úroveň
a kvalitu. A to díky dobrému zázemí
vrbáteckého areálu i několikaletým
zkušenostem organizátorů. Celkově
se zúčastnilo na 80 sportovců a přišlo se podívat padesát až sedmdesát
diváků,“ hodnotil akci místopředseda FK Vrbátky Petr Slamenec.
Stále ještě aktivní fotbalista si pochvaloval vydařené počasí i hladký
průběh akce, nový formát turnaje
se setkal i s kladnými ohlasy mezi

vyhráli domácí mladší žáci

Nejlepší tým. Hráči Mumulandu se sice nevyvarovali porážky, byla
ale jen jedna, což se nikomu jinému nepodařilo. Foto: FK Vrbátky
zúčastněnými. „Jednodenní turnaj
je pro nás to pravé ořechové a příští
ročník bude opět jednodenní, s herním systémem dle letošního ročníku. Velké poděkování patří také

sponzorům, bez kterých by turnaj
neměl takovou úroveň, jakou měl,“
zmínil s tím, že na celodenní občerstvení z grilu a udírny navázala po
vyhlášení výsledku taneční zábava.

Výsledky Copa Vrbátky:

Skupina „A“: 1. Technika/Rychlost 12 bodů/skóre 16:1 (- Vrbátky 3:0,
- Hokejky 4:0, - Šumperáci 5:1, - Ahold 4:0), 2. FK Vrbátky 9/10:5 (- Hokejky 5:2, - Šumperáci 4:0, - Ahold 1:0), 3. Šiz Hokejky 4/6:12 (- Šumperáci 2:2, - Ahold 2:1), 4. Šumperáci 4/5:11 (- Ahold 2:0), 5. Ahold 0/1:9.
Skupina „B“: 1. SK DDsport Dubany 9/12:2 (- Mumuland 0:1, - Hokejky 2:0, - BRC 4:1, - Přátelé žehu 6:0), 2. Mumuland 9/10:2 (- Hokejky
0:1, - BRC 3:0, - Přátelé žehu 7:0), 3. Hokejky 9/9:3 (- BRC 4:0, - Přátelé
žehu 5:1), 4. BRC 3/5:10 (- Přátelé žehu 3:1), 5. Přátelé žehu 0/2:21.
O 3. místo: Technika/Rychlost – Hokejky 0:0, na penalty 3:2.
Finále: Mumuland – SK DDsport Dubany 3:0.

Pivín, Prostějov/jim – TJ Sokol v Pivíně ve spolupráci
s tamějším obecním úřadem
uspořádal na počátku letošního léta již druhý roční turnaje mladších žáků O pohár
starosty obce Pivín. Kromě
místního celku se ho zúčastnila
i družstva Brodku u Prostějova, Otaslavic, Dubu na Moravě
a Tršic, nejvíce se ale dařilo právě domácímu výběru.
Základní část celého klání se odehrála systémem každý s každým,
z výsledné tabulky následně vyplynuly souboje o konečná umístění. Týmy ze třetí a čtvrté příčky
se utkaly o bronzovou medaili
a celky z druhé a první pozice
sehrály finálový zápas. Přestávky
mezi zápasy navíc zpestřily dovednostní soutěže.
V utkání o bronz bylo šťastnější a úspěšnější družstvo z Tršic,
které dokázalo porazit Dub.
Ve finále pak na sebe narazily
kolektivy Otaslavic a Pivína.
V tomto duelu se více dařilo domácím, kteří se tak stali držiteli
hlavní trofeje.

Vítězové. Pětičlenné klání mladších žáků se v Pivíně stalo kořistí
pořádajícího výběru. Foto: TJ Sokol Pivín
„Ač před akcí bylo jasně řečeno, že jde o turnaj na konci sezony hlavně pro zábavu,
všechna družstva bojovala jako
lvi a početná divácká návštěva
jim k tomuto zápolení udělala
skvělou kulisu včetně několika
mexických vln. Za pořadatele
turnaje bych chtěl poděkovat
pivínskému obecnímu úřadu
v čele s Janem Vránou a mnoha

sponzorům, kteří se podíleli na
hojnosti cen a pohárů,“ těšilo po
skončení vydařené akce vedoucího organizátora Jaroslava Svozila.

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Sokol v Pivíně, 2. TJ Sokol Otaslavice, 3. TJ Tršice,
4. TJ Sokol Dub nad Moravou,
5. TJ Sokol Brodek u Prostějova.
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„Eskáčko“ zdolalo generálkující Frýdek-Místek Papica se vrací

Frýdek-Místek/tok – Už bez
testovaného útočníka Papici se
vydal širší kádr 1. SK Prostějov
ke druhé pouti na sever Moravy,
tentokrát do Frýdku-Místku.
Pro domácí to byla generálka
před zahájením druhé nejvyšší
soutěže, přes optickou převahu
se jim ovšem příliš nevyvedla
a Koudelka s Langerem s přispěním domácího Uvíry stanovili
ještě do poločasu konečné skóre
0:2.
Trenér Jura se nadále musel obejít
bez dvojice Rus – Fládr, naopak
v základní sestavě se nově objevili Hirsch, Pančochář a Zatloukal,
na které čekaly obvyklé posty
v obraně, záloze a útoku. Hned
v samotném úvodu o sobě dal vědět špílmachr Zelenka, který vybídl
na pravé straně Hirsche, ten ale míč
nezpracoval.
Domácím trvalo deset minut, než
se dostali k zakončení, dva pokusy
Matúše zblokovala obrana hostí.
Na druhé straně se po čtvrt hodině opřel do balónu Šteigl, domácí
svatyni ale netrefil. Jelikož však
domácí byli v koncovce nedůrazní,
osmělovali se čím dál častěji hosté
z Hané.

Pančochářovu křížnou střelu na
vzdálenější tyč ještě Prepsl chytil,
v pětadvacáté minutě se ale v levém rohu šestnáctky uvolnil Koudelka a brankář Frýdku na jeho
křížnou střelu nedosáhl – 0:1.
Deset minut před poločasem
zahřmělo na Stovkách doslova
z čistého nebe – Langer jako
obvykle rozehrával rohový
kop a balón k překvapení
všech, včetně tečujícího Uvíry, skončil opět za Prepslovými zády – 0:2! A to měl ještě
o chvíli později dobrou příležitost Šteigl, kterému přenechal
míč Zatloukal, nemířil ovšem
přesně.
Největší šanci prvního poločasu
za domácí měl v samém závěru
střídající Pribula, jehož prostějovští obránci pustili do samostatného úniku. Tváří v tvář Burešovi ale svou příležitost zazdil.
Do druhé půle poslal Jura mezi
tři tyče poprvé v přípravě Kofroně, a byť šlo o pravidelnou rotaci, náramně se vyplatila. To
domácí trenér Goffa poslal na
hřiště úplně novou jedenáctku
a především hrotový Gavlák byl
v první čtvrthodině velmi aktivní.

Po hodině hry se dostal k Ďuriškou centrovanému míči Pribula, mířil ovšem nad břevno. To
druhý pokus v poloze ležícího
střelce o čtyři minuty později už
vynikal větší přesností, Kofroň
ale míč vyrazil na roh.
Výsledek se definitivně lámal
mezi 73. a 75. minutou. Tehdy
totiž za faul na Gavláka nařídil sudí penaltu, kterou Ďuricovi vychytal již zmiňovaný
Kofroň! Domácí nešťastník si
vypil kalich hořkosti do dna
o chvíli později, když centrovaný míč na malé vápno poslal
tvrdě, ale vysoko nad břevno.
Do třetice pět minut před koncem
tentýž hráč našel centrem Žídka,
jeho hlavička směřovala do připravené Kofroňovy náruče. V závěrečných minutách se do dvou
příležitostí dostával ještě Machálek,
v prvním případě ale stoper Coufal
svou hrubku stačil napravit a v tom
druhém nedůraznou střelu pokryl
Mihálek.
Třetiligový Prostějov tedy vyškolil
svého soupeře z předminulé sezóny
MSFL v efektivitě. Přestože neměl
víc ze hry, dokázal vypracované příležitosti zužitkovat.

MFK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov

0:2
(0:2)

Branky: 25. Koudelka, 34. vlastní Uvíra. Rozhodčí: Duda –
Galásek, Závodný. Diváci: 150.

Sestava Frýdku:
1. poločas: Prepsl – Ilko, Literák, Uvíra, Švrček – Talián, Vašenda, Zapalač, Hykel – Matúš, Kovařík. 2. poločas: Mihálek
– Cigánek, Coufal, Žídek, Silveira – Šigut, Ďuriška, Ďurica,
Pribula – Gavlák, Soukup. Trenér: Vladimír Goffa.
Sestava 1. SK:
Bureš (46. Kofroň) – Krejčíř (68. Pekař), Soušek, Hloch, Hirsch (82. Dostál) – Langer, Zelenka (82. Vitásek), Šteigl (68.
Petržela), Pančochář – Zatloukal (76. Kopečný), Koudelka
(46. Machálek). Trenér: František Jura.
„K utkání jsme přistoupili velmi zodpovědně, věděli jsme
o kvalitách soupeře, proto jsme
hráli pozorně směrem dozadu.
V průběhu první půle se nám začalo dařit i kombinačně, byli jsme
na balónu a z toho rezultovaly
dvě vstřelené branky,“ kvitoval
výkon generální sportovní manažer 1. SK Prostějov František Jura.

Domácí následně hru otevřeli
a ve druhém poločase si vytvořili
několik šancí, hosté vycházeli ze zabezpečené obrany a čekali na brejkové situace. „I když se nedá říct,
že bychom byli jednoznačně lepším
týmem, za předvedený výkon jsme
si vítězství zasloužili. Nedá se ovšem
přeceňovat, spíš je to příjemná motivace do další práce,“ dodal.

Určice zkouší mladíky a porazily Morkovice
také to, jak chutná vítězství
v přátelském utkání. Na
dočasný azyl v Lutíně
(1:1)
si pozvali družstvo Morkovic
a po vyrovnané první půli se
zásluhou střídajícího MichaBranky: Machynek, Pavel
la Pavla dočkali výhry 2:1.
„Postupně se zlepšujeme. Kádr
Sestava Určic:
je
j silnější a na hře je to znát.
Piták (46. Nejezchleb) – Walter, Zbožínek, Skopalík, Javořík –
Pouze patnáct minut ve druhé
Bokůvka, Vasiljev, Svozil, Hochman – Josif, Machynek. Dále
půli nás přehrávali, jinak jsme
střídali: Novák, Zelina, Pavel. Trenér: Evžen Kučera.
byli my lepší. Stále se ale sehráváme, zkoušeli jsme tři
nové hráče a není to ještě to,
Lutín, Prostějov/jim – Po týdnu zápasové přípravy co bychom si představovali
remíze a porážce v úvodním již okusili fotbalisté Určic v divizi. Na doladění ale máme

2:1

TJ Sokol Určice
FC Morkovice

ještě čtrnáct dní,“ podělil se
o aktuální dojmy hlavní trenér
Určic Evžen Kučera.
V sobotním utkání poslal na
trávník celkem patnáct hráčů,
každý z brankářů odchytal jeden poločas a v poli se představilo dalších třináct tváří. Machynek z 1.SK Prostějov, jenž
naposledy hostoval v Čechovicích, se hned uvedl gólem,
když využil zatažení Hochmana po křídle a centr uklidil do
prázdné brány, z obdobné akce
se pak po změně stran prosadil
i Pavel.

Vedle zkušených Zbožínka se
Skopalíkem a stabilního Javoříka se na pravém beku představil
Walter, uprostřed zálohy dostal
prostor člen staršího dorostu
olomoucké Sigmy Vasiljev, před
ním nastoupil jeho kolega z týmu
Josif. „Budou hrát i ve středu
proti dorostu 1.SK Prostějov, pak
se domluvíme, jestli a jakou formou by u nás zůstali. Tento zápas
bychom už měli hrát v Určicích,
v pondělí nás tam čeká první trénink. A doma je doma,“ těší se
Kučera na letní premiéru v čistě
domácím prostředí.

Kralice nejprve vysoko prohrály, pak zvítězily

Kralice na Hané, Prostějov/jim –
Dva zápasy s odlišnými soupeři
a také diametrálně rozdílnými
výsledky stihli sehrát kraličtí
fotbalisté připravující se na nový
ročník krajského přeboru. Nejprve při prvním testu po týdnu
hrubé přípravy schytali krutou
porážku od Rousínova, z ní se
ale brzy oklepali a ve druhém
duelu zdolali starší dorost 1.SK
Prostějov.

„Výsledek jsem nijak neřešil, je
sice hrůzostrašný, ale jsem spokojen. Chybělo mi šest hráčů základní
sestavy, takže jsem zkoušel nové
hráče, navíc se předtím hodně běhalo a pracovalo na síle,“ vracel se
kouč Kralic Petr Gottwald k duelu
s Rousínovem.
V tomto střetnutí ještě postrádal
dvojici Vitásek, Dostál, která stejně jako Kopečný zahájila přípravu v kmenovém 1.SK Prostějov,

FC Kralice na Hané
1.SK Prostějov U19

4:2

Branky Kralic: Nečas 2, Lehký, Z. Petržela

Sestava Kralic:
Krejčí – Šín (46. Troneček), Martinka, Hlačík, Novotný (46.
Vitásek) – Dostál (60. Prokop), Vybíhal (46. Neoral), Kavý,
Nečas, Valtr – Z. Petržela (46. Lehký). Trenér: Petr Gottwald.

příležitost tak dostala spousta
mladíčků. „Prokop má stále kondiční deficit, Šín se i vzhledem
k alergii pohybuje na vlně, Troneček mě velice mile překvapil, Novotný hrál také poctivě. U hráčů
z 'béčka' mi pouze chybělo trochu
taktického myšlení, to ale neměli
kde získat a důležité pro mě je, že
mají zájem o fotbal,“ poznamenal
a dodal, že je potřeba ještě hodně
zapracovat na posunech, návratech,
zastoupení.
I přes děsivé skóre 2:7 šlo přitom
podle Gottwalda o vyrovnané
utkání, rozhodla jen koncovka.
„Na šance to bylo asi 8:8 nebo 9:9,
oni ale měli velké štěstí a téměř vše
proměnili. Byli rychlejší, mně ale
chyběli tři klíčoví hráči Ondra Petržela, Neoral, Nečas,“ upozornil.
Proti dorostu „eskáčka“ se již Kraličtí sešli v kompletnějším složení.
Kvůli drobnému zranění sice
scházel Dočkal, naopak zpět

FC Kralice na Hané
TJ Framoz Rousínov

2:7
(0:3)

Branky Kralic: Novotný, Šín

Sestava Kralic:
Krejčí – Prokop, Martinka, Hlačík, Novotný – Lehký, Vybíhal, Dočkal, Kavý, Valtr – Z. Petržela. Střídali: Šín, Troneček.
Trenér: Petr Gottwald.
v sestavě se ocitli Nečas, Neoral,
Vitásek i Dostál. „Stále sice skládáme mančaft, bylo ale vidět čtrnáct odtrénovaných dní. Zkoušel
jsem jen na postech, kde bych chtěl,
aby kluci hráli, snažíme se skládat
optimální sestavu,“ podotkl.
V prvním poločase se jeho
hráči prezentovali spíše taktickým než herním projevem
a byla patrná unavenost, po pře-

stávce už se obrázek změnil. „Už
jsme si dali míč na zem, podrželi
ho, hráli nátlakověji a projevilo se,
že máme více natrénováno,“ povšiml si Petr Gottwald.
V tomto týdnu čekají na jeho hráče další dvě zápasové prověrky.
V úterý se utkají s Mohelnicí
a v neděli od sedmnácti hodin je pak
čeká pohárové čtvrtfinále v Brodku
u Prostějova.

do Nových Sadů
František Jura: „Dveře má
u nás stále otevřené!“

Prostějov/tok – Počátkem uplynulého týdne po dvou odehraných poločasech zápasů v Karviné a doma s Ústím nad Orlicí se
Vilém Papica dohodl s trenérem
Františkem Jurou na návratu do
olomouckých Nových Sadů. Příčinou není nespokojenost s výkony, na vině je velké pracovní vytížení osmadvacetiletého hráče.
„Prostějov má mladý nadějný tým,
o kterém si myslím, že má šanci
se dále rozvíjet a někam to dotáhnout. Když vidím jejich tréninkové
nasazení, do kterého bych se nebyl
schopen v plném rozsahu zapojit,
nechci se na nic vymlouvat a raději se vracím zpět do Olomouce,“
vysvětlil nejlepší střelec uplynulého
ročníku krajského přeboru a někdejší hráč tehdy třetiligové Lipové.
Jak na něj budou v Prostějově
vzpomínat? „Vilda nezklamal,
měli jsme a máme o jeho služ-

by zájem, bohužel nelze v tomto
případě skloubit pracovní vytížení a fotbal. Každopádně má
u nás dveře stále otevřené, pokud by se třeba v jeho osobním
životě v budoucnu cokoli změnilo,“ deklaroval hlavní trenér
a generální sportovní manažer
1. SK Prostějov František Jura pokračující touhu angažovat právě
tohoto fotbalistu.
Z návratu gólového hráče má naopak radost kouč Nových Sadů
Karel Trnečka. „Nezakrývám,
že je nám třeba každého hráče
a duo Papica-Režný patří v krajském přeboru ke špičce. Z týmového hlediska jsem tedy rád za jeho
návrat, z osobního mě ale samozřejmě mrzí, že nemá šanci prokázat
své kvality ve třetí lize, protože jsem
přesvědčen, že na ni má,“ poodhalil
své rozporuplné pocity bývalý ligový trenér.

Novým koučem Čechovic
se stal Jaroslav Klimeš

Čechovice/jim – Nástupcem Milana Nekudy na lavičce „A“-mužstva
Sokola Čechovice se stal loňský trenér „B“-týmu Jaroslav Klimeš.
Před ním tak nyní stojí příprava družstva pro podzimní část I.A třídy,
pro níž sice může počítat s výpomocí z Určic, naopak se ale musí smířit
i se ztrátou jiných hráčů.
„Potěšilo mě, že mě vedení klubu oslovilo, a uvidíme, jak se mi podaří
plnit úkoly výboru. Cílem je postavit to na mladých hráčích a úspěšně je
zabudovat, bavit se fotbalem a pohybovat se uprostřed tabulky,“ svěřil se
nový lodivod šestého celku uplynulé sezony.
Smířit se musí s odchodem Milana Pitáka do Určic, na odchodu do Klenovic je kanonýr Luděk Jahl. Jejich pozic se nyní mohou ujmout dorostenci.

Comeback Jana Peška
Na lavičku Plumlova
Plumlov, Prostějov/jim – Přibližně rok a půl poté, co se Jan
Pešek musel rozloučit s fotbalisty Sokola Plumlov a byl odvolán od týmu, jenž nakonec
marně bojoval o záchranu v I.A
třídě, se tento trenér vrací zpět
„na místo činu“. Stává se totiž
nástupcem Petra Kišky a Pavla
Voráče, kteří se budou více věnovat své hráčské kariéře.
„K Plumlovu mám srdeční vztah,
měl jsem i jiné nabídky, ty jsem
ale odmítal. Kádr se mezitím
obměnil a jsou tu mladí a talentovaní hráči, tak jsem na to kývl.
Očekávám, že po letech, kdy
jsme bojovali pouze o záchranu,
budeme atakovat vyšší patra. Až
začátek nám ale ukáže, o čem to
bude,“ těší se na příjemné fotbalové zážitky.

Staronový tým viděl poprvé na
sobotním memoriálu ve Vrahovicích, který právě Plumlov vyhrál,
když si poradil jak s domácími, tak
s Čechovicemi „B“.
„Sešla se nám polovina základní
sestavy, navíc bylo horko a hrálo se
na tvrdém povrchu. Seznamujeme
se a nyní trénujeme třikrát týdně,
kádr je dostatečně kvalitní a zřejmě
již uzavřen,“ doplnil.
To potvrdil i sekretář oddílu František Kocourek, podle nějž se
hostovačky již dotahují do konce.
„Důvodem ke změně kouče byla
neúčast trenérů na zápasech, rozhodli jsme se tedy vybrat odzkoušeného kouče, s Peťou i Pavlem ale
budeme spolupracovat i dál. Cílem
je hrát slušný fotbal nahoře tabulky
a třeba se i pokusit o návrat do I.A
třídy,“ odtajnil svá přání Kocourek.

Trenér Lubomír Keluc

Koničtí vrátili Hvozdu porážku i s úroky odchází z 1.SK do Holice

Konice,
Prostějov/jim
–
V posledních dvou zápasech
s Hvozdem odcházeli koničtí
fotbalisté z trávníku se sklopenými hlavami, o víkendu si
to ale vynahradili. Loňskému
nováčkovi I.B třídy nasázel
soupeře hrající o dvě soutěže
výše hned pět branek a sám
ani jednou neinkasoval, zrodilo se tak výrazné vítězství, byť
jde stále jen o přípravu.
„Naše sestava stále není optimální, věřím, že ještě někdo
dorazí. Bylo sice velké vedro,
vyšlo nám to ale herně i výsledkově. Je znát, že Antl s Blahou
mohou absolvovat celou pří-

pravu, vedou si velice dobře,“
hodnotil hrající asistent Konice
Radek Řehák.
To jeho protějšek Karel Procházka naopak spokojeností
nehýřil. „Konice mě překvapila.
Byli jsme hodně špatní, zatímco oni hráli výborně a k ničemu
nás nepustili. Podali dobrý výkon, my jsme snad neměli ani
střelu na branku,“ posteskl si
s tím, že ve středečním zápase
s Lipovou to možná bude lepší.
To Konické teď čeká duel
s „devatenáctkou“ 1.SK Prostějov, což má posloužit
jako generálka na „B“-tým
Mohelnice, s nímž se vý-

běr dua Jedlička-Řehák utká
v prvním kole krajského přeboru.
„Dali jsme góly a měli jsme
i další šance, byl to ale jen přátelák. S výsledkem i určitými
fázemi zápasu jsme byli spokojeni, důležité ale bude zejména
dobře začít sezonu a projít jí
s větším klidem, než tomu bylo
naposledy,“ zmínil Řehák s tím,
že na absolutní čelo soutěže počítá s dvojicí Šumperk a Nové
Sady. K nim podle něj ještě někdo povyskočí, cílem Konice je
být v klidu a učit se, teprve poté
se pokusí se svými hráči hrát
o absolutní špici.

5:0

Sokol Konice
FC Hvozd

(3:0)

Branky: Antl 2, Růžička, Blaha, T. Sedláček.

Sestava Konice:
Rec (46. Machač) – L. Bílý, Řehák, Růžička, Jurník – Olejník,
T. Sedláček, Kořenovský, F. Drešr – Antl, Blaha. Dále střídali:
Burget, Svoboda. Trenér: Roman Jedlička.
Sestava Hvozdu:
Koutný – O. Procházka, J. Bílý, Z. Poles, Vyroubal – P. Muzikant,
M. Muzikant, D. Grulich, Vánský – P. Grulich, V. Bílý. Střídali:
Dutszak, Spurný, Kohlmann. Trenér: Karel Procházka.

Posílené Klenovice si poradily s Čechovicemi
kouč Petr Navrátil zkoušel gólmana Podešvu, obránce Krče
a záložníka Komárka. A mohl
mít radost z výkonu i výsledku,
naopak nový kouč Čechovic Jaroslav Klimeš musel strávit porážku
Branky: vlastní, Všianský, R. Klimeš, Rozehnal – Vlach.
o tři branky.
Sestava Klenovic:
„Kádr stále doplňujeme a ještě není
zcela složený. O víkendu se mi omPodešva – Smékal, Lakomý, Šlézar, Krč – Komárek, Rozeluvilo pět hráčů základní sestavy,
hnal, Všianský, Sigmund – R. Klimeš, Borovský. Střídal: R.
takže jsme dali příležitost mladým
Cetkovský. Trenér: Petr Navrátil.
hráčům a vypadalo to dobře,“ těšila
Sestava Čechovic:
prožitá zkušenost hlavního kouče
Zelinka – Jano, Prášil, Vinklárek, Vlášek – Varga, Kolečkář, DrKlenovic Petra Navrátila.
mola, M. Klimeš, Mach – Klváček. Střídali: Chmelík, Fröde,
A kdo konkrétně je v Klenovicích
Nejedlý. Trenér: Jaroslav Klimeš.
nový? „Je s námi gólman Broňa
Podešva, obránce Tomáš Krč, dále
Klenovice na Hané, Prostějov/ základní sestavě Klenovic při so- Mira Komárek, jenž naposledy
jim – Tři nové tváře se objevily v botním přáteláku s Čechovicemi, hrál ve Smržicích. A přichází také

TJ Sokol Klenovice na Hané 4:1
(2:1)
TJ Sokol Čechovice

Luděk Jahl, jenž ale v sobotu nehrál,“ vyjmenoval čerstvé posily
šéf realizačního týmu nováčka krajského přeboru.
Jeho kolega z lavičky soupeře už tolik radosti neprojevoval, Čechovicím
zápas nevyšel. „Nechávali jsme jim
hodně prostoru, takže nás dostávali
pod tlak. Projevovala se u nás špatná
organizace hry, vázla komunikace,
dopouštěli jsme se spousty chyb,“
mrzelo Klimeše.
Jako další přátelák tak hodlá pojmout pohárové utkání s Plumlovem,
čas na přípravu je totiž krátký
a již týden nato hrají čechovičtí
s Hněvotínem.
To Navrátil může být více v klidu,
i ve dvanácti lidech dokázali jeho

hráči předčít početnějšího soupeře.
„Dařilo se nám hrát naši hru, tedy
roztahovat ji do stran, praktikovat
rychlý přechod do útoku, napadat
a zakončovat. To bychom chtěli
zahrávat i v krajském přeboru,“ prozradil.
Družstvu se tak podařilo navázat
na předešlé vítězství 6:2 nad
Tovačovem, při němž se však zranili Liška s Pytelou, kteří by však
do startu sezony měli být v pořádku.
„V jednání je ještě příchod dvou
hráčů do obrany a do útoku. Vrací
se k nám i Roman Labounek, jenž
se poprvé objevil na pátečním
tréninku, kvůli práci si ale hledá
angažmá a půjde hostovat do Skalky
či Mostkovic,“ nastínil Petr Navrátil.

Prostějov/jim – Novou štací fotbalového kouče Lubomíra Keluce se v létě stal starší dorost 1.HFK Olomouc. Dosavadní
lodivod „sedmnáctky“ 1.SK Prostějov se po sezoně rozhodl ke
změně působiště a věří, že i v nedaleké Holici bude pokračovat
v úspěšné výchově šikovných hráčů.
„V Prostějově bohužel nešlo pokračovat. Stále tam mám kamarády,
ať je to Fana Jura nebo Laďa Dudík, jsou tam ale lidi, s nimiž jsme si
nesedli, takže jiná cesta ani nebyla. Podali jsme si ruce, rozloučili jsme
se a šli jsme dál,“ vysvětlil svůj odchod.
Šance setrvat u mladšího dorostu či se přesunout ke starší kategorii
podle něj byla nulová. „Už dopředu bylo jasno, že si 'devatenáctku'
převezme pan Weisser a 'sedmnáctku' pan Kubíček. Jednalo se
o 'šestnáctku', ale bohužel jsem měl problémy s panem Weisserem
a dopadlo to takto. Já toho ale nelituji, dostal jsem dobrou nabídku
a udělám maximum pro holický klub,“ sdělil.
Je si vědom, že na něj v novém působišti čeká spousta práce, toho
se ale nebojí. „Kluci potřebují vstřebat návyky, které opravdu budou úplně jiné. Nějak to ale půjde, bude to pro mě nová motivace,
poznám nové lidi, nový klub. Chci vychovat hráče pro holický klub
a hrát kombinační atraktivní fotbal. Nebylo to jednoduché v Prostějově
a nebude ani tam. Věřím tomu, že se někam posuneme a fotbal nás
bude všechny bavit. Prostějovský klub ale opravdu nezavrhuji,“ sdělil
s tím, že se s funkcionáři prozatím dohodl na roční spolupráci.

Do Kralic přichází Dočkal
Kralice na Hané, Prostějov/
jim – Se silnější zálohou než na
jaře může vstoupit do podzimní
části krajského přeboru trenér
Kralic Petr Gottwald. Opět po
nějakém čase totiž přichází na
hostování z Tovačova Jan Dočkal. Na Hané navíc zůstává
Jan Nečas a již několik týdnů se
s týmem připravuje Petr Kavý.
„Z přípravy v 1.SK Prostějov se
k nám vrátili i Vitásek a Dostál,
na devadesát devět celých devět
procenta je tak kádr již uzavřen.
Na případné změny je ale ještě

dostatek času,“ prozradil vedoucí
„A“-mužstva Václav Répal.
Osobně by si tak v nadcházející
sezoně přál neopakovat dlouhé
jarní čekání na vítězství a pohybovat se krásně uprostřed, takové
přání má ale většina.
Na odchodu je tak pouze Vít Kopečný, jenž zůstal v kmenovém
1.SK Prostějov. O dalších případných odchodem se ještě bude
jednat. Třeba Pavel Valtr, jenž posledního půl roku hostoval v Lipové, nastupoval nyní v základní
sestavě na kraji zálohy.

Fotbal
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Uplynulá vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
nabídla ohlédnutí za fotbalovou sezonou
2013/2014 v Moravskoslezské fotbalové lize,
divizi „E“ i všech krajských soutěžích mužů.
Naposledy jsme se pohledem do tabulek, statistik i šaten jednotlivých účastníků stručně vrátili
i k Přeboru OFS Prostějov. Ve stejném duchu
pokračujeme i nyní, kdy na této dvoustraně
přinášíme nahlédnutí do III. třídy. V ní zcela
přesvědčivě kralovala Skalka, která velice rychle
smazala podzimní ztrátu a dokráčela k postupu
z prvního místa. Smutnit ale nemusely ani druhé
Kralice na Hané „B“. Opačné emoce naopak zavládly hned v pěti mužstvech - Brodek u Konice,
Pavlovice u Kojetína, Vrahovice „B“, Plumlov „B“
a Zdětín „B“ potkal sestup do nejnižší okresní
soutěže mužů.
Texty: Jiří Možný

KONEČNÉ
TABULKY
III. třída OFS Prostějov:

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

Mužstvo
FK Skalka 2011
FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Tištín
FC Výšovice
FC Dobromilice
TJ Haná Nezamyslice „B“
FC Ptení
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Sokol Mostkovice „B“
Sokol Bedihošť

12.
13.
14.
15.
16.

TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Vrahovice „B“
TJ Sokol Plumlov „B“
TJ Sokol Zdětín „B“

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

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

TABULKA JARO:

TABULKA PODZIM:
1. Kralice
17 14 0 3 46:14
2. Skalka
17 12 4 1 59:17
3. Tištín
17 12 1 4 60:25
4. Dobromilice
16 10 2 4 48:30
5. Výšovice
16 9 1 6 42:21
6. Vícov
17 8 4 5 33:23
7. Nezamyslice „B“ 17 7 5 5 39:38
8. Ptení
17 8 1 8 41:32
9. Pivín „B“
16 6 4 6 25:24
10. Pavlovice
17 5 5 7 34:42
11. Mostkovice „B“ 16 5 3 8 25:29
12.Brodek u Konice 17 5 2 10 36:40
13. Vrahovice „B“
17 3 4 10 33:87
14.Plumlov „B“
17 2 5 10 34:58
15.Bedihošť
17 3 2 12 25:72
16.Zdětín „B“
17 2 3 12 21:49

42
40
37
32
28
28
26
25
22
20
18
17
13
11
11
9

1. Skalka
2. Tištín
3. Výšovice
4. Ptení
5. Nezamyslice „B“
6. Kralice „B“
7. Bedihošť
8. Dobromilice
9. Pivín „B“
10. Mostkovice „B“
11. Vícov
12. Brodek u Konice
13. Plumlov „B“
14. Pavlovice
15. Vrahovice „B“
16. Zdětín „B“

TABULKA DOMA:
1. Skalka
15 14 1 0
2. Tištín
15 13 1 1
3. Kralice „B“
15 13 1 1
4. Výšovice
15 11 2 2
5. Ptení
15 10 3 2
6. Dobromilice
15 9 3 3
7. Vícov
15 9 2 4
8. Mostkovice „B“
15 8 4 3
9. Nezamyslice „B“ 15 8 3 4
10. Pivín „B“
15 7 4 4
11. Pavlovice
15 7 4 4
12. Bedihošť
15 6 3 6
13. Brodek u Konice 15 6 2 7
14. Vrahovice „B“
15 4 5 6
15. Plumlov „B“
15 3 5 7
16. Zdětín „B“
15 4 2 9

43
40
40
35
33
30
29
28
27
25
25
21
20
17
14
14

1. Skalka
2. Kralice „B“
3. Tištín
4. Dobromilice
5. Nezamyslice „B“
6. Výšovice
7. Ptení
8. Pivín „B“
9. Vícov
10. Bedihošť
11. Brodek u Konice
12. Plumlov „B“
13. Mostkovice „B“
14. Pavlovice
15. Vrahovice „B“
16. Zdětín „B“

75:13
61:16
41:12
45:17
37:20
50:26
40:14
32:13
33:24
33:28
32:24
33:40
28:23
34:40
36:47
27:43

13
13
14
13
13
13
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13

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

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

1
3
3
3
2
5
5
4
5
5
7
7
8
8
8
10

46:11
34:19
33:22
20:18
24:18
31:21
35:29
33:24
30:28
30:36
24:23
24:33
24:37
15:32
21:47
12:40

30
26
25
24
23
22
22
20
19
17
16
14
11
11
9
7

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

7
8
7
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
0

6
0
2
4
7
3
1
4
3
0
2
2
4
3
2
2

2
7
6
5
3
7
9
7
8
11
10
11
10
11
12
13

30:15
36:23
33:28
31:28
30:32
30:26
24:30
22:24
17:32
27:61
32:50
22:48
23:52
17:50
20:92
6:46

27
24
23
22
22
18
16
16
15
12
11
8
7
6
5
2

STATISTIKY PŘEBORU OFS PROSTĚJOV
Branky celkem: 1 037 (průměr 4,3 na zápas)
Branky hosté: 400 (průměr 1,7 na zápas)

Branky domácí: 637 (průměr 2,7 na zápas)
Diváků: 14 125 (průměr 59 na zápas)

POČET DIVÁKŮ:
2533 – Skalka (1348+1185), 2226 – Vícov
(1126+1100), 2093 – Tištín (1108+985), 2024 –
Dobromilice (1020+1004), 1977 – Ptení (1047+930),
1895 – Brodek u Konice (946+949), 1776 – Kralice
na Hané „B“ (832+944), 1683 – Výšovice (873+810),
1643 – Plumlov „B“ (808+835), 1639 – Nezamyslice
„B“ (809+830), 1614 – Pivín „B“ (675+939), 1512
– Mostkovice „B“ (759+753), 1499 – Zdětín „B“
(677+822), 1450 – Pavlovice (722+728), 1369 –
Bedihošť (630+739), 1317 – Vrahovice „B“ (745+572).

POŘADÍ STŘELCŮ:
32 – Lukáš Konupka (Tištín), 21 – Jan Sekanina
(Ptení), 20 – Kristián Koukal (Výšovice), 19 – Luboš
Vozihnoj (Dobromilice), 18 – Tomáš Mirga (Bedihošť),
Jakub Špaček (Dobromilice), 16 – Ondřej Spisar,
13 – Martin Glouzar (oba Skalka), 12 – Aleš Kouřil
(Tištín), Vratislav Marek (Vrahovice „B“), Jan Pospíšil
(Mostkovice „B“), 11 - Jiří Karásek (Skalka), Martin
Musil (Bedihošť), Tomáš Nevrla (Ptení), Martin
Řehulka (Zdětín „B“), Pavel Svoboda (Pavlovice).

Plumlov „B“
povedou mladíci

Plumlov, Prostějov – K výrazné věkové obměně realizačního
týmu rezervního mužstva sáhlo vedení plumlovského oddílu. Místo matadorů Antonína Lázny a Richarda Hofmana, jenž je rovněž předsedou TJ Krumsín, se společného výběru plumlovských
a krumsínských hráčů ujmou nedávní dorostenci Petr Matoušek
a David Gryglák, v roli vedoucího jim bude nápomocen Michal Prachtl.
„Čtyři sezony jsme to společně vedli a něco dobrého se nám podařilo. Už
mi ale brzy bude pětasedmdesát a potřebuji trochu vydechnout, fotbal je
pro mě ale droga, takže zůstanu minimálně v disciplinární komisi okresního svazu. A jako Plumlovák budu držet palce 'áčku' i 'béčku',“ rozloučil
se Lázna s pozicí, na níž zažil postup i pád.
Sekretář Plumlova František Kocourek věří, že sázka na mládí přinese úspěch a také odmítá, že by to znamenalo konec spolupráce Plumlov - Krumsín. „Cílem je více propojit dorostence s 'béčkem' a slibujeme si od toho větší zapojení mladíků. Domácí zápasy budeme stále hrát
v Krumsíně, více ale budeme stavět na mladých,“ ozřejmil situaci zkušený funkcionář.

www.
vecernikpv.cz

Skalka těžila z nováčkovské euforie i letos „Pokud se budeme pohybovat uprostřed, bude to super,“

Oddíl FK Skalka 2011 má za sebou
teprve zhruba tři roky činnosti a dva
ročníky účasti ve fotbalových soutěžích, jeho členové i příznivci ale
zatím mohou usínat na vavřínech.
Stejně jako v minulosti německý
Hoffenheim postupuje každým
rokem o soutěž výše, byť do jeho
cesty až do Bundesligy je ještě daleko, ale zatímco v létě 2012 to byla v
případě Skalky IV. třída, za dva týdny již budou tamější lidé chodit na
zápasy okresního přeboru.
Nevýhodou tohoto oddílu se může
stát absence vlastního hřiště splňujícího parametry pro velkou kopanou
i mládežnických družstev, zatím se
to ale nijak negativně neprojevuje.
Ve Výšovicích a následně v Klenovicích našel klub velice příjemný azyl
a de facto se tak během několika
týdnů mohlo na stejném místě slavit hned dvakrát. Nejprve historický
postup Klenovic do krajského přeboru, poté taktéž premiérový průnik
nejmladšího regionálního oddílu
mezi okresní elitu.
Mužstvo složené z mladíků i fotbalistů, kteří již prošli vyššími soutěžemi, zatím nemuselo řešit žádný
krizový moment a za oba ročníky
dohromady poznalo celkem pouze
pět porážek a hned pětačtyřicetkrát
zvítězilo, zajímavé tak bude pozorovat, jak se srovná s dalším nárůstem
úrovně.
Lze předpokládat, že už to nebude
tak jednoduché a prakticky víkend
co víkend nebudou přibývat výhra
za výhrou, na druhou stranu by

nemyslí na třetí postup předseda Skalky Stanislav Prečan

se ale také neměl dostavit výrazný
propad a boj o holou záchranu. Je
sice pravda, že se počet účastníků
II. třídy o dva snížil a nováčky jsou
rovněž Nezamyslice a Haná Prostějov, Skalka by však mohla i do třetice těžit z nováčkovského nadšení
a zařadit se mezi ty lepší.
V ročníku 2013/2014 sice měla
III. třída jednoho krále, usmívat
se ale mohli i členové jeho nejbližšího pronásledovatele. Podzimní
náskok dvou bodů sice kralické
„béčko“ nezužitkovalo, když za
úvodních pět jarních kol hned třikrát prohrálo, vydařený závěr ale
nakonec alespoň na druhé místo
stačil. A vlastně i tato pozice byla
svým způsobem vítězná, byť se za
postup z původně nepostupové pozice musel oddíl zaplatit.

Skalka – Nikdo nenasázel ve III. třídě OFS Prostějov
soupeřům tolik branek a navíc nedisponoval tak pevnou obranou jako vítězná Skalka, celkovému skóre
105:28 se za posledních deset sezon této soutěže
nikdo výrazněji nepřiblížil. I proto mohl být předseda nejmladšího fotbalového oddílu Prostějovska
Stanislav Prečan spokojen, za úvodní dvě soutěžní
sezony se už dočkal dvou postupů, na tom nejnovějším se od jarní části navíc podílel i jako hlavní trenér.

Komentář
Sladkokyselé pocity tak prožívali
fotbalisté Tištína. Těm se sice podařilo skončit na třetím místě a získat
tak nejlepší umístění za posledních
osm let, jenže o jediný bod jim unikl návrat do okresního přeboru,
jenž si zahráli naposledy v ročníku
2005/2006. Ani lepší vzájemné zápasy s Kralicemi tak nestačily.
Neméně dramatické byly rovněž
boje na opačném pólu tabulky.
Napomohlo tomu zužování počtu
účastníků II. a III. třídy i sestup
Nezamyslic z I.B třídy, kvůli němuž

Nekompromisní. Fotbalisté Skalky kralovaly v obou pokutových územích a jen dvakrát prohráli. S Tištínem
neztratili ani bod a i proto postoupily druhé Kralice na Hané „B“.
Foto: Jiří Možný
potkal pád hned pětici mužstev.
O definitivním počtu se dlouho spekulovalo, nakonec to ale opravdu
dopadlo tak, že směrem nahoru či
dolů opustila soutěž téměř polovina
celků.
Pozice Zdětína „B“, Bedihoště,
Plumlova „B“ a vlastně i Vrahovic
„B“ nebyla již po podzimu příliš
dobrá a z této čtveřice se nakonec

pouze Bedihošti podařilo vzepnout.
Rezervy svých „A“-mužstev takové
štěstí neměly a obsadily závěrečné
tři pozice, společně s nimi se až výsledky v posledních kolech ocitly na
nepříjemných postech i Pavlovice
a Brodek u Konice.
Pro nadcházející ročník tak bude
mít III. třída jen čtrnáct celků a počet odehraných zápasů se pro kaž-

dý z nich sníží o čtyři, takže vymizí
vložená kola uprostřed týdne, hledat
jasného favorita ale není zcela jednoduché. Papírově by se o postup
měly poprat sestupující Otaslavice
i Němčice a společně s nimi i Tištín,
Výšovice a Dobromilice, jestli tomu
tak ale opravdu bude, to napoví až
samotná soutěž startující již o víkendu 9. a 10. srpna.

„Výše jsme nepomýšleli, důležité
je, že se nám v pohodě podařilo hrát v první polovině tabulky.
Měli jsme problémy s docházkou
a na to, jak máme natrénováno, to
hodnotím kladně. Zejména zápasy
o svátcích byly katastrofa, v lepším
počtu jsme se scházeli naposledy
před dvěma lety. Podobné problémy ale mají všichni,“ přemítal
někdejší hlavní kouč a pomocník
aktuálního trenéra Dalibor Makiš.
Kádr zůstává stejný i pro nadcházející ročník, také proto se nijak
nemění ani ambice a touhy do
nadcházející sezony. „Zapracovávat mladé se nám moc nedaří,
stačí jim odehrát si svoje a moc
hrát nechtějí. Chtěli bychom ale
skončit co nejvýš a hlavně se fotbalem bavit. Teď to někdy nebylo
špatné, někdy téměř boj o přežití,“
přehrával si uplynulá kola.
Boj Skalky a Kralic na absolutní
špici očekával hned od začátku,
i Tištín hrál podle něj dobře. Jak
to ale bude v nové sezoně, to si
netroufá odhadnout. „Byla nám
přislíbena reorganizace, místo toho k nám ale postoupily
Kladky, kam je to snad padesát
kilometrů. To je katastrofa, budeme platit více a více, není ale
z čeho. Nikdo nic nevěděl dopředu,
svaz dělal mrtvého brouka. Starý
i nový výbor jede ve stejných kolejích, nic se nezměnilo,“ neskrýval své rozhořčení.

„Opět bychom chtěli skončit
v horní polovině, hlavně nesestoupit. Střed by byl opravdu dobrý,
celá soutěž pro nás ale po tolika
obměnách bude velká neznámá.
Přichází k nám pouze jeden hráč
vracející se z hostování v Tištíně,
jinak nikdo,“ zmínil s tím, že se
tak i nadále bude snažit skloubit
mládí se zkušenostmi těch, kteří
už spíše dohrávají svou kariéru.

Zažili jste druhý postup
v řadě, jak jste si ho užili?
„Letošní oslavy byly ještě o to větší,
že jsme celou soutěž vyhráli a dostali jsme pohár. Oslavy byly krásné
a pan starosta nám zařídil autobus,
starodávný v našich barvách modré a bílé, takže oslavy jsme si užili
i s našimi fanoušky a stálo to za to.“
Byla sezona odlišná oproti
té ve IV. třídě?
„Ve IV. třídě byly de facto tři silné
mančafty, teď to bylo náročnější.
Troufám si tvrdit, že to bylo vyrovnanější a nejlepší sedmička mohla
porazit každého.“
Měli jste jasně nejlepší
útok, ale žádný z vašich
střelců nedal více než šestnáct
branek.
„To je problém, s nímž se potýkáme
už druhou sezonu. Nikdo z našich

hráčů nefiguroval mezi prvními třemi ani minulou sezonu ve IV. třídě
a nebylo tomu tak ani letos. Na jednu
stranu je to dobře, protože se branky
rozloží na celý tým, tudíž to není postavené na jednom, dvou lidech, ale
na většině fotbalistů, na druhou stranu jsme ale měli spoustu šancí. Postrádali jsme ale gólového útočníka,
který to umí lépe zakončovat.“
Vnímáte to tedy spíše jako
výhodu?
„Na jednu stranu je to dobré, a když
jsme třeba hráli proti Tištínu, tak
nám stačilo připravit se na jednoho
člověka. Ale my máme více hráčů,
kteří přesáhli desetigólovou hranici
a byli jsme pro kluby celkem nečitelní, nevěděli, koho si hlídat. Vnímáme to jako výhodu, ale nebránili
bychom se mít jednoho skutečně
gólového střelce.“

Blíží se příchod někoho takového?
„Máme rozjednané čtyři hráče,
o jménech se zatím bavit nebudu,
a chtěli bychom, aby se dva tři podařilo dotáhnout do úspěšného konce.
Jeden z nich by to snad mohl být.“
Je naopak někdo na odchodu z mužstva?
„Na odchodu není nikdo, akorát
Pepa Krchňák hostující z Výšovic končí kvůli přijetí na studium
v Ostravě, takže by nestíhal tréninky
a na čas to přeruší. Dále z rodinných
důvodů končí Pavel Mlčoch. A ještě
se z hostování vrací zpět do Hané
Honza Mašík.“
V zimě tehdejší kouč Roman
Pinkava říkal, že na postup
nepomýšlíte. Opravdu tomu tak
bylo?
„Ano. Když jsme se bavili před sezonou, tak jsme si říkali, že se chceme
pohybovat někde do pátého místa,
a vůbec jsme nepomýšleli, že bychom
bojovali o postup. V zimě se ale situace změnila, byli jsme nějaké dva body
za Kralicemi a začali jsme se bavit,
co by se dělo, kdyby to vyšlo. Shodli
jsme se, že popřemýšlíme, jestli bychom postoupili, nebo ne. Každopádně jsme si v zimní přestávce řekli, že
bychom chtěli získat pohár a potom
že si sedneme a pobavíme se o tom,
jestli postoupíme, nebo ne.“

Skalka vlastní fotbalové
hřiště stále nemá, vnímáte
azyl ve Výšovicích a následně Klenovicích jako handicap?
„Já to vůbec nevnímám jako handicap. Již ve IV. třídě ve Výšovicích
to bylo dobré, pak jsme se přestěhovali do Klenovic, kde jsme se

Vnímám to tedy spíše jako pozitivní
vní
než negativní věc.“
Jste předsedou oddílu a na
na
jaře jste se stal i trenérem,
m,
jak vše stíháte?
„V zimní přestávce jsme si sedli a poobavili jsme se o tom. Roman byl hra-jící kouč, což v některých zápasech
ech
h

„Až panu Svozilovi skončí smlouva
s farmaceutickou firmou na antidepresiva,
tak ho asi oslovíme a nabídneme mu
možná lepší smlouvu. Máme tady lázně...“
..“
Předseda fotbalistů Skalky STANISLAV PREČAN
o tom, kdo bude trenérem v nové sezoně
domluvili i na hráčské spolupráci
a hlavně zázemí pro fanoušky je
na lepší úrovni, je tam hezká tribuna na sezení. Investice na hřiště se
řádově pohybují kolem tří milionů,
domluvili jsme se tedy na rozumném nájmu, takže není důvod, proč
odcházet a budovat ve Skalce hřiště.
Fanoušci jsou tu skvělí, jezdí s námi
i na venkovní zápasy. Do Klenovic
to mají čtyři kilometry, hodně na nás
začalo chodit i fanoušků z Klenovic.

bylo poznat a nedělalo to dobrotu, nemohl se pořádně soustředit na vlastní
stní
výkony. Přece jen pohled z lavičky
y je
trošku jiný, než když je člověk přímo
mo
na hřišti. Dohodli jsme se tedy, že
vytvoříme trenérský trojúhelník, kde
jsem byl já, Roman Pinkava a Lukáš
káš
Mráček, ten také hraje. Já jsem měl
rozhodující slovo, co se týče herního
ího
stylu a střídání, jinak při trénincích
ích
jsme spolupracovali všichni tři, takže
kže
se to dalo zvládat bez problémů.“

Foto: www.facebook.com

Trenérem jste byl již před
několika lety v Pivíně, jaký
to pro vás byl návrat na lavičku?
„Nelišilo se to prakticky vůbec
v ničem.“
Zůstáváte trenérem i pro novou sezonu?
„Ano. Až ale panu Svozilovi skončí
smlouva s farmaceutickou firmou
na antidepresiva (tak trenér Jaroslav
Svozil vtipně vysvětlil, proč bude
trenérem Pivína i na podzim – pozn.
autora), tak ho asi oslovíme a nabídneme
mu možná lepší smlouvu.
b
Máme tady lázně, to by mohla být
rehabilitace na jeho duši.“ (úsměv)
Zatím jste jen postupovali,
jaké budou vaše cíle v okresním přeboru?
„Neznáme sílu týmů, celkem dost
mančaftů tam padalo. Náš cíl je tak
jediný
– udržet se ve II. třídě. Pokud
j
se budeme pohybovat někde uprostřed, tak to bude super.“
To očekáváte tak výrazný rozdíl mezi oběma soutěžemi?
„Opravdu momentálně nedokážu
ohodnotit sílu mančaftů. I ve III.
třídě jsme si mysleli, že budeme
někde uprostřed, nakonec jsme se
ale pohybovali nahoře. Okresní
přebor
je už ale opravdu něco jinép
ho a netroufám si tvrdit, že se budeme nacházet v horních patrech
tabulky.“

Kralice „B“ zvládly finiš, sestupující nechápou, proč jich je hned pět

Prostějovsko – Vedle vítězné Skalky zavládla krátce po
skončení ročníku 2013/2014
radost i u stříbrných Kralic na
Hané „B“. Ty se totiž z původně nepostupové pozice vracejí
zpět do okresního přeboru.
A v následujících řádcích nabízíme ohlédnutí také za vystoupeními zbývající čtrnáctky
startujících včetně sestupujících
Brodku u Konice, Pavlovic,
Vrahovic „B“, Plumlova „B“
a Zdětína „B“. Zejména týmy
na dvanáctém a třináctém místě se podivovaly nad tím, že
jich musí hned tolik sestupovat,
když na druhou stranu postupuje plná trojice nejlepších ze
IV. třídy OFS Prostějov.

Kralice zvládly
boj o 2. místo
Podzimní vedení o dva body před
Skalkou se Kralicím „B“ udržet
nepodařilo a výsledné druhé místo
znamenalo v první chvíli nepostup. Jenže po následných úpravách účastníků vyšších soutěží se
hráči mohli začít radovat, po ročním působení v „trojce“ se vrací
zpět do okresního přeboru.
„Již několik kol před koncem
bylo rozhodnuto o tom, že Skalka bude první, to pro nás bylo
trochu zklamáním. Řekli jsme si
však, že zkusíme skončit aspoň
druzí, to jsme dokázali, takže
jsme spokojeni. Čekali jsme, jestli nepůjdou nahoru dvě mužstva
a nakonec jsme se dočkali,“přiznal
dlouholetý kouč tohoto výběru
Vladimír Horák.
Úkolem tedy bylo zdolat na dálku
Tištín a skončit hned za celkovým
vítězem. „Tři kola před koncem
se nám to podařilo a už jsme to
neztratili. Začátek jara byl pro
nás ale kritický, rozpadla se nám
totiž obrana. Teď se zdá, že Radek Jano zůstane v Čechovicích,
naopak by se z hostování v Hané
mohl vrátit Michal Trnavský,“
věří Horák.
Přípravu na nadcházející ročník
začal se svými hráči v pátek 25.
července, v tomto týdnu absolvuje turnaj s Biskupicemi, poté
již přijdou na řadu mistráky. „Nechtěl jsem to příliš hrotit. Sezona
pro nás byla náročná i psychicky,
kluci mají dovolené a potřebují
trochu volna. Snad všichni zůstanou,“ přeje si.
Před třemi lety skončili kraličtí
ve II. třídě třetí a o rok později
čtvrtí, nyní si ale nedávají větší
ambice než pouhou záchranu.
„Základem je doma vyhrávat

a mít radost z fotbalu, hlavně nezažít znovu sestup. Z okresu tři
mužstva postoupila a tři sestoupila, bude to tedy dost velká změna
a nedokážu to odhadnout. Očekávám, že v popředí budou jako loni
Olšany, uvidíme,“ zmínil Horák
s tím, že když bylo potřeba, pomohli „béčku“ i hráči kralického
„A“-mužstva.

Tištínu chyběl
v závěru elán
Třetí místo je moc pěkné, přesto
ale převládá zklamání. Takové
bylo ve stručnosti vystoupení
Tištína pohledem jejich trenéra
Zdeňka Oulehly. Tým se totiž
umístil mezi absolutní špičkou
soutěže, za postupem mezi okresní elitu ale nakonec zaostal o jediný bod.
„Po domácí prohře se Skalkou
jsme ztratili náboj a chuť hrát
fotbal. Po sezoně jsme se ale dozvěděli, že postupují dva, to nás
mrzelo a štvalo. Relativně tedy
spokojen jsem, ale mohli jsme
osmdesáté výročí fotbalu oslavit
ještě lépe,“ dělil se o své dojmy.
Definitivní ztráta druhé pozice
nastala tři kola před koncem,
když na přelomu května a června prohráli tištínští ve Výšovicích 1:2. I remíza by jim nakonec stačila. A nic už nezměnily
ani závěrečné výhry nad Plumlovem „B“ a Brodkem u Konice.
„Do jara jsme vstoupili smolně.
Mysleli jsme si, že to půjde samo
a hned první zápas v Mostkovicích
nás posadil na zem. Prohráli jsme
a ukázali se naše slabiny a chyby,
fyzičku jsme neměli ideální. Už
jsme ani nedávali tolik branek,
naopak jsme jich dost obdrželi. Ve
Výšovicích jsme vedli, ztratili jsme
ale stejně jako s Nezamyslicemi,
kdy jsme vedli 2:0 a skončilo to
2:2. Zejména anglické týdny byly
dost náročné,“ hovořil a dodal, že
čtyřiadevadesát nastřílených branek je ale velice krásný počet.
Nyní čeká, jak to dopadne s vyjednávanými změnami v kádru,
zřejmě dojde na příchody i odchody. Zájem je zejména o Lukáše
Konupku, tedy s dvaatřiceti
góly jasně nejlepšího kanonýra
celé III. třídy, otázkou je i setrvání hráčů hostujících zejména
z Nezamyslic a Němčic.
„Dáváme si stejný cíl jako letos,
tedy pokusit se o čelní pozice
a skončit do pátého místa. Domnívám se, že nahoře budou také
Němčice, Otaslavice, Dobromilice, Vícov a Výšovice,“ pohleděl
Oulehla do křišťálové koule.

Výšovice chtějí
zůstat ve špičce
V podzimní části nastříleli fotbalisté Výšovic dvojnásobný počet
branek, než sami obdrželi, přesto
jim to na vyšší než pátou pozici
nestačilo. Na jaře už takový rozdíl
ve skóre nezaznamenali, přesto si
ale o jednu pozici polepšili. Loňský účastník okresního přeboru si
tak návrat zpět do vyšší soutěže
nevybojoval, alespoň se ale zařadil mezi nejlepší.
„Nakonec jsme to udrželi. Výsledky jsme neměli špatné, naše
výkyvy byly dány sestavou. Problémem bylo, že jsme každý týden
měli jinou sestavu, můžeme být
tedy spokojeni. Zlepšily se naše
výsledky venku, doma jsme si
drželi svůj standard a vyhrávali.
Mohlo to být lepší koncentrací
i slabšími soupeři,“ přemýšlel trenér Michal Dudík.
Šance bojovat o postup podle něj
ale nebyla. „Skalka měla vyrovnanější kádr a byla vždy před námi,
slušné zápasy hrály i Tištín s Kralicemi. Něco jsme si navíc zkazili
sami, třeba zápasy s Vrahovicemi
a Pivínem,“ zmínil remízy 2:2 a 3:3.
S přípravou na nový ročník začalo mužstvo v první polovině
července. Dvakrát týdně pracují
na fyzičce, nyní již přijde na řadu
i trénink s míčem a v půli srpna při
hodech první kolo doma s „béčkem“ Mostkovic. „Rádi bychom
skončili do třetího místa, uvidíme ale, jak nám vyjde začátek.
Bude to ale těžké, nahoře počítám
s Otaslavicemi a Němčicemi, ty
pro nás budou hodně nebezpečné,“ vypočítal hlavní konkurenty.
V nedávné době se Dudík potýkal
s četnými zraněními, tak se vedení oddílu snaží o doplnění kádru
i zlepšení docházky. „Náš klíčový
hráč je po jedné operaci a možná ještě půjde na jednu, takže na
podzim s ním asi nebudeme moci
počítat, na hostování by naopak
měl z Klenovic přijít Jirka Kaděra,“ nastínil s tím, že si přeje stejné nasazení jako na jaře, pak nemá
strach o slušné umístění.

Dobromilice výše
nepomýšlely
Pouhý bod za Výšovicemi dokončily ročník páté Dobromilice. Po
podzimu z toho byla čtvrtá pozice
kousek za Tištínem a se zápasem
k dobru, jaro se ale až tolik nevydařilo a osmá nejlepší bilance znamenala pokles.

Nezamysličtí
vychovali pro „áčko“

Cíl splněn. To si po sezoně mohli říci fotbalisté i realizační tým
Nezamyslic „B“. Zatímco „áčko“
neminul pád do okresního přeboru, jeho rezervě se podařilo být
členem lepší poloviny tabulky
a třináct výher společně s deseti
remízami, mimochodem nejvíce
ze všech celků, dalo dohromady
šesté místo.
„Umístili jsme se v lepší půlce,
navíc se nám velice dobře dařilo
zapojovat mládežníky. Nastupovalo jich čtyři až šest, někteří
i přímo v základní sestavě. Teď
ale dojde k oslabení, protože tři
hráči ‚áčka‘ skončili, ale přesně
k tomuto ‚béčko‘ slouží,“ přemítal kouč Vlastimil Michlíček nad
uplynulou sezonou i důsledky
odchodů Jiřího Přidala, Tomáše
Přidala a Rudolfa Návrata.
Přímo Michlíček vytvoří společně s Drahomírem Crhanem duo
u „A“-týmu, jenž se bude snažit
o návrat do I.B třídy, k tomu zůstane i nadále koučem „béčka“. U něj
si tak vysoké mety neklade.

Ptení touží
bavit se fotbalem
Útok na první pětku se sice
v podání Ptení nekonal, mužstvo
ale dokázalo navázat na průběžný střed tabulky, na jaře patřilo
k nejlepším a ve výsledku jen vinou horších vzájemných zápasů
zaostalo za šestými Nezamyslicemi „B“. Znamenalo to tak poklidnou záchranu i kladné skóre.
„Bodů sice mohlo být i více, ale
dlouho se nevědělo, kolik týmů
vlastně bude sestupovat a co
a jak bude, takže hlavní bylo nemít starosti,“ osvětlil ambice chytající trenér Antonín Hradil.
On sám se i vinou zdravotního
stavu přesunul prakticky čistě na
lavičku a do brány se dostal až
v posledních kolech při zranění
nové jedničky. „Chytal Lukáš Trajer a podržel nás. Když to půjde
a bude moci, tak půjde do brány
on. Když ale budu muset, tak tam
půjdu já. Jako trenér se stále necítím, je ale pravdou, že mi brzy
bude jednačtyřicet let,“ přemítal.
Ptenský výběr již trénuje naplno
a má za sebou i víkendový turnaj
ve Zdětíně, Hradilovým přáním je
přivést jednoho dva hráče, aby se
sestava v případě zranění nemusela tolik látat a jezdit ve dvanácti
lidech na zápasy.
„Na postup výš nepomýšlíme,
opět bychom chtěli být někde
na pátém šestém místě a v klidu
se bavit fotbalem. Očekávám,
že nahoře budou sestupující
z okresního přeboru a Tištín, otázkou je Protivanov. Překvapila mě
Skalka, doma měla neuvěřitelné
skóre a my jsme u nich na podzim
nešťastně prohráli, naopak doma
jsme i remizovali,“ ohlížel se Antonín Hradil.

Vícov
nenaplnil ambice
Na samém konci horní poloviny
tabulky našli své místo fotbalisté
Vícova. Ti sice prahli po vyšších
příčkách, ambice se jim ale naplnit nepodařilo a místo atakování

stupňů vítězů si oproti šesté pozici
po podzimu trochu pohoršili.
„Spokojen nejsem, atakovat třetí
příčku se nám nepovedlo. Navíc
jsme skončili těsně za Ptením, to
mě mrzí,“ přiznal kouč Martin
Musil.
Najít příčiny poklesu pro něj obtížné nebylo. „Tolik zranění jsem
ještě nezažil. Dlouhodobě nám
chyběli Šobr, Musil, Krutovský,
Dostál, Ovčáček, kvůli práci absentovali Grepl s Baránkem. To
je víc než půlka základní sestavy a objížděl jsem každého, kdo
měl ruce a nohy. Tedy hodně
současné veterány a poděkovat
musím Františku Vlachovi a Petru
Rajchmanovi, že nám pomohli,“
zmínil s tím, že třeba zápas v Dobromilicích začal Vícov v deseti
a dokončil jen v osmi hráčích.
Pro nadcházející ročník se již dali
dohromady Šobr, Dostál, Ovčáček a lepší to v práci má i duo
Grepl, Baránek, mužstvo tedy
může pomýšlet i na vyšší pozice.
Martin Musil coby kouč už u toho
ale nebude.
„Dobrovolně jsem skončil jako
hlavní trenér a výběru se ujímá
můj asistent Karel Vlach společně
s Miroslavem Krutovským. Vícovu budu fandit dál, od koučování
si ale asi na chvíli odpočinu,“
prozradil.

Pivín „B“ byl
v klidném středu
Devátý nejlepší podzim ve spolupráci s devátým nejlepším jarem
daly dohromady konečnou devátou pozici Pivína „B“. Rezerva
týmu bojujícího o špici I.B třídy
prožila poklidnou sezonu bez výraznějších starostí, o tom svědčí
i hned šestibodový náskok na desáté Mostkovice „B“.
„Řekl bych, že toto umístění bylo
v našich možnostech. Mohli jsme
vyhrát i některé další zápasy, stejně tak jsme ale někdy byli horší,
takže jsem celkem spokojen. Sezona se vyvíjela, jak se očekávalo,
k lepšímu místu nám ale nakonec
moc nechybělo,“ zmínil Pavel
Sedlák.
Pivín „B“ tak podle něj doplácel zejména na hloupé góly po
hrubých chybách. To souvisí jak
s malou trénovaností, tak snahou
hrát si na fotbalisty, i sám hrající
trenér jednu takovou minelu předvedl.
Stejně tak Sedláka mrzel úplný
závěr sezony a rozlučka domácí porážkou 4:6 s Bedihoštěm.
„Nám už ale o nic nešlo, tak jsem
dal prostor více dorostencům.

A diváci mohli být i tak spokojeni,
padlo hodně branek. Prohrát jsme
ale nechtěli,“ podotkl.
Také proto, že v týmu pivínského „béčka“ dostávalo šanci tolik
mladíků z bohaté mládežnické
líhně, uvítal Sedlák možnost
hned pětice střídání. „Vyhovovalo nám to. Dalo se to využít
a zahráli si všichni, někdy tak došlo k posílení a někdy k oslabení
sestavy,“ povšiml si.
Cílem pro nadcházející ročník
bude obhájit pozice, Sedlák si
ale uvědomuje, že to nebude nic
jednoduchého. „Martin Sedlák se
vrací do ‚áčka‘, kam se asi natrvalo přesune i Bartoník. Očekávám,
že to teď bude těžší, posílily totiž
silné týmy Kladek a Protivanova ‚B‘, navíc spadly Němčice
a Otaslavice,“ netroufal si odhadnout vývoj soutěže.

Mostkovičtí zlepšili
tréninkovou účast
Nechybělo mnoho a mezi sestupujícími se mohli ocitnout i fotbalisté mostkovického „béčka“. Na
podzim totiž získali osmnáct bodů
a na jaře k nim přidali dalších
sedmnáct, od sestupu je nakonec
uchránily jen čtyři body.
„Před začátkem jarní sezony
jsem si vytyčil zisk pětadvaceti
bodů, což se nepodařilo. Některé zápasy jsme bodově vyloženě
promrhali, například doma se
Zdětínem a Vícovem a venku
s Nezamyslicemi a Dobromilicemi. V tomto směru tedy spokojenost určitě není na místě,“ nezastíral trenér Richard Šatinský.
I přes nevelký náskok na trio
Bedihošť, Brodek u Konice
a Pavlovice, z nichž poslední dva
sestoupily, ale strach o záchranu
neměl. „O sestupu jsem vůbec
neuvažoval, i když mne na závěr
rozhodnutí o tolika padajících
trochu překvapilo. Byli jsme však
zachráněni již kolo před koncem,“
uklidňoval.
Několik týdnů před tím ale zažil
jeden velice negativní zážitek,
a sice porážku 1:11 se Skalkou.
„Duel proti Skalce byl, opravdu
mírně řečeno, nevydařený. Takové zápasy se někdy vyskytnou
a kluky jsem se snažil uklidnit,
vždyť soupeř nedostal i přes tak
vysokou výhru kromě třech bodů
nic navíc. Více mě spíš mrzí prohra v Bedihošti se soupeřem,
který byl v tabulce sousedem.
Poločas 5:0 mi napověděl, že
bez starších a zkušených hráčů
to tak jednoduché nebude,“ povšiml si.

Radost měl naopak z toho, že se
zlepšila tréninková docházka, alespoň u většiny hráčů. A pro novou
sezonu se tým příliš měnit nebude. „Jsou hráči, kteří by si start
v ‚A‘- týmu mohli vyzkoušet.
Budu jmenovat Josefa Sekaninu,
který odehrál jarní část s vysokým
standardem. Dále je zde určitá
možnost návratu některých bývalých hráčů, kteří se chtějí vrátit po
delších pauzách. Uvidíme, jak na
tom budou. Konkurence by neškodila,“ předeslal.
Richard Šatinský zůstává koučem
i nadále, spolupracovat navíc bude
s bývalým trenérem Vlastimilem
Chudobou. „Nemáme žádné cíle,
sestupu se určitě chceme vyhnout,
ale to asi všechny týmy. Jsem docela zvědav na nové týmy, vývoj
nejsem schopen nějak předjímat,
určitě ale bude hned start dost důležitý,“ uvědomuje si.
Bedihošť se zachránil

až ve 30. kole
Doslova s odřenýma ušima dokráčel k udržení soutěže tým
Sokola Bedihošť. Jeho hráči získali na podzim jen jedenáct bodů
a z předposledního místa měli co
napravovat. Jeden zápas tehdy ani
nedohráli a na vytoužené jedenácté
místo ztráceli sedm bodů, v jarní
části se jim ale vše podařilo smazat
a nakonec o dva body zachránit.
„Probrali jsme to s klukama
a všichni bojovali. Nešťastně jsme
sice prohráli s Vícovem 1:2, když
jsme téměř až do konce vedli 1:0,
v posledním kole se nám ale podařilo vyhrát v Pivíně 6:4,“ oddechl si po splnění náročného úkolu
předseda oddílu Josef Zemánek.
Základem k tomuto úspěchu bylo
zimní stažení dvou kmenových
hráčů – gólmana Pavla Pluhaříka
a gólového Martina Musila. „Projevilo se to na zlepšení naší hry.
Teď se k nám navíc z Pivína vrací i Sláva Frýbort a na hostování
z Vrchoslavic by měl přijít Tomáš
Coufalík. A ještě se po zranění zapojí Kuba Petržela a Martin Soušek,“ těší se na mnohem úspěšnější a poklidnější období.
Přípravu na novou sezonu si hráči
zpestřují malou kopanou a nohejbalem, k tomu je čeká ještě turnaj
v Biskupicích. „Pomýšlíme na
střed tabulky. Spadly totiž Němčice i Otaslavice a ze ‚čtyřky‘
postoupily Protivanov s Kladkami, takže se to ještě více vyrovná.
Skalka totiž přehrávala všechny,
v Kralicích jsme měli vyhrát 4:1,
ale dali jsme dvě břevna. Zejména
je důležité, abychom se fotbalem

bavili, zde musím zmínit vedoucího Luďka Šuranského, bez něhož
by to nemohlo fungovat,“ sdělil.
Josef Zemánek také neopomněl
poděkovat obci a celému zastupitelstvu, díky nim se totiž Sokol
Bedihošť dočkal nového pažitu.
„Díky obecním investicím jsme
mohli trávník prořezat, propískovat a proset, takže opět budeme
mít pěknou plochu. Jako stoper
se těším, až v nové sezoně budu
padat do měkké trávy,“ těší hrajícího předsedu.

Brodek doplatil
na reorganizaci
Ani dvanácté místo ze šestnácti účastníků nestačilo Brodku
u Konice k tomu, aby se ve III. třídě udržel. O sezonu dříve získala
Jiskra sedmatřicet bodů a skončila
jedenáctá, i letos by jí stejný počin
zajistil radost, stačilo teoreticky
získat i o dva body méně.
„Je to špatné, protože jsme spadli, ale je pro mě nepochopitelné,
proč pět musí padat a naopak tři
postupují, takto byl mezi námi
a Čechami pod Kosířem rozdíl
osmi míst,“ tázal se hrající asistent
Radomír Vičar.
Záchrana byla otevřená až do
posledního kola, porážka 1:2
s Tištínem a výhra Bedihoště
v Pivíně ale přinesla radost do
tábora soupeře. „Věděli jsme, že
musíme vyhrát, to se nám ale nepodařilo. Měli jsme proměnit naše
šance, nebo získat dva body jinde.
Třeba doma s Dobromilicemi jsme
v posledních minutách z ofsajdu
dostali na 2:2, nad Plumlovem
jsme vedli 2:1 a nakonec prohráli
2:3. I v Bedihošti to bylo vyrovnané, první poločas jsme byli lepší
my, druhý oni,“ připomněl.
Brodek to neměl rozehrané špatně, v posledních čtyřech kolech
se ale trápil v koncovce a získal
jediný bod. „Vykašlal se na nás
brankář, tento post je otevřený
i pro novou sezonu. Zůstat by
měl i Vojta Svoboda, jenž jde na
přípravu do Konice, další půlrok
nám přislíbil i Michal Drešr
z Konice a z hostování se vrací
Hubert Burget,“ vyjmenoval posuny v kádru.
I díky prakticky nezměněné sestavě a pouze těsnému pádu si
brodečtí nedávají žádné alibistické
mety. „Cílem je vrátit se zpátky,
i když to bude těžké. Vyloženě sice
nemusíme, ale chtěli bychom.
‚Béčka‘ ale mají oproti nám výhodu, že mohou svůj tým doplnit
o lidi z ‚áčka‘,“ upozornil třeba na
nebezpečí ze strany Plumlova „B“.

Pavlovice
nenahradily zkušenosti

Pouze jedenáct bodů získali v jarní části III. třídy hráči Pavlovic.
Ačkoliv tedy po podzimu drželi
pozici v první desítce, na konci
sezony se o tři příčky propadly
a vinou reorganizace je potkal pád
do nejnižší okresní soutěže.
„Skončili jsme tam, kam patříme.
Jaro bylo velice špatné, měli jsme
snad nejhorší bodový zisk a herně
to taky nebylo dobré. Je to zasloužené, byť mě zaráží, že pět týmů
sestupuje a naopak tři postupují,“
okomentoval sezonu trenér Pavlovic Jaromír Pospíšil.
Dlouhodobě upozorňoval na fakt,
že téměř netrénují a vysoké pozice ho překvapují, očekává tedy, že
IV. třída bude mužstvu více vyhovovat. Navíc nastanou pouze dva
větší zájezdy – do Přemyslovic
a Brodku u Konice.
„Velice nás oslabil nečekaný odchod našeho útočníka Jarka Svobody do beznadějně posledního
celku kroměřížské IV. třídy Dřínova, navíc skončil stoper Pospíšil a tyto dva zkušené chlapy jsme
nedokázali nahradit,“ posteskl si
s tím, že nejlepším střelcem se tak
stal předstoper. Do šancí se sice
hráči dostávali, hlavní problém
tkvěl však v koncovce.
Pro nový ročník je tak úkolem
zapracovat dva tři mladé hráče
a hlavně udržet fotbal v obci. „Je to
aspoň něco, co se na vesnici děje,
a chtěli bychom doma vyhrávat.
Na okamžitý návrat do III. třídy
nepomýšlíme, stačí nám pohybovat
se do pátého místa,“ zmínil s tím, že
na konci sezony se muselo vinou
zranění sáhnout i do veteránských
řad. Ani to ale nezabránilo závěrečné porážce 1:9 s první Skalkou.

Vrahovice dostaly
přes 100 branek
Jasně nejděravější obranou z celé
šestnáctky účastníku III. třídy
disponovaly Vrahovice „B“. Společně s Bedihoštěm jako jediné
inkasovaly více než sto branek,
v jejich případě se toto nelichotivé
prvenství zastavilo na čísle 132.
Nejvíce se na tom podílejí podzimní porážky 0:13 se Skalkou,
0:10 s Tištínem, 3:12 s Dobromilicemi, 0:8 se Ptením, k nim se na
jaře připojily přijatelnější výsledky 0:7 s Vícovem, 0:6 s Kralicemi
„B“, 2:5 s Tištínem.
„Na jaře jsme dali vše dohromady,
vrátil se k nám důležitý hráč do

obrany a prvních šest zápasů jsme
zvládli bez porážky. Pak se na to
ale vykašlal jeden hráč, který měl
osobní důvody, a postupně se
k němu přidali další,“ pouštěl se
do neveselého povídání hrající
trenér a s dvanácti góly rovněž
nejlepší střelec Vítězslav Marek.
Ani z vlastních statistik ovšem
radost neměl, hlavní potěšení mu
tak dělá, že i po sestupu budou
Vrahovice „B“ dále pokračovat.
„Konalo se dlouhé a vášnivé jednání, po němž zůstaly Vrahovice
rozděleny na zhruba dva stejně
velké tábory. Předseda oddílu
pan Mudrý ale naštěstí stál za
mnou a díky sponzorskému daru
jednoho ze spoluhráčů budeme pokračovat,“ mohl se Marek
aspoň trochu usmívat.
A slova díků měl i směrem k hráčům, kteří vydrželi až do konce,
nyní už to snad bude trochu lepší.
„Nemáme trenéra a připravujeme
se společně s ‚áčkem‘. Na začátku
sezony jsem věřil v desáté místo
a po remíze s Kralicemi a výhře nad
Brodkem u Konice si myslím, že
jsme na ni i měli. Nyní i díky stabilizaci a plánovaným posilám máme
jednoznačný cíl, soutěž ovládnout
a postoupit,“ věří v okamžitý návrat
do III. třídy OFS Prostějov.

Plumlov „B“ se
vrací do IV. třídy
V loňském roce zažil Plumlov
„B“ postup ze IV. do III. třídy,
letos si vyzkoušel i přesně opačné pocity. Ze čtrnácté pozice po
podzimní části si na jaře nepolepšil,
naopak si ziskem pouhých jedenácti
bodů ještě o jedno místo pohoršil
a skončil předposlední. Od podzimu
tedy bude Plumlov „B“ hrát opět v
nejnižší okresní soutěži mužů.
„Když se sestoupí, tak se to špatně hodnotí. Nedařilo se nám nic,
neposílili jsme a ještě polovina
hráčů z různých důvodů skončila.
Až na začátku jara nás doplnil Tomáš Parák z Otinovsi, od počátku
sezony jsme tak nebyli v dobrém
složení. Navíc z ‚áčka‘ nikdo nechodil pravidelně, i to mělo někdy
problémy se sestavou,“ pustil se
do ohlédnutí trenér Plumlova „B“
Antonín Lázna.
Osobně si věřil na lepší polovinu
tabulky, i vzhledem k měnící se
sestavě se to ale výsledkově naplnit nepodařilo. „Vlivem studia,
práce a zranění se nám základ
zhroutil a nešlo s tím moc dělat.
Někdy jsme byli lepší, ale chybělo
nám štěstí. Stejně je ale zvláštní,
že tolik týmů sestupuje i postupuje,“ konstatoval.

Smolným vystoupením bylo například na krumsínském hřišti domácí utkání s Bedihoštěm. V něm
měli plumlovští šancí na deset
gólů, zrodila se ale porážka 0:2.
Ani tyto tři body by ale na udržení nestačily, ve výsledku jich totiž
chybělo hned jedenáct.

Zdětín „B“ aspoň
na rok končí
Na úplně posledním místě ze
všech šestnácti celků se v ročníku 2013/2014 usadili fotbalisté
Zdětína „B“. Ti uzavírali podzimní i jarní tabulku a dohromady vybojovali jen šestnáct bodů,
tedy průměr těsně nad půl bodu
na zápas.
„Už v létě jsme přemýšleli nad
tím, zda mužstvo přihlásíme, protože jsme měli jeden z největších
věkových průměrů. Fyzicky jsme
to nakonec zvládli, nedokázali
jsme se ale vypořádat s objektivními potížemi. Měli jsme sice
velký kádr, vinou zranění a práce
o víkendech jsme ale měli potíže
se složením jedenáctky. Navíc se
mohlo střídat až pětkrát a my měli
maximálně jednoho na lavičce,“
zmínil vedoucí týmu Radek Kvapil s tím, že rozhodnutí nastávalo
povětšinou až v závěru, kdy už
zdětínští nestíhali.
Vše pak vyvrcholilo při domácím
utkání s Pivínem „B“, před nímž
se omluvilo hned devět hráčů,
a hostitelé do něj nastoupili
v sedmi fotbalistech. Duel pak
nakonec kvůli nízkému počtu lidí
nedokončili. I proto tedy existence
Zdětín „B“ alespoň na rok končí.
„Po postupu bylo vždy cílem udržet se, nyní ale není čím doplnit,
s tím se ale potýkají i jiné oddíly.
Navíc se tři hráči vracejí z hostování do Kostelce, jenž obnovil
‚béčko‘. Děkuji všem, co s námi
jezdili pravidelně, i těm, co aspoň
někdy pomohli, všichni se snažili.
Vždy jsme ale hráli v jiné sestavě,
to nám také nepomohlo,“ poznamenal.
Definitivní rozlučka celého
mančaftu se tak uskutečnila
o víkendu při oslavách výročí
zdětínského Sokola i tamější
kopané, nyní nastane minimálně roční pauza. „Pád by nám
nevadil, kvůli tomu nekončíme.
Nechtěli jsme ale jezdit v deseti
jedenácti lidech. Jako staří páni
budeme aspoň objíždět turnaje,
to nám pro zábavu bude stačit,“
sdělil Radek Kvapil, jenž tak věří,
že se v létě 2015 uskuteční comeback Zdětína „B“ do soutěží OFS
Prostějov.

Sport

Zdětínský Sokol je již pětadevadesátiletý, slavili i fotbalisté
O vítězi turnaje rozhodly až pokutové kopy, Zdětín „B“ si prožil derniéru

Sobotní den patřil ve Zdětínu velké slávě, tamější
Tělocvičná jednota Sokol Zdětín si i díky prostředkům
Olomouckého kraje a obecního úřadu totiž připomněla
rovných pětadevadesát let od svého založení. A nebylo
to jediné výročí, zdětínská kopaná je totiž od víkendu
sedmdesátiletá. Vše si tamější občané připomněli bohatým programem, na němž nechyběla ani návštěva
ze Zdětína u Benátek nad Jizerou.
Zdětín/jim
Po přivítání účastníků oslav u pomníku oslav následovalo v deset
dopoledne položení věnců a průvod
obcí k sokolovně, kde se konala
slavnostní schůze spojená s předáním pamětních listů. Po obědě přišlo
na řadu sportovní odpoledne a vše
zakončila venkovní taneční zábava.
„Připomněli jsme si historii, ocenili
jsme zasloužilé členy a od jedné
hodiny se tu koná fotbalový turnaj.
Hrají tu čtyři mužstva – Čechy pod
Kosířem, Zdětín 'A', Zdětín 'B',
Ptení. Hasiči tu měli kulturní vložku a útok, přijeli i modeláři. Počasí
vyšlo, takže je to skvělé,“ pochvaloval si starosta zdětínského Sokola
Pavel Lenďák.
Sokol je podle něj v dobré kondici,
svůj podíl na tom má i fungující
spolupráce s obcí Zdětín a Olomouckým krajem. „Máme pětapadesát členů a děláme tu hodně

Starosta. Pavel Lenďák to
s míčem umí i po šedesátce.
Foto: Jiří Možný

24
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. července 2014

akcí. Na jaře začínáme turnajem ve
stolním tenisu, dále pořádáme karneval, ples, sjezdy na saních, hokej,
čarodějnice, dvakrát v létě táborák
pro děti, drakiádu na podzim. Areál
je tu celý nový, bez obce a kraje by
to tu ale skončilo,“ poděkoval.
Peněz ale podle něj není nikdy dost,
takže kdyby se podařilo opět sehnat
nějakou dotaci, Pavel Lenďák ví, co
s penězi. „Potřebovali bychom tu
spravit hřiště, udělat závlahy. Měli
jsme tu problémy s vodou, tak jsme
udělali vrt, protože jsme platili strašné částky za vodu, to bylo neúnosné,“ poodhalil další plány.
Dalším velkým úkolem do budoucna je udržet stávající základnu
a přitáhnout dostatek mládeže. „Potřebovali bychom tak ještě třetinu
polovinu, to bych si nejvíce přál.
Škola tu není, ale žije to tu. Ženy
tu cvičí také, pravidelně se scházejí
na aerobik. Máme tu park pro děti,
víceúčelové hřiště, obec nám hodně
pomáhá. Kde funguje spolupráce
obce, Sokola, hasičů, tam se daří,“
zopakoval.
V samotném fotbalovém turnaji
zdolaly Čechy pod Kosířem v semifinále Zdětín „B“ 4:0 a Zdětín „A“
si poradil se Ptením 2:0. Soubojem
o třetí místo uzavřeli svou existenci
hráči Zdětína „B“, rozlučka to ale
nebyla vítězná, Ptenským podlehli
0:2.
„Oba dva zápasy jsme prohráli, ale
bylo vidět, že to kluci už fyzicky
nezvládají. Snažili se, ale je vidět,
že mladší mančafty měly proti nám
výhodu. Budeme spíše hrát za staré
pány, ani v tom vedru to nebylo špatné, ale věk je poznat. Sešli jsme se,
hráčů bylo dost, ale bohužel,“ hodnotil závěrečné vystoupení vedoucí
„B“-týmu a místostarosta Sokola

Došlo na rozstřel. Součástí oslav dvojitého výročí byl i fotbalový turnaj, který až na penalty vyhráli hráči
domácího Zdětína.
Foto: Jiří Možný
Radek Kvapil s tím, že se rýsuje spolupráce starých pánů Zdětína, Vícova, Ptení i Čech pod Kosířem, kteří
by se čas od času scházeli na turnaje.
Finále po bezbrankovém prvním
poločase na několik minut přerušil ostrý liják, který zahnal všechny hráče i diváky pod přístřešky,
po krátkém „anglickém kropení“ se mohlo pokračovat. Ani ve
zbytku duelu ovšem gól nepadl
a došlo tak na penaltový rozstřel.
V něm hned první exekutor z řad
Čech vinou zákroku gólmana a tyče
neuspěl, naopak domácí byli stoprocentní. A když se prosadil i někdejší
ligový útočník Luděk Zdráhal, bylo
jasno. Oslavenci se stali celkovými
vítězi.
„Nikdy se u nás nehrál výš než
okres a úspěchem byl postup 'áčka'
do okresního přeboru a 'béčko' se během čtyř sezon dostalo do III. třídy,
takže tu na takovou malou dědinku
hrály dva mančafty, což nám záviděly i větší obce,“ poznamenal Kvapil.
Jedním z hráčů, kteří se na prvním
místě Zdětína podíleli, byl i Lubomír Keluc. Někdejší ligový hráč,
jenž stále přesvědčuje o své kopací
technice, je pevnou součástí kádru
již několik let. „Není to o výsledku, kdo vyhraje, nebo prohraje, ale

o tom pobavit se fotbalem a potkat
se s kamarády, které člověk dlouhou
dobu nevidí. Bylo to příjemné odpoledne,“ sdělil.
Do Zdětína u Prostějova zavítali
i zástupce Zdětína z okresu Mladá Boleslav, ti ale vinou dovolených tentokrát fotbalové družstvo
nesestavili.
„Užíváme si této akce, již v návaznosti na oslavy 90 let místního
Sokola, kdy nás místní sokolníci
a fotbalisté pozvali. My jsme s radostí přijali pozvání, protože jsme
také ze Zdětína, byť ve středních Čechách u Mladé Boleslavi. Následně

jsme je o rok později pozvali k nám
na oslavy čtyřicátého výročí fotbalu,
takže od této doby se odstartovala
taková spolupráce, která se následně přenesla i na hasiče. Doufám, že
spokojenost je z obou stran,“ svěřil
se místostarosta středočeské obce
a předseda fotbalového oddílu Aleš
Fabián.
A jak je na tom tamější kopaná?
„Velmi podobně. Hrajeme úrovní
podobné soutěže a u nás také pro
nedostatek lidí skončilo 'B'-mužstvo, jen se tak stalo už před rokem.
Bohužel máme podobné hezké
i méně hezké věci,“ pousmál se.

Bavili se. Sportovní odpoledne přilákalo desítky diváků, kteří se
mohli kochat z výhry domácího výběru.
Foto: Jiří Možný

Fotbalistky Kostelce
i Mostkovic začínají
přípravu na sezonu

Kostelec na Hané/jim – Třetího ročníku turnaje v malé kopané
Hanácká kopačka 2014 se zúčastnily rovněž výběry Mostkovic
a domácího Kostelce na Hané, které budou v ročníku 2014/2015
zastupovat Prostějovsko v oficiálních fotbalových soutěžích.
Lépe se vedlo Kostelečankám, které jen kousek dělil od semifinále, cenné zkušenosti ale sbíraly i hráčky Mostkovic.
„Holky zahrály výborně, v sobotu podaly perfektní výkon a vyhrály
základní skupinu. Neměl jsem jim co vytknout. V neděli jsme pak
jednou vyhráli a jednou remizovali, přesto jsme skončili. Po sobotě jsem byl namlsaný a čekal jsem trošičku lepší umístění, skončili
jsme ale hned za vedoucí čtyřkou, kterou tvořily mnohem zkušenější
týmy,“ vnímal Marek Jelínek své první vystoupení na pozici hlavního trenéra Kostelce pozitivně.
Nyní mají jeho svěřenkyně před sebou třídenní soustředění
v domácích podmínkách, poté již přijde na řadu několik přáteláků. „Možná ještě přijde někdo z Nových Sadů, jinak bychom
měli mít stejný tým jako na podzim, maximálně škola může někomu
zkomplikovat situaci. A celý podzim bude ze zdravotních důvodů
mimo hru Martina Pitáková,“ odtajnil novinky ze šatny.
Pozitivně vnímal vystoupení na turnaji v malé kopané i kouč Mostkovic Jaroslav Karafiát. „Bylo to pro nás zpestření před začátkem
sezony. Chtěli jsme zkusit nepoznané a zjistit kvalitu týmu z České
republiky a Slovenska. Zkusili jsme si i duely bez brankářky Moniky Mikešové, ta ale bude jasnou jedničkou,“ podotkl.
K dispozici má nyní dvacet hráček, samotnou přípravu s nimi zahájí tento čtvrtek 31. července. „Sehrajeme dva přáteláky, 17. srpna
s Kotvrdovicemi a týden před soutěží ještě modelový zápas s Kostelcem. Úroveň turnaje byla hodně vysoká, na Nové Sady, Heršpice či
Michalovce byla radost se dívat,“ kochal se.
Jen slova chvály měl i hlavní organizátor turnaje. „Osobně dávám
palec nahoru před výkony Kostelce, bylo neuvěřitelné, co tu předváděly. Tým bez hvězd jel všechny zápasy na sto dvacet procent,
připsal si vítězství ve skupině a postup do semifinále jim unikl o jediný gól. Byla to týmová práce se vším všudy. Překvapením byla
účast UJO Teamu v semifinále, v šesti lidech ve čtyřicetistupňovém
vedru odehrály za neděli šest zápasů, k tomu není co dodat,“ podotkl
Zdeněk Vysloužil.
Z vydařeného turnaje se těšil i předseda OFS Prostějov Milan
Elfmark, neboť podpora ženské kopané je jedním z bodů Usnesení Valné hromady OFS Prostějov. „Z rozpočtu OFS uvolňujeme
finanční prostředky právě na pořádání podobných turnajů, abychom
tak pomohli ženský fotbal propagovat na veřejnosti. A turnaj v Kostelci je velkou propagací ženské kopané, i po sportovní stránce má
vysokou úroveň,“ vysekl poklonu.
A letošní ročník toto opět potvrdil. „I přes náročné klimatické podmínky jsme měli možnost vidět kvalitní výkony hráček. A ještě bych
chtěl vyzvednout bezvadnou organizaci celého turnaje, poděkovat
Standovi Píchalovi a jeho kolegům, že tento turnaj opakovaně připravují. Právě na turnaji jsem mluvil s nestorem kostelecké kopané
panem Greplem, jak náročná je práce fotbalových funkcionářů na
té klubové úrovni a jak nedostatečně je oceněna,“ ocenil všechny,
co se na tom podíleli.

„Kluky, kteří jsou výjimeční, srážíme do průměru“
Luděk Mikloško se rozhovořil nejen o Němčicích, ale i o výchově mládeže

Němčice nad Hanou – Svým brankářským uměním
se někdejší československý a český reprezentant
Luděk Mikloško (na snímku) proslavil daleko za hranicemi, nikdy ale nezapomněl na to, že pochází z Hané.
A dobře jsou si toho vědomi i představitelé jeho
rodného města Němčice nad Hanou, kteří mu před
týdnem udělili čestné občanství. Pro dvaapadesátiletého někdejšího hráče Němčic, Prostějova, Baníku
Ostrava, West Hamu United a Queens Park Rangers,
který je kvůli práci téměř stále na cestách, to byl velký
zážitek a tohoto ocenění si velice váží.
Jiří Možný
Před týdnem jste se stal
čestným občanem rodných Němčic, jak jste si tento
den vychutnal?
„Bylo to velice příjemné a pro mě
je to velká čest, velké ocenění.
Vždy je pěkné, když mohu přijet
do místa, kde jsem vyrůstal, mám
na to místo i lidi kolem krásné
vzpomínky. Nejde jen o fotbal, ale
i spolužáky, učitele. Byl to krásný den, s nímž jsem byl nadmíru
spokojený. Chtěl bych poděkovat
i staré gardě z Baníku, že přijeli,
myslím si, že v takto silné sestavě
už dlouho nebyli a možná zase
dlouho nebudou. Velice si cením
toho, že pozvání přijal i Rosťa Vojáček, který pochází z nedalekých
Křenovic, vážím si těchto kluků
a myslím si, že spousta lidí se přišla podívat právě na ně.“
Jak jste prožíval jarní záchranářské boje Baníku?
„Po zápase s Olomoucí už jsem věřil tomu, že se Baník zachrání, ale
dlouhou dobu to nevypadalo dobře.
Bylo neuvěřitelné, jak se mužstvo
po odchodu trenéra Komňackého zvedlo a mladí trenéři, kteří
u mužstva teď jsou, dokázali kabinu nabudit, dát dohromady mančaft a prakticky se stejnými hráči to
zvládli. Byla na nich vidět obrovská vůle, potřebovali i trošku štěstí, to už ale k tomu patří. Klobouk
dolů před nimi a doufám, že se tuto
sezonu usadí uprostřed tabulky
a budou hrát v poklidných vodách.“
Zmínil jste, že vaše současná práce vám nedovoluje
vracet se do Němčic častěji. Kolik
vám zbývá volna?
„Hodně málo. Za posledních
čtrnáct dní jsem byl jen dvakrát

dělat a založil si něco jako akade- na Slovácku Heča, v Baníku Pamii Franty Schmuckera. Za ty roky, vlenka, v Liberci vyrůstá Ondra
co tam byl, tak vychoval spoustu Kolář. Kluci tu jsou, ale talentů
brankářů, kromě mě to byli třeba by mohlo být ještě více, je pouze potřeba s klukama víc
více
Pavel Srníček, Tomáš Bernady,
pracovat. Třeba v ligoVíťa Baranek, Honza Laštůvligo
vých 'A'-mužstvech
ka. Kluci, kteří chytali ligu,
'A'-mužstvec
už to začínají cháp
chápat
to bylo něco, co se už u nás
a věnují se jim víc, jje
asi nebude opakovat, aby tu
ale potřeba mít trenéjeden člověk vychoval tolik
tren
ra brankářů na plný
brankářů. Bylo to tím, že on
pln
úvazek i u mládež
mládeže.
s námi pracoval a byl třikrát
Mělo by to být nařízečtyřikrát v týdnu v tréninkonaříz
no fotbalovým svavém procesu a měl s námi
sv
doma. Člověk musí při tomto po- možnost pracovat.“
zem. Jestliže tot
totiž
volání hodně cestovat, je to dost
přispívá nna
náročné.“
Co konkrétně máte na starosti?
„Pracuji pro agenturu Sport Invest,
která se mimo fotbalové sekce
věnuje i hokeji a dalším sportům
a zastupujeme mimo jiné Martinu
Sáblíkovou, Ondřeje Synka, Tomáše Hertla. Já mám na starosti vyhledávání brankářských talentů a jsme
spojka mezi Českem a Anglií, kde
máme také kancelář. Občas tedy
musím letět do Anglie a navazovat
kontakty i v jiných klubech, kde nabízíme hráče do zahraničí.“
Je nyní někdo z Prostějovska, kdo by si zasluhoval
vaši pozornost?
„Bohužel se musím přiznat, že
v současnosti jsem nikoho takového neviděl. Talenti tady sice
jsou, mám ale takový pocit, že
vývoj jde sice dopředu, u nás
jsou ale brankáři hodně opomíjeni. Kluby nemají peníze na to,
aby zaplatily u mládeže trenéry
brankářů, jsou rádi, když ho mají
pro první mužstvo. S klukama se
Foto: Josef Popelka
velice málo pracuje a jsou to víceméně samorosti. Když se někomu
z nich podaří svou píli posunout
dál a má šanci, aby se mu až
v pozdějším věku někdo věnoval,
tak už je to pozdě oproti vyspělejším státům, které v akademiích
mají trenéry brankářů v podstatě
pro každé družstvo. V tomto začíněkdejší špičkový gólman LUDĚK MIKLOŠKO
náme hodně zaostávat.“
o tom, zda vyrůstá v regionu jeho nástupce
Je toto oblast, v níž nastal
oproti vaší aktivní kariéře
velký posun?
Může tedy po konci chod mládežnických celků, mělo
„Ano. Když jsem přišel do BaníPetra Čecha nastat pro- by být součástí i toto.“
ku, tak jsem měl štěstí, že tam byl blém pro českou reprezentaci?
V minulosti jste dlouhé
Franta Schmucker, bývalý vynika- „Talenty máme dál, v lize začíroky trénoval brankáře,
jící ligový brankář, který to začal nají chytat mladí kluci, jako jsou nestýská se vám po této pozici?

„V současnosti jsem nikoho takového
neviděl. Talenti tady sice jsou, u nás
jsou ale brankáři hodně opomíjeni.“

„Někdy bych měl chuť do toho
vstoupit a pomoci klukům, ale já
můžu pomoci jen několika. Po
republice je dost takových kluků,
kteří by si zasloužili, aby se s nimi
pracovalo, kluby na to ale nehledí
ani nemají prostředky, často jsou
brankáři bráni jako někdo, kdo si
stoupne do branky a nějak to tam
odchytá. Pokud se v tomto chceme
posunout dál, tak potřebujeme kvalitní trenéry. Nejen pro brankáře,
ale pro celou mládež, to je základ.
Vývoj jde tak kupředu, že se může
stát, že začneme zaostávat. Trošičku se to někde zlepšuje, teď jsem
ale byl na Haraštově memoriálu
a bylo to pro mě velké zklamání, co
se týče moravských klubů, Baník,
Zbrojovka a Sigma skončily na posledních třech místech.
V čem dalším mohou být
problémy?
„Máme spoustu šikovných kluků, hrajeme dobře týmově, chybí mi ale v družstvech trochu
individuality. Moc jich tam není.
INZERCE

Na to množství hráčů, co se tam
předvedlo, je to ale málo. Je to
o lidech, o trenérech a o tom, že
se snažíme vychovat spíše kvantitu a ne kvalitu. Kluky, kteří jsou
výjimeční, srážíme do průměru.“
Nedávno se konalo fotbalové mistrovství světa,
kdo na vás mezi gólmany udělal
největší dojem?
„Moc jsem toho neviděl, ale
Courtois je výborný brankář,
dále Neuer je bez debat obrovská osobnost, která má velké
sebevědomí. Prosazují se mladí
brankáři, je to ale tím, že se s nimi
pracovalo, aby se takto mohli rozvinout.“
Jak si myslíte, že dopadne souboj dvojice
Courtois, Čech?
„Bude to zajímavé. Courtois
je výborný brankář, ale anglická liga je něco jiného než
španělská a nemusí do ní hned
zapadnout. Premier League je
fyzicky náročnější, hráči tam

brankáře nijak nešetří, rozhodčí
mají na určité věci jiný pohled,
takže potřebuje být ohromně
mentálně i fyzicky silný. Může
být 'naremplovaný', sražený na
zem, vypadne mu míč, dostane
gól, pokud to neunese psychicky
a nesmíří se s tím, že takhle to tam
prostě je, tak bude mít problémy.
Teď se teprve ukáže, jak je opravdu silný. Myslím si, že Mourinho
ho tam ale bere s tím, že šanci mu
určitě dá.“
Jak vnímáte, že v Němčicích vyrostl krásný
areál s parádním trávníkem,
ale muži opět hrají jen III.
třídu?
„Je to hrozně komplikované,
hrozně těžko se mi na to
odpovídá, situaci tu úplně neznám. Je k tomu potřeba spoustu nadšenců, vidím ale, že děti
tu jsou, je to všechno o nich.
Potřebuje to nějaké lidi, kteří se
tomu věnují, mají z toho radost
a dělají to pro radost a pro děti.“

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
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stranu připravil Jiří Možný, foto archív klubu

Tým dospělých na play off nedosáhl Jana Uherková: „Stali jsme se

Ambice se naplnit nepodařilo.
„A“-tým prostějovských korfbalistů toužil po průniku mezi nejlepší čtyřku soutěže, ta by mu totiž zajistila účast ve vyřazovacích
bojích. Leč zůstalo pouze u přání,
jediná sezonní výhra nad poslední
Prievidzou znamenala konečnou
pátou pozici se značným odstupem na kýžený post.
„Hlavním cílem pro sezonu
byl postup do play off. Dalším
pak bylo zařadit do seniorské
kategorie tři talentované hráče
z úspěšného dorosteneckého
týmu. Bohužel hlavního cíle se
nepodařilo dosáhnout ani zdaleka, a tak z tohoto pohledu hodnotíme sezónu jako neúspěšnou.
Ovšem co se týká druhého cíle,
tak ten jsme splnili na sto procent,“ dělil se o smíšené pocity
hlavní trenér David Konečný.
Všichni tři mladíci se tak stali plnohodnotnými členy týmu a dokonce Alexandr Vyroubal se stal
i nejlepším střelcem družstva. Je
ovšem potřeba také dodat, že s počtem 161 košů byl Prostějov z celé
šestice nejhorší.

„Do sezony jsme šli s celkem početným stavem mužské části týmu,
k němu se přidali tři nadějní chlapci
z dorosteneckého družstva. Ovšem
ženská část byla velmi okleštěná.
A když se během sezony hlavně mezi
děvčaty stalo nějaké zranění, anebo
měla některá děvčata pracovní povinnosti, tak jsme měli velké starosti
dát tým vůbec dohromady,“ upozornil také na velký problém.
Tyto komplikace se projevily také
na trénincích, a tak hráči SK RG
opravdu velmi nepravidelně trénovali v kompletní sestavě. A znát
to bylo i na výsledcích. V prvním
kole vyhrály na Hané České Budějovice 25:16, po domácím vítězství
28:16 nad Prievidzou následovaly
ještě do konce kalendářního roku
2013 porážka 14:21 se Znojmem,
těsnější výsledek 14:18 s Brnem
a debakl 10:27 na jihu Čech. Skóre
se příliš nezlepšilo ani po Novém
roce, to se udály výsledky 20:24
s Kolínem, 17:18 v Prievidze,
15:18 ve Znojmě a 15:29 v Brně.
„Přesto všem hráčům moc
děkuji za jejich nasazení a pokrok, který ve své hře udělali.

Celou jednu generaci čekali
prostějovští korfbalisté na to,
až se opět budou moci těšit ze
zisku titulu v dorostenecké extralize. Jejich napětí skončilo
až letos na jaře, když se jim
v neděli 6. dubna podařilo zdolat
finálového soupeře ze Znojma.
A radost mohla být o to větší, že
se tak stalo v domácím prostředí,
navíc rozhodl tak zvaný zlatý koš
v prodloužení.
„Cíl pro letošní sezónu byl jasný
– postoupit do finále České dorostenecké korfbalové extraligy.
Od začátku soutěže jsme se tak
soustředili na vybojování výhodné pozice pro play-off, tedy první
nebo druhé místo po základní
části,“ ohlížel se za velevydařeným
ročníkem trenér Martin Uherka.
A naplnění svého přání věnovali
dorostenci opravdu hodně. „Kromě
intenzivních tréninků třikrát týdně
včetně fyzické přípravy nám v tom
pomáhalo i nasazování chlapecké

části družstva do utkání nejvyšší
české soutěže – seniorské extraligy,“ prozradil.
Získané zkušenosti následně bohatě
zúročili v nejtěžším utkání roku,
ve finále proti Znojmu. „Tento
celek nás loni porazil vysokým
rozdílem hlavně kvůli naší taktické nevyspělosti a nižší psychické
odolnosti. Tyto dovednosti jsme ale
zlepšovali v extraligových utkáních
dospělých a nezanedbatelnou roli
sehrála i účast našich hráčů v reprezentacích do šestnácti a do devatenácti let,“ vyjmenoval, co mohlo stát
za úspěšnou odvetou.
Celá sezona přitom byla velice
vyrovnaná. Základní část ovládlo se čtrnácti výhrami a dvěma
porážkami Znojmo, o čtyři body

nejúspěšnějším klubem sezony!“

Pro příští sezónu počítáme, že
seniorský tým doplníme právě
o dívčí část úspěšného dorosteneckého týmu, a tak tým bude
kompletní a s možností pravidelného trénování,“ těší se David
Konečný na úspěšnější ročník,
v němž věří, že se již postup do
play off opravdu podaří.

Konečné pořadí České
korfbalové extraligy:
1. KCC Sokol České Budějovice,
2. VKC Kolín, 3. Korfbal klub
Brno, 4. TJ Znojmo MS YMCA,
5. SK RG Prostějov, 6. SKK
Dolphins Prievidza

Prostějovská soupiska:
Nikola Ambrosová, Petr Galíček, Aneta Lešanská, Martin Lužný,
Michal Marek, Tomáš Marek, Ivana Matyášová, Lenka Nasadilová,
Barbora Planičková, Tereza Snášelová, Lucie Schönfeldová, Martin
Šnévajs, Martin Uherka, Alexandr Vyroubal, Kateřina Zelinková.
Trenér: David Konečný.

Zlatý
úspěch
dorostenců,
starších žáků i mladších žáků
a k tomu ještě stříbro minižáků.
Nevydařila se pouze sezona
v podání dospělých, kteří
nedokázali naplnit své ambice
a postoupit do vyřazovacích
bojů. Přesto prožila Jana
Uherková (na snímku) úspěšný
rok na pozici předsedkyně oddílu SK RG Prostějov.
„Letošní sezóna byla opravdu úspěšná, tři tituly a jedno
stříbro v mládežnických kategoriích nás staví do pozice
nejúspěšnějšího korfbalového
klubu letošní sezóny. Za těmito
výsledky je hodně času na
hřišti, úsilí a odhodlání nejen
hráčů, ale i trenérů. Jsem na
ně hrdá,“ usmívala se mladá
funkcionářka, která neopomněla
zmínit ani podporu RG a ZŠ
Prostějov, Olomouckého kraje
a Statutárního města Prostějov
a poděkovala rovněž rodičům,
s nimiž se podařilo navázat
výbornou spolupráci.

Největší radost jí pochopitelně
udělala zlatá jízda dorostenců,
v této kategorii se klub dočkal titulu
po téměř dvaceti letech. „Výsledky
jsme letos měli lepší než loni, obhajoba ale bude těžká. Dech nám
vyrazili i starší žáci, kteří vyhráli
potřetí za sebou, u nich jsme s tím
nepočítali. Nastupují tam totiž
hlavně mladší žáci, neboť ti starší
již dostávají šanci v dorostu,“ upozornila na zajímavý tah.
I díky trvalým úspěchům mezi
mládeží taktéž věří, že se již podaří
udělat nějaký úspěch i v „A“-týmu.
„Letos byl postup opravdu cílem
a věřím, že teď už bude opravdu skutečná šance. Kluci se již
v dospělých otrkali, teď už za ně mohou hrát i děvčata,“ těší se Uherková
na další vydařené roky.
Oddílu SK RG se podařilo vychovat řadu reprezentantů, naposledy
čtveřici, která se podílela na postupu
na světový šampionát do třiadvaceti
let. „Patříme mezi kluby, kde to
dobře funguje, máme obsazeny
všechny věkové kategorie. Vše

nastartoval předchozí předseda Jan
Mynařík a daří se nám stavět na tom,
co se začalo budovat před šesti lety.
Navíc to není postaveno na jednom
nebo dvou lidech, kteří by se starali
o všechno, zapojujeme ale i mladé
mezi rozhodčí a trenéry,“ konstatovala.
A další ocenění přišlo i ze strany
města, kdy se laureáty dvou kategorií stali i trenér David Konečný
a talentovaná hráčka Renata Havlová. „Je to perfektní. David se
trénování věnuje naplno a jsme
rádi, že se dočkal ocenění, to stejné
platí i pro Renatu. Snad se úspěchů
dočkáme i nadále,“ věří Jana
Uherková.

Dorostenci po devatenácti letech zlatí
méně získal Prostějov. Ve vzájemných zápasech třikrát zvítězili
Jihomoravané a jednou členové
SK RG, druhé místo jim mimo
jiné pojistily i výhry 32:8, 23:5,
24:3 a 23:1 nad Šenovem či 27:23,
11:9 a 17:15 nad Náchodem.
Právě tito dva soupeři si to rozdali o bronz a více se vedlo
Východočechům, jenž na Hané
kralovali 19:6. Poté již přišlo na
řadu finále, v němž měli ke zlatým
medailím po půli blíže Znojemští,
když vedli 9:8. Po pauze se ale
Prostějovanům podařilo srovnat
a nakonec i rozhodnout.
„Odveta za loňskou prohru 5:13
byla velmi dramatická, téměř celé
utkání jsme tahali za kratší konec
provazu. Za stavu 15:15 zbývalo

Prostějovská soupiska:
Nikola Ambrosová, Gabriela Francová, Petr Galíček, Renata Havlová, Adéla Jenešová, Pavla Křížková, Kateřina Lorencová, Michal
Marek, Tomáš Marek, David Rieger, Petr Šnajdr, Daniel Štefák,
Alexandr Vyroubal, Valerie Vyroubalová. Trenér: Martin Uherka.

do konce jen několik nervy drásajících minut, každá střela mohla
rozhodnout a publikum při každé
střele Znojma trnulo a bouřilo při
výborném zákroku či akci domácích. Nic se už nezměnilo a čekalo
nás prodloužení s nemilosrdným
systémem Golden goal. Podařilo
se nám ubránit zahajující útok
Znojma a náš pečlivě připravený
útok zakončila Gabča Francová
střelou ze střední vzdálenosti. Pak
už následovala exploze euforie, slavení největšího úspěchu klubu posledních let a úspěšné vyvrcholení
tréninkového snažení této generace
hráčů,“ rozplýval se Uherka.

Konečné pořadí
České dorostenecké
korfbalové extraligy:
1. SK RG Prostějov, 2. TJ
Znojmo MS YMCA, 3. PKC
Náchod, 4. KC ZŠ Šenov,5.
KCC Sokol České Budějovice.

Starší žáci získali titul bez porážky Minižáci došli pro stříbro

Osmnáct soutěžních zápasů
a všechny s vítězným koncem
sehráli v sezoně 2013/2014 starší
žáci SK RG Prostějov. Družstvo
vedené Davidem Konečným tak
nejprve s jasnou převahou ovládlo základní část, když druhé České
Budějovice za sebou zanechalo
o plných devět bodů, přesvědčivě
si vedlo i v následném play off.
V něm nejprve v semifinále
vyřadili Prostějované Kolín, v boji
o zlato si jasným poměrem 8:3 poradili i s Českými Budějovicemi.
„Celý soutěžní ročník jsme tým
starších žáků doplňovali o hráče
z kategorie mladších žáků. Díky
tomuto faktu se tým jako takový
prakticky téměř celou sezónu
nesešel kompletní na jediném
tréninku. Až poslední čtyři týdny
před finále jsme se začali scházet
pravidelně a kompletně na trénincích,“ poukázal na zvláštnost
David Konečný.

Na startu sezony si nedával příliš
vysoké cíle a zejména chtěl zapojit
do hry mladší žáky, aby získávali
zkušenosti, dále se snažil zejména
dívčí část týmu udržet v zápasovém rytmu. „Ale už po prvních
kolech jsme pochopili, že naše
ambice mohou být opět mistrovské. Tým prošel celou sezónou

dvaasedmdesát košů, tedy čtyři lím, že třetí titul v řadě je plně
a půl na utkání. Občas se tak zro- zasloužený,“ rozdával úsměvy
dily kruté výsledky. Jen namátkou hlavní trenér.
to byly výhry 33:4 nad Kutnou A ke kolektivnímu úspěchu se
Horou, 20:2 a 20:3 nad Brnem, přidaly i ty individuální, Renata
20:5 nad Náchodem, 19:4 a 17:3 Havlová se stala nejlepší hráčkou
nad Znojmem, 16:2 nad Novým a Petr Šnajdr nejlepším hráčem
Lískovcem, 11:3 nad Šenovem. v kategorii starších žáků pro
sezónu 2013/14.
A z připravené cesty už nesešli.
„Ve finálovém dni jsme byli Konečné pořadí Korfbalové
velkými favority, kteří si mohou
ligy starších žáků:
cestu k titulu pokazit jen sami.
I přes velké zkušenosti některých 1. SK RG Prostějov, 2. KCC
našich opor i z mezinárodních Sokol České Budějovice, 3.
zápasů se neobešel finálový den VKC Kolín, 4. SK AFK Respo
bez nervozity a zbytečných chyb Kutná Hora, 5. KK Brno Nový
Lískovec, 6. KK Brno, 7. PKC
bez ztráty bodu, mladší žáci nebyli z ní pramenících. Přesto jsme
Náchod, 8. TJ MS YMCA
zdaleka jen do počtu, ale stali se semifinále i finále zvládli naZnojmo, 9. KC ZŠ Šenov.
plnohodnotnými členy týmu,“ konec celkem suverénně a mysneskrýval nadšení.
Prostějovská soupiska:
Za šestnáct zápasů základní
části tak žáci SK RG nastříleli Tomáš Buriánek, Gabriela Francová, Renata Havlová, Adéla Jecelkem 240 košů, což znamenalo nešová, Pavla Křížková, Kateřina Lorencová, Vojtěch Ošťádal,
v průměru patnáct na utkání, sami Jakub Podhorný, Petr Šnajdr, Daniel Štefák, Josef Valenta, Valerie
naopak v součtu obdrželi jen Vyroubalová. Trenér: David Konečný.

Mladší žáci napodobili starší kolegy

Plných třiadvacet střetnutí
čítala uplynulá sezona pro
mladší žáky SK RG Prostějov.
Tohoto výběru se ujali Aneta
Lešanská a Martin Šnévajs,
kteří mohli z lavičky spokojeně
sledovat, jak jejich svěřenci
porážejí jednoho soupeře za
druhým. Nejprve to bylo patnáct výher v základní části,
poté šest ve čtvrtfinálové
skupině a následně se podařilo
zvládnout i semifinále a finále.
Mladší žáci se tak po dorostencích a starších žácích postarali o třetí nejcennější kov do
prostějovské sbírky. „Cílem
pro tuto sezonu bylo postoupit

mezi první čtyři celky ligy
a zahrát si o medaile. Mladší
žáci však od začátku soutěže
své soupeře přehrávali a neustále se zlepšovali, což znamenalo, že v základní části
zůstali neporaženi,“ jásala nad
úspěšně strávenými měsíci Aneta Lešanská.
Nadějní korfbalisté si zastříleli
prakticky
proti
každému,
například Brno zdolali 11:0,
8:1 i 7:1, Kutnou Horu „B“ 8:0
a 7:0, České Budějovice 11:2
a společně s přibývajícími body
do tabulky také rostla i chuť
celého týmu. „Naše cílová
laťka se posunula a mysleli

Prostějovská soupiska:
John Bartoš, Vendula Bartošová, Tomáš Buriánek, Jan Cásek,
Martin Dušek, Kateřina Foretová, Eliška Horká, Barbora Krčová,
Nikola Lorencová, Magdalena Májková, Vojtěch Ošťádal, Jakub
Podhorný, František Valenta, Josef Valenta. Trenéři: Aneta Lešanská a Martin Šnévajs.

jsme jen na příčku nejvyšší.
Jiné umístění by vzhledem
k průběhu sezony bylo zklamáním,“ přiznala členka trenérského dua.
A dlouho vše šlo velice hladce,
po úvodní části a skóre 108:37
zůstal Šenov o šest bodů druhý,
ve čtvrtfinále se ke dvanácti
bodům a skóre 61:11 ze čtyř utkání nejvíce přiblížily – na čtyři
body – České Budějovice.
Také semifinále se odehrálo jako
na drátkách a výsledek 8:1 poslal
Nový Lískovec do boje o bronz,
samotné finále bylo ale napínavé
až do konce. Po prvním poločase
to bylo 1:1 a nakonec si hráči
SK RG dokráčeli k očekávané
a vysněné výhře, ale jen 4:3.
„I přes dramatický souboj ve
finále, kde se projevily nervozita
a strach z neúspěchu, se náš cíl
splnil a mladší žáci se stali mistry
republiky ve své věkové kategorii.

Třešničkou na dortu bylo vyhlášení
našeho hráče Jakuba Podhorného
nejlepším hráčem finálového dne,“
rozplývala se Lešanská.
A vzhledem k tomu, že hned
šest hráčů základní sestavy bude
věkem stále spadat do kategorie
mladších žáků i v příští sezoně,
věří, že se letošní úspěch může
podařit zopakovat i za rok.

Konečné pořadí Korfbalové
ligy mladších žáků:
1. SK RG Prostějov, 2. KC
ZŠ Šenov, 3. KK Brno Nový
Lískovec, 4. KCC Sokol České
Budějovice, 5. SK AFK Respo Kutná Hora „A“, 6. VKC
Kolín, 7. KK Brno, 8. SK AFK
Respo Kutná Hora „B“.

Nejmladšího korfbalového potěru se stejně jako mladších žáků
ujala dvojice hráčů „A“- týmu Aneta Lešenská a Martin Šnévajs.
Jejich svěřenci vstoupili do ročníku domácím turnajem, který na
počátku listopadu vyhráli, do osudí tehdy poslali hned tři výběry,
které doplnily celky Brna a Náchodu. Následně úspěšně zvládli semifinálovou skupinu soutěže a pronikli až do finále proti Znojmu.
„V kategorii minižáků se korfbalový svaz rozhodl o experiment, tedy
nehrát klasický korfbal, ale jeho zjednodušenou formu minikorfbal.
Liga však vůbec nebyla zahájena. Aby děti jen netrénovaly, ale vyzkoušely si i zápasovou atmosféru, bylo dohodnuto a odehráno několik přátelských utkání s týmem z Brna,“ vysvětlila nepravidelné
zápasové vytížení Aneta Lešanská.
Podstatný tak byl teprve turnaj na konci března, který Prostějov po
výsledcích 4:2 a 2:0 s Náchodem a 0:1 a 3:4 se společným výběrem
Kutné Hory a Českých Budějovic vyhrál.
„Tým, který byl z převážné části složen z nováčků, se oficiálních zápasů dočkal až odehráním semifinálového kola, na kterém se rozhodovalo o rozestavění na finálovém turnaji. Přes malé množství
odehraných zápasů děti semifinále zvládly na výbornou a postoupily
do něj z prvního místa skupiny 'A',“ potvrdila.
Při tradičním Final Four zvládli Prostějované semifinále s Brnem
a po výsledku 7:2 prošli do finále. V něm na ně čekalo Znojmo, které si zajistilo postup výhrou 8:4 nad Náchodem. Samotné finále bylo
velice bohaté na koše a jen za první poločas jich padlo sedm, po přestávce k nim členové obou týmů přidali dalších jedenáct. K nelibosti
hráčů SK RG ovšem více míčů skončilo v jejich koši, takže na hanácký výběr zbyl druhý nejcennější kov.
„Na finálovém turnaji jsme našli přemožitele až ve finále a získaly
tak krásné stříbrné medaile. Pro děti i trenéry jde o velký úspěch,
který jen málokdo na začátku sezony očekával. Všech šestnáct minižáků, kteří se finálového dne zúčastnili, zaslouží velikou pochvalu. Za celý rok odvedli kus práce, navíc získali cenné zkušenosti,“
neprojevovala Lešanská žádné zklamání z nedotažení pouti za zlatou
tečkou a poděkovala rovněž rodičům, kteří svým povzbuzováním vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.

Konečné pořadí minižáků:
1. TJ MS YMCA Znojmo „A“, 2. SK RG Prostějov, 3. PKC
Náchod, 4. KK Brno, 5. TJ MS YMCA Znojmo „B“, 6. SK AFK
Respo Kutná Hora + KCC Sokol České Budějovice

Volejbal, basketbal
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Agelky Valášková a Cruz Kristýna Adamčíková: „Nejvíc si cením postupu na

hrály za kadetky ČR olympiádu mládeže a stříbra z mistrovství ČR „U20“

Foto: Internet
Doetinchem (Nizozemsko), Prostějov/son – Nově utvářená
reprezentace kadetek České republiky prochází obdobím
získávání mezinárodních zápasových zkušeností. Na této
své cestě absolvovala i tři přípravné duely v Nizozemsku,
kde byly součástí národního výběru naší země do sedmnácti let i dvě volejbalistky VK AGEL Prostějov.
Smečařky či univerzálky Vendula Valášková (na fotografii číslo 14) i Sarah Cruz (na snímku číslo 16) odehrály všechna tři
utkání a coby stabilní členky základní sestavy vydatně přispěly
k tomu, že tým ČR svedl v Doetinchemu s evropsky silným
domácím kolektivem vyrovnané bitvy.
Bilance nakonec zněla - jedno vítězství a dvě porážky. Z pohledu hostitelek se nejprve zrodil výsledek 2:3 po setech 25:20,
25:21, 17:25, 23:25 a 4:15, následně výhra 3:1 po sadách 25:20,
17:25, 25:22 a 25:20 a nakonec vítězství 3:2 po setech 25:20,
25:18, 21:25, 25:27 a 15:9.
„Nemohli jsme se dostat k rychlé hře, protože jsme měli velké
problémy na přihrávce. Družstvo ukázalo značný útočný potenciál (Kopáčová, Černá, Cruz), dobrou obranu na síti při
blokování a nadprůměrný servis. To, co nám naopak schází,
je přihrávka i kvalitní hra v poli. Na konci července nás čeká
kondiční soustředění, kde se děvčata musí připravit na velké
tréninkové dávky, abychom byli co nejlépe fyzicky připraveni na lednovou kvalifikaci o mistrovství Evropy,“ uvedl kouč
českých kadetek Aleš Novák.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov – Teprve před nedávnem dovršila sedmnáct let věku, přesto se už teď začíná prosazovat mezi nejlepší beachvolejbalové hráčky České
republiky v ženské kategorii. Členka VK AGEL
Prostějov Kristýna Adamčíková (na snímku vpravo)
to ve dvojici s první nahrávačkou extraligové Ostravy
Kateřinou Valkovou letos potvrdila jak řadou mládežnických úspěchů včetně mezinárodních, tak
prvními medailovými posty právě na turnajích mezi
dospělými. Teď má univerzálka či smečařka šestkového volejbalu před sebou první ze dvou největších vrcholů letošní plážové sezóny, kterým od
30. července do 3. srpna bude mistrovství světa do
19 let v Portu. Při té příležitosti jsme velmi talentovanou, přitom stále skromnou Týnu vyzpovídali.
Marek Sonnevend

Jak zatím hodnotíte své
beach výsledky tohoto
roku?
„Musím říct, že jsem fakt spokojená. Naše hra je zatím dobrá a hlavně stabilní, díky čemuž dosahujeme docela konstantních výsledků
bez nějakých velkých výpadků.
S Kačkou myslím hrajeme solidní beach a snažíme se pořád
zlepšovat.“
Věřila jste, že se vám bude
až takhle dařit?
„Nad tím jsme dopředu nějak moc
nepřemýšlely. S Katkou jsme se
daly dohromady teprve loni, zkusily si spolu tři turnaje, a protože
nám to šlo, domluvily jsme se, že
letos společně odehrajeme všechno. Teď se postupně sžíváme, pracujeme na sehranosti a podle mě
opravdu děláme pokroky, což je
nejdůležitější.“
Kterého úspěchu si nejvíc
ceníte?

„Hlavním cílem této sezóny bylo
postoupit z kvalifikace na Letní
světovou olympiádu mládeže.
To se i přes velkou konkurenci
povedlo a jde asi o náš nejhodnotnější výsledek. Osobně jsem
pak měla hodně dobrý pocit
z mistrovství republiky do dvaceti let, kde se nám dařilo (Kristýna
Adamčíková byla vyhlášena nejlepší hráčkou tohoto šampionátu – poznámka autora), získaly
jsme stříbro a chyběl jen kousek
k titulu.“
V čem sama na sobě pozorujete největší herní zlepšování?
„Tím, že už jsem o něco starší
a postupně nabírám zkušenosti,
tak podávám vyrovnanější výkony. Nějaké kiksy samozřejmě
dělám pořád, ale není jich tolik
jako dřív. Prostě se na kurtu cítím
jistější a stabilnější.“
S jakými ambicemi odlétáte na portugalské mistrovství světa do devatenácti let?

Foto: Internet

„Pokud nám bude přát los a v úvodu
se vyhneme největším favoritkám,
je možný i útok na medaili.“
Talentovaná volejbalistka KRISTÝNA ADAMČÍKOVÁ

o ambicích na vrcholech letošní sezony

„Doufám a věřím, že budeme co
nejvíce nahoře. Moc ale záleží na
tom, jaký chytneme los. Pokud
nám bude přát a v úvodních fázích
turnaje se vyhneme největším
favoritkám, tak je klidně možný
i útok na medaili, což by bylo splnění našeho snu.“
Ve druhé polovině srpna
pak přijde na řadu výše
zmíněná Světová letní olympiáda mládeže v Číně. Co tam?

„Stejně jako v Portu bude i tam
startovat dvaatřicet nejlepších
dvojic světa této věkové kategorie,
takže konkurence nás čeká obrovská. A znovu musím zmínit los,
který právě na tak silně obsazených turnajích může dost ovlivnit.
Každopádně jsme odhodlané hrát
náš nejlepší beachvolejbal a uvidíme, na co to bude stačit. Já věřím,
že nezklameme a že se dokážeme
prosadit.“

Dosud ve své kariéře
kombinujete šestkový
i plážový volejbal. Jak to plánujete dál?
„Po pravdě nad tím zatím vůbec
nepřemýšlím. Současný stav, kdy
přes léto hraju beach a zbytek
roku šestky, mi naprosto vyhovuje a myslím, že minimálně ještě
několik let na tom nemusím nic
měnit. Co bude dál, se teprve uvidí, až čas ukáže.“

Basketbalový pohár mění schéma „Pokusíme se jít po stejné cestě,“

Prostějov/lv – V novém formátu
se bude hrát od letošní sezony
Basketbalový pohár České pošty
mužů. V prvním kole si to v sobotu 27. září rozdají většinou
druholigové celky, vítězové pak
narazí ve druhém dějství o měsíc
později převážně na prvoligové
týmy.
Už ve třetím kole se přidají kluby
z Mattoni NBL. Bude jich však jen
jedenáct, neboť Nymburk jako obhájce trofeje byl nasazen přímo do
Final-4, které tak nahradí dřívější
turnaj Final-8. Dvanáctým celkem

nasazeným přímo do 3. kola, jež se
bude hrát v pondělí 17. listopadu, je
vítěz první ligy Hradec Králové.
„Změnu chápeme jako snahu popularizovat basketbal i v místech, kde se
nehraje na vrcholové úrovni. Více
týmů z nižších soutěží nastoupí proti
celkům z Mattoni NBL. Na druhou
stranu to přinese vyšší náklady
na cestování,“ komentoval změnu
herního systému generální manažer
Ariete Prostějov Petr Fridrich.
Ve čtvrtém kole už si to pak budou rozdávat i soupeři z NBL
navzájem. Při takových soubojích

o pořadatelství rozhodne los. To
samé platí rovněž o pátém kole, jehož
vítězové postoupí do závěrečného
turnaje. „Vybojovat postup do Final-4 nebude snadné. Ale pokusíme
se o to,“ poznamenal Fridrich.
Orli si v minulém ročníku zahráli
finále a po porážce s Nymburkem
skončili ve druhé nejvýznamnější
domácí soutěži druzí. Zopakovat
podobný výsledek ale nebude snadné. „Hodně bude záležet i na losu,
který určí domácí tým v posledních
kolech základní části,“ uvědomuje
se prostějovský manažer.

Ariete čeká před ligou deset zápasů
Basketbalisté se rozhodli nepřihlásit na žádný turnaj

Proti českým, slovenským
a maďarským soupeřům nastoupí basketbalisté Ariete
v přípravě na nový ročník
Mattoni NBL. Hned v osmi případech se představí v domácí
hale Sporcentra DDM, zbývající dva duely sehrají na půdě
soupeřů, konkrétně na palubovkách Opavy a Ostravy.
Doma se poprvé představí
v pátek 29. srpna proti Levicím,
o tři dny dříve zahájí sérii přáteláků v již zmíněné Opavě.
Prostějov/lv
„Podařilo se nám dokončit plán přípravných zápasů. Cestování bude
málo, to je dobrá zpráva. Současně

jde vesměs o kvalitní týmy, které
sestavu prověří před mistrovskými
duely,“ prohlásil generální manažer
Ariete Prostějov Petr Fridrich.
S počtem utkání je spokojený také
kouč Zbyněk Choleva, který ani
nelituje, že v programu chybí třeba
účast na některém z letních turnajů.
„Sice více připomínají ostrý duel,
ale na druhou stranu třeba tři zápasy ve třech dnech by ubraly hráčům

hodně sil a my potřebujeme čas na
zapracování nových hráčů. Z tohoto
pohledu je program vlastně optimální,“ myslí si Choleva.
Generálkou na začátek nejvyšší
domácí soutěže bude duel proti
Ostravě 22. září. O šest dní později už Orli vstoupí do Mattoni NBL zápasem s USK Praha.
To se odehraje v neděli 28. září
v Prostějově.

Program přípravných zápasů Prostějova
úterý 26. srpna Opava – Prostějov
pátek 29. srpna Prostějov – Levice (Slovensko)
úterý 2. září Ostrava – Prostějov
sobota 6. září Prostějov – Prievidza (Slovensko)
pondělí 8. září Prostějov – Kolín
úterý 9. září Prostějov – Kolín
sobota 13. září Prostějov – Paks (Maďarsko)
úterý 16. září Prostějov – Opava
pátek 19. září Prostějov – Handlová (Slovensko)
pondělí 22. září Prostějov – Ostrava

Neubauerová jede na basketbalové ME do 16 let

Praha, Prostějov/jim – Výborné výkony prostějovských basketbalistek
v kategoriích žen, juniorek i kadetek
neunikly ani pozornosti trenérů dívčích reprezentací. V širší nominaci
mistrovství světa hráček do 17 let se
tak na počátku léta ocitly dvě členky TJ OP Prostějov, v předběžné
listině pro mistrovství Evropy do 16
let dokonce tři. A jedna z nich Adéla
Neubauerová se propracovala až do
konečné nominace na evropský šampionát, který začíná již tento týden
v maďarském Debrecínu.
„Je to skvělé, asi jako každý trenér i já
jsem na ně pyšný. Je to důsledek nejen
jejich individuálních výkonů, ale i práce
celého týmu a je to ta nejlepší odměna za

celou dřinu. Kvalitu má a pro oddíl je to
skvělá vizitka,“ konstatoval s neskrývaným potěšením kouč všech tří prostějovských výběrů Željko Živkovič.
Šestnáctiletá rozehrávačka se sice
v závěru přípravy zranila, nejde ale
o nic vážného, co by jí mělo v cestě do
Maďarska zabránit. „Všechny zápasy
odehrála v základní pětce, takže je pro
reprezentaci velice platná hráčka. Umí
dávat i koše a na přípravném turnaji se
Španělskem a Francií se dokonce dostala až do výběru All-Stars,“ upozornil.
Neubauerová tak sice vynechala trojzápas proti Polsku, předtím se ale zařadila
mezi nejlepší střelkyně ve dvojutkání
s Německem a v přáteláku se Slovenskem byla dokonce bodově nejpilnější.

O účast na světovém šampionátu se
ucházela ještě Adéla Michaela Krátká, tu v boji o kontinentální šampionát doplnila Tereza Zítková. „Velice
dobře se prezentovaly ve Final Four
extraligy kadetek i v baráži juniorek,
Míšu o nominaci připravily zdravotní
potíže. Celý rok se potýkala se zády, pak
se k tomu přidalo ještě koleno,“ mrzelo
trenéra, jenž letos své výběry dovedl ke
dvěma postupům a republikovému semifinále, i samotnou hráčku.
Mistrovství Evropy dívek do 16 let hostí
od 31. července do 10. srpna Maďarsko a Češky se ve skupině „C“ utkají
hned v úvodní den s Dánskem, v pátek přijde na řadu Švédsko a v sobotu
Itálie.

slibuje kouč Ariete Zbyněk Choleva

Prostějov – Především základní sestava prostějovských
basketbalistů dostala po skončení minulé sezony zabrat.
Postupně z ní vypadli tři hráči,
což je velký zásah do sestavy.
Nový tým tak v přípravě čeká
hodně práce, sehrávání nebude otázkou několika dnů.
„Nahradit trio Jaromír Bohačík,
Dušan Pandula a Ondřej
Kohout bude obtížné,“ uvědomuje si trenér Ariete Prostějov
Zbyněk Choleva (na snímku).
Ladislav Valný
Už jste se smířil s velkým počtem
odchodů klíčových hráčů?
„Takový je život. Máme omezené
prostředky a bylo jasné, že celou
sestavu neudržíme. To ale neznamená, že si chceme dávat nižší cíle.
Máme pořád hodně kvalitních hráčů, základní osa zůstala pohromadě
a z toho budeme vycházet. PokusíINZERCE

me se jít po stejné cestě jako v minulých
ý letech.“
Kdo nahradí bývalé opory?
„Třeba Vojta Bratčenkov toho má
za sebou už docela dost a přichází jeho
čas. Na křídlech jsme trošku omladili,
jde o perspektivní hráče. Dostanou šanci
k dalšímu růstu a postupně třeba bývalé
lídry
y nahradí.“
Můžete přiblížit nové tváře
v prostějovské kabině?
„Martin Novák je velký atlet a toho
chceme využít. Ondřej Peterka má
za sebou méně povedenou sezonu
ve Svitavách, ruku má ale dobrou
a je to střelec s charakterem. Tomáš
Mrviš je kvalitní basketbalista a má
předpoklady být jednou hráčem jako
třeba Dušan Pandula. Marek Sehnal
je kluk s velkým potenciálem a Jan
Tomanec se ukázal v předminulé
sezoně, kdy byl nejlepším střelcem
celé ligy, a má za sebou i dobrou
sezonu ve Švédsku. V rámci našich
možností se podařilo poskládat dobý tým.“
ý
rý
Bude to stačit na obhajobu stříbra?
„Tentokrát nebudeme patřit mezi
finálové favority, ale to může být dobře.
Nebudeme pod takovým tlakem. Soupisky některých soupeřů vzbuzují re-

Foto: Josef Popelka
spekt, což však neznamená, že se o finále nepokusíme. Nikdo to s námi nebude
mít lehké. Potřebujeme ale čas.“
Za pár týdnů začne příprava.
Jaká bude?
„Na začátku budou kvůli reprezentačním povinnostem chybět někteří
hráči. První týden budeme doma, pak
přijde na řadu soustředění v Novém
Jičíně a pak už nás čekají přípravné
zápasy. Na ligu budeme připraveni.“
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Florbal, parašutismus
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. července 2014
Osmý ročník letního florbalového turnaje RG Playmakers Cup 2014 zná svého vítěze

ManAGERs z trůnu ani letos nikdo nesesadil
Individuální trofej si tentokráte odnesli Daniek Miczek, Tomáš Krátký a Vojtěch Kopia

Letní prázdninové měsíce bývají pro florbalisty
nejen na Prostějovsku přípravné. Každoroční zpestření při nabírání fyzické kondice bývá už po osm let
v Prostějově outdorová akce s názvem RG Playmakers
Cup. Nejúspěšnější tým v historii turnaje, pořadatelský
celek ManAGERs, už pět let nepřetržitě vládne a ani
letos tomu nebylo jinak.
AGERs, kteří získali plný bodový
Prostějov/ mif
zisk s vysokým skóre 14:3. Zbytek
Letošní ročník se odehrál až v sobo- skupiny byl nesmírně vyrovnaný až
tu 26. července za účasti tentokráte do posledních bojů základní části.
sedmi družstev. Tradičním účastSupina B
níkem byl i celek Rousínova, Kle- Vyrovnanost mezi celky dokumennovic, poprvé se na turnaji objevil tovala i skupina B. Tu vystihoval
výběr Uničova. Před turnajem se nejčastější výsledek 2:2, což pořádodhlásila tři družstva a tak se změnil ně zamotalo postupovým pavoui způsob hracího systému. V něm kem turnaje. Nakonec z něj nejlépe
se poměrně překvapivě dařilo re- vyšel další favorit turnaje, celek
zervnímu pořadatelskému celku Galacticos, který získal o bodík více
Provizo, ve kterém nastoupil i ho- než uničovský výběr FBC Zdarec.
kejový Jestřáb Jan Kolibár.

Play - off

Skupina A

Čtvrfinále bývá vždy hranicí mezi
Skupinu A ovládli suverénním způ- úspěchy a neúspěchy. Zde tomu nesobem mírní favorité turnaje Man- bylo jinak. Pořádnou smůlu si vy-

Fotoreportáž

bral uničovský výběr, který ač vedl
o dva góly, nedokázal vítězství udržet a nakonec v penaltách vybuchl.
Naopak Klenovice si musely mnout
ruce nad svým soupeřem, kterým byl
překvapivě výběr Proviza. Hubené
vítězství 1:0 jim zaručovalo postup

mezi nejlepší čtyři. Galacticos si ve
čtvrtfinále poradili také bez problémů
a ManAGERs jako nejlepší celek po
základních skupinách své utkání sehrál ani nemusel.
V semifinále nejprve ManAGERs
sfoukly Rousínov 6:0, po nich

Výsledky základních skupin:
Skupina A: Mladé pušky - Klenovice 2:1, ManAGERs - Provizo 3:1,
Klenovice - Provizo 3:4, ManAGERs - Mladé pušky 4:1, ManAgers Klenovice 2:1, Mladé Pušky - Provizo 1:3, Klenovice - Mladé pušky 4:1,
ManAGERs - Provizo 5:0.
Skupina B: Galacticos - Rousínov 2:2, Zdarec - Rousínov 1:3, Galacticos - Zdarec 2:2, Galacticos - Rousínov 7:0, Zdarec - Rousínov 4:3, Galacticos - Zdarec 2:2.

Výsledky play - off:
Čtvrtfinále: Zdarec - Rousínov 2:3 po s.n., Klenovice - Provizo 1:0, Galacticos - Mladé pušky 5:0.
Semifinále: ManAGERs - Rousínov 6:0, Galacticos - Klenovice 2:1.
O 3. místo: Klenovice - Rousínov 0:3.
Finále: ManAGERs - Galacticos 2:1 po s.n.

Individuální ocenění na turnaji:
Vítěz Penalty Shot Show 2014: Daniel Miczek
Nejlepší brankář: Tomáš Krátký
Nejlepší střelec: Vojtěch Kopia 10 branek.

Pětinásobní šampióni. Vítězná šňůra jim ani protentokrát neskončila. ManAGERs už popáté dokázal trofej
obhájit. Tým složený převážně z tzv. "prostějovské florbalové zlaté éry" dokazuje, že není stále na konci
sportovních úspěchů.
Foto: Monika Boudová
v dramatickém závěru Klenovice
podlehli Galacticos, ikdyž v závěru
vstřelili branku. ta však platit správně neměla, a ani nemohla neboť
byla i přes jakékoliv spornosti vstřelena po odehraném čase.
Zdecimované Klenovice pak nestačily ani v boji o bronz na Rousínov,

který si vytvořil v úvodu náskok
a kontroloval ho až do závěru.
Finále přineslo vyrovnaný průběh,
v něm do vedení šli ManAGERs,
ale Galacticos se přeci jen podařilo
srovnat krok. Rozhodnout musely
tedy penalty, ve kterých byl lepší
pořadatelský celek ManAGERs.

Jak probíhal RG Playmakers Cup letos...

PSS 2014 ovládl Miczek

Individuální soutěž byla na programu
i letos. V ní nakonec do superfinále
došli Daniel Miczek, František Slovák a překvapivě i Michal Krupík.
Cenu pro specialistku v dovednosti
nakonec ukořistil Daniel Miczek.

3x foto: Vladimír
mír Hurdálek,, 1 x foto: Monika Boudová

ie na
fotogalerrnikpv.cz
e
www.vec

Kdo s koho. Většina zápasů ve skupině B byla ne- Ocenění. Pro letošek si individuální ceny odnesli hráči Ikona turnaje. Zdeněk Fojt patří dlouhodobě k nejlepším v našem Nájezdy. V letošním ročníku musely několikrát rozhodovat trestná střílení.
smírně vyrovnaná, nakonec rozhodovaly maličkosti vítězného týmu ManAGERs. Brankář Tomáš Krátký kraji, i tentokrát se zejména o jeho výkony vítězný tým ManAGERs V tomto případě poslal František Slovák uničovský celek domů, naopak
(vlevo) a specialista PSS Daniel Miczek(vpravo).
Rousínov do bojů o medaile.
a každý bodík byl ve výsledku zlatý.
opíral.

Junior Helis trojnásobným mistrem republiky Vyhrajte tandemový seskok
SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

Plzeň, Prostějov/oš, jim –
V týdnu od 14. do 18. července
se na plzeňském velodromu
konalo mládežnické mistrovství
České republiky v dráhové cyklistice a rozpálený
západočeský ovál přinesl
barvám SKC TUFO Prostějov
výrazný úspěch. Závodníci ve
žluto-modrém si zpět na Hanou
přivezli celkově pět bronzů, devět
stříbrných a pět zlatých kovů.
Nejpilnějším sběratelem se stal
Luděk Helis, jenž si mezi juniory
dokázal vyjet tři první a jedno
druhé místo.
Úspěch je to vynikající, navíc se
jednalo o první dráhové mistráky
mládeže, které jako hlavní
trenér vedl Martin Cetkovský.
Odchovanec a bývalý závodník
prostějovského týmu vytvořil
kolem sebe výbornou partu,
dařilo se také dalším závodníkům
zařazeným do Sportovního
centra mládeže (SCM) Prostějov.

Radost z těchto úspěchů mohou
mít i Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj, obě instituce
totiž prostějovský oddíl finančně
podporují.
Od letošního roku je při SKC
TUFO Prostějov zřízeno i
národní centrum pro Moravu
a dařilo se zejména jezdcům
z oddílu Mapei cyklo Kaňkovský,
hezkých výsledků dosáhli i ti
z CK Dacom Pharma Kyjov.
První závodní den byl ve znamení
sprintů. Z prostějovských členů si
nejlépe vedli Šmída s Pěčonkovou,
kteří dokráčeli až do semifinále, ale
prohráli i následné souboje o bronz.
Avšak souboje Šmídy s Čapkem
a posléze i Baborem byly ozdobou
celého sprinterského klání. Teprve
v rozhodujících třetích jízdách
Martin podlehl oběma soupeřům
a na prostějovského závodníka
zbylo hořké čtvrté místo. Až do
finále kadetek se probojovala
Hana Heřmanovská z TJ Uničov,
v něm však podlehla Neumanové
z Favoritu Brno.
Na druhý den se jely týmové
sprinty, ty přinesly první medaile

pro Prostějov. Kadetské družstvo
ve složení Šmída, Otruba, Cink
(poslední dva Mapei cyklo
Kaňkovský) s přehledem zvítězilo,
z prvního místa se radovala
i juniorská sestava Luděk Helis,
Matyáš Strupek a Jiří Šána.
Prostějovské trio si ve finále
poradilo s duem závodníků Dukly
Brno, které doplnil prostějovský
Daniel Chytil.
Nepopulární „brambory“ zůstaly
žákovské sestavě s Lukášem
Kolaříkem a také týmu kadetů
s Vilémem Bajerem. Oproti
tomu zlaté medaile vybojovaly
Ema Cetkovská s Hankou
Heřmanovskou, na třetím místě
se v kadetkách umístila i Veronika
Pěčonková, stříbrné skončily
Eva Planičková s Kristýnou
Mráčkovou.
V pevném kilometru, potažmo
pětistovce, se zadařilo
prostějovskému Jiřímu Šánovi,
který velmi dobrým časem
1:10,580 vybojoval stříbro.
V kadetkách byla rovněž stříbrná
Veronika Pěčonková, bronzová
pak Ema Cetkovská.

Středu zahájily stíhací závody
jednotlivců. Dařilo se především
prostějovským děvčatům,
Pěčonková se umístila druhá,
Cetkovská jako třetí, Planičková
v souboji o třetí místo podlehla
Klaukové a musela se spokojit se
čtvrtým místem.
Odpoledne byl na programu
nevyzpytatelný scratch.
V kadetkách si pro stříbro dojela
Cetkovská, v juniorech se
z vítězství radoval Michal Brázda
(z Mapei cyklo Kaňkovský)
a stříbro pro žluto-modré barvy
vybojoval Luděk Helis.
Čtvrtek zahájil keirin a medailové ambice se stáji SKC
TUFO Prostějov podařilo
naplnit i v téhle dramatické
a atraktivní disciplíně. V juniorech
zacinkal bronz Šánovi,
v kadetech hned z trojnásobné
finálové účasti vzešlo čtvrté
místo pro Šmídu, páté pro Kočaříka a šesté pro Belance.
Odpolední bodovačky pak
přinesly další medailové
úspěchy. Jednalo se o stříbro pro
Cetkovskou, bronz Pěčonkové

a především zlato Helise.
V krásném závodě nenechal
prostějovskýreprezentantnikoho
na pochybách o svých kvalitách
a o čtyři body předčil závodníka
Dukly Praha a reprezentačního
kolegu Kohouta. V závodě byli
vidět i Chytil, Strupek a Šána,
kteří svému týmovému kolegovi
vypomohli v cestě za vítězstvím.
Závěrečný den šampionátu patřil
stíhacím závodům družstev.
Prostějovský tým juniorů ve
složení Helis, Chytil, Strupek
potvrdil nejvyšší ambice
a zvítězil, když v dramatickém
finálovém souboji porazil
tým Dukly Praha doplněný
o plzeňského Křikavu. V kadetech
tým Otruba (Mapei cyklo
Kaňkovský), Šmída, Belanec
a Kočařík získal stříbro, když
ve finále podlehl kompaktnímu
týmu KOVO Praha doplněnému
o Klaboucha z VELO-club Cirkl
České Budějovice.
Výsledky prostějovských závodníků na mistrovství republiky v Plzni naleznete na
www.vecernikpv.cz.

Šampionát v parašutismu startuje už za čtyři týdny

Prostějov/jim – Poslední měsíc
zbývá do chvíle, než se prostějovské letiště a přilehlé okolí stane
dějištěm závodů mistrovství světa
a Světového poháru v parašutistických disciplínách. Přípravy na vrcholnou akci sezony jsou v plném
proudu, známá je již startovní listina v jednotlivých kategoriích.
Největší zastoupení budou mít na
Hané Rusové, Britové, Francouzi
a Američané, všechny tyto čtyři stá-

ty vyšlou do vzduchu a následně na
zem osm posádek. V případě Rusů
půjde o dvojici posádek ve free style
i free fly a jednu ve čtveřicích žen,
čtveřicích Open, osmičkách Open
a vertikálních formacích, stejně jsou
na tom i Britové. Zbylé dva národy
se liší v jedné kolonce, místo druhé
posádky pro free fly nasadí rychlostní parašutisty.
Česká republika obsadí tři disciplíny, a sice čtyřku žen, čtyřku

Open a free fly, dalších sedm zemí
se zúčastní jen jednoho závodu.
Ukrajina, Jihoafrická republika,
Maďarsko, Estonsko, Dánsko se
rozhodlo pouze pro 4-RW Open,
Norsko pro free fly a Izrael pro
rychlostní parašutismus.
Hlavní organizátor Drop Zone Prostějov – Parašutistická asociace o.s.
ve spolupráci s Aeroklubem ČR
a Mezinárodní leteckou organizací
FAI umožňují týmům od poloviny

května až do začátku konání akce
na místě trénovat a vyzkoušet si
lokální podmínky, oficiální tréninkové seskoky začnou v pondělí 25.
srpna.
Při soutěžích budou používána letadla L-410, která vedle
dvou pilotů pojmou i osmnáct
parašutistů. Tyto stroje vystoupají šest metrů za sekundu
a při seskoku 8-RW letí rychlostí 170 kilometrů v hodině, při

ostatních disciplínách zhruba
o dvacet kilometrů pomaleji.
Jednadvacáté mistrovství světa
ve skupinové akrobacii, desáté
mistrovství světa v uměleckých
disciplínách a první Světový pohár v rychlostním parašutismu
se i za podpory Olomouckého
kraje a Statutárního města Prostějov uskuteční od 25. do 31. srpna
a mediálním partnerem celé akce
je i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

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 či klimatexové šátky,
aktuálně soutěžíme o poukaz na vyhlídkový let. 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. HLAVNÍ PARTNER MISTROVSTVÍ SVĚTA A SVĚTOVÉHO
POHÁRU V PARAŠUTISMU, JEHOŽ JMÉNO PRONIKLO I DO
CELÉHO NÁZVU DISCIPLÍN, SE JMENUJE HURRICANE
FACTORY. A protože jsme před týdnem nedostali ani jednu správnou
odpověď, vylosovali jsme nyní hned dva výherce. Těmi se stávají Roman JUKL, Lípy 312, Čechy pod Kosířem a Hana HOŠŤÁLKOVÁ,
Stroupežnického 17, Prostějov. Cenu v podobě propagačních předmětů
a půlročního předplatného Večerníku si mohou vyzvednout v redakci
(Olomoucká ulice 10, Prostějov) od pondělí 28. července.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 3 ZNÍ:
REPREZENTANTI KTERÉHO ÚČASTNICKÉHO STÁTU
BUDOU MUSET PŘI CESTĚ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
A SVĚTOVÝ POHÁR URAZIT DO PROSTĚJOVA
NEJDELŠÍ VZDÁLENOST?
Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MS v parašutismu“. Můžete nám ale ovšem
také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 31. 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 3. KOLA
A OTÁZKU PRO ČTVRTÉ DĚJSTVÍ NAJDETE OPĚT
V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prvním mužem LHK Jestřábi Prostějov Michalem Tomigou

„PAN LUŇÁK UŽ JE STOPROCENTNÍM VLASTNÍKEM ÁČKA. SPOLUPRÁCE FUNGUJE“
Předseda klubu hodnotí uplynulou sezonu, rozebírá fungování i změny ve vedení

Prostějov - Již po čtyři roky vede Michal Tomiga z pozice
předsedy prostějovský hokej, když je spolumajitelem LHK
Jestřábi. Za tuto dobu se „A“- tým nejprve posunul do širší
špičky druhé ligy a v uplynulém ročníku dokonce po suverénním ovládnutí téhle soutěže postoupil z baráže do první
ligy. Navíc se postupně zvedají i mládežnické výběry a oddíl
sice těžce, ale přece jen vybředl z ekonomických problémů.
Ačkoliv tedy části sportovní veřejnosti Tomiga na základě
st zásluhy za
různých ohlasů moc nesedí, nelze mu upříst
výbornou současnost i slibnou budoucnost prostějovského ledního hokeje. Večerník s bossem LHK vedl obsáhlý
rozhovor na mnoho různých témat.
Marek Sonnevend
Sezona 2013/2014 skončila
postupem A-týmu Jestřábů
do první ligy. Jak se vy jako předseda můžete za celým ročníkem z hlediska všech družstev ohlédnout?
„Tak co se týče mužského týmu, to je
úspěch pana Luňáka. Já si můžu jen
pochvalovat, že jsem se s ním dohodl
na této spolupráci, a jak je vidět, naše
cesta je v dnešní ekonomické době
správná.
Co se týče mládežnických družstev,
lze také vidět, že jdeme správným
směrem. Příchod mladých trenérů
i nastolení nových tréninkových trendů je už v našem klubu povinností
a jsem rád, že koučové tohle pochopili.“
Co se týče mládežnických
celků, můžete být trošku
konkrétnější...
„Junioři trochu doplácejí na špatná
rozhodnutí o přestupech z minulých
let, což se ještě bude asi dva roky projevovat. Ale výsledky z minulého roku
byly pod vedením trenérské dvojice
Ivo Horák - Jan Směták vynikající. Ve
starším dorostu i v mladším dorostu je
dost šikovných hráčů, kteří, pokud budou chtít, to můžou dotáhnout daleko.
Své umístění v popředí příslušných
soutěží by měli i další rok potvrdit
pohybem v horních patrech tabulek
a zkusit postoupit v některé z kategorií
do extraligy. Mladší a starší žáci mají
vše před sebou a do nich klub vkládá
budoucnost hokeje v Prostějově. Tito
hráči by měli navázat na kategorie
INZERCE

před sebou. Jejich umístění byla vých kluků dáváme
borná, ale u mladších
zvoj hráče i týmu
důraz na celkový rozvoj
a ne na výsledky v tabulce. U čtvrté
okeje je radost se
třídy a hráčů minihokeje
na tyto děti dívat. Je vidět zápal, chuť
měrem se má sport
do hokeje a tímto směrem
obecně ubírat.“
Byl uplynulý
lý ročník v něčem výrazněji
něji jiný než ty
předešlé?
„Určitě. Už jen tím, že došlo ke změnám trenérů, jejich metod trénování
tí o hokej. Na náa většímu zájmu dětí
bory přišlo více než čtyřicet dětí, což
je pro nás takové malé vyznadní práci.
menání za dosavadní
om rádi
V tomto trendu bychom
pokračovali a tím ukázali
veřejnosti, že hokej v Proortem,
stějově je stále sportem,
vnávat
který se může srovnávat
se špičkovými sporty
u nás ve městě.“
Licenci A-mužmužstva si loni pronaonajal Jaroslav Luňák. Jak
tento krok můžetee po
roce zhodnotit, přineslo
neslo
to pozitiva i negativa?
a?
„To se nedá nazývat
zývat
vináři
pronájmem. Vy novináři
v tom děláte trochu nepolo k dořádek... (úsměv) Došlo
anem Luňáhodě mezi mnou a panem
mu se bude
kem, že v případě zájmu
nažer starat
jako generální manažer
o celý chod A-týmu,
u, a to jak
po personální, tak i finanční

stránce. Byly podepsány smlouvy
o zodpovědnosti za tyto úkony
a stanoveny cíle. V případě problému by generální manažer odpovídal
za nesplnění cíle a nesl by jen on sám
se svými spolupracovníky důsledky.
A jak jste všichni viděli, tak jeho
práce i přístup k hokeji byly vynikající a za to mu patří velké díky. Takže jen pozitiva.“
Jaroslav Luňák před
p
časem
hovořil o ambicích na dorosteneckou i juniorskou extraligu. Jak
je tato úvaha do budoucna reálná?

„Jak jsem se zmínil dříve, není ještě čas pro postup do vyšších soutěží
v obou kategoriích. V případě juniorů
spíše uvažuji o zrušení této kategorie,
protože přístup hráčů je, slušně řečeno,
hrozný! Spíše se přikláním k pokusu
mladšího a staršího dorostu porvat se
o přímý postup do extraligy. Tam už je
vidět chuť hráčů i rodičů pracovat na
rozvoji svých dětí.“
Je v Prostějově
j
dostatečně
kvalit mládežnicpočetná i kvalitní
ká základna? Co by případně
mohp
lo pomoci ke zlepšení?

ČSLH formou hostování. LHK Jestřábi s.r.o. bylo vlastně mužské ´áčko´,
které dle dohody vedl a spravoval pan
Luňák. Majiteli této společnosti je subjekt LHK Jestřábi o.s. a Michal Tomiga mladší. LHK Jestřábi o.s. jsou pak
všechny ostatní mládežnické výběry,
kde předsedou je Michal Tomiga starší. Po velmi dobré sezoně i chuti pana
Luňáka dále pracovat s A-týmem došlo
k dohodě mezi ním a LHK Jestřábi o.s.
o změně podílu v LHK Jestřábi s.r.o.
tak, že pan Luňák je od letošní sezony
stoprocentním vlastníkem LHK Jestřá-

„Je známo, že po odchodu sponzora
v roce 2012 se prostějovský oddíl
pohyboval na pokraji insolvence.
Tehdy jsme stáli před existenčním
krokem. A rozhodli se správně...“
šéf Jestřábů MICHAL TOMIGA o tom,
jak jeho klub přežil klinickou smrt
„Za poslední čtyři
rok jsme udělaroky
li kus práce jak
v seniorském,
tak v mládežn
nickém
hokeji
n poli náborů
a na
m
malých
hráčů
se to projevilo.
I když je celost
státní
propad
v náboru dětí
do sportu, tak se
tom ohledu mův tomto
žeme hr
hrdě srovnávat
da
s městy daleko
většími.
b
A pokud budou
A-tým
i ostatní mládežnické
pok
výběry pokračovat
v nastoleném trendu, tak si
myslím, že rodiče budou své děti do
hokeje přivádět nadále.“
Jak jste nakloněn pokusu
„áčka“ o atakování nejvyšší
domácí soutěže. Není to přece jen
i z hlediska udržitelnosti trochu
přehnané?
„To je spíše otázka pro pana Luňáka,
který je po vzájemné dohodě od letošního ročníku i majitelem A-týmu.
Proč něco rušit, když to funguje?“
Hodně se psalo právě o majitelské struktuře Jestřábů.
Podařilo se již situaci vyjasnit a navázat vzájemnou spolupráci?
„Zase se musím ohradit na vás novináře. Píšete něco, o čem si ani nezjistíte
informace a ani se nezeptáte kompetentních lidí. Takže se to pokusím
vysvětlit a doufám, že to napíšete tak,
jak vám to řeknu. V minulém roce byl
klub rozdělen na dva subjekty: LHK
Jestřábi s.r.o. a LHK Jestřábi o.s.. Oba
kluby mají jiné koncovky, ale ve vztahu k ČSLH jsou pod jednou hlavičkou
a hráči tak můžou přecházet z jednoho
týmu do druhého bez problémů. Třeba
v Šumperku nejsou tyto subjekty takto
provázány a proto z juniorky do A-týmu musí chodit hráči až po souhlasu
INZERCE

bi s.r.o.. Tedy od nového ročníku 20142015 po právní i ekonomické stránce
za chod áčka zodpovídá už pouze pan
Luňák. Mohu ale veřejnost uklidnit,
že jsou podepsány smlouvy, které by
v případě jakýchkoliv problémů či
změn v klubu garantovaly v Prostějově zachovat druhou ligu mužů. Ne jak
tomu bylo v minulosti, že v Prostějově nezůstala žádná soutěž dospělých.
A ohledně spolupráce? Kdybychom si
s panem Luňákem nerozuměli v názorech na vedení klubu a spolupráci, tak
bychom nešli touto společnou cestou.
Prozatím jsme se vždy na všem dohodli ku prospěchu věci. To vlastně můžete posoudit i při pohledu na soupisku
A-týmu, kde o své angažmá bojuje
několik hráčů z mládežnických družstev.“
Spíše jsem se ptal na spolupráci v občanském sdružení...
„To bych ponechal radši bez odpovědi. Jen krátce, vše je beze změny.
(úsměv)“
Jak je na tom klub nyní
v posezonní pauze z hlediska
finančního zajištění? A jak hodnotíte spolupráci s městem a dalšími
partnery?

„Je známo, že po odchodu sponzora v roce 2012 se prostějovský klub
pohyboval na pokraji insolvence tak,
jak je tomu v současnosti v jiných
oddílech. Náš klub měl v té době již
podepsané smlouvy s hráči, trenéry
i dodavateli výzbroje a výstroje, které
bylo nutné plnit. Tehdy jsme mohli
buď zrušit A-tým, který byl velkou
finanční zátěží, nebo pokračovat, udržet dluhy na nějaké výši, postupně
splácet již uzavřené smlouvy a sezonu dohrát. Ku prospěchu hokeje i fanoušků jsme zvolili druhou variantu,
což zase nelibě nesly některé kruhy
lid jež hokeji moc nefandí, doposud
lidí,
se snaží jen hokej pošpinit a vytvářet
se
růz fámy. K dnešnímu dni můžeme
různé
říc že finanční rozpočet je vyvážený,
říct,
po
pokud
budou nasmlouvaní partneři
pln smlouvy o spolupráci a reklamě.
plnit
Jes i příspěvky od hráčů budou včas
Jestli
pa
pl
placeny,
zůstane klub po ukončení sezon bez závazků k jiným subjektům.
zony
Co se týče spolupráce s městem, ta je
Co
již standardně čtyři roky na kvalitní
již
úro
úr
úrovni.
Máme plně hrazeno do určité
výše
vý provozu zimního stadionu sporvý
toviště
jak u mládeže, tak u A-týmu
to
tov
a zze sedmdesáti procent nám město
u mládeže přispívá na autobusovou
dopravu.
Ostatní finanční prostředky
dop
na
na dopravu, rozhodčí, zdravotní službu,
platy
pla trenérů, opravy výstroje, nákup
sportovního
vybavení i výstroje, dresů
spo
a ppodobně musíme shánět po sponzorech, příspěvcích a darech. Za což bych
chtěl všem sponzorům i ostatním poděkovat. Bez lidí, kteří v této době přispívají na hokej a sport všeobecně, by
právě hokej ani sport v našem regionu
nebyl na takové úrovni.“
Co byste si do dalších měsíců a pro nadcházející sezony
přál?
„ Aby na zimní stadion našlo cestu
mnoho příznivců tohoto krásného
sportu a méně negativně smýšlejících
lidí...(úsměv)“
Co se dá v klubu očekávat
nového?
„Rád bych provedl změny ve struktuře
občanského sdružení. Aby v něm byli
jen lidé, kteří chtějí pro hokej pracovat
a podílet se na rozvoji tohoto sportu
v našem městě. Také plánuji větší tlak
na hráče v mládežnických družstvech
a boj o přední místa v jejich soutěžích.
Doufám, že se do A-týmu probojují
naši mládežníci a tím ukážou cestu
dalším hráčům, že v případě dřiny
mají cestu do profesionálního hokeje
otevřenou. A jak už jsem zmínil, přeji
si hlavně mnoho krásných sportovních
zážitků od naší přípravky až po mužské ´áčko´.“

kdo je
michal tomiga

J prostějovským
Je
ěj ký rodákem
dák
a v tomto roce slal
ví padesáté narozeniny. Od roku 1969 do roku
1986 hrával aktivně lední hokej za Prostějov,
poté přešel do Ostravy, kde vydržel do roku 1990.
V tomto roce aktivní hráčskou kariéru ukončil, aby v roce 1996 opět již v Prostějově započal
trénérskou činnost. Na nejrůznějších funkcích působil v realizačních týmech
od žákovských kategorií až po asistenta tehdejšího trenéra u „A“ mužstva
Kamila Přecechtěla, což bylo v éře HC Prostějov. Je držitelem trenérské licence „„B“.V roce 2007 z rodinných
ý důvodů trenérskou činnost přerušil
p
a věnoval se pouze podnikání jako OSVČ. Před sezónou 2010-2011 převzal
žezlo nad prostějovským klubem jako jeho majitel a stal se i předsedou nově
vzniklého oddílu pod upraveným názvem LHK Jestřábi. V těchto pozicích působí doposud, byť se v zákulisí jedná o změnách v majetkových strukturách.

