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HORKÉ ZASTUPITELSTVO

SKVĚLÁ
KA

BITVA

o Olympijské sportovní centrum
Dnešní zasedání zastupitelstva Statutárního města Prostějova slibuje pořádně žhavou podívanou. Jedním ze
žhavých bodů bude schválení založení spolku Prostějov olympijský, proti čemuž však vystoupila opozice. Boss
marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek však proti této kritice tvrdě vystoupil.

➢

Tématu se věnujeme na stranách 42 a 43

A ve čtvrtek mimořádné zasedání...

MANTHELLAN STÁHNE ŽALOBU!

15060510585

15060110565

PROSTĚJOV Nejvyššímu vedení města se podařil husarský kousek! Společnost Manthellan podle informací Večerníku
stáhne žalobu, kterou u soudu podala na město kvůli údajné zmařené investici vzhledem ke změnám v Územním
plánu Prostějova.
„Mohu Večerníku potvrdit, že v pátek pátéjo června jsem podepsal dohodu, že společnost Manthellan žalobu skutečně
stáhne,“ řekl Večerníku exkluzivně Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.„Ta jednání, která jsem se zástupci Manthellanu
vedl, byla hodně složitá. Ale povedlo se. Je podepsána mimosoudní dohoda, která se pošle justičnímu orgánu a ten by
měl celé soudní řízení v několika málo dnech zastavit,“ dodal Jiří Pospíšil, náměstek primátora města.
(mik)

15011910006
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LUC

Famózní dva týdny
prožila prostějovská
tenistka Lucie Šafářová v Paříži. Poté,
co porazila například Rusku Šarapovovou se dostala
do finále dvouhry,
s Američankou Mattek-Sandsovou pak
vyhrála čtyřhru - po
Australian
Open
i druhý grandslamový podnik roku!
Na dnešní odpoledne od 16.00 hodin je
v areálu tenisových
kurtů naplánováno
vřelé přivítání nové
členky TOP 10
světového žebříčku! Více informací
čtěte na straně 39

Foto: Jiří Vojzola a Česká sportovní
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Už hrozí oprátkou!
Prostějov (mik) - Plánovaná výstavba Národního olympijského centra,
které by mělo ještě více rozhýbat prostějovské děti a mládež, je neuvěřitelně trnem v oku některým aktivistům
i opozičním zastupitelům. Prostějovan Petr Ošťádal si dokonce na toto
téma založil vlastní internetové stránky. Jeho odpor ke stomilionové investici, která ovšem nepůjde z městské
kasy, by možná zasloužil i psychiatrické vyšetření. Jeho poznámky na tomto webu ale komentují i lidé, kteří zabíhají příliš daleko. „Kdo se bude první
v Prostějově houpat, to tady nepíšou.
Už je čas na věšení! Jestli neopraví
koupaliště ve Vrahovicích a postaví
místo toho další tunel, pořídím si na
ty zmrdy zbraň,“ přispěl do diskuze na
výše uvedených stránkách člověk pod
jménem Jarek Macháček. Možná by si
tohoto webu prostějovského aktivisty
měla více všímat policie...

Chcete námìstí
Václava Havla?
Prostějov (mik) - Do popředí zájmu
se nyní dostává možnost změny názvu
Hlaváčkova náměstí. V souvislosti
s iniciativou některých občanských
skupin se radní rozhodli vypsat na
webových stránkách města anketu
týkající se přejmenování Hlaváčkova
náměstí na náměstí Václava Havla.
„Podle nám dostupných reakcí nemá
tento nápad jen samé příznivce, ale
i kritiky. Někteří občané zkrátka nepovažují přejmenování kteréhokoliv
náměstí či ulice v Prostějově za dobrý
nápad. A to zejména z důvodu výměny
všech dokladů a smluv a s tím spojenými komplikacemi pro lidi v takové
lokalitě bydlících či podnikajících. Prostřednictvím webové ankety bychom
se proto chtěli pokusit zjistit, jak vážný
tento zájem skutečně je,“ vysvětlil náměstek primátora Statutárního města
Prostějova Jiří Pospíšil. Jak dodal, on-line anketa na webových stránkách
města by měla být spuštěna v následujjících dnech.

rubriky
Večerníku
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CO NÁS POTĚŠILO...

HOMO
SAPIENS
KONTEJNERIS

Martin Zaoral

Asi jste ho už také potkali. V prostějovských ulicích se už nějaký čas objevuje nový živočišný druh, který by se
dal nazvat Homo sapiens kontejneris.
Většinový Homo sapiens sapiens je charakteristický tím, že je schopný vyrábět
a používat nástroje. Homo sapiens kontejneris pro své přežití nevyužívá nástroje, ale kontejnery či popelnice. V nich
nachází prostředky pro svoji obživu.
Jeho výskyt není ničím veselým, jedná se
pouze o produkt vývoje naší společnosti,
v níž se stále více rozevírají nůžky mezi
těmi bohatými a těmi, kteří přežívají doslova ze dne na den...

Snímek zástupce nového živočišného druhu byl pořízen na ulici Cyrila Boudy v Prostějově, kde se při obstarávání obživy zaměřil na starý papír.
Foto: A.T.

Agentura Dnes je náměstí uzavřeno. Kvůli DEFENESTRACI!
Zavírá se! Agentura Hóser se jako
jediná dostala k přísně tajným
dokumentům, na jejichž základě dnes, tedy v pondělí 8. června
městská policie neprodyšně uzavře celé náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově!
„Je tomu tak. Dozvěděli jsme se od
Bezpečnostní informační služby
České republiky, že během zasedání zastupitelstva města se chystá
defenestrace. To znamená, že mnozí zastupitelé budou vyhazováni
z oken radnice přímo na dlažbu.
Není ale v tuto chvíli jasné, kteří to

„7 dnù Veèerníku v kostce“

budou. Každopádně pro veřejnost
náměstí uzavíráme, nehodláme dopustit, aby někteří Prostějované do
některých obětí ještě bodali či nedej
bože stříleli,“ vyjádřil se ke zjištění
Agentury Hóser Jan Nagymároš,
velitel prostějovské městské policie.
Naopak státní policie nechce o tomto problému ani slyšet. „Je to záležitost města, nebudeme se do toho
vměšovat,“ šokoval svým prohlášením šéf Policie ČR v Prostějově
Pavel Skoronový.
Otázkou je, kdo koho bude dnes
z radnice vyhazovat. „Já se rozhodně nenechám. Jestli na mě někdo
sáhne, přetáhnu ho berlí,“ nechala se slyšet Alena Rašáková, která
na dnešní jednání zastupitelstva
přijede přímo z rehabilitačního

zařízení, kde se zotavuje po náročné operaci kyčlí. „O připravované
defenestraci jsem slyšel, ale já mám
pro strach uděláno. Můj kamarád
Ondra Páleníků mi půjčil padák,“
prozradil primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Jenomže podle zákulisních informací, ke kterým se Agentura Hóser
dostala, není zas až tak jasné, že
z oken radnice budou padat koaliční zastupitelé. „To bych se na to
podíval, aby se takto řešily problémy v politice. Nás nikdo vyhazovat
nebude. Pány Pilouše, Nicnevrátila
a Matyáše zamkneme na záchodě,
to už máme domluvené. Ostatním
se budeme bránit srpy a kladivy.
A kdyby někdo chtěl protestovat, tak
ho vyhodíme z oken my,“ kasá se je-

den z komunistických radních, který
si nepřál zveřejnit své jméno ani pod
pohrůžkou hóseřího klovnutí.
Atmosféra při dnešním jednání
zastupitelstva bude každopádně
velmi výbušná. Očekávaný pěstní
souboj může samozřejmě sledovat
veřejnost v přímém přenosu. Sázkové kanceláře už vypsaly kurz na
vítězství v tomto zápase. Pokud si
vsadíte na vítězství věčně breptající
opozice, můžete vyhrát až desetinásobek vkladu! Ale Agentura Hóser varuje, jsou to zbytečně vyhozené prachy...
Za Agenturu Hóser Majkl

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Úterý ••

•• Čtvrtek ••

•• Pátek ••
Hurvajs v divadle. „No tak se Hurvajs pochlub, co jsi dostal od Máničky
k narozeninám?“ vyzývá svého potomka Spejbl. Ten se jen zachmuří a smutně odpoví: „Spalničky“. Podobné vtipy mohli slyšet všichni, kteří dorazili do
prostějovského divadla na představení Hurvínkova nebesíčka.

•• Sobota ••
Během za přehradu. Stále více populární se stává ke svému cíli nikoliv se
dopravit motorovým prostředkem, či dokonce doplazit, ale rychle doběhnout. A tak se dnes sportuje za všemožně nemocné či postižené, ve dne
i v noci. Jeden takový závod zažila i plumlovská nádrž.

•• Neděle ••
Daly ruce dohromady. Říká se, že víc hlav víc ví. Obdobně by mohlo platit
i to, že i víc rukou víc zahraje. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci varhanního koncertu v chrámu sv. Bartoloměje v Želči. Přítomným tu zároveň hrály
hned čtyři ruce patřící Ondřeji Muchovi a Anně Tomankové.

MILUJEM
E
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ZACHYTILI JSME...
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Přesně tolik je aktuálně na Prostějovsku policistů chránících bezpečí
občanů. Je to absolutně nejméně
z územních odborů celého Olomouckého kraje. Na jednoho policistu z Prostějovska tak připadá
533 obyvatel, což je obrovský počet.
Přitom ministerstvo vnitra každoročně slibuje posílení policejních
sborů. Tak snad se dočkáme!
ZAUJALO NÁS...

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ

ZASLECHLI JSME...

Dvojí metr na Tuhého. Když máte s někým hospodu, ze společné kasy vezmete
deset tisíc korun, peníze si necháte a svému společníkovi o tom nic neřeknete, pak
je to krádež nebo zpronevěra. Ze společné kasy OP sice takto zmizelo mnohem
víc, ale dle Vrchního soudu Olomouc je to pouze formalita. Co na to říct?

Kdo nám ukradl slepice? Před více jak sto lety se na Křivoklátsku začaly ztrácet slepice a peřiny. „Četníci ale mají k ruce telefon, telegraf i opálené příslušníky bludného národa zadrželi,“ informoval tehdy denní tisk. Za zmizením šesti
slepic a zadávením dalších čtyř, k němuž došlo v obci na Němčicku, však nestáli
příslušníci bludného národa, ale zřejmě kuna nebo liška.

Opoziční slepota. Je až neuvěřitelné, jaké záminky ve snaze pořádat hon na současné vedení města
využívají opoziční zastupitelé Prostějova. Na paškál si nyní berou
i plánovanou výstavbu Národního olympijského centra, která má
přispět k lepší budoucnosti našich
dětí. To už pánům Navrátilům,
Matyáškům a spol. vadí i výchova
nových sportovních talentů?

Prostějovská tenistka udělala pořádnou díru do světa! Po velké
jízdě druhým grandslamovým turnajem sice byla v sobotním finále
dvouhry na French Open Serena
Williamsová nad její síly, ale chuť si
spravila o den později, kdy s parťačkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyhrály debla. Bravo, Lucie!

•• Pondělí ••

•• Středa ••

CO NÁS UDIVILO...

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

Nenašel strom, objímal auto. Pokud už si nemůžete pomoci, chlastejte raději
v parku. Vždy tam najdete dostatek stromů, o které se lze opřít. Nebo je můžete i po
vzoru Miloše Zemana také obejmout. Právě pořádný strom chyběl opilému muži,
který se u hlavního nádraží opíral o cizí auto. Jeho majitelka na něj zavolala policisty.

Začalo léto. Když hydrometeorologové mluvili o tom, že na Moravu dorazí až třicetistupňová horka, tak si člověk po chladném květnu pomyslel, že asi bude patnáct
stupňů v sobotu a dalších patnáct v neděli. Jenže už uprostřed týdne rtuť teploměru
skutečně překročila magickou hranici. Stalo se tak přesně v 16.46 hodin.

Příval hvězd. Do Prostějova dorazila zářivá jména českého showbyznysu a sportu. S divadelním představením přijeli Tereza Kostková,
Nela Boudová či Miroslav Vladyka.
Skvělý tenis si zase nenechali ujít
Richard Krajčo, Jiří Bartoška, Marek Eben, hokejista Jakub Voráček
či legendy Miloslav Mečíř s Karlem
Nováčkem.

„LÉTAJÍCÍ RABÍN
SE PROBUDIL.
JAKÁ HRŮZA!“

Dnešní jednání zastupitelstva města rozhodně nebude
otázkou několika málo okamžiků. To předešlé skončilo
bezmála hodinu po půlnoci.
A vzhledem k tomu, že po nedávném rozsudku o neplatnosti smlouvy mezi městem
a Manthellanem se vztahy
mezi koalicí a opozicí ještě
více vyhrotily, budou si muset
nyní zastupitelé zřejmě obstarat i nějakou tu snídani…

Radní Jaroslav Šlambor
se ve svém komentáři nepáral
se skupinou, která vrátila
Cenu města Prostějova
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/14 °C

Medard

Úterý
Babimaki & mik

21/13 °C

Stanislava

Støeda 25/10 °C
Gita

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

Ètvrtek 26/11 °C
Bruno

Pátek

28/14 °C
Antonie

Sobota 25/16 °C

Antonín

Nedìle 22/13 °C
Roland
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

„Zase mě chtějí ZAVŘÍT,“
rozčiluje se recidivista Janeček
NA VÁŠ NÁMĚT
PROSTĚJOV Snad nejznámější
prostějovský bezdomovec si nedávno převzal obsílku se zlověstným modrým pruhem. V dopise
z okresního státního zastupitelství stálo, že na něj byla podána
obžaloba za přečin krádeže. Několikrát soudně trestanému recidivistovi tak hrozí další, až tříletý
kriminál. „Já nic neudělal, ušili to
na mě,“ tvrdí však Martin Janeček,
který přišel do redakce Večerníku
s tímto jasným vzkazem.
„Policajti chytili vloni nějakého
Zbyňka, který vykrádal chaty v okolí
Ptení a Stražiska. Já jsem toho člověka viděl pouze jednou v životě,
nikdy jsem s ním neměl nic společného. A on mě prásknul, že jsem
s ním ty chaty vykrádal já,“ popsal
nám důvod svého aktuálního trestního stíhání Martin Janeček. „Je to
celé komplot, nechápu, že mu poli-

át
cie uvěřila. Jasně, byl jsem několikrát
k.
ve vězení, nejsem žádnej beránek.
Z posledního kriminálu jsem se
by
vrátil před čtyřmi lety, od té doby
ojsem ale čistý a neukradl jsem nikok,
mu ani tužku,“ říká důrazně chlapík,
ci
který svůj život tráví střídavě na ulici
a v azylovém domě.
ho
Jenomže obžaloba z pera státního
zástupce Ivo Černíka je neúprosná..
„Muž je obžalován z přečinu krádeže spáchaného ve spolupachaní
telství a přečin porušování domovní
ásvobody,“ trvá si na svém státní zástupce v písemném prohlášení.
Večerník kontaktoval Policii Čessm
ké republiky s otázkou, jakým
způsobem probíhalo loňské vyšetřování série vykradených chat
v okolí Ptení a Stražiska, ve které
měl hrát roli komplice právě Martin Janeček. „K případům konkrétních osob se nevyjadřujeme, navíc
spis už je předán státnímu zastupitelství. Tudíž policie není oprávněna podávat k této události jaké-

SMRT ženy z Vrahovic
policie stále VYŠETŘUJE
VRAHOVICE Nešťastná tragédie ze sobotního večera 18. dubna, kdy pod mostem přes říčku
Valovou za fotbalovým hřištěm
ve Vrahovicích byla nalezena
mrtvola ženy středního věku,
nedává místním obyvatelům spát. Tragický
případ navíc ještě
není policií uzavřen.
Večerníku to potvrdil
mluvčí krajské policie,
ovšem další podrobnosti
nechtěl sdělit.
Jak Večerník informoval záhy
po události, ženu našli bez známek života a to s igelitovým
sáčkem na hlavě, přičemž vedle
byly nalezeny prázdné krabičky
od léků. „Případ šetříme jako
sebevraždu,“ uvedla na konci
dubna tohoto roku Irena Urbánková, tisková mluvčí Kraj-

ského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Zda-li už se v celé záležitosti
něco pohnulo, jsme opětovně
zjišťovali v uplynulých dnech.

SEBEVRA

Martin Janeček tvrdí, že s nikým chaty
nevykrádal. Přesto jej hlavní obžalovaný na policii udal, že právě on byl jeho
komplicem. Kde leží pravda?
Foto: archiv Večerníku

koliv informace,“ odpověděla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Zda známý bezdomovec Martin
Janeček vykrádal vloni chaty nebo
ne, tak zřejmě rozhodne až soud...
(mik)
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Že je náš údiv na místě, dokazuje
předchozí praxe. Běžně se případy jasných sebevražd uzavírají
do dvou týdnů. Nehraje snad
tady něco při okolnostech smrti ženy z Vrahovic? Večerníku
se podařilo pouze zjistit, že nešťastná žena byla zřejmě vážně
nemocná. „Dva dny předtím údajně přišla od
lékaře, který jí sdělil,
že má rakovinu. To
zřejmě
neunesla
a odešla z domu. Pak
už ji pak našli mrtvou za
hřištěm,“ prozradila pod podmínkou zachování její anonymity obyvatelka Vrahovic.
Na konkrétní odpověď, jak se
neštěstí událo, si budeme muset
ještě počkat do chvíle, kdy se definitivně uzavře vyšetřovací spis
prostějovské policie.
(mik)

ŽDA kvůl
i
RAKOVIN
Ě?
A bohužel, byli jsme nemile
překvapeni. „Prověřování tohoto tragického případu stále
probíhá, tudíž není doposud
uzavřen,“ informoval Večerník
Josef Bednařík, další z mluvčích krajské policie.

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOVSKÝ BANKÉŘ PROFETOVAL MILIONY
Miloslav T. je ve svých šedesáti letech guru místních feťáků...

O Miloslavovi T., který už překročil šedesátku, koluje po Prostějově
spousta historek. Jeho postava prochází i řadou soudů s mladými feťáky.
„Napřed hrozně chlastal, pak se vrhl
na drogy. Byl nebezpečný, pod vlivem

obojího jezdil v drahých autech, která
pravidelně někde naboural. Choval
se přitom hodně arogantně, byl třeba
schopný zastavit uprostřed křižovatky, vylézt, vyčurat se a v klidu zase
odjet,“ prozradil nám člověk, který se

v okolí Miloslava T. v minulosti pohyboval. Podle něj tento muž začal svoji
kariéru jako manažer Banky Haná.
Tuto informaci se však nepodařilo
potvrdit.
Jisté je, že Miloslav T. fungoval jako
vlastník leasingové společnosti Dapot,
jejíž základní jmění činilo jedenáct milionů korun. Přesto skončila v dluzích
a byla později převedena na takzvaného bílého koně. „I když byl věčně
ožralý, nebo zfetovaný, stále se snažil
fungovat i v byznyse. Často byl ale
svým kolegům spíš na obtíž. Jenže za
ním stálo hodně peněz, takže nebylo
jednoduché se ho jen tak zbavit,“ prozradil jeho někdejší spolupracovník.
Kromě svého luxusního sídla v Čechovicích a prostějovského domu
v Rumunské ulici Miloslav T. vlastnil
také velký hotel v Orlických horách,
nakupoval nemovitosti v Itálii a pa-

třily mu i apartmány v Koutech nad
Desnou kousek od Červenohorského sedla. I sem za ním jezdili jeho
o desítky let mladší kamarádi, s nimiž
ho spojovala záliba v drogách, hlavně
v pervitinu. „V jeho domě v Čechovicích byli feťáci jako doma. Konal se
tu nejeden drogový mejdan. A podle
toho to tam po nějakém čase také vypadalo. Tenisový kurt totálně zchátral a bazén byl plný žab. Nyní už to
koupil nový majitel,“ řekl Večerníku
zdroj, podle něhož někdejší multimilionář skončil na úplném dně.
„O všechny peníze přišel. Když je
v Prostějově, tak přespává u své maminky na sídlišti ve Vrahovicích.
Když ho člověk potká, tak je na něm
jasně vidět, jak mu z těch drog už
hrabe. Někdy chodí nepřítomně sem
a tam a stále si něco mumlá pro sebe.
Je třeba schopen se pohádat na po-

Tuto čechovickou vilu v Jasanové ulici se dvěma garážemi, bazénem a tenisovým
kurtem si Miloslav T. nechal postavit v devadesátých letech. Její zdi byly svědky
řady drogových mejdanů, nyní už objekt vlastní jiný majitel. Foto: Martin Zaoral

kladně v Tesku kvůli ceně věci, o které
se nakonec zjistí, že si ji tu vůbec nekoupil,“ uzavřel muž, jehož identitu
má redakce k dispozici.
Životní příběh Miloslava T. tak
jen dokazuje, že „každý je svého

Luňák měl problémy
s placením daní

PROSTĚJOV, OLOMOUC Jak vyšlo nedávno najevo, firmě Olpran
se sídlem v Olomouci-Chválkovicích, jejímž jednatelem je generální manažer prvoligového mužstva LHK Jestřábi Jaromír Luňák, zastavil finanční úřad majetek. Tato skutečnost mohla nejen poškodit
podnikání šéfa prostějovského hokeje, ale také ovlivnit připravovanou obchodní transakci za více než tři miliony korun mezi městem
a hokejovým klubem! Naštěstí je vše v pořádku.
Prostějovské zastupitelstvo totiž nikdy neschválilo dotaci někomu, kdo
dlužil městu, státu či finančnímu úřadu. „O této věci jsem byl vyrozuměn, ale všechno už je v pořádku. Pan Luňák mě informoval, že své závazky vůči finančnímu úřadu vyrovnal a okamžitě nám zašle potvrzení
o bezdlužnosti. Schválení smlouvy o reklamě mezi městem Prostějov
a LHK Jestřábi by nemělo stát nic v cestě,“ vysvětlil na tiskové konferenci po jednání rady Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
Ještě den před tímto tvrzením ale výpis z katastru nemovitostí hovořil
o něčem jiném. „Řízení o zástavě nemovitostí v majetku společnosti
Olpran není ještě ukončeno. Jelikož ale Prostějovský Večerník není
účastníkem řízení, nemůžeme vám k případu podat žádné bližší informace,“ zareagoval na náš dotaz Vítězslav Musil, ředitel Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj.
Sám Jaroslav Luňák odmítl celou záležitost komentovat, serveru pvnovinky.cz však potvrdil výše uvedené. „Od minulé středy mám k dispozici potvrzení o bezdlužnosti,“ uvedl s tím, že se firma Olpran opozdila
s dubnovou splátkou DPH. „Vše jsme ale už zaplatili a máme potvrzení,
že nic nedlužíme,“ ubezpečil.
(mik)

štěstí strojvedoucím“ a pokud si
někdo něco začne s drogami, pak
nastoupí do vlaku, na jehož jízdu
po čase on sám ani nikdo z jeho
blízkých už nebude mít absolutně
žádný vliv...

Last Minute <
datum počet dní
13.6. 12 dní
13.6. 8 dní
14.6. 8 dní
14.6. 12 dní
14.6. 8 dní
16.6. 11 dní
16.6. 12 dní
16.6. 8 dní
16.6. 8 dní
16.6. 11 dní
17.6. 8 dní
18.6. 11 dní
18.6. 8 dní
19.6. 8 dní
22.6. 12 dní

1505253/0531

Jako asi první v Prostějově si
u své luxusní vily v Čechovicích
vedle bazénu nechal vybudovat
pro Večerník
i tenisový kurt. Miloslav T. údajně
z Prostějova
patřil mezi manažery zkrachoMartin
valé Banky Haná, později vedl
leasingovou společnost Dapot,
ZAORAL
která skončila v milionových dluzích a na hřbetě bílého koně. Za desítky milionů korun koupil hotel
vOrlickýchhorách,vlastniltakéřadudalšíchnemovitostívProstějově,
v Jeseníkách a dokonce i v Itálii. Dnes nemá téměř nic. Snad kromě
svých přátel - feťáků závislých stejně jako on na pervitinu, kteří jsou
obvykle o několik generací mladší než on sám...Večerník tomuto bezesporu zajímavému případu nahlédl pod pokličku.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

odlet destinace
hotel strava cena
Brno Egypt-Hurghada 4* Al 12.990,Praha Maroko-Agadir
4* Al 11.990,Brno Turecko
5* Al 13.990,Brno Řecko-Kréta
3* Al 14.990,Brno Egypt-Marsa Alam 5* Al 12.990,OstravaBulharsko
4* Al 11.990,Brno Tunisko-Djerba 4* Al 12.990,Brno Řecko-Zakynthos 3* Al 11.990,Praha Maroko-Saidia
5* Al 12.990,Brno Řecko-Rhodos
3* Al 14.990,Brno Mallorca
3* Al 12.990,Brno Turecko
4* Al 14.990,Brno Řecko-Korfu
3* PP 11.990,Brno Tunisko-pevnina 4* Al 11.990,Brno Řecko-Lefkada 3* PP 13.990,-

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz
Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

Cena je konečná, platí pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém standardním
pokoji nebo apartmánu dle popisu
v katalogu
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pohled zpátky
ky

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO PŘÍPADU

kulturáku za 115 milionů
U Hloučely měli být Rekonstrukce
„Dnes je to zase o něco více,“ tvrdí náměstek Pospíšil
OTRÁVENI DALŠÍ PSI

PROSTĚJOV Přesně před rokem se Večerník věnoval kauze
otrávených psů v lesoparku
Hloučela. Stalo se tak po upozornění našeho čtenáře Michala
Faltýnka, který tímto způsobem
přišel o svoji milovanou fenku Isis.
Podle jeho tehdejšího vyjádření
se za poslední tři roky jednalo už
o sedmého otráveného psa v této
lokalitě! Jak se má situace dnes?
Podle laboratorních výsledků stála
za smrtí Isis otrava prudce jedovatou látkou. Pravděpodobně šlo o jed
na krysy. Poškozený následně podal
trestní oznámení na neznámého
pachatele. Podařilo se policii něco
k případu zjistit?
„Celý případ vyzněl do ztracena.
Policie ČR do oblasti kolem domu
s pečovatelskou službou v Polišenského a Hacarově ulici po-

slala vyšetřovatele. Existovalo podezření na jednoho muže, který má
dlouhodobé problémy s pejskaři.
Jenže nic se nepodařilo dokázat,
případ proto vyzněl do ztracena
a byl odložen,“ prozradil Večerníku
v průběhu uplynulého týdne Michal Faltýnek, který si už pořídil
nového psa. „Jmenuje se Isis stejně
jako její předchůdkyně. Je to opět
německý ovčák. Jen ji chodím venčit
na druhou stranu, tedy nikoliv
k domům s pečo-vatelskou službou,
ale směrem k Olomoucké ulici,“
dodal Faltýnek, podle jehož informací došlo v lesoparku Hloučela
a přilehlém okolí k dalším dvěma
otravám psům.
„Pravidelně se bavím s ostatními
pejskaři a zdá se, že už je nějaký čas
klid. Přesto i nyní občas v trávě najdeme kuličky, které tam očividně

PROSTĚJOV Výsledky odborného
výzkumu, který si v červenci roku
2013 zadal prostějovský magistrát,
zněly jasně. Pokud by radnice hodlala
na své vlastní náklady zrekonstruovat
budovu Společenského domu, musela by sáhnout hodně hluboko do
městské pokladny. Odborníci totiž
spočítali, že generální oprava „Kaska“
by přišla bratru na sto milionů korun.
Dva týdny pak přišel s výsledky vlastních propočtů jednatel Společenského domu, který veřejnost šokoval
s ještě o patnáct milionů korun vyšší
částkou!
„Pan jednatel Vejmola nám skutečně
předložil podrobnou výroční zprávu,
v níž jsme objevili informaci, kterou
jsme doposud netušili. Ta zpráva hovoří
o tom, že v současné chvíli je SpoleTřináctiměsíční Isis je nástupkyní své čenský dům podfinancován částkou
jmenovkyně, která byla před rokem sto patnácti milionů korun. Přitom na
otrávena v lesoparku Hloučela.
nedávném jednání zastupitelstva měsFoto: archiv M. Faltýnka ta vystoupil občan, který se vydával za
nemají co dělat a mohly by být jedo- odborného technika a tvrdil, že na revaté,“ uzavřel Faltýnek.
(mls) konstrukci kulturáku bude stačit možná

jeden, maximálně však pět milionů. Pan
jednatel Vejmola tak tento demagogický
názor jednoznačně vyvrátil,“ uvedl na začátku srpna roku 2013 Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova.
Co tehdy mohlo následovat, prozradil
první muž radnice jen náznakově. „Jednání o tom, zde se rozhodneme postavit nový kulturák, nebo opravíme ten
stávající, jsme odložili. Dosud je totiž
v platnosti smlouva o smlouvě budoucí mezi městem a společností
Manthellan o výstavbě obchodního
centra, a to také na místě současného
Společenského domu. Takže bychom
nyní spíše měli jednat o tom, jestli
Společenský dům bude fungovat rok,
nebo ještě dva,“ dodal v srpnu 2013
Miroslav Pišťák. „Já osobně se přikláním k výstavbě nového multifunkčního centra,“ doplnil ve stejnou dobu
Jiří Pospíšil, tehdejší první náměstek
primátora.
Uběhly dva roky, a situace se rapidně změnila. Jak Večerník již obsáhle
v předešlých vydáních informo-

val, prvoinstanční soud rozhodl
o neplatnosti smluv se společností
Manthellan. Znamená to tedy, že
město začne oprašovat původní
plán totálně zrekonstruovat budovu stávajícího Společenského
domu? „Jednak opakuji, že si počkáme na písemný rozsudek Okresního
soudu v Prostějově a druhak si myslíme, že celý soudní proces je ještě během na velmi dlouhou trať. Až bude
celá kauza pravomocně rozhodnuta,
pak teprve můžeme říct, co budeme
přesně dělat,“ zopakoval jasné stanovisko současného vedení města náměstek primátora Jiří Pospíšil. Co se
týká zmíněné částky 115 milionů korun nutné na rekonstrukci Společenského domu, cena rekonstrukce prý
zase stoupla. „Dnes to bude určitě zase
o něco více. Osobně pořád zastávám
názor, že daleko výhodnější je stávající
kulturák zbourat a postavit nové multifunkční centrum,“ řekl Večerníku
počátkem uplynulého týdne Pospíšil.
(mik)

Napsáno Technické služby se chystají na stěhování
pred
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
ˇ
záležitosti,“ sdělil místostarosta města
Vlastimil Uchytil.
Společnost Lidl po dohodě s městem
areál Vitany zakoupila a zcela renovovala pro potřeby Technických služeb.
To vše na svoje náklady, jenom proto,
aby město tomuto obchodnímu
řetězci uvolnilo prostory mezi ulicemi
Újezd a Jihoslovanskou. „Veškeré věci,
které se společnost Lidl zavázala splnit
vůči Technickým službám a potažmo
městu, splnila,“ potvrdil místostarosta. Společnost Lidl by ihned po
vystěhování Technických služeb měla
začít starý areál asanovat. A hned poté
by také měla zahájit stavbu prodejny.

Dalo by se říct, že v roce 2005 se jednalo o kšeft desetiletí. Lidl chtěl
v tomto období mermomocí prorazit do Prostějova, a když mu nevyšlo
na základě odporu veřejnosti zbourání Domu služeb v Olomoucké ulici
a výstavba prodejny v této lokalitě, jako žralok se zakousl do další možnosti. Přestože musel splnit hodně náročné podmínky, usídlil se na místě
bývalého sídla Technických služeb a jeho setrvání dodnes ukazuje, že se mu
investice vyplatila. Prostějované si Lidl oblíbili a navštěvují jej ve velkém.
Čas letí jako voda, a právě po deseti letech je společnost .A.S.A. Technické
služby znovu v hlavní roli obrovské finanční transakce. Tomuto kolosu
v oblasti komunálních služeb totiž příští rok končí smlouva s městem
a pokud nevyhraje miliardové výběrové řízení, bude muset ony prostory
po bývalé Vitaně uvolnit. Nastěhuje se sem někdo nový? Kdo ví, ale Lidl už
to každopádně zajímat nemusí...
(mik)

15060310578

patnáctého července 2005. Osobně
jsem se byl v bývalé Vitaně v poslední
době již dvakrát podívat, abych zkontroloval přípravné práce. Musím
potvrdit, že stav oprav je naprosto
vyhovující a v několika dalších dnech
už dojde ke kolaudacím jednotlivých
objektů. Hodně dobře si pamatuji
původní areál Vitany a nyní vidím,
jak se vše změnilo. Jsem stoprocentně
přesvědčen o tom, že společnost
.A.S.A. Technické služby zde najde
vše, co ke své práci potřebuje. Jsou
zde naprosto nová zařízení, z hygienického hlediska vyhovující prostory
sociálního zázemí a další výhodnější

15060510584
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O něco později, než se původně
předpokládalo, se chystá zásadní změna v lokalitě mezi ulicemi Újezd a Jihoslovanskou.
Společnost .A.S.A. Technické
služby dělí už jen několik týdnů
od plánovaného stěhování do
areálu bývalé Vitany. Nemovitosti, které Technické služby dosud
využívaly, pak budou asanovány
a na jejich místě bude postavena nová prodejna obchodního
řetězce Lidl.
„Co se týká samotného stěhování
Technických služeb do nových prostor, počítáme s termínem okolo

jak šel čas Prostějovem ...

Příště: Trávnická ulice

15060410580

Bývala tu továrna na doutníkové špičky.
Kravařova ulice byla ještě v devatenáctém století brána jako součást Plumlovské. Od května
1881 nesla název Knížecí (Fürsten-Gasse),
současné pojmenování nese od ledna 1893
podle rodu pánů z Kravař, kteří v letech 13741495 vlastnili město Prostějov. V letech 1940
až 1945 byla zvána německy Krawarn-Gasse,
mezi lidmi se dlouho užívalo hovorové označení Plumlovská brána (ta byla zbořena v roce
1877). V rohovém domě číslo 1 sídlila Živnostenská banka, v domě číslo 3 pak První moravská továrna na doutníkové špičky a cigaretové
dutinky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15060110564

Kravařova
ulice
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hodin

168

s městskou policií

Past na taxikáře

Předminulý pátek 29. května před
dvaadvacátou hodinou bylo na linku 156 přijato oznámení o kuriózní
události. Řidič taxislužby při cestě
pro zákazníka vjel do dvorního
traktu budovy a někdo za ním zavřel
bránu, čímž mu byla znepřístupněna cesta ven. Svou situaci popsal
rodinnému příslušníkovi, který vše
nahlásil. Vyslaní strážníci zkontaktovali nájemce, který taxikáři cestu
uvolnil.

Foto: internet

Dobrman v nemocnici

Po desáté hodině v sobotu 30. června vyjížděla hlídka k převzetí psa.
Jedné ze zaměstnankyň nemocnice
se totiž povedlo volně se pohybujícího dobrmana přímo v areálu nemocnice odchytit. Přivolaní strážníci si psa od ženy převzali. Z místní
znalosti jim bylo jasné, komu tento
čtyřnohý tulák patří, a proto ho
převezli přímo majiteli. Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání, a to porušením vyhlášky města, mu byla udělena bloková
pokuta.

Děti v kašně

Během sobotního odpoledne 30.
května upozornil občan na koupající se nezletilce v kašně na náměstí Spojenců. Strážníci v uvedené
lokalitě zastihli sedm desetiletých
a jedno dvanáctileté dítě. Nejstarší
se přiznalo, že vstoupilo do vody
a procházelo se v ní. Hlídka celé
skupině řádně domluvila. Poškození ani znečištění nebylo zjištěno.

Nebezpečná ledabylost

O půl desáté večer v neděli 31.
května spatřil oznamovatel před
hotelem zaparkovaný vůz s otevřeným okénkem. Strážníci zjistili, že
vozidlo patří jednomu z ubytovaných hostů. O čtyři dny později
byly zaznamenány další dvě stejné
události. Nejprve se jednalo o vůz
stojící na parkovišti před nákupním
střediskem a posléze o vůz zanechaný před bytovým domem. Ve všech
případech se podařilo hlídkám
zkontaktovat řidiče, kteří si vozidla
zajistili.

Popíjeli v parku

Zapomněli na zákaz. Přesně takto
hájili své chování dva bezdomovci,
kteří byli minulé úterý 2. června
přistiženi v Kolářových sadech, jak
popíjejí lihoviny. Tím, že porušili
obecně závaznou vyhlášku o zákazu
požívání alkoholických nápojů, jsou
podezřelí ze spáchání přestupku.
Věc byla postoupena správnímu
orgánu.

Poctivá nálezkyně

Před dvaadvacátou hodinou v úterý
2. června navštívila žena služebnu
s tím, že nalezla na ulici Vápenice peněženku. V ní se nacházela hotovost
přes dva tisíce korun, osobní doklady
a další. Muž, který věci ztratil, se o ně
strážníkům zakrátko přihlásil. Vše
mu bylo v pořádku předáno.

Klíče v kanálu!

V určitých místech je manipulace
s klíči riskantní. Své o tom ví řidič,
kterému ve čtvrtek 4. června spadly
klíče od vozidla přímo do kanálu.
Měl ale velké štěstí, že zapadly na
poměrně přístupné místo. Přivolaní
strážníci si vypůjčili od pracovníků
stavební firmy krumpáč. Víko nadzdvihli a klíče vytáhli.
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Ján BAKALÁR PODAL DOVOLÁNÍ. Kde jsou ukradené miliony?
Loupež z Přemyslovic stále ještě není uzavřena...

BRNO, PROSTĚJOV Loupežné
přepadení kurýrní dodávky
s hromadou peněz z února
roku 2013 v Přemyslovicích ještě není ani zdaleka uzavřeno.
Z trojice po zuby ozbrojených gangsterů byl dopaden pouze Ján
Bakalár, kterého Krajský soud Brno poslal na dvaadvacet let do
nejtěžšího kriminálu. Bakalár, který tvrdil, že u přepadení figuroval
pouze jako řidič, neuspěl v listopadu loňského roku s odvoláním
u Vrchního soudu Olomouc. Teď zkouší poslední možnost, když
podal dovolání k Nejvyššímu soudu Brno...

zjistili jsme

Michal Kadlec
„Odsouzený v dovolání požaduje, aby
Nejvyšší soud vrátil případ k novému
projednání u Vrchního soudu Olomouc,“ potvrdil minulou středu médiím Petr Knötig, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu Brno. Další podrobnosti
nechtěl sdělit, soud se bude záležitostí
zabývat v nejbližších dnech. Bakalárův
obhájce v minulosti už Večerníku
argumentoval tím, že podle provede-

ných důkazů nelze s jistotou říct, kdo
při přepadení na vůz s penězi střílel
a jak měli tři pachatelé rozdělené role.
Střelba prý mohla být excesem jednoho z nich, ale jeho klient Ján Bakalár to
prý rozhodně nebyl.
Jak známo, dodávku bezpečnostní
agentury Loomis přepadli v Přemyslovicích tři maskovaní a ozbrojení lupiči.
Policistům se až po roce podařilo na
parkovišti před pražským supermarketem dopadnout a zatknout Jána Baka-

TO JE HNUS: Bezdomovkyni
našli mezi použitými vložkami...
PROSTĚJOV Co je moc, to je
moc! Minulé pondělí po poledni
našel strážník při své pravidelné
obchůzce Kolářovými sady ležet
na zemi opilou ženu bez domova.
Museli ji vzbudit, přestože se mu
tak trochu zvedal žaludek...
„V parku ležela opilá bezdomovkyně,
kolem ní se válely použité dámské
hygienické potřeby,“ prozradila Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov s tím, že ke konfliktu se známou postavičkou mezi
prostějovskými bezdomovkyněmi

došlo 1. června o půl jedné odpoledne. „Tato žena je známá svojí oblibou v konzumaci lihovin. Často se
dopouští přestupku proti veřejnému
pořádku a to tím, že svým jednáním
vzbuzuje veřejné pohoršení. Výzvy
k opuštění místa sice uposlechla, ale
i tak bude věc postoupena správnímu orgánu k dořešení,“ dodala
Adámková.
Zpráva z městské policie však už
nehovoří o tom, zda byly odklizeny
ony použité dámské vložky. Snad se
tohoto úkolu někdo ujal...
(mik)

Otřesné! Ukradli urnu

lára. Vyšetřovatelé Večerníku přiznali,
že o jeho podílu na loupeži věděli už pár
hodin po jejím spáchání. Ján Bakalár byl
totiž při střelbě v Přemyslovicích zraněn
a na silnici zanechal svoji krevní stopu.
Otázkou ale zůstává, jak pokračuje
pátrání po dalších dvou lupičích.
A hlavně, kde je ukradených třiatřicet milionů korun. Nic z těchto
peněz se nenašlo ani v Dubanech na
Prostějovsku, kde Ján Bakalár bydlel
v rodinném domě se svou družkou.
„Vyšetřování a pátrání samozřejmě pokračuje i nadále. V co nejkratší době se
vám budeme snažit zjistit aktuální informace,“ slíbil Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak jsme ještě dále zjistili, zbylé dva
kumpány z ozbrojeného přepadení
v Přemyslovicích se snaží vypátrat
i speciální kriminalistický tým vytvořený při Policejním prezídiu v Praze.

Takto Jána Bakalára odváděla v polovině listopadu loňského roku eskorta od Vrchního
soudu Olomouc. Ten lupiči potvrdil dvaadvacetiletý trest.
Foto: archiv Večerníku

MOTORKÁŘ

se srazil
se srnou!

Zvíře je po smrti, muž se lehce zranil

PROSTĚJOVSKO Všechny dopravní nehody jsou nepříjemné,
a u motorkářů obzvláště. Minulý
pátek ale řidič motocyklu neměl
na karambolu žádnou vinu, do
cesty mu totiž náhle vběhla srna.
Zvíře tvrdou srážku nepřežilo,
motorkář měl naopak štěstí.
„V pátek pátého června krátce před
desátou hodinou večer došlo na silnici ve směru z Prostějova na Dub

nad Moravou ke střetu motocyklu
Honda s lesní zvěří. Z provedeného
šetření vyplývá, že dvaapadesátiletému řidiči motocyklu vběhla náhle z
pravé strany bezprostředně do jízdní
dráhy srna,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Motorkář již nedokázal srážce zabránit. „Došlo ke střetu, po kterém
motocyklista upadl na komunikaci.

Tohle zde ještě nebylo…

Sanitkou byl převezen do nemocnice na ošetření, podle prvotní lékařské zprávy utrpěl lehké zranění.
Při střetu došlo k usmrcení srny.
Uhynulou zvěř si převzal zástupce
mysliveckého sdružení,“ dodala
mluvčí krajské policie s tím, že požití alkoholu u řidiče vyloučila dechová zkouška. Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 37 000 korun.
(mik)

ČERNÁ

i s lidskými ostatky... ZPRONEVĚŘIL VÝTAH! KRONIKA

PROSTĚJOV Na prostějovském
hřbitově se zase krade! Majitelé
hrobu teprve až po půl roce zjistili, že jim z prosklené vitríny
kolumbária zmizela urna s ostatky jejich příbuzného. Případem
se už zabývá policie.
„Trestného činu hanobení lidských
ostatků se dopustil neznámý pachatel, který v době od 1. listopadu
2014 do úterý 2. června letošního roku z Městského hřbitova

v Prostějově odcizil z prosklené vitríny hrobu mosaznou urnu černé
barvy i s lidskými ostatky. Tímto
jednáním způsobil materiální
škodu ve výši jednoho tisíce korun,“ informoval Večerník František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodal, v případě dopadení hrozí pachateli za tento čin
trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ Zpronevěřit se dá dnes asi už opravdu úplně
všechno! Podle informací Večerníku
řeší v těchto dnech prostějovští policisté velmi kuriózní případ, kdy podnikatel zaplatil za práci dělníkům
skutečně zvláštním způsobem…
Muže, který měl pronajatou restauraci v Kostelci na Hané, čekají
patálie se zákonem. „Podnikal tady
několik let a zřejmě zkrachoval. Byli
tady policajti, protože majitel domu

zjistil, že z budovy zmizel nákladní
výtah! Nájemce totiž neměl peníze na zaplacení dělníkům, kteří pro
něho tady zajišťovali nějaké práce.
Tak prostě a jednoduše vymontoval
výtah a dal jim ho,“ popsal Večerníku
zdroj z Kostelce na Hané, který si nepřál být jmenován.
Večerníku se zatím podařilo zjistit, že
výtah měl údajně hodnotu necelých
deset tisíc korun. Vyjádření Policie ČR
přineseme v příštím čísle.
(mik)

Dvě vykradená auta za jediný den
PROSTĚJOV Auto není trezor,
upozorňují stále marně policisté.
V Prostějově se bohužel množí
případy vykradených aut. Jenom
během pátku se tak stalo ve dvou
případech, pachatelé vloupání
zůstávají zatím neznámí. Přitom řidiči
těmto zlodějům přímo nahrávají,
je až nepochopitelné, proč v autech
nechávají vystavené cennosti…

Bez povšimnutí zloděje nezůstalo
vozidlo Fiat Ducato, které bylo zaparkované v Plumlovské ulici v Prostějově.
„Do něj se zatím neznámý pachatel vloupal v dopoledních hodinách
v pátek 5. června. Z vnitřních prostor
vozidla pak odcizil zde dva ponechané
mobilní telefony. Jeden značky Nokia,
druhý značky Samsung. Celková hmotná škoda odcizením a poškozením byla

vyčíslena na 10 500 korun,“ uvedla
k první krádeži Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Druhý zlodějský grázl si tentýž den
večer vybral auto na Přemyslovce. „Ze
spáchání přečinu krádeže vloupáním
je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se v pátek 5. června ve večerních
hodinách vloupal do osobního vozid-

la Volvo, které bylo zaparkované na
ulici Přemyslovka v Prostějově. Rozbil na něm jedno z oken a z vnitřních
prostor odcizil zde ponechanou
brašnu s notebookem značky Lenovo. Škoda odcizením byla vyčíslena
na deset tisíc korun, poškozením
pak na další čtyři tisícovky,“ poskytla
informace k druhému případu Urbánková.
(mik)

Nenapravitelná
straka
Krádež peněženky z kabelky
ze dne 26. dubna tohoto roku
v jednom z prostějovských supermarketů se podařila objasnit policistům z obvodního oddělení Prostějov 1. Pachatelkou
byla zjištěna jednadvacetiletá
žena, která byla již v roce 2013
za obdobný čin odsouzena
Okresním soudem v Olomouci.
Protože v tomto případě byla
v odcizené peněžence, kromě
jiných věcí, i platební karta
k bankovnímu účtu, je pachatelka podezřelá nejen z přečinu
krádeže, ale také z přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměňování platebního prostředku. Ženě hrozí trest odnětí
svobody od šesti měsíců až na
tři léta.

Nechal si přivolat policii:
O zloděje naštěstí nešlo,
NECHTĚJÍ MI UŽ NALÍT! opilec se jen opíral o auto...
PROSTĚJOV No to už je vrchol
všeho... Strážníci řešili během
nedělního rána z předminulého
víkendu případ, který snad ještě
nepamatují. Pod obraz zpitý muž
si nechal přivolat policii kvůli
tomu, že mu v baru nechtěli nalít
další alkohol!
„V neděli jedenatřicátého května
o půl šesté ráno zvonil podnapilý
muž na domovní zvonek u rodinného domu a dožadoval se příjezdu
policie. Bydlící toto jednání skutečně telefonicky nahlásil na linku 156.
Vyslaní strážníci na místě zjistili, že

jde o člověka, kterému v restauraci
již nemínili nalít alkoholické nápoje,“
popsala zarážející chování muže pod
silným vlivem alkoholu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. „Muž se totiž s tímto postupem obsluhy nechtěl za žádnou
cenu smířit a ve svém rozpoložení nerozeznal pochybení ve svém jednání.
Celou věc ale po zásahu strážníků následně pochopil a z místa odešel,“ dodala Adámková s tím, že obsluha restaurace v centru města se zachovala
správně, neboť opilému nelze podle
zákona prodávat lihoviny.
(mik)

PROSTĚJOV Majitelka osobního
auta, která zaparkovala u hlavního
nádraží, byla o chvíli později
v šoku. Opilý chlápek se podle jejího názoru pokoušel vloupat do
vozu, až přivolaní strážníci ale přišli
na to, že všechno je trochu jinak...
„Alkoholem ovlivněný muž se
v pondělí prvního června opakovaně
dotýkal zaparkovaného vozidla, které
stálo před budovou hlavního nádraží.
Jeho jednání spatřila majitelka vozu,
která nabyla dojmu, že jde o osobu
s nekalými úmysly. Své podezření
o jeho snaze vloupat se dovnitř nah-

lásila prostřednictvím linky 156,“
informovala Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Na místo okamžitě vyrazila hlídka
strážníků, která však zjistila, že
zmíněný chlapík se jen o vůz opírá.
„Byl totiž opilý a nebylo mu nejlépe.
Strážníkům se podařilo zkontaktovat
jeho známého a ten se následně o něj
postaral. Na vozidle nevznikla žádná
škoda a celé dění bylo zaznamenáno
pomocí kamerového dohlížecího systému,“ sdělila mluvčí prostějovských
strážníků. Případ se tak vyřešil
pouhou domluvou.
(mik)

Foto: 123rf.com
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s městskou policií

„Horolezce“ sundali
ze střechy
Předminulou sobotu 30. června
před devatenáctou hodinou nahlásil muž na linku 156 pohyb
dvou chlapců po sedlové střeše
bytového domu. Nahoru se dostali po lešení. Hlídka prošla celou ulicí, snažila se hochy objevit,
což nebylo snadné. Zdola totiž
nebyli vidět a na volání nemínili
reagovat. Až jedna z bydlících
upozornila strážníky na místo,
kde se tito dva výtečníci nacházeli. Všimla si jich z okna svého
bytu, jak se krčí a schovávají
u komína. Na místo byli přivoláni
hasiči. Posléze hlídka oba „horolezce“ ve věku 12 a 15 let dopravila do místa bydliště, kde byli
předáni rodičům. Ti už si s nimi
snad poradili jaksepatří...

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ
TŘI MLADÍ OPILCI V AUTĚ. Který z nich řídil?
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

PROSTĚJOV Koncem letošního února odjeli rodiče
Dominika O. na hory. Tehdy
ještě ne osmnáctiletý mladík
nelenil a uspořádal doma pořádnou pařbu. V jejím průběhu však trojice na mol opilých
kamarádů sedla do auta a jela
navštívit slečnu do sousední
vesnice. Přestože mohlo dojít
k velkému neštěstí, nestalo se
nic horšího než to, že cestou
potkali policejní hlídku. A od
Ležela před
té doby se všichni tři mladíci
panelákem
začali zaplétat do svých lží...
V neděli 31. května po třiadvacá- Minulé úterý bylo u prostěté hodině objevil muž před pane- jovského soudu zase živo
lovým domem ležet na zemi bez- a Večerník byl přitom!
domovkyni. Dechovou zkouškou
u ní bylo naměřeno 2,09 promile
alkoholu. Její chování bylo zcela
nekontrolované, zmatené, a proto bylo přistoupeno k převozu na
záchytnou stanici
s
do Olomouce.

KRONIKA

Prostějovský tribunál rozmotává kauzu plnou lží...

Vůz s opilými mladíky chtěli policisté zastavit, ale oni ještě předtím
stihli zajet na polní cestu. Policisté sice jeho osádku odchytili, za
volantem už však nikoho nenašli.

Podle tvrzení obou mužů zákona měl řídit Vlastimil H., který
na místě nadýchal 2,4 promile
alkoholu. „Auto projelo kolem
nás, jsem z praxe zvyklý sledovat
řidiče. Když jsme toho mladíka
potkali na polní cestě, neměl jsem
pochyby o tom, že právě on řídil,“
prohlásil u soudu zkušený policista Zdeněk Fryc.
Jenže obžalovaný Vlastimil H. si
stál za tím, že on neřídil. Naopak
k řízení pod vlivem alkoholu se
přiznal někdo jiný. „Auto měl řídit
Pavel, jelikož byl hodně opilý, tak
jsem řídil já,“ řekl Dominik O.,
který ovšem v té době ještě vůbec
neměl řidičák. Proč tento mladík
takto zásadně změnil svoji výpověď? „Bál jsem se rodičů. Když
jsem se jim přiznal, tak mi ovšem
nevěřili,“ dodal Dominik O. Stejně skeptický byl k jeho výpovědi
i soudce Petr Vrtěl. Dominik O.
totiž na rozdíl od svých parťáků
neměl osmnáct let a policisté mu
také naměřili nejméně alkoholu.
„Uvědomujete si, že pokud chcete
chránit kamaráda a křivě vypovídat, tak byste se dopustil trestného
činu?“ upozornil jej soudce Petr
Vrtěl. Odpovědí mu bylo mlčení...

Loupil v Olomoucké
a dopadli ho!
Předminulý pátek 29. května, asi
hodinu po půlnoci se čtyřiadvacetiletý cizinec vloupal do prodejny
v Olomoucké ulici v Prostějově,
kde si do přinesené tašky uložil 484
krabiček cigaret různých značek v
hodnotě 39 689 korun. Při činu byl
však vyrušen policejní hlídkou, a tak
svůj lup na místě zanechal a z místa
se pokusil uprchnout. Policisté ho
však dostihli a zadrželi.

Podváděl při úvěrech

Z trojice mladíků byl před soud postaven Vlastimil H. Jeho kamarád se však
u soudu přiznal, že řídil on. Mluvil ovšem pravdu?
Foto: Martin Zaoral
Nicméně „novou“ verzi potvrdil i tře- by měl mít spíše z toho, že při řízení
tí z mladíků. „Bylo to moje auto. Měl v opilosti mohl někoho zabít. „Je
jsem řídit, ale bál jsem se, že přijdu smutné, že stejně jako vy přemýšlí
o řidičák, takže si klíče od auta vzal většina lidí,“ povzdechl si Petr Vrtěl.
Dominik,“ vypověděl Pavel S., kte- Rozsudek v této věci dosud nepadl,
rý jaksi zapomněl na fakt, že strach hlavní líčení bylo odročeno.

Policejní komisař zahájil trestní
stíhání jednatřicetiletého muže z
Prostějovska, který byl obviněn
ze spáchání přečinů úvěrového
podvodu a podvodu. Od listopadu
2012 do července 2014 si v celkem
šestnácti případech sjednal půjčky,
nebo nakoupil zboží na úvěr. Tyto
své pohledávky nedoplatil a z vypůjčených dvou set tisíc korun mu
zůstalo nesplaceno téměř stopětatřicet... Muž při sjednávání smluv
záměrně zamlčel podstatné, nebo
uváděl nepravdivé údaje. V případě
prokázání viny a odsouzení muži
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let, nebo
peněžitý trest.

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM
Potili se při požárech, na cvičení i s „rozzuřeným hmyzem“
PROSTĚJOV Dopravní havárie, požáry, technické zásahy, jedna patálie
s vyvráceným stromem při vichřici
a těžké cvičení.Takto jednoduše by se
dala shrnout činnost prostějovských
hasičů během uplynulých týdnů.
Na některé podrobnosti se Večerník
zeptal Jozefa Nováka (na snímku), ředitele Územního odboru Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje Prostějov.
Nároèné vyprošťování

Šéf prostějovských hasičů se vrátil ještě jednou
k nebývalému zásahu při dopravní nehodě,
o které Večerník obsáhle informoval v pondělí
25. května. O čtyři dny dříve dvě osobní vozidla
po kolizi na rychlostní komunikaci nedaleko sjezdu na Vranovice-Kelčice vyletěla z jízdních pruhů
a skončila v hlubokém srázu mimo vozovku. Jedno z nich navíc zůstalo v potoku. „Byl to hodně
náročný zásah, který si vyžádal maximální úsilí
hasičů. Ve vozidlech cestovali naštěstí pouze řidiči,
jednoho z těžce zraněných šoférů hasiči vyprostili

pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení
odstřižením části střechy a bočních sloupků vozidla a transportovali jej těžce dostupným terénem
k leteckému převozu do nemocnice v Olomouci.
Druhého řidiče na místě rovněž ošetřila osádka
sanitky. Hasiči po skončení záchranných prací
obě vozidla zabezpečili proti úniku provozních
kapalin a případnému možnému vzniku požáru,“
popsal Jozef Novák.

V Olšanech shoøelo auto

Hasiči také za uplynulou dekádu vyjížděli ke
čtyřem požárům, z nichž tři byly drobnějšího
charakteru. „Jeden požár však způsobil škodu za
pětačtyřicet tisíc korun. V pátek dvaadvacátého
května byl těsně po páté hodině ranní oznámen
na naše operační středisko požár osobního vozidla zaparkovaného na parkovišti v Olšanech
u Prostějova. K případu vyjeli profesionální hasiči
Strom spadl na dráty
z Prostějova a dobrovolní hasiči z Olšan, kterým
Předminulou sobotu 30. května v podvečer se během několika minut podařilo požár zlikvivyjížděly jednotky profesionálních i dobrovol- dovat. Jeho příčinou byla technická závada na
ných hasičů zejména na Olomoucku a Prostě- motoru,“ sdělil Novák.
jovsku odstraňovat popadané větve a stromy
Cvièení dalo zabrat
na komunikacích a drátech elektrického vedení. „Bouřka, která se Olomouckým krajem Tradiční velké cvičení, letošní ročník Rallye
přehnala po patnácté hodině, zasáhla Prostě- Hamry, absolvovalo v sobotu 23. května devět
jovsko naštěstí jen částečně. Na rozdíl od kole- hasičských družstev. „Soutěž i tentokrát prověřila
gů z Olomoucka jsme zasahovali pouze v jedi- schopnosti profesionálních i dobrovolných hasiném případě, a to o půl šesté v podvečer mezi čů v simulovaných situacích, běžných z reálu zásaStínavou a Malým Hradiskem. Vlivem silného hových situací, mezi které patří požáry, dopravní
větru tady spadl strom na dráty elektrického nehody či záchrany osob či zvířat. Samotné
vedení a vzápětí na silniční komunikaci,“ řekl hasiče na více místech zaskočilo chování zúčastněných osob při simulovaných situacích. Opilý
šéf prostějovských hasičů.

řidič traktoru, křičící žena u zatopeného domu
či nezadržitelná dcera s matkou ve snaze pomoci otci z hořícího domu, je jen malým přiblížením perliček z letošních závodů Rallye Hamry,“
usmál se ředitel Územního odboru Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje Prostějov. Jak dodal, v tradiční náročné soutěži vyhráli
plumlovští hasiči.
Za posledních čtrnáct dní vyjeli hasiči na Prostějovsku celkem k devětatřiceti událostem.
Tradičně největší počet tvořily technické
zásahy, kterých bylo celkem osmnáct. „Do
těchto zásahů počítáme i výjezdy hasičů na likvidaci nebezpečného hmyzu, kterých pomalu
v našich statistikách přibývá. Může za to zejména teplé počasí posledních dní. Na Prostějovsku
jich za uvedené období bylo celkem pět. Hasiči k
těmto zásahům vyjíždí pouze tehdy, pokud hrozí

jakékoli nebezpečí, například pobodání dítěte, seniora nebo alergika. Minulý týden se roj usadil například na dětském hřišti, školce nebo na veřejné
pozorbudově. Musím všaku
však uupozorkud by se takkstalo
nit, že pokud
stalo
dě v dostatečné
dostateečné
na zahradě
lí, je
vzdálenostiti od obydl
obydlí,
derravhodnější zavolat deramu, ktetizační firmu,
zpečný
rá nebezpečný
likvihmyz zlikviveduje,“ uveef
dl Jozef
Nov á k .
(mik)

“

Roje včel a vos likvidujeme jen
v případě nebezpečí. Jinak nechť lidé
volají deratizační firmy!

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
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 Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

Foto: archiv Večerníku

PAVEL SEKANINA

JÚLIUS ILEŠ

se narodil 19. září 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 2. června
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 179 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědošedé vlasy a nosí knír i plnovous.

se narodil 15. května 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. června
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy. Bližší údaje nejsou známy.

PATRIK HORVÁT

LUDĚK KŘUPKA

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má obézní postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. května
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 36 let, měří mezi 165 až 175
centimetry, má střední postavu, šedé
oči a hnědé až ryšavé vlasy.

Jako by nikoho nedokázaly odradit ani hrozby vězením, ztráta
řidičského průkazu a opravdu
tučné pokuty! Během pondělních
masových policejních kontrol nachytali strážci zákona na silnicích
Prostějovska za pouhých pět hodin hned osm opilých řidičů. Vrchol všeho nastal o den později...

7+6
V úterý ráno se totiž honili policisté mezi Stařechovicemi a Služínem s řidičem, který jim chtěl
ujet. A dobře věděl proč! Za
volant totiž usedl poté, co celou
noc „pařil“. Jak sám policistům
přiznal, před jízdou vypil sedm
piv a šest velkých rumů! Není
divu, že nadýchal 1,83 promile, což on sám směšně nazýval
zbytkovým alkoholem!

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Masožravé DNA

Tak jsem právě za odborné asistence kolegyň z práce dorazila
až morbidně velké grilované
vepřové koleno a musím říct, že
jsme se všechny řádně zapotily.
Zdlábnout takové kusisko
masa není nic snadného, když
se nějakou dobu před tím snažíte o něco, čemu se říká střídmé stravování, které v mém
případě sestává z celodenního
hladovění, na večer završeným
vlčím hladem, při němž jsem
schopná slupnout zbytky od
oběda, narychlo usmaženou

topinku nebo prostě cokoliv,
na co mi v ledničce padne zrak.
A i když z duše miluju rajčatový salát, prostě si nedovedu
představit to utrpení, jaké musí
zažívat vegetariáni, kteří si odpírají pokušení zakousnout se
do šťavnatého masíčka. Samozřejmě jsem milovnicí zvířat
a život bez psa, kočky, hada
nebo křečka po boku si nedovedu představit. Bohužel, mí masožraví předkové mi do vínku
věnovali lásku jak ke zvířatům,
tak i k řízku, tlačence a peče-

né kuřecí nožičce, kterým dám
kdykoliv přednost před polystyrenovými rýžovými chlebíčky,
a to i kdybych díky nim měla
naráz zhubnout o dvě velikosti.
Je mi jasné, že nejsem právě
IN, když si v restauraci objednám poctivou porci guláše namísto střídmého salátku
s čerstvým, pokud možno rovnou
kozím sýrem. I po tom zeleninovém a luštěninovém nátlaku si
ale stále myslím, že zelenina nejlépe chutná propasírovaná přes
prase. Jak jste na tom vy?

K
Michal
KADLEC

KDO
CI
Ě
V
VLASTNĚ
VYHRÁL?

Tak nám všem pan soudce zamíchal
už rozdanými kartami! To, že smlouva
o výstavbě Galerie Prostějov se společností Manthellan nestojí zrovna na
pevných základech, věděl každý, ale za
neplatnou ji prohlásil až soud. Otázkou
ale je, kdo vlastně tímto rozhodnutím
vyhrál a kdo je poražen?!
Opoziční zastupitelé v čele s Janem
Navrátilem a Alešem Matyáškem si na
boji za záchranu Společenského domu
založili ostrou předvolební kampaň
a de facto celou politickou kariéru.
Proto ta jejich současná „škodolibá“ radost ani nepřekvapila. Ale ptám se znovu, jsou opravdu tito pánové vítězem?

Jen naivní člověk by si myslel, že se
Manthellan a nejspíše i samotné
město proti rozsudku neodvolá. Celá
kauza se tak může protáhnout o další dlouhá léta. O dvě, tři nebo pět?
Těžko říct. Každopádně Společenský
dům bude i nadále chátrat, protože
si nemyslím, že současní radní zruší
i výběrové řízení z roku 2009, pošlou
Manthellan k šípku a začnou investovat peníze do rekonstrukce „kulturáku“ v současné podobě.
Především šachisté vědí, co je to pat.
A v patové situaci jsme se teď na několik let v Prostějově ocitli. Takže, ptám
se potřetí, kdo vlastně vyhrál?
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Ahoj všichni. Máme sice už
červen, ale stejně se nám ještě
v hlavách motají vzpomínky na
hokejové mistrovství světa, na
úžasnou atmosféru v halách,
na loučení velkého „JARDY“,
na neuznaný gól s Kanadou
a já také ještě vidím okolo sebe
spoustu vlajek vlajících na všech
možných místech, od oken domů
až po střechy aut.
A víte, že jsme tím vyvěšováním
porušovali zákon? To se divíte, co?
Ano, máme tady zákon 352/2001
Sb., kterým nám to hlavy pomazané pěkně nalajnovaly. Máte
tam časy, polohy a dokonce
i pokuty, když to děláme špatně.
Souhlasil bych s tím, že by se na
vlajku neměly malovat nápisy,
neměly by se věšet špatně, ale
jestli si ji vyvěsím kromě státního
svátku i v době, kdy se děje něco
mimořádného, kdy se národ spojuje a je zas jednou na sebe hrdý,
mi připadá podivné. Zejména
v případě, a to mi potvrdí všichni,
kdož přišli do styku s EU projekty,
musíte mít v rámci takzvané publicity“ vlajku Evropské unie, tedy
pseudosoustátí uměle existujícího,
natištěnou pomalu i na spodním
prádle a to třeba v rámci takzvané
udržitelnosti třeba deset let!
NeustáleseposmívámeAmeričanům,
že nemají skoro žádnou historii, ale
tam narazíte na americkou vlajku
takřka všude. A proč? Oni jsou totiž
hrdí na každý den, kdy existují, a ta
vlajka není jen hrdostí při sportu, ale
třeba i hrdostí na své vojáky, kteří za
ně bojují se světovým terorismem, na
všechny historické osobnosti, kterých
si umí vážit.
A my? Máme omezující zákon
o vlajkách. Proč třeba v Prostějově
nevlají vlajky na podporu vojáků
na misích, a to tady máme hned
dvě jednotky, proč není stožár
a vlajka u pomníku T.G.Masaryka,
prvního prezidenta? Stydíme se
snad za to, že jsme, že existujeme?
Unijní fangle si vlají, kdy chtějí,
ale ta naše vlát nesmí? To jsme to
tedy, vážení, dopracovali s tou naší
národní identitou.
Tak ahoj zase příště,
váš Marty

HLAS LIDU KAUZA TUHÝ: podvádějte ve velkém,
HLAS BOŽÍ
Proè to zakázali?

Jako v Kocourkovì

Rád bych reagoval na dopis pana
Doležala, který si stěžuje na občasné
parkování kamionů na sídlišti Hloučela. Pravděpodobně trpí takzvanou
truckfobií, neboť neuvedl důvod,
proč mu vozidla na tomto místě zavazí, a ze stylu psaní bych i tipoval,
že mu vadí naprosto všechno. Měl
by si uvědomit, že zde řidiči třeba
čekají na vykládku s akčním zbožím,
na které bude například i pan Doležal čekat již hodinu před počátkem
otevírací doby před svým supermarketem. Lidé by si měli uvědomit, že
řidič je rád, když může strávit nařízený denní odpočinek někde, kde
si může nakoupit stravu a přečkat
noc beze strachu, že bude vykraden
někde u lesa za městem. Zastupitelé
by se také měli zabývat otázkou, proč
zakázali ve městě stání a nevymezili
místo pro tento způsob odstavení
tak, jako to je ve slušných městech
běžné. V Přerově například bezplatně v ČSAD, odkud je rozumná docházková vzdálenost do centra. Tito
věční stěžovatelé jsou důvodem,
proč jsem volant opustil a proč republika trpí nedostatkem řidičů. Jen
tak dál!
Patrik Slováček, Prostějov

Nevěřila jsem vlastním očím, když
jsem minulý týden v podvečer procházela okolo Smetanových sadů
a probíhalo umělé zavlažování tohoto parku. To samozřejmě není na
škodu, jenomže kdyby v tu chvíli
zrovna nelilo jako z konve! Zalévání
trávníků během deště mi připadá
jako v Kocourkově...
Božena Straková, Prostějov

najdete nás na

pro soudy je to formalita
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Velmi prázdné gesto

Karel Kavička, Jana Zikmundová
a Létající rabín. Jistě, dvě nesporné
osobnosti, a o něco méně známá kapela. Všichni vrátili Cenu města Prostějova na protest proti účasti KSČM
v radniční koalici. Budiž, ani mně se
nelíbí, že jsou komunisté ve vládě,
i když zatím naštěstí jenom v té městské. Jenomže toto gesto mi připadá
jako velmi prázdné. Všem třem totiž
toto prestižní ocenění schvalovali titíž komunisté, proti kterým teď zmíněné osobnosti brojí. A pokud vím,
u samotného předávání cen byl například i komunista a současný radní
Josef Augustin! To zmíněným osobnostem už tehdy nevadilo? Proč neprotestovali tenkrát?
Jiří Pokorný, Prostějov

www.
vecernikpv.cz
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rantišek Tuhý OP Prostějov nezpůsobil žádnou škodu. Dokonce si klidně mohl nechat tajně vyplatit
více než oněch šestadvacet milionů
a nějaké drobné. Že to všechno přitom celé čtyři roky tajil před ostatními majiteli podniku? Nenechte se
vysmát, vždyť to nic není...
ěmito několika málo větami
se dá shrnout úterní rozsudek
Vrchního soudu Olomouc. Zbytek
už je jen omáčka. Například to, že „na
své“ si nepřišel jen Tuhý, ale i další

T

Snad každému z Prostějovanů se zvedl tlak i žaludek! Stačilo jedno rozhodnutí Vrchního soudu Olomouc a někdejší neomezený
vládce zkrachovalého OP Prostějov František Tuhý je náhle čistý
jako lilie. A to i přesto, že si sám sobě schválil odměny přesahující
částku šestadvaceti milionů korun a ještě nedávno za to měl jít
na pět let do vězení. Nikoho přitom neuklidní fakt, že se to v této
republice dalo čekat. Bohužel se potvrdilo, že policejní a soudní
aparát je u nás schopen si „došlápnout“ na pouliční zlodějíčky
a podobné existence. Na ty, kteří se díky podvodům dostali k velkým penězům, je však dlouhodobě krátký. Jak je to možné?
manažeři (Kořínek, Kučera, Žák...),
kterým jejich astronomické odměny
schvaloval právě generální ředitel.
Stejně jako to, že v roce 2008, kdy
Oděvní podnik šel hluboce do ponoru, byl František Tuhý od kormidla
odstaven. Rabovat na palubě potápějící se lodi pak dostali možnost jiní
a Tuhý tomu z pozice předsedy dozorčí rady pouze přihlížel.
e naprosto šokující, jak diametrálně rozdílné může být rozhodnutí
dvou nezávislých soudů. Zatímco
předseda senátu Krajského soudu
Brno Tomáš Kurfiřt poslal Tuhého za
zpronevěru na pět let do vězení a udělil mu povinnost uhradit způsobenou
škodu, jeho kolega z Olomouce Petr
Angyalossy toho samého Františka
Tuhého na základě stejných důkazů
zcela zprostil viny. Podle něj fakt, že

J

si sám sobě nechal vyplatit miliony
korun, není zpronevěra. Je to pouze
formální pochybení...
ohle prostě selský rozum nikdy nepobere. Jestliže jeden
ze dvou vlastníků restaurace vezme
ze společné kasy deset tisíc korun
a tomu druhému o tom nic neřekne, jedná se o zpronevěru, případně
o krádež. Pokud však František Tuhý
ze společné kasy OP vzal přes šestadvacet milionů korun a před dalšími
majiteli (akcionáři, členy představenstva) to prokazatelně zatajil, pak
se dle olomouckého soudu jedná
pouze o něco, co prakticky nestojí za
řeč. Vždyť si klidně mohl vzít (zpronevěřit, ukrást) ještě mnohem víc!
Dá se tohle vůbec pochopit?
odobná soudní rozhodnutí
mají širší dopad na obecné vní-

T

P

mání spravedlnosti u nás. Nelze se
pak divit, že se celá řada lidí domnívá, jak jsou soudy zbytečné a jejich
rozhodnutí zásadně ovlivňuje korupce. A to přesto, že platy soudců
se neustále zvyšují. Pokud budou
brát hodně, pak prý nebudou úplatní. Ale není výše úplatku pouze
přímo úměrná výši platu? Vždyť je
všeobecně známo, že s jídlem roste
chuť...
několikaleté osobní zkušenosti
mohu říct, že rozhodnutí prostějovského soudu minimálně v trestních věcech takovým tlakům nikdy
nepodléhala. Jenže v Prostějově se
řeší trestní kauzy, kde jde o výrazně
méně peněz a coby obžalovaní zde
vystupují lidé, kteří nemají tak bohatou síť kontaktů jako například bývalý
„kamarád“ Václava Klause a dalších
vrcholných představitelů této země.
Za takových okolností se však nelze
divit, že si František Tuhý v souvislosti se svojí další obžalobou týkající
se nevýhodného nájmu firemních
prodejen nepřál být souzen právě
v Prostějově...
tak, ať dělají policisté, státní zástupci i mnozí soudci, co chtějí,
stačí jedno nepochopitelné rozhodnutí a důvěra občanů ve spravedlnost
je fuč. A tisíc jiných, správných, na
tom už těžko něco změní.

Z
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Děti, pejsci

LICISTŮ

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Andrea BUREŠOVÁ
31. 5. 2015 50 cm 3,10 kg
Malé Hradisko

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 vašii
budoucnost!

SOS DĚTSKÉ VESNIČKY pomohou

letos v Prostějově padesáti dětem
PROSTĚJOV Sdružení SOS dětských
vesniček, které v těchto dnech slaví
45. výročí otevření první SOS dětské
vesničky v České republice, zahájilo
1. června 2015 svou činnost v Prostějově.
Z nedalekého Přerova sem byl rozšířen
program SOS Kompas, který poskytuje
preventivní péči rodinám ohroženým
odebráním dítěte.
K rozšíření programu došlo na základě zájmu samotného vedení města Prostějov, kde nyní zcela
chybíorganizace,kterébysesociálněaktivizačními
službami zabývaly. SOS dětské vesničky realizují s velkým úspěchem program SOS Kompas
v Přerově a dalších městech Olomouckého
kraje již třetím rokem a dosud zde pomohly
174 dětem.
„Velice nás potěšilo, že zájem o náš program SOS Kompas vyšel přímo ze strany
města, které nás požádalo o pomoc při
řešení problémů místních rodin,“ říká

Cyril Maliňák, ředitel programů SOS
dětské vesničky Chvalčov, jejíž součástí je
i SOS Kompas v Prostějově. „Podle potřeb
a požadavků města jsme připraveni program
do budoucna dále rozšiřovat,“ dodává.
Na novém programu SOS Kompas v Prostějově
se budou v tomto roce podílet dvě sociální pracovnice, které by měly pomáhat čtyřiadvaceti
rodinám a zhruba padesáti dětem. Jejich cílem
bude stabilizovat ohrožené rodiny, které se
nachází ve složité sociální či materiální situaci,
a předejít tak odebrání dítěte.
Terénní sociální pracovníci s rodinou pracují
přímo v jejím přirozeném prostředí a pomáhají jejím členům vyrovnat se s nepříznivou

životní situací a efektivně ji řešit tak, aby rodina mohla zůstat kompletní a vytvářela zdravé
prostředí pro výchovu dětí. Ohroženým
dětem pomáhají zejména s přípravou do školy,
pravidelnou školní docházkou i rozvojem jejich schopností a dovedností. Rodiče pak učí
správnému hospodaření, péči o domácnost
i o děti a pomáhají jim řešit nezaměstnanost,
zadlužení či nevhodné ubytování.
SOS dětské vesničky zahájily program
SOS Kompas v roce 2013 a od té doby jej
rozšířily do Olomouckého, Jihomoravského
a Karlovarského kraje. V loňském roce SOS
Kompas pomohl napříč Českou republikou
224 dětem z více než stovky rodin. (red)

Děti slavily svůj mezinárodní den...

Maruška přepočítává jednotlivé postavy z Dvanácti měsíčků.

ČECHY POD KOSÍŘEM Ke „Dni dětí“
pořádala obec Čechy pod Kosířem ve
spolupráci se základní a mateřskou školou, TJ Sokol a MO ČSSD už 25. ročník
Cesty pohádkovým parkem. A trochu
pohádkové atmosféry přidala i příroda,
když na účastníky okolo třetí hodiny
odpolední seslala velkou bouřku.
Děti plnily úkoly na sedmi stanovištích pohádkových postav, z nichž byli zastoupeni

Foto: ZŠ Čechy pod Kosířem

Dvanáct měsíčků s Maruškou, Křemílek
s Vochomůrkou, indiáni, rytíři, postavy ze
seriálu SpongeBob, Bílá paní a tradiční vodníci. Děti na stanovištích dostávaly razítka a po
splnění všech úkolů je čekala sladká odměna.
Oslavy „Dne dětí“ pak pokračovaly na zahradě multifunkční budovy, kde byla pro
děti připravena diskotéka Ládi Sovjeta,
skákací hrad a bohaté občerstvení v podobě dobrot z udírny.
(tok)

Den dětí na „Melantrišce“
PROSTĚJOV Už předminulý pátek
29. května 2015 oslavila „Základní škola
Melantrihova v Prostějově Mezinárodní
den dětí. Letos vše probíhalo pro změnu
venku, v areálu školního hřiště, což byla
po minulých letech, kdy nepřálo počasí,
příjemná změna.
„Děti soutěžily v různých disciplínách
a za získané body pak mohly nakupovat
v ´obchodě´ sladkosti a drobnosti. Spolu
s pedagogy se na organizaci podíleli žáci třídy
7.A, kteří připravili různá stanoviště a pomáhali mladším spolužákům. Děti si vyzkoušely
sportovní disciplíny, jako například discgolf,
hod na cíl, střelbu na branku, slalom s overbalem. Svoji obratnost prověřily na „elektrické
vlně“. Skládaly puzzle, lovily ryby, skákaly v pytli, jezdily na motokárách a k tomu všemu jim

Foto: archív ZŠ Melantrichova

hrála příjemná hudba. Třešničkou na dortu
byl skákací hrad a skluzavka, kterým nakonec
neodolali ani starší žáci,“ prozradila Večerníku
Mgr. Šárka Dědochová s tím, že společnost
Happysnack navíc pro všechny připravila
ochutnávku zdravých dobrot. „Po takto
příjemně stráveném dni se některým dětem
ani nechtělo odejít domů. Na další den dětí se
těšíme zase za rok,“ dodala spokojeně. (pk)

15041710388

PROSTĚJOV Mateřské centrum
Cipísek oslavovalo „Den dětí“ celý uplynulý týden a ve všech programech.
Skupinám rodičů s dětmi, kterým to
počasí dovolilo, byl připraven program
venku. Nechybělo tak skákání v pytli,
hod na kuželky, chytání bublin, tvoření
ani balonky ani sladká tečka nakonec.
„V následujících červnových týdnech
Foto: archív MC Cipísek
pomalu končí poslední letošní cyklus
programů pro rodiče s dětmi od miminek tábory a příprava na další školní rok,“ propo předškoláky. O prázdninách čekají zradila Markéta Skládalová z MC Cipísek.
mateřské centrum oblíbené příměstské
(pk)

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

LUCKY

svého pána bude oddaným a věrným parťákem. Bez
problémů se snese s fenkou i pejskem, na vodítku chodí
pěkně, netahá. Vhodný k dětem.

MIRIAM

je úžasná psí dáma, představitelka plemene staford, jejíž věk je odhadován mezi třemi až čtyřmi lety. Svému pánečkovi bude tou

nejlepší kamarádkou. Je to velmi vyrovnaná a přátelská fena,
která miluje lidi. Mazlení si strašně užívá, přede jako kočka.
Vhodná k dětem.

v kraji...

Park v Čechách pod Kosířem
se změnil na pohádkový

Cipísek se bavil pořád!

je kouzelný kříženec malého vzrůstu, ve věku zhruba dva až tři
roky. Je velmi milé a přátelské povahy, velký mazel. Pro

netové stránky www.vecernikpv.cz

DAVIDOV

je úžasný pejsek malého vzrůstu, který má asi dva roky. Na

každém svém kroku rozdává úsměv na potkaní, má přátelskou a vyrovnanou povahu. Šťastný bude doma, kde
bude moci být svému pánečkovi na blízku. Bz problémů se
snese s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá.

RIA

je kříženka malého vzrůstu ve věku cca pěti roků. Pokud jí dáte

šanci na nový domov, bude šťastná a jako bleška vám
to vrátí svojí oddaností. Miluje lidi a moc by si přála mít
někoho jen sama pro sebe. V povaze je to velmi hodná
a vyrovnaná fenka, která bude skvělou parťačkou.

Anketaaneb
ptali jsme se v ulicích

JE V PROSTĚJOVĚ
DOSTATEK POLICISTŮ
V ULICÍCH?

NE

,CMFQMC\WLGVGVGPVQITCHPCMCåFÆJQ
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Prostějovský primátor Miroslav Pišťák
si ale nemyslí, že by měl nízký počet policistů zdejšího územního odboru nějaký vliv na úroveň zajištění bezpečnosti
ve městě i okolí. „Nerad se vměšuji do
interních záležitostí policie, na to ostatně
ani moje pravomoc nestačí. Nízký počet
strážců zákona v Prostějově naštěstí nijak
kriminalitu neovlivňuje. Samozřejmě bych
byl radši, kdyby policistů bylo více, občané
tohoto města i okolních obcí by si to zcela
jistě zasloužili. Co ale vždy můžu, když se
mi něco nelíbí, je požádat Policii České republiky o daleko větší součinnost při zajišťování bezpečnosti a pořádku, zejména ve
spolupráci s našimi strážníky městské policie,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák. Jak dodal, v posledních letech jej
těší snižující se kriminalita ve městě a ruku
v ruce i fakt, že prostějovská státní policie
vykazuje vůbec největší objasněnost spáchaných případů trestné činnosti. „Při tak
nízkém počtu policistů klobouk dolů,“ uzavřel toto téma první muž radnice.

0$5.e7$3,92æ.29É
35267ħ-29
„Podle mého názoru by policistů
v ulicích mohlo být určitě více, těch
není nikdy dost. V ulici, kde bydlím,
pravidelně jednoho policistu vidívám,
dále ještě vím, že se pravidelně vyskytují u radnice, ačkoliv nevím, zda jsou
zrovna tam potřeba.“ (úsměv)

NE

0$5,(9<0$=$/29É
35267ħ-29
„Policistů v ulicích by mělo být více,
než je tomu nyní. Žádné hlídky téměř
nepotkávám, a to ani v místě mého
bydliště. Možná někde jsou, ale mnohdy to je tam, kde není potřeba. (úsměv)
Určitě je na místě posílit hlídky zejména ve večerních hodinách.“
Ptala se Aneta Křížová

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Jak Večerník v minulosti již několikrát informoval, na konci roku 2016 končí dlouholetá smlouva na zajišťování komunálních služeb
pro město se společností .A.S.A. Technické služby. Na radnici tudíž nyní
probíhají horečné přípravy podmínek
výběrového řízení. Je zřejmé, že o tuto
zakázku bude určitě obrovský zájem
a vše bude navíc bedlivě sledováno
nejen opozicí. Jestliže totiž půjde až
o desetiletý smluvní vztah, půjde
o miliardový kšeft!
„Ano, přípravy veškerých podkladů
a dokumentů jsou v plném proudu

tak, abychom připravili kvalitní
a naprosto neprůstřelné výběrové
řízení. Co si budeme vykládat, soutěž
o tak obrovskou zakázku jsme ještě
nevyhlašovali,“ poznamenal Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Rada města předminulý týden uložila
speciální pracovní skupině zpracovat
zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro jedno řízení na jediného
dodavatele veškerých komunálních
služeb. „Po zralé úvaze jsme rozhodli,
že konkurz bude vyhlášen na zajištění
všech druhů komunálních služeb, tedy

Dnes zastupitelstvo, a ve čtvrtek
další... MIMOŘÁDNÉ!

PROSTĚJOV Komunální politici
budou mít hodně perný týden.
Primátor Statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák svolal
hned dvě jednání zastupitelstva.
První se koná už dnes od 13.00 hodin, to druhé na podnět opozičních
zastupitelů ve čtvrtek 11. června od
15.00 hodin. Důvod je jednoznačný,
hlavní program se bude točit okolo
soudem vyřčené neplatnosti smlouvy s Manthellanem.
Při řádném jednání zastupitelů
v pondělí 8. června se ovšem dá
rovněž očekávat hustá atmosféra.
Kromě diskuzí o finanční dotaci pro hokejisty se dají očekávat
dlouhé debaty o výstavbě Národního olympijského centra, schválení
prodeje skleníků na pozemcích
u hřbitova či hlasování o závěrečném

Aukce SRAZILY

účtu města Prostějova. Na programu jsou samozřejmě desítky
dalších bodů, převážně v rovině
rozpočtových opatření či majetkoprávních záležitostí.
Mimořádné zasedání zastupitelstva
se pak uskuteční ve čtvrtek úderem
patnácté hodiny. „Primátor města
Miroslav Pišťák ho svolal na základě
žádosti opozičních zastupitelů,“
potvrdila Večerníku Jana Gáborová,
tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějov.
Netřeba snad ani dodávat, že
u obou jednání bude i Večerník.
A může u toho být kdokoliv buďto
osobně, nebo prostřednictvím
přímého přenosu na internetu,
na který si můžete takzvaně
kliknout přes webové stránky města
www.prostejov.eu.
(mik)

lidově řečeno v jednom balíku. Ano,
mohli jsme například kosení trávy, svoz
odpadu, čištění komunikací a další
složky rozdělit a vysoutěžit zvlášť, jsme
ale přesvědčeni, že dohromady je to
pro město mnohem levnější. A navíc
systém, podle kterého nám tyto služby
doposud zajišťovala .A.S.A., se nám velice zamlouval,“ dodal na vysvětlenou
Pospíšil.
Večerník se v této souvislosti zajímal,
kolik v současnosti veškeré komunální
služby stojí a na jakou dobu se bude
ohledně jejích zajištění uzavírat smlouva
s vítězem výběrového řízení... „Ročně

město zaplatí částku okolo sto dvaceti milionů korun. Takže kdybychom
opravdu chtěli uzavřít s někým smlouvu
na deset let, jednalo by se o více než miliardovou zakázku. Zkušenosti z jiných
měst však hovoří o tom, že daleko
lepší je domlouvat se na kratší období.
V komisi zastáváme názor, že smlouvu
na zajištění komunálních služeb je
ideální uzavřít na dobu mezi čtyřmi
až osmi roky,“ nastínil záměry vedení
magistrátu Jiří Pospíšil.
Radní hodlají vyhlásit výběrové
řízení na tuto nadlimitní zakázku
ještě do konce tohoto roku. (mik)

+$9É5,( kotelny
QDÅ6WURMiUQĨ´
PROSTĚJOV
Pro
bezmála
tři miliony korun musí radní
sáhnout do městské pokladny
kvůli havarijnímu stavu kotelny
v objektu Střední odborné školy
průmyslové a Středního odborného učiliště strojírenského
v Lidické ulici. Vedení města se
shodlo v tom, že kotelnu opraví
ještě v letošním roce do zahájení
topné sezóny.
„Rozhodnutí padlo po aktuálním
zhodnocení technického stavu
zařízení při pořizování projektové
dokumentace a na základě opakovaných žádostí vedení školy.
Chceme zabránit případné havárii
kotelny v příští topné sezóně. Co
si budeme vykládat, tu kotelnu mon-
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tovali na škole ještě za hlubokého
socialismu,“ vysvětlil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova. „Rozpočtované
náklady rekonstrukce kotelny podle
projektu činí 2,73 milionu korun.
Se zahájením počítáme v srpnu,“
dodal.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

ceny oprav chodníků „Díky přenosům ze zastupitelstva si občané
PROSTĚJOV Přes čtyři sta tisíc
korun uspořil magistrát díky elektronickým aukcím na celoplošných
opravách chodníků. Díky tomu se
tak bude opravovat i chodník na
Sídlišti Svobody, se kterým se pro
letošní rok vůbec nepočítalo.
„V rozpočtu města jsme měli pro letošní
rok zařazenou na tyto účely částku ve
výši tří milionů korun. Elektronické
aukce však srazily předpokládanou
cenu zakázky na 2 504 700 korun
včetně DPH,“ informoval o dobré
zprávě Jiří Pospíšil, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

mohou udělat názor, jak je kdo konstruktivní,
a jak přínosně jedná,“ míní radní Alois Mačák

Rada města se z tohoto důvodu rozhodla rozšířit původní zakázku na
opravy o chodník na Sídlišti Svobody
před blokem číslo 1. „Tento chodník
bude navazovat na nově opravované
chodníky v Jungmannově ulici
a dále na investiční akci odboru ro- exkluzivní rozhovor
zvoje a investic při budování nové
pro Večerník
cyklostezky a chodníku na ulici
B. Šmerala směrem k ulici Anenská. Michal
Opravou dojde k propojení jednot- KADLEC
livých stavebních akcí,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil s tím, že o opravu chod- PROSTĚJOV Patří k nejzkuníku žádalo v roce 2013 také Bytové šenějším a služebně nejstardružstvo Sídliště svobody.
(mik) ším komunálním politikům

najdete nás na

www.vecernikpv.cz
probudil. Ve vhodnou chvíli...
přesvědčovat o tom, jací jsou na té radnici
vlastně darebáci... Nejlépe se samozřejmě
hodí ti, kteří jsou mediálně využitelní, kteří
dokáží vybudit patřičné negativní emoce.
Důvod k ataku na soupeře se vždy najde,
stejně jako manipulátoři, kteří dokáží ony
emoce nasměrovat potřebným směrem.
A tak se stane, že Létající rabín se po více
jak půl roce po volbách probudí a zjistí, že
na vedení města se podílejí komunisté.
Jaká hrůza!!! Honem je zapotřebí něco
udělat! Doba je, jaká to náhoda, příznivá. Opoziční štvanice na vedení města je
v plném proudu, každá další jedovatá
slina je oponenty současné koalice vítána... Ale možná skupině křivdím a postoj
jejích členů je idealisticky čistý, mnou
naznačené souvislosti pak jen náhodnou
souhrou okolností.
Abych ony pochybnosti rozptýlil, musel
bych ovšem znát odpovědi skupiny na
některé otázky. Například: je legitimní
konfrontovat váš krok se skutečností, že

jste cenu přijali s vědomím toho, že její
udělení schválilo zastupitelstvo s účastí
pěti členů KSČM, kteří všichni hlasovali
pro? Nebo: pokládáte se za demokraty?
Pokud ano, respektujete pravidla stanovená volebním zákonem? Nevadí vám,
že oplácíte všem těm, kteří vám projevili uznání a úctu mincí, která má zcela
jinou hodnotu? V tom, že ve vašem případě není všechno „košer“, mě utvrzuje
skutečnost, že cenu kvůli komunistům
vracíte v Prostějově, zatímco cenu Olomouckého kraje, v jehož vrcholném vedení jsou rovněž významně zastoupeni
komunisté, vás za téměř tři roky vrátit
nenapadlo! Tož tak...
Přeji hodně dalších úspěchů při zprostředkování zážitků z nevšední hudby
židovské komunity všem lidem, bez rozdílu politického přesvědčení.
JAROSLAV ŠLAMBOR,
člen Rady Statutárního města
Prostějova za KSČM

v Prostějově. Sociální demokrat Alois Mačák (na snímku) je
nejen prostějovským radním,
ale zároveň prvním náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje. Večerník se jej v dalším
díle dlouhodobého seriálu rozhovorů se zastupiteli
ptal nejenom na současnou
atmosféru v zastupitelstvu
města, ale také na jednání
s vedením hokejového klubu
a neopomněli jsme ani téma
plánovaného severního obchvatu Prostějova...
ƔƔ Jak se vy osobně díváte na atmosféru při jednáních současného zastupitelstva města?
„Určitá negativní atmosféra je zřejmě dána tím, že někteří opoziční
zastupitelé jsou poprvé členy zastupitelstva, tedy jsou méně zkušení,
a dodnes se nedokázali vyrovnat
s jejich volebním výsledkem nebo
povolebním uspořádáním. Nemám
však žádný problém s kýmkoliv
z nich zajít na pivo a popovídat si
(úsměv). Za více než dvacet roků
jsem zažil jak období v koalici, tak
i v opozici, ale například po jednáních jsem vždy podpořil návrh roz-

počtu jak města, tak i kraje. Všichni
totiž snad víme, co v praxi znamená
takzvané rozpočtové provizorium.“
ƔƔ Když se vrátíme o půl roku
zpátky, právě řada opozičních zastupitelů hlasovala proti rozpočtu
města, přestože k němu neměla
předtím žádných námitek. Vysvětlili vám, co proti jeho podobě
mají?
„Bohužel je pravdou, že jediný opoziční zastupitel hlasoval pro návrh
rozpočtu. Ostatní jej nepodpořili,
aniž by sdělili relevantní důvody
nebo argumenty, proč s tímto návrhem nesouhlasí. To je učebnicový
příklad, když chce někdo být opozicí za každou cenu! Rozpočet města
na tento rok byl opět velmi pečlivě
připravený. Naše město na rozdíl od
jiných vzkvétá, je dlouhodobě ve
výborné ekonomické kondici a bez
koruny dluhů. Jsou města, která si
z finančních důvodů neplní ani své
zákonné povinnosti, natož aby mohly významně podporovat například
sport nebo kulturu. Pro informaci
uvedu, že rozpočet kraje na rok 2015
byl schválen jednohlasně, tedy i všemi opozičními zastupiteli...“
ƔƔ Považujete nynější doslova
maratónská jednání zastupitelstva za přínosná?
„Materiály jsou členům zastupitelstva zpravidla předávány sedm dnů
předem, což je dostatečná doba k jejich prostudování a pokládání dotazů nebo připomínek nejen přímo
na zasedání zastupitelstva. Mnohdy
jsou to jen dotazy pro dotazy, případně nepochopení, což vlastně je
technická poznámka. Je dobře, že

v současnosti máme živý přenos ze
zasedání zastupitelstva a občané si
sami mohou udělat svůj názor, jak
kdo je konstruktivní, a jak přínosně
jedná. Radě města jsem navrhoval,
aby zasedání zastupitelstva byla až
od patnácté hodiny a mohlo se jej
osobně zúčastnit více občanů...“
ƔƔ Osobně jste vedl jednání
s generálním manažerem LHK
Jestřábi Jaroslavem Luňákem.
O čem všem jste diskutovali?
„O perspektivě ledního hokeje
v Prostějově, který má tradici již
přes sto roků, důstojnějším zázemí
na zimním stadionu pro diváky i hokejisty, ale pochopitelně především
o finanční podpoře tomuto oblíbenému sportu. Připomenu, že v roce
1997 výrazná většina tehdejších zastupitelů, včetně mě, hlasovala, aby
město koupilo zimní stadion. A následně hokejovou licenci pro první
hokejovou ligu. Lední hokej město
vždy v rámci možností podporovalo.
Pokud by tomu tak nebylo, v Prostějově by pravděpodobně lední hokej
nebyl. Bezesporu je to také úzká vazba na mládež a krasobruslaře.“
* Považujete tedy další finanční
podporu prvoligového hokejového
mužstva ve výši tří milionů korun za
přiměřenou?
„Ano, je to určitý kompromis
a umění možného. Musíme brát také
zřetel na mnoho dalších oblíbených
a úspěšných sportů. Málokteré město v České republice se totiž může
pochlubit tím, že má tolik úspěšných
odvětví a sportovců samotných.
Stručně řečeno, musíme finančně
vyvažovat na všechny strany a také
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i nadále významně podporovat mládežnický sport.“
ƔƔ V jakém stádiu jsou jednání
o výstavbě severního obchvatu
Prostějova?
„Od února tohoto roku máme pravomocné územní rozhodnutí a chystáme stavební povolení. Problémem
pro samotnou realizaci této důležité
investiční akce za zhruba čtyři sta
milionů korun jsou především výkupy pozemků. Plánovanou stavbou
je dotčeno sto třicet vlastníků. Většina z nich za cenu určenou soudním znalcem čtyřista korun za metr
čtvereční nechce pozemky prodat,
proto připravujeme kroky k takzvanému vyvlastnění, což je však složitý a časově náročný proces. Děláme
vše pro to, aby se konečně změnila
bezzubá příslušná legislativa a výkupy nemovitostí pro dopravní stavby
byly podstatně jednodušší.“

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Prostějov (mik) – Hotovo, můžete
jet! Ve čtvrtek 11. června dopoledne se
slavnostně otevře čerstvě vybudovaná
silniční spojka Anglické ulice s jižním
kvadrantem. Stavba byla realizována
ve dvou na sobě navazujících etapách,
kdy první trvala deset týdnů, druhá pak
o dva méně. „V rámci stavebních prací
byly zrekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní
a bylo nově vybudováno propojení mezi
těmito rondely podél stávajícího parkoviště u aquaparku. Zároveň probíhá doplnění stavby o zeleň, což bude dokončeno
do třicátého září tohoto roku,“ popsal
náměstek prostějovského primátora
Zdeněk Fišer. V rámci stavby byla vybudována protihluková stěna, která má
zmírnit odraz z provozu na komunikaci
a jako další opatření byl položen takzvaný
tichý asfalt, který tlumí hluk z provozu
automobilů o zhruba tři až pět decibelů.
Celá investiční akce přišla městskou kasu
na dvaadvacet milionů korun.

6YÈWODQDSÔHFKRG\
Prostějov (mik) - Město již v únoru
podalo žádost o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje na padesátiprocentní pokrytí
nákladů na nasvětlení vybraných přechodů pro chodce. „Byli jsme úspěšní,
získali jsme dotaci, která pokryje z poloviny nasvětlení přechodu v Žeranovské ulici u křižovatky s ulicí Na hrázi,
dále dva přechody v Brněnské ulici, a to
mezi autobusovými zastávkami a u ulicí
Libušinka,“ uvedl uvolněný radní Prostějova Jaroslav Šlambor. Jak dodal, celková finanční výše projektu je 615 tisíc
korun, dotace pak činí 307 tisíc korun.

3RMLVWÉWRGRKURPDG\
Prostějov(mik)– Prostějovští radní rozhodli o podání výpovědi současných tří
pojistných smluv a o vypsání výběrového
řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na
centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel města Prostějova. „Pro každé
následující připojištění by tak muselo být
vypsáno nové výběrové řízení, což by
mohlo připomínat jakousi salámovou
metodu. Považujeme za vhodnější nynější smlouvy ukončit a s účinností od
1. ledna 2016 uzavřít pojistné smlouvy
s nově vybranou pojišťovnou,“ zdůvodnil
Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. V roce 2014
zaplatila radnice za pojistné městského
majetku dva miliony a 170 tisíc korun.

A zjistili jsme, že ještě na začátku loňského roku byl početní stav prostějovských policistů dokonce zoufalejší!
„V personální oblasti vykazoval Územní
odbor Policie České republiky Prostějov
k 1. lednu 2014 plánovaný stav policistů 204 tabulkových míst, ale skutečný
stav byl 199 policistů. U občanských zaměstnanců byl plánovaný stav dvanáct
tabulkových míst a stav skutečný činil
jedenáct těchto pracovníků. Teprve až
v průběhu roku 2014 se začal na prostějovském územním odboru stav lepšit.
Bylo přijato dvanáct nových příslušníků. Z jiné personální pravomoci posílili
odbor čtyři policisté a dvě příslušnice
nastoupily po ukončení rodičovské dovolené,“ vypočítala na nedávné tiskové
konferenci Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Zároveň ale zmínila, že
v průběhu loňského roku prostějovští
policisté také „pustili žilou“! „Na základě vlastních žádostí bylo v roce 2014 na
Územním odboru Policie ČR Prostějov

propuštěno ze služebního poměru pět
policistů, dále do jiné personální pravomoci byli převedeni tři policisté a jeden
příslušník odešel k jinému bezpečnostnímu sboru,“ potvrdila Urbánková s tím, že
k 31. 12. 2014 působilo na Prostějovsku
v činné službě 205 policistů.
Večerník na konci uplynulého týdne
získal přesné počty policistů i v jiných
okresech Olomouckého kraje. „Na
Územním odboru v Olomouci pracuje
473 policistů, v Přerově 291 policistů,
v Šumperku 241 policistů a v Jeseníku
124 policistů,“ prozradil nám Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Selskými počty Večerníku vyšlo, že největší
„přetlak“ strážců zákona je na Jesenicku,
kde na jednoho policistu vychází celkem
322 občanů. Dlužno ale dodat, že tento
region na samotném severu kraje má
největší rozlohu. Na samotném konci
těchto statistik se pak krčí Prostějovsko,
kdy na jediného strážce zákona je zde
533 obyvatel.
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Památkáři chtějí ZLATO!
PROSTĚJOV Stoletá
radnice se zdá být při
své rekonstrukci bezednou studnou na
peníze. Nově totiž
památkáři trvají na
tom, že ozdobné růžice
na samotném vrcholu
radniční věže musí být
pozlaceny. Stejně tak,
jako učinili řemeslníci
v roce 1914...
„V radě města jsme
schválili
rozpočtové 1\FQDPÆ RTXM[ PC UCOQVPÆO XTEJQNW TCFPKéPÊ X÷åG
opatření ve výši dvouset OWUÊDÚVRQFNGRCO¾VM¾ąč\PQXWRQ\NCEGP[
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šedesáti tisíc korun na
další vynucenou opravu radniční věže. Stalo se tak na základě požadavku
památkářů, kteří chtějí uvést radnici do původního stavu. Na jejím samotném
vrcholu jsou totiž růžice, které byly v roce 1914 pozlaceny, ovšem během
těch sta let už dávno svoji barvu ztratily. Památkáři chtějí, abychom zachovali původní podobu těchto artefaktů a ozdobné prvky na kopuli těsně pod
makovicí opět pozlatili,“ vysvětlil náměstek primátora pro stavební investice
Zdeněk Fišer.
(mik)
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322

533

soutěž pro
Večerník připravil
Večer

SRÄHWRE\YDWHOSROLFLVWD
územní odbor
Olomouc
Přerov
Šumperk
Jeseník
Prostějov

počet policistů
473
291
241
124
205

počet obyvatel okresu
232 474
132 014
122 735
39 910
109 223

Zdroj: Policie ČR a Český statistický úřad
Požádali jsme o komentář k této situaci
ředitele krajské policie Libora Krejčiříka - je tedy na Prostějovsku dostatek
policistů, nebo jich je zoufale málo?
„V dané oblasti nelze vycházet z propočtu policistů na obyvatele, je to velice
zavádějící údaj. Bezpečnostní situace je
odvozena od kriminogenních faktorů,
ze statistik trestné činnosti a sociálně-kulturní historie dané oblasti jako takové. Na základě komparace všech těchto
údajů je pro každý územní odbor stanoven adekvátní počet policistů,“ uvádí
Libor Krejčiřík, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ministr vnitra Milan Chovanec ale nedávno sliboval navýšení počtu policistů,

proto Večerník logicky zajímalo, zda se
v krátké budoucnosti počítá s posílením
policejního sboru i v Prostějově. „V současné době je na Územním odboru Policie ČR Prostějov již plánovaný stav 207
policistů. Pokud bude docházet k navýšení početních stavů policistů v rámci celé
republiky, nelze daný proces vyloučit ani
u Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, potažmo v Prostějově,“ potvrdil šéf krajské policie, který si práci strážců zákona na Prostějovsku pochvaluje.
„Hodnotím ji jako profesionální, policisté
plní veškeré úkoly při zajišťování veřejného pořádku i v oblasti bezpečnosti silničního provozu kvalitně a zodpovědně.
Rovněž v oblasti potírání trestné činnosti
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PROSTĚJOV
Vloni
rekonstruovaný chodník za levný
peníz utrpěl první újmu. Na díru
poblíž kostela Milosrdných bratří
u křižovatky Svatoplukovy a Olomoucké ulice upozornila Večerník
rozzlobená chodkyně.
„Šla jsem tudy s deštníkem v ruce,
protože lilo jako z konve. Je pravda, že
jsem se před sebe na cestu příliš nedívala, ale koho by napadlo, že na novém
chodníku budou propadlé dvě velké
dlažice a třiceticentimetrová díra?
Málem jsem si zlomila nohu,“ lamentovala mladá žena.
Závady na novém chodníku si kompetentní úředníci všimli až po týdnu.
„Společnost .A.S.A. Technické služby
problematické místo vyznačila a brzy
dojde k opravě,“ ujistil Večerník Libor
Vojtek, šéf odboru správy a údržby
majetku města prostějovského magistrátu.
Tak se nechejme překvapit, jak dlouho
bude oprava trvat...
(mik)

(viz
https://www.facebook.com/
ANO.Prostejov?ref=ts&fref=ts) Stejně
tak by se musela tato skupina vymezit
například proti někdejšímu kandidátovi
členství v KSČ, který údajně ještě v říjnu
1989 usiloval o členství v této jak uvádějí „zločinecké organizaci“, tudíž panu
Filoušovi z ANO, viz komentář jeho někdejšího nadřízeného Arnošta Kohúta
na jeho webu http://www.akohut.eu/
filous.html. Co třeba taková komunistická minulost některých opozičních kandidátů, jako byl pan Sprinz kandidující
za Změnu pro Prostějov? To by nebyla
překážka k vytvoření nějaké jiné koalice?
Jak by tedy bylo možné vytvořit koalici,
v které by nebyli členové či exčlenové
někdejší KSČ, případně dalších stran
někdejší Národní fronty?
V tom asi problém nebude. Spíše bych
řekl, že problém je v tom, že se zde pod
praporem antikomunismu spojují tři
různé cíle. V první skupině to jsou pře-

svědčení antikomunisté, kterým minulý režim ublížil, ti to opravdu myslí
vážně a lze je chápat. Druhou skupinou
jsou bývalí členové radničních koalic,
kteří se nemohou smířit s tím, že ve volbách neuspěli a tak ztratili moc. Ty by
bylo možné také chápat, pokud by se
nesnažili své skutečné zájmy maskovat
antikomunismem. Vždyť v minulos-

POZNÁMKA
ti jim spolupráce s komunisty (současnými i bývalými) v zastupitelstvu
nevadila. Třetí skupinou jsou pak noví
i staří zastupitelé, kteří očekávali, že po
minulých komunálních volbách usednou na radnici ve vedení, a světe div
se, tento kalkul nevyšel, vinou voličů,
kteří „nepochopili“ jejich mesiášskou
misi. Tak se v nich náhle probouzí

antikomunismus, který má zakrýt jejich
neukojené ambice, ale jedná se o antikomunismus ryze účelový, neb účast
KSČM v radách jiných měst a obcí, kde
sedí zástupci těchto stran, už nevadí.
Co dodat závěrem? Je dobře, že se občané začínají více zajímat o politiku, je
dobře, že se nebojí vyslovit svůj odlišný
názor, nikdo jim v tom díky Bohu nebrání. Na straně druhé by bylo dobře,
kdyby se různé názory vyjádřené ve
stanoviscích opíraly o fakta a ne o účelovou snahu vyřadit voliče jakékoliv legálně působící strany či hnutí z rozhodovacích procesů. Hlasy voliče všech
stran mají stejnou váhu, a pokud se to
někdo snaží zpochybňovat, pak se ho
ptám, jaký je rozdíl mezi snahou omezovat něčí práva a jím kritizovaným komunismem?
PAVEL SMETANA,
autor je členem ČSSD a Rady
Statutárního města Prostějova

PROSTĚJOV Čekaly, až se dočkaly. Řeč je o odměnách pro vítěze
velké soutěže„O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU“. A že jich bylo díky vstřícnosti našich partnerů
skutečně požehnaně. V pátek si je z redakce odnesli zástupci
tří tříd, jejichž tabla získala nejvyšší počet hlasů od čtenářů
nejen tištěného vydání, ale především internetových stránek
nejčtenějšího regionálního periodika www.vecernikpv.cz.
Nejpestřejší sestavu cen získala
oktáva B z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově, která za své
poetické tablo obdržela celkem
7 745 hlasů. „Poukázky do Brutusu
určitě užijeme, tohle občerstvení
máme rádi, pravidelně tam chodíme.
Šampaňské vypadá skvěle, jen
jsme čekali, že bude víc lahví. Asi
si ho otevřeme při výletu na hrad,

ale ještě uvidíme, kolik nás na něj
pojede. Zvažujeme i možnost, že
cenu věnujeme dětem z dětského
domova,“ prozradila při slavnostním přebírání ceny Anna Jančíková,
zástupkyně třídy.
Spokojenost neskrývala ani trojice spolužáků ze 4.V RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské
ulici, jejichž osvícené tablo získalo

7 693 hlasů. „Na koncert Olympicu
rádi vyrazíme. Jejich hudbu znám
z rádia a líbí se mi. Pivo pak společně
vypijeme v jedné zahradní restauraci, kde pracuje naše kamarádka,“
prohlásil jednoznačně Jan Kubica.
Originálním nápadem zaujala také
4.A z Gymnázia Jiřího Wolkera,
která hravě zavzpomínala na svůj
první školní den. Jejich tablo se
ziskem 7 212 hlasů skončilo třetí.
„Na bowling se těšíme, občas jsme
na něj chodili i na gymplu v rámci
hodin tělocviku. Díky této ceně tak
budeme moci uplatnit to, co jsme
se ve škole naučili. A do pizzerie
v Hradební pivnici také rádi vyrazíme. Byla jsem tam zatím pouze
jednou, ale prostředí se mi líbilo,“
nechala se slyšet Nikola Kočařová.
Celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku všem vítězům přeje, ať si
ceny náležitě užijí!
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Abych předešel nedorozumění, řeknu
rovnou, že řeč bude o prostějovské hudební skupině. Ano, té, která byla před
šesti lety oceněna prestižní Cenou města
Prostějova a kterou s patřičným ideologickým komentářem před pár dny městu
vrátila. O kvalitě tělesa tehdy určitě pochyb nebylo, a dodnes není. Alespoň můj
přítel, který se v muzice vyzná, to tvrdí,
a já nemám důvod mu nevěřit. Stejně tak,
jako doktoru Augustinovi, který na našem klubu KSČM před zastupitelstvem
horlivě za udělení ceny plédoval. Úspěšně, všech pět nás hlasovalo pro, a jestli se
nemýlím, tak i všichni ostatní přítomní
zastupitelé měli stejný názor - cena bude
ve správných rukou...
Povšimněte si prosím, že extrémně polarizovaná politická reprezentace hlasovala unisono. Jinak řečeno, politika šla
v tomto ohledu, a to zcela logicky, stranou. Dlužno ovšem dodat, že vztahy,
myslím obyčejné lidské vztahy mezi

Slavnostní předání. Zástupcům vítězných tříd ceny předal redaktor Večerníku Martin Zaoral (nahoře na snímku), který fungoval jako koordinátor celé soutěže.
Foto: Josef Popelka

Exkluzivní rozhovory se zástupci vítìzných tøíd...

„Každý z nás si svůj život

Vítězné tablo oktávy B Gymnázia Jiřího Wolkera bylo založené na sloganu
„Život je takový, jaký si ho namaluješ“.
Zaujal ale nejen svým originálním namalovali křídovými barvami na asnápadem, ale zejména svojí poetikou. falt. O jeho vzniku si Večerník povídal
Studenti si totiž svůj „duhový“ život s Terezou Chalánkovou.

nakreslil sám“

●● Jak jste přišli na to, že byste si
mohli nakreslit vlastní život?
„Byl to nápad spolužačky Kateřiny
Kleinerové. Původně jsme měli náměty dva, ten druhý byl inspirovaný známou americkou dálnicí Route 66. Proběhlo hlasování, které dopadlo přesně
padesát na padesát...“ (úsměv)
●● Jak jste tuto patovou situaci řešili?
„Při volbě nám pomohla naše třídní
učitelka Petra Přibylová, kterou zaujal
právě slogan ´Život je takový, jaký si

ho namaluješ´. Úplně rozhodnuto
však bylo až poté, co si každý z nás na
asfalt namaloval obrázek, a pak jsme
udělali fotky. Když jsme je viděli, bylo
nám jasné, že to je přesně to, co chceme.“
●● Kdo vás fotil?
„O to se postaral náš kamarád Patrik
Soldán a myslím, že se mu fotky moc
povedly. On sám by se focením v budoucnu rád živil, tak doufám, že se mu
to i podaří.“

„OSVÍCENÍ JSME SI UŽILI PŘED PROJEKTOREM“
S až mystickým tématem přišla třída 4.V z RG a ZŠ města Prostějova,
která si za svůj slogan na tablo zvolila prosté „Osvítilo nás“. Realizace
tohoto nápadu byla dosti technicky náročná a bylo k ní potřeba nejen
fotoaparátu, ale i projektoru, který promítal vize jednotlivých studentů.
O tablu jsme si povídali se Silvií Otáhalovou.
●● Koho napadlo, že by vás mohlo poslední chvíli tedy někdy v březnu. Ale
osvítit?
jelikož se ve třídě dobře známe, věděli
„S tímto nápadem přišel Petr Opravil, jsme, že to bez problému dáme. Stačilo,
který je hodně výtvarně nadaný a celou aby si každý zvolil motiv, který ho chakoncepci tak vzal na sebe. Měli jsme i rakterizuje a samotné focení už probídruhý slogan, který zněl ´Zabalili jsme halo celkem hladce.“
to´. (úsměv) V této variantě bychom se ●● Byla nějaká obdobná příležitost,
asi nechali zabalit do dárků, krabic a po- kdy jste si mohli vyzkoušet, co od sebe
dobně. My jsme vždy o všem rozhodo- ve třídě můžete vzájemně očekávat?
vali společně a po společném hlasování „Tak určitě to byla například příprava
ve třídě nakonec zvítězilo právě osvícení.“ maturitního plesu, který jsme uspořá●● Kdy jste tablo fotili?
dali na téma cirkus. I zde nám pomohlo,
„Zajímavé je, že přestože téma jsme si že jsme tuto akci začali plánovat s doschválili už v září, tak k focení před pro- statečným předstihem a navíc o všem
jektorem u pana Andrýska došlo až na důležitém rozhodovali společně.“

Oktáva B - Gymnázium Jiřího Wolkera
O

„ZA PRVNÍM ŠKOLNÍM DNEM
JSME VYRAZILI DO OTASLAVIC“
První školní den. Kdo z nás by si na něj občas nevzpomněl a kdo by jej třeba nechtěl znovu prožít. Takový výlet do minulosti si uspořádala třída 4.A
z GJW. A z fotek, které díky tomu vznikly, bylo jasně patrné, že si to všichni společně náramně užili. A nebylo to poprvé. I o tom si Večerník povídal
s Markem Švorčíkem.
●● Jak vznikl tento nápad?
spolužačka Nikola Kočařová, která
„Tak chtěli jsme být originální a záro- se postarala i o výsledné úpravy.”
veň zavzpomínat na náš první školní ●● Z tabla je patrné, že jste si to
den, který jsme všichni prožili někdy celé náramně užili a že jste výborna přelomu milénia. Objevila se i jiná ná parta. Je to tak?
témata, ale tohle zvítězilo na plné čáře. „Určitě. Rozhodně to není poprvé,
Všechny ve třídě nás podobné dobro- kdy naše třída zafungovala jako tým.
družství moc lákalo a začali jsme to Vlastně to bylo hned od začátku, co
chystat už od podzimu. Fotky jsme jsme přišli na gympl. Hned jsme se do
všeho obuli. Projevilo se to například
měli hotové už někdy v lednu.“
●● Kde vznikly?
na školní akademii či u majálesu, kdy
„Vyrazili jsme na základní školu do jsme ztvárnili postavy z počítačové hry
Otaslavic, kde jsme našli perfektní Mafie. Stálo nás to hromadu úsilí, ale
a stylové prostředí. Vše nafotila naše zároveň nás vše hodně spojilo.“

4.V z RG a ZŠ města Prostějova

4.A z Gymnázia Jiřího Wolkera

(QVQ/KEJCN-CFNGE

Zásadový postoj či účelový antikomunismus? Létající rabínVHNRQHÿQĚ
Tuto otázku si kladu, když čtu prohlášení hudební skupiny Létající rabín.
Tato skupina se rozhodla vzdát se ceny
města, kterou obdržela za svou uměleckou činnost v minulých letech na protest proti účasti KSČM v radě města.
Dobrá, je to její svobodné rozhodnutí
zříci se ocenění, nabízí se však otázka, zda je však důvodem tohoto gesta
opravdu zásadový postoj, nebo zda jde
pouze o účelový pozdní antikomunismus, jehož cílem je podpořit neukojené ambice dnešní opozice dostat se do
vedení města...?
Pokud by totiž měl být postoj opravdu
zásadový, tak potom by se se stejnou
měrou, jakou protestují Létající rabíni proti spolupráci ČSSD a PéVéčka
s KSČM, museli ohradit i proti ANO,
které na svých facebookových stránkách velebí změnu ve vedení města Hranic, která se odehrála, světe
div se, za výrazné podpory KSČM!

exkluzivní
snímky

Martin Josef
ZAORAL POPELKA
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dosahují policisté Územního odboru
Prostějov dlouhodobě stabilních výsledků. Na základě porovnání nápadu a objasňování trestné činnosti za poslední roky
lze konstatovat, že objasněnost trestných
činů na Prostějovsku je na velmi dobré
úrovni,“ míní Libor Krejčiřík.
V sociologickém průzkumu, který
každým rokem provádí prostějovský
magistrát, se však občané vyslovují
v tom smyslu, že na ulicích je málo
hlídek Policie ČR. Přesně takto vyzněla i naše malá anketa, kterou dnes
zveřejňujeme. „Jakýkoliv sociologický
průzkum vychází z určitého vzorku respondentů, tudíž jeho výsledky nemusí
korespondovat s realitou, záleží vždy
na osloveném vzorku respondentů. Na
území Olomouckého kraje je každý den
do výkonu služby nasazen adekvátní počet policistů, který vychází z bezpečnostní situace v dané oblasti, Prostějovsko
nevyjímaje,“ oponuje ředitel Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc..
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ZÁSTUPCI VÍTĚZNÝCH TŘÍD BYLI Z CEN NADŠENÍ
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OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV
Jak Večerník zjistil, ve srovnání s ostatními regiony Olomouc-kého krapro Večerník
je je ten prostějovský značně poddimenzován celkovým počtem
Michal
policistů. Územní odbor Policie
KADLEC
ČR Prostějov, tedy včetně dvou
místních obvodních oddělení a dále konického, plumlovského
a němčického, čítá 205 policistů v činné službě. Na jednoho strážce
zákona tak v rámci celého Prostějovska připadá 533 obyvatel, což
je nejvíce v rámci celého Olomouckého kraje! Večerník se těmto
nelichotivým číslům podíval na zoubek...

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

naše soutěž

Soutěž O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se uzavřelaa
S

Na jednoho strážce zákona připadá 533 obyvatel, nejvíce
3ĜHURY

Prostějov (mik) - Jak se Večerník dozvěděl, radní už připravili svůj finanční
podíl na výstavbu rondelu na Přikrylově
náměstí. Potíž je pouze v tom, že výběrové řízení na stavební firmu bylo vyhlášeno teprve minulé pondělí 1. června a
ukončeno má být poslední červnový
den, včetně lhůty pro odvolání neúspěšných kandidátů. A stavět se má už
1. července! „Bude to o fous, ale snad
při konkurzu nedojde ke komplikacím,“
věří Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

454

S rondelem to bude o fous…

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

NA PROSTĚJOVSKU PŮSOBÍ POUZE 205 PO
Olomouc

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

491

16

členy koaličních a opozičních formací, byly na velmi dobré úrovni. Po pár
letech, v roce 2015 je všechno jinak.
Jako reakci na nově vzniklou koalici
prosadila opozice místo efektivní spolupráce v duchu porozumění, účelový
konfrontační přístup. Někteří komunální političtí lídři veřejně (někteří pravda
i skrytě) vyhlásili za svůj hlavní cíl svrže-

KOMENTÁØ
ní koalice. Zástupným důvodem jim je
účast komunistů v radě města, pravou
pohnutkou, mimo jiného, pak frustrace
z nenaplnění očekávaných skupinových
a potažmo i osobních politických ambicí, pravdaže zakrytých hávem péče
o blaho občanů. Pro úspěch je nutné
jejich zapojení do probíhající destrukční ofenzívy. Veřejnost se musí neustále

7 745
hlasù

7 693
hlasù

Vítězná třída. Anna Jančíková se spolužáky za celou oktávu B z G převzala třicet poukazů na hamburgery v občerstvení Brutus v Plumlovské ulici a bednu půltuctu lahví výtečného šampaňského
z vinotéky Svět vína, které najdete v OC Arkáda. Hlavní cenu, kterou je výlet na hrad Šternberk mají teprve
před sebou.

Druhé místo. Jan Kubica se spolužačkou a spolužákem ze 4.V RG a ZŠ města
Prostějova si převzali poukaz na třicítku lístků kapely Olympic, který se bude konat
v sobotu 1. srpna na pláži U Vrbiček. Kromě toho si budou moci narazit bečku se
stovkou tradičně vařených piv, které do soutěže věnoval minipivovar Kosíř.

7 212
hlasù
Třetí místo. Dva zástupci 4.A z Gymnázia Jiřího Wolkera poukaz na
15 pizz z Pizzerie Hradební pivnice každá v hodnotě 125 korun. Po dobrém jídle pak bude moci celá třída vyrazit na volnou dvouhodinovku do
Bowling Palace na ulici Újezd.

PARTNERY SOUTĚŽE BYLY:

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

téma Večerníku
ku
u

PROSTĚJOV
A VŠE PRO NEJMENŠÍ

15060410582

Milí čtenáři,
není žádným objevem, že
děti jsou naše budoucnost.
Tuto větu všichni moc dobře
známe, v poslední době se
ale trochu vytrácí její původní myšlenka. Aby byly pořád
naše budoucnost, aby nezlikvidovaly naši planetu, je třeba
je vést ke správnému myšlení,
životu a také o ně pečovat,
jak nejlépe dovedeme. Péčí
bychom měli začít již od narození, a to nejen láskou, ale
i vším, co se kolem nich vyskytuje, ať už jsou to správní lidé
a jejich způsob myšlení, ale
i jídlo, hračky či třeba oblečení.
Na dnešní tematické straně se
věnujeme dětem a všemu, co
snimisouvisí.Podívámesetaké,
jak pro ně vybírat to nejlepší...
Texty připravila:
Aneta Křížová

Pro naše děti vybírejme vždy jen to nejlepší!
sovány poruchy chování u dětí a také vývin různých
nemocí. Vždy bychom tedy měli kontrolovat etiketu, než dbát na cenu nebo snad reklamu.
To stejné platí o oblečení pro nejmenší. Vyvarujme se
nákupů u Vietnamců. Textilie často obsahují jedovaté
chemikálie, které mohou poškodit zdraví. Ve zkoumaných vzorcích se často objevuje přítomnost ethoxylátů a nonylfenolů, což jsou látky, které jsou používány
v průmyslových procesech. Ovšem nutno říci, že
i u řady značkových oděvů byl zjištěn obsah těchto
škodlivých látek. Nejvhodnější tak je kupovat organickou bavlnu, obdobně tomu je i u plenek.
Ačkoliv to spoustu lidí ani nenapadne, i plenky obsahují
chemické látky. Řada studií dokazuje jejich neblahý
vliv na zdraví dětí. Stále více rodičů dnes tak již uvažuje
o pořízení látkových plen. Je to zejména z toho důvodu,
že pokožka v látkových plenách není vystavena kontaktu s chemickými látkami, které vedou k plenkové

dermatitidě. Kromě obsažených chemikálií je škodlivý
i dlouhodobý kontakt s močí nebo stolicí v uzavřeném
teplém a vlhkém prostředí, k čemuž v látkových a prodyšnějších plenkách nedochází. Dokonce se diskutuje
o možném vlivu přehřívání pohlavních orgánů v jednorázových plenkách na neplodnost u chlapců a možný
zvýšený výskyt gynekologických a urologických zánětů
u holčiček. Moderní látkové plenky mají vysokou voděodolnost a maximální prodyšnost. Kromě toho látkové plenky podporují správný vývoj kyčlí a také se mluví o tom, že se jimi prohlubuje sociální kontakt rodičů
a dítěte. Další nevhodnou volbou je koupě dětské obuvi
na tržnici. Pokud je to možné, tak raději pořídíme ověřenou certifikovanou obuv. Aby boty neničily malého
človíčka, musí mít měkkou podrážku, měkkou širokou
špičku, měly by být kotníčkové a na zavazování, musí
být prodyšné a vždy zhruba o patnáct milimetrů větší.
Přejeme dobrý výběr a šťastnou ruku při všem!

15060410577

Snadvícenežkdyjindyjetřebadbátnato,cokupujme, ať už se jedná o jídlo, pití, oblečení, hračky, či
o různé další věci. Žijeme v době, kdy cena neurčuje kvalitu, ale co ji vlastně určuje? Není možné se
říditcenouaaniznačkou,musímesespoléhatsami
na sebe. Na náš vnitřní hlas, rozum, uši a oči. Zvláště opatrní bychom měli být při výběru potravin
a ostatního zboží u nejmenších...
U malých dětí je třeba dbát na zdraví již od jejich narození. Proto se vyhneme všemu, co by jej mohlo byť
i malinko poškodit. Od nekvalitních hraček, obuvi,
oblečení až po jídlo. U potravin je nutné kontrolovat
jejich složení. V žádném případě nekupujeme nic, co
obsahuje jedovatá éčka, konzervanty, umělá barviva, umělá sladidla, zbytečnou sůl, koření atd. I když
si kde kdo myslí, že produkty určené pro děti tyto
látky nemohou obsahovat, je to velký omyl, běžně se
v nich objevují. Některým z těchto látek jsou připi-

me
vuje
a
r
p
Při

15060110568

V případě zájmu o inzerci kontaktujte
608 960 042, reklama@vecernikpv.cz

15060110569

vychází 29.6.

15060210570
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RYCHLÝ
Ve Vrbátkách problémové CIKÁNY UŽ VYSTĚHOVALI VEČERNÍK

Agentura pátrala po sociálně vyloučených lokalitách...
zastupitelé rozhodli řešit se vší razancí.
„Ve zmiňované lokalitě už od srpna
loňského roku nikdo nežije. Většina
z problémových obyvatelů se přestěhovala jinam, asi desítka z nich se přesunula do Duban. Bydlí teď v daleko
lepších podmínkách,“ prozradil Večerníku Ivo Zatloukal, starosta Vrbátek.
„Zůstaly po nich opuštěné ruiny, které
chceme vykoupit a zbourat. Bohužel
Romské ghetto ve Vrbátkách bylo kvůli právním záležitostem jde vše podlouhá léta postrachem pro občany maleji, než bychom si přáli...,“ dodal.
této jinak malebné obce. Policisté zde
V Dobromilicích
takřka denně jezdili řešit různé problépomohly
kamery
my. K tomu se přidával neuvěřitelný
zápach linoucí se z polorozbořených Vypjatá situace byla také v Dobromidomů. Problémy s Romy se tak obecní licích. Kvůli problémům s cikánskou

PROSTĚJOVSKO Studenec, Vrbátky, Dobromilice. To jsou
tři obce, o nichž Večerník pravidelně informoval v souvislosti
s problémy, za kterými šlo hledat takzvané nepřizpůsobivé občany
s romskou národností. Nyní si jich všimla i agentura GAC, která pro
ministerstvo práce a sociálních věcí zmonitorovala sociálně vyloučené lokality. Jak ovšem Večerník zjistil, v případě Vrbátek se však
najatí odborníci zmýlili, aktuální situace je v obci úplně jiná, než byla
třeba před dvěma roky...

původní
zpravodajství
ství
ník
pro Večerník

Martin

ZAORAL

sekcí tu dokonce před necelými třemi
roky zřídili domobranu. Situace se
následně zlepšila, zhoršovaly ji však
další konflikty, například napadení
ženy čekající na autobusové zastávce.
Jaká je situace nyní?
„Na takové otázky vám po telefonu
nebudu odpovídat,“ odpálkoval nás
v pátek odpoledne starosta Pavel
Drnovský. Podle místních se situace celkem zklidnila. „Napomohly
k tomu i čtyři kamery, které jsou od začátku letošního roku v obci umístěny.
V případě potřeby jsme připraveni
zasáhnout,“ prohlásil Jaroslav Jordán,
který stál za vznikem domobrany
v Dobromilicích.

víme víc

Ve Studenci
není prý nic nového
S dlouhodobými problémy skrz nepřizpůsobivé občany se potýkali lidé
ze Studence. V jednom domě zde
bydlely až desítky Romů, na něž si
jejich sousedé stěžovali kvůli hluku
a zápachu. Kvůli katastrofální hygieně
se zde objevovaly i případy žloutenky.
Co je ve Studenci nového? „O ničem
nevím, nezlobte se, nemám v tuto
chvíli čas o tomhle mluvit,“ odvětila nám v pátek odpoledne starostka
Jarmila Stawaritschová a tak trochu
naznačila, že jistá témata jsou pořád
ožehavá...

Spolky z Nìmèic
se mohou tìšit
na peníze z grantù
Němčice nad Hanou (mls) - Hned
deset organizací zabývajících se prací
s mládeží či zájmových a jiných spolků si v Němčicích nad Hanou rozdělí
celkem 238 460 Kč z grantového projektu Spolupráce. Pětadvacet tisíc od
radnice získá například DDM Orion,
NS Pantlék či místní myslivci. Dalších
140 400 Kč poputuje k pěti organizacím v rámci programu Sport. Třicet
tisíc díky tomu získají například místní
hasiči, fotbalisté či sokolové.

Koupalištì ve Stražisku
otevøe už v sobotu
Stražisko (mls) - Slunce pálí a teploty
se přes týden šplhaly i přes třicet stupňů
Celsia. Oblíbené koupaliště ve Stražisku však o uplynulém víkendu zůstalo
ještě zavřené. Poprvé otevře nadcházející sobotu 13. června, otevírací doba
bude od 9.00 do 22.00 hod. Mezi letošní novinky bude patřit volné připojení
k internetu v prostorách bistra, které
otevře zároveň s koupalištěm.

Hasièi z Nové Dìdiny
dostanou nové auto

Foto: archiv Večerníku

15060410579

Ve Vrbátkách už jsou ruiny opuštěné, domobrana v Dobromilicích utlumila činnost a ve Studenci zůstává situace na „mrtvém bodě“.

Konice (mls) - Hasiči z Nové Dědiny u Konice se mohou těšit na nové
vybavení. Vedení Konice uvolnilo
345 tisíc korun na nákup přenosné
techniky a dopravního automobilu. Dalšími více jak dvě stě tisíci
korunami na tuto investici přispěje
Olomoucký kraj.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz

region

ČERNÁ

zprávy z regionu

Vykuchal jukebox

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý 2. na
středu 3. června v pohostinství na
Stražisku po vypáčení dvířek u jukeboxu odcizil finanční hotovost.
Ohledáním místa činu bylo podle
počítadla zjištěno, že pachatel si z
místa odnesl hotovost ve výši kolem 2 200 korun. Celkově způsobil škodu přes 2 300 korun.

Poník běhal po poli
Minulý čtvrtek 4. června v šest hodin v podvečer přijali policisté na
obvodním oddělení v Němčicích
nad Hanou nevšední oznámení.
Žena v něm hlásila, že na poli za
vesnicí na Němčicku nalezla živého poníka. Policisté o věci informovali starostu obce, v jejímž
katastru se poník našel, a ten si jej
převzal k dalšímu opatření.

Sérioví zloději
Z KONICKA

DOPADENI

KONICKO Velmi dobrou operativní prací se v uplynulých dnech
policistům z obvodního oddělení
v Konici podařilo odhalit a zadržet
dva pachatele série vloupání. Na
svědomí toho mají opravdu hodně,
svými zlodějskými choutkami způsobili škodu za bezmála 140 tisíc
korun.
„Muži ve věku čtyřiadvacet a osmadvacet let tuto činnost provozovali od února do května letošního roku v Konici
a jejím širším okolí. Za oběť jim padly
dvě chaty, prodejna potravin i provozovna baru. Starší z pachatelů k tomu
ještě přidal další chatu a dokonce i mateřskou školu. Celkem svým jednáním
způsobili škodu ve výši 137 465 korun,“
informoval Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policistům se některé z odcizených
věcí podařilo zajistit, což kromě jiných důkazů také přispělo k přiznání
pachatelů. „Muži jsou nyní podezřelí
ze spáchání přečinů krádeže vloupáním, za které jim v případě prokázání
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

1915, doby sice těžké z hlediska probíhající světové války, ale zároveň také krásné
až mírně idealizované. V tehdejším C. a
K. mocnářství žádal Plumlov o povolení
výstavby měšťanské školy poprvé osm let
před jejím vznikem. Jakmile byl souhlas
v roce 1913 konečně vydán, se samotnou
realizací se dlouho neotálelo.
Nejen dobové kostýmy, ale i staré písničky v podání trojice Kocourkovských učitelů pomohly divákům aspoň pomyslně
se přenést o sto let zpátky. Bryčka tažená
grošáky poté přivezla na náměstí prvního ředitele školy Ptáčka, kterého uvítal
dobový učitelský sbor. Žáci z plumlovské

základní umělecké školy mu zazpívali stuFOTO & VIDEO
dentskou hymnu Gaudeamus igitur, po
BYLI JSME
GALERIE
klikni na
pro Večerník
níž s krátkým projevem rekapitulujícím
www.vecernikpv.cz
U TOHO
stoletou historii školy vystoupila současz Plumlova
Tomáš KALÁB
ná ředitelka Dagmar Zapletalová.
Ta připomněla tradici Stonožkových
Písničkou „Naše škola má narozeniny, my máme přání jediný...“
dnů, pořádaných v rámci projektu „Na
začal slavnostní program sjezdu plumlovských rodáků na náměstí
vlastních nohou“, prostřednictvím něhož
o desáté hodině dopolední. Všem popřály děti v nejrůznějších
děti pomáhají jiným dětem. Že plumlovúborech, držící symbolické kytičky s nápisem „100 let“. Večerník byl
ská škola patří k těm nejúspěšnějším,
pochopitelně u toho!
potvrdila také v mailovém poselství zaklaNa dlouho připravovanou akci se počasí z nějž provázela přihlížející úvodním pásdatelka této humanitární organizace Běla
opravdu vydařilo. Pro leckoho možná až mem místostarostka Plumlova Gabriela
Jensenová. Patronem hnutí je mimo jiné
Foto: Tomáš Kaláb
přespříliš, pořádné horko bylo už dopole- Jančíková, v milosrdném stínu. Ve svém
Armáda ČR, jejíž zástupce z olomouc- Ředitele místní školy Ptáčka uvítal celý učitelský sbor.
u navodit atmosféru roku
dne. Naštěstí pro účinkující bylo pódium, slově se ppokusila
ké posádky zmínil konkrétní uskuteč- něné projekty pro děti v Afghánistánu. chybělo všelijaké občerstvení a hudební
Spolu s paní ředitelkou nakonec položili produkce vracela na toto jediné odpolejaké
ja
akéé byl
byly
ly plumlovské
plum
mlovsskéé oslavy...
osllavyy...
kytici květů k pomníku padlých v obou dne návštěvníky hluboko do minulosti...
světových válkách, mezi nimiž jsou i „Jsme rádi za vystoupení Dua Pištěk,
2x foto: Tomáš Kaláb, 1 x foto: Martin Zaoral
učitelé zdejší školy. Tímto aktem úvodní které to pojalo jako dar naší škole,“ oceniprogram skončil, přičemž přihlížející byli la místostarostka, která byla s celou akcí
pozváni k návštěvě školy, kde byly k vi- velmi spokojena. „Každý z návštěvníků
dění základní milníky uplynulého století si našel to své, ať to byly projížďky v kov životě školy i města i malý kulturní pro- čáře, rozhled z kostelní věže, vyhledávagram. Přesně v poledne pak byla v kostele né bylo také nahlížení do našich kronik.
Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá za Znovu se mi potvrdilo, že lidé nejsou tak
zemřelé rodáky.
pasivní, jak se občas o naší době říká. Při
Následně se na nádvoří plumlovského přípravě ´rodáků´ jsme se my Plumlovázámku otevřel řemeslný jarmark. Mezi ci zase víc stmelili, do programu se zapostaročeskými stánečky s keramikou, vče- jili iniciativně někteří, od nichž bych to
Škola stoletá hostila uplynulou sobotu všechny Návštěvníci zámku mohli obdivovat, ale také si kou- Jak jinak popřát škole než studentskou hymnou
lími produkty, bylinkami a dalším jarma- tak úplně nečekala,“ upozornila Gabriela
slavné i méně slavné rodáky.
pit ručně vyrobený dárek na památku.
Gaudeamus igitur
rečním sortimentem byly k vidění ukázky Jančíková na další dimenzi užitečnou
tradičních řemesel. K dobré pohodě ne- pro společenský život Plumlova.

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
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V PLUMLOVĚ
OSLAVILI
STOLETOU
ŠKOLU
Sjezd rodáků doplnil řemeslný jarmark na zámku

Do plumlovské přehrady DÍVKA SE ZTRATILA
při orientačním běhu

SE PONOŘILI
první plavci

Fotoreportáž

Takto to na březích plumlovské pláže U Vrbiček vypadalo uplynulou sobotu kolem poledne. Plavci se zvesela cachtali
v čisté vodě, davy lidí tu však rozhodně nebyly.
Foto: Martin Zaoral
MOSTKOVICE, PLUMLOV Výrazné oteplení z průběhu uplynulého týdne lákalo k vodě.
První plavci okusili i vodu v plumlovské přehradě. Ještě před nimi
se na břehy nádrže vrátili hygienici. Jejich měření mohlo všechny
uklidnit.
Hned v pondělí 1. června hygienici z nádrže odebrali vzorky vody
a její kvalita dle měření zůstává

na jedničce. „Voda je vhodná ke
koupání. Jedná se o nezávadnou
vodu s nízkou pravděpodobností
vzniku zdravotních problémů při
vodní rekreaci,“ informoval Večerník
Karel Freudmann z Krajské hygienické stanice Olomouc.
Letošní sezóna je druhou poté,
co byla přehrada čtyři roky na suchu. Už loni se však ukázalo, že ani
bagrování za 130 milionů korun

a oprava hráze za dalších 140
milionů čilý ruch k přehradě zcela nevrátil. Důvodem byla právě
kolísající kvalita vody. Všichni patrioti přitom doufají, že navzdory
všemu zůstane voda bez jedovatých
sinic po celou sezónu.
Zda tomu tak i bude, můžete
pravidelně číst na stránkách
Večerníku. Přehradu hodláme
(mls)
i nadále sledovat.

KONICKO To se dějí věci! se do výše uvedené doby nevrátila.
Šestnáctiletá sportovkyně ztratila „K pátrání byly ihned vyslány
orientaci při tréninku orientačního další policejní hlídky z obvodního
běhu na Konicku a po ztracené oddělení v Plumlově, dopravního inspekto
dívce okamžitěě pátrali policisté
spektorátu
a také
dv služební
z několika oddělení,
dva
vodů.
včetně psovodů.
di
licistùm pses s o v opsy.
o
p
Jediné štěstí, že
m
í
c
í
traj
běžkyně mělaa Pá
ilem… V době,
b
o
m
a
l
ní
u sebe mobilní
kdy se chysse ozva
telefon...
tali k nasazení
acené
policist se hle„K případu ztracené
další policisté,
šestnáctileté dívky vyráželi ve středu daná dívka sama ozvala mobilním
třetího června před půl devátou telefonem. Po udání své pozice ji na
večer policisté z obvodního oddělení místě policisté společně s matkou
v Konici. Dívka se ztratila při tré- vyzvedli,“ popsal pátrací akci se
ninku orientačního běhu v lesích na šťastným koncem mluvčí krajské
Konicku,“ potvrdil zprávu František policie. „Naštěstí se dívce nic nestaKořínek, tiskový mluvčí Krajského lo, ale pro všechny by tento případ
ředitelství Policie ČR Olomouckého měl být ponaučením, že i při sporkraje.
tovních aktivitách bychom měli dbát
Dívka podle svědků měla na trať na obezřetnost a svou bezpečnost,“
vyběhnout po šestnácté hodině, kdy dodal Kořínek.
(mik)

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

DO
POHÁDKOVÉHO
LESA
SI
NAŠLO
CESTU
TÉMĚŘ
OSM
SET
DĚTÍ
Sedm
piv,
šest
rumů
Zadávený kohout,
ztracené slepice... a honil se s policisty!
STAŘECHOVICE Policejní hlídka spatřila na okraji Střechovic
podivně se chovajícího řidiče.
Ten se před strážci dopravního
pořádku otočil a s vozidlem ujížděl
rychle pryč. Dobře věděl, proč!
Policisté ho dohonili a zastavili až
na konci Čech pod Kosířem. Šofér
se jim přiznal, že v noci hodně flámoval…
„V úterý druhého června v ranních
hodinách kontrolovali policisté na
okraji Stařechovic projíždějící řidiče.
Chvíli před šestou hodinou pozorovali na kraji obce Služín vozidlo Fiat,

... žádný zloděj, ale liška nebo kuna!
NĚMČICE NAD HANOU Případ
hodný spíše do seriálu Četnické humoresky řešili policisté v Němčicích
nad Hanou. Zděšený občan nahlásil
strážcům zákona, že mu někdo ukradl slepice a zadávil kohouta!
„Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou obdrželi ve
čtvrtek čtvrtého června kuriózní oznámení. Muž z malé obce na Němčicku
chvíli po poledni nahlásil, že mu neznámý pachatel odcizil šest slepic

a další čtyři i s kohoutem zadávil. Provedeným šetřením a po konzultaci
s představiteli místního mysliveckého
sdružení policisté vyhodnotili, že se
v tomto případě nejedná o protiprávní jednání, ale že škodu
způsobila divoká šelma. Mohlo jít
o kunu či lišku,“ popsal kuriózní
případ s úsměvem František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

které zde zastavilo, otočilo a odjelo
zpět. Policistům se toto jednání zdálo
podezřelé, proto se rozhodli jeho
řidiče zkontrolovat,“ řekl na úvod
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Hlídka projela
Služínem a Čechami pod Kosířem,
kde ujíždějící vozidlo na samotném
konci obce dojeli a řidiči dali pokyn
k zastavení. „Při orientační dechové
zkoušce policisté řidiči změřili hodnotu 1,83 promile alkoholu v dechu.
Pětačtyřicetiletý muž sám uvedl, že
předcházející noc v době od sedmi

hodin do jedné hodiny po půlnoci
vypil sedm jedenáctistupňových piv
a šest velkých odlivek rumu. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu,“ popsal zákrok
policistů jejich mluvčí.
Chlapík, který si po proflámované
noci dovolil sednout za volant, je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
„Za to mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ dodal na závěr
Kořínek.
(mik)

DZBEL, PROSTĚJOV Rekord v počtu návštěvníků sice nepadl, ale i tak skončil už třiadvacátý ročník Pohádkového lesa na tábořišti
Borová u Dzbele velkým úspěchem. V horkém
sobotním dopoledni se do areálu nacházejícím se v severozápadní výspě prostějovského
okresu a do plnění úkolů u jednotlivých kouzelných bytostí vydalo téměř osm set dětí, což
znamená o fous méně než před rokem.
Po registraci uvítal všechny účastníky na pouti
vstříc dobrodružstvím Krakonoš, poté již dostaly děti se svým doprovodem možnost prokázat
své znalosti i dovednosti a prožít zábavný den.
Na celkem dvanácti stanovištích se tak mimo Nedílnými účastníky Pohádkového lesa jsou
jiného dočkaly rybaření, řešení skládaček, letu Pepek námořník a Krakonoš.
Foto: Zdeněk Konečný
na koštěti pod dohledem ježibab či střelby
z pistolky zapůjčené od Rumcajse. Jakmile prů- vali všechny úlohy, vyměnili poctivě vydělané
zkumníci s úsměvem na tváři úspěšně absolvo- pohádkové bankovky za připravené odměny.

Před vydáním se za pohádkovými bytostmi či po
návratu od nich se všichni příchozí mohli kochat
doprovodným programem. O ten se mimo jiného postarali dětský jarmark, skupina historického
šermu, sokolníci, mažoretky, nechyběla možnost
vystřelit si z luku i ze vzduchovky. Uznání sklidil
výcvik psů, návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout vojenskou techniku s dobovými uniformami a hasičskou techniku včetně požárního útoku.
A hlavní atrakcí se stal kouzelník s imitátorem
Václavem Faltusem. Odpoledne pak nemohla
chybět recesistická spartakiáda, další stabilní bod
Pohádkového lesa.
Organizace se za podpory Olomouckého kraje
i dalších sponzorů také letos ujali dobrovolní
hasiči ze Dzbele ve spolupráci s obcí Dzbel a vynaložené úsilí se opět vyplatilo. „Příprava nám
zabrala opravdu hodně času. Už od začátku

Krásné přímo letní odpoledne vybízelo ke schlazení, to desítkám dětí zajistila připravená
vodní pěna.
Foto: Zdeněk Konečný
roku sháníme sponzory a atrakce, trénujeme na
spartakiádu, kde jsme letos měli celkem sedm
skladeb. Bylo to vše parádní, panuje velká spokojenost,“ usmívala se starostka Dzbele Jana
Konečná.

A Pohádkový les není zdaleka jedinou zajímavou
akcí v této obci, již v sobotu 20. června se na tamějším fotbalovém hřišti uskuteční pivní slavnosti,
v červenci pak tradiční pouťová zábava a na konci
srpna hasičská soutěž Dzbelácká osma.
(jim)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Divoká jízda skončila na svodidlech „Obchod už zde mít asi NEBUDEME,“ konstatuje starosta Vitčic Mojmír Grepl
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PROSTĚJOV Řízení škodovky totálně nezvládl minulé úterý ráno
šofér, pro něhož v jediný okamžik
byla rychlostní komunikace malá.
Po sérii smyků se nakonec s vozidlem obrátil do protisměru a skončil
na svodidlech.
„V úterý druhého června krátce před
osmou hodinou ranní došlo na rychlostní komunikaci R46 ve směru od
Brna k dopravní nehodě. Přibližně na
úrovni Městského hřbitova v Prostějově měl devětatřicetiletý řidič Škody
Fabia ze zatím přesně nezjištěných
příčin vyjet vlevo mimo vozovku.
Poté, aby řidič zabránil střetu se středovými svodidly, měl strhnout řízení
vpravo, následkem čehož dostal smyk,
opětovně vyjel mimo komunikaci vlevo, kde narazil přední částí vozidla do
svodidel. Po nárazu se vozidlo otočilo
a narazilo pravým bokem do středových svodidel a kanálové výpusti.
Vozidlo se pak úplně zastavilo asi až

VITČICE S necelými dvěma stovkami obyvatel se Vitčice řadí mezi nejmenší obce regionu a současně právě ony tvoří jihovýchodní hranici
s Kroměřížskem. Starostou této obce nacházející se v blízkosti dálničního spojení Brna s Ostravou je již od roku 2006 Mojmír Grepl, pod jehož
vedením se podařilo odstranit některé těžkosti. Nyní je tou nejpalčivější starostí zabránit odchodu mladých lidí do měst, mimo to je v plánu
oprava víceúčelové budovy a revitalizace rybníka. Nejenom o tom jsme
hovořili v dalším díle našeho dlouhodobého seriálu rozhovorů...

Jiří Možný

Hodně krkolomnou havárií skončila divoká jízda řidiče této škodovky na rychlostní
komunikaci u Prostějova.
Foto: Policie ČR

po osmdesáti metrech,“ popsal úterní havárii velmi podrobně František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

Podle předběžného odhadu vznikla při
nehodě celková škoda ve výši 320 tisíc
korun. „Přesné příčiny nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“
dodal mluvčí krajské policie.
(mik)

Začínáte třetí období v čele
obce, s jakými pocity a zkušenostmi do něj jdete?
„V minulých obdobích bylo z hlediska možnosti financování investičních
akcí jasně dané, kam naše obec patří,
z jakých fondů jsme schopni žádat a na
co. Ovšem nové programovací období investice malých obcí vůbec neřeší
a vzhledem k naší velikosti asi nebudeme řešit žádné sociální ani vzdělávací
programy. Stejně tak jsem se přesvědčil,
že nejdůležitější pro celkový chod a život

v obci je možnost spolehnout se na lidi,
kteří vám v případě potřeby pomohou
nebo poradí. Bez spolupráce zastupitelů
i jednotlivých občanů si tak nedovedu
práci starosty představit. Radostí je i to,
že se mladí dovedou alespoň několikrát
do roka sejít a uspořádat velkou akci nejenom pro sebe a své děti, ale i pro široké
okolí. Důkazem toho je již devátý ročník
Pohádkového lesa, který se letos uskuteční dvacátého června.“
Při posledním našem interview
jste zmínil, že asi největším problémem obce je chybějící obchod.
Podařilo se tuto neduhu vyřešit?

„Tehdy see našel nový provozobec hradila nájem za
vatel a obec
prostor v soukromém vlasthruba před rokem
nictví. Zhruba
však i tento provozovatel
entabilnosti skončil.
kvůli nerentabilnosti
Kupní sílaa zhruba sto osmdevatel prostě nemůže
sáti obyvatel
obchod uživit. Navíc, kdo
dojíždí doo zaměstnání,
akupuje ve
tak si nakupuje
rodejnách
větších prodejnách
íznivější
za
příznivější
ůchodceny, i důchodci si větší
nákupy
dělali vee

městech. Nyní k nám
dvakrát týdně zajíždí
prodejna s čerstvým
pečivem z Lipníku
nad Bečvou, jednou
týdně prodejna masa
a uzenin a jednou

“

Foto: archiv M. Grepla

Doufám, že představa některých starších
obyvatel, aby si mladí zařizovali bydlení
jen tam, kde je zaměstnání, je už pryč...

zza měsíc Rosnička. Představa, že
v obci naší velikosti bude prodejna
s výběrem zboží jako ve městě s cenam
mi jako v supermarketech, je prostě
nnereálná.“
Co je tedy nyní hlavní starostí Vitčic?
„„Především udržení mladých lidí
v obci, především těch, co zde vyrůstalli a mají k ní nějaký vztah. Samozřejmě
v obci zaměstnání nikdo nesežene, ale
ddojíždění do práce už v dnešní době
nnení žádný problém. Po nové dálnici
z Mořic jsme za dvacet minut ve Zlíně
nnebo Přerově, do Brna je to o kousek
ddéle. Paradoxně do Olomouce je cestta složitější. Je to jen otázkou priorit
a životního stylu, nabízíme bydlení
v klidném a krásném prostředí. A do
ppráce dojíždíme třeba jako obyvatellé velkých měst z jednoho konce na
druhý. Máme připravený stavební
pozemek pro případné zájemce, momentálně však nikdo není. Doufám, že

představa některých starších obyvatel,
aby si mladí zařizovali bydlení jen tam,
kde je zaměstnání, je už pryč, aby nedocházelo k tomu, že tu zůstanou jen
starší obyvatelé a všechny jejich děti
budou bydlet ve městech. Od tohoto problému se odvíjí celkový rozvoj
obce.“
Jaké akce máte v plánu pro
letošní rok?
„Jeden z nejdůležitějších problémů
v podobě celkové opravy místních
komunikací máme od loňska za sebou, takže bychom se chtěli pustit do
celkové opravy víceúčelové budovy,
která slouží jako hostinec, ale především jako jediný zastřešený prostor
v obci na konání různých společenských akcí. Dalším velkou investicí je
celková revitalizace rybníka o rozloze
cirka čtyři hektary, který je po pozemkové úpravě v našem vlastnictví.
Je to jedno z hlavních biocenter v našem katastru.“
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rozhovor Večerníku

„JESTLI SE TĚŠÍM NA PLUMLOVSKOU PŘEHRADU? TAK URČITĚ!
Věra Špinarová si oblíbila Prostějovany, zajímala ji napuštěná nádrž a v sobotu padne i Jednoho dne...

OSTRAVA, PROSTĚJOV
Věra Špinarová je jednou
z nejlepších a nejvýraznějších osobností českého popu
i rocku. Její hlas je bezesporu
výjimečný a naprosto nezaměnitelný, tudíž není divu,
že už dlouhá desetiletí patří
ke stálicím populární hudby.
Pro svůj nenapodobitelný
sytý zpěv i temperamentní
a vitální vystupování na koncertech patří již mnoho let
mezi nejžádanější zpěvačky
ev České i Slovenské reepublice. V posledních letech si vystoupení bodréé
jí
Ostravanky hojně užívají
ni
také Prostějované, načež ani
k.
letos tomu nebude jinak.
vUž tuto sobotu 13. červži
na tak na plumlovské pláži
o
U Vrbiček zazní Jednoho
sdne se vrátíš, Meteor lásky, Bílá Jawa 250, Měj měě
crád, Music box a další peco
ky. V případě nepříznivého
u
počasí se všichni sejdou
ve Společenském doměě
m
v Prostějově. Ještě předtím
xse Večerníku, který je extkluzivním mediálním parto
nerem koncertu, podařilo
it
s Věrou Špinarovou spojit
cí
a pořídit pro vás následující
rozhovor. A v něm se ptalaa
i samotná zpěvačka nás...
●● Na úvod obligátní otázka. Jakk
se máte a co právě děláte?
dy
„Dneska (tj. ve čtvrtek 4. června, kdy
byl rozhovor pořízen - pozn.red.) je
hrozně krásně, mám volno, takže seka.
dím na zahradě a užívám si sluníčka.
uVyprala jsem nějaké prádlo a pozoruju, jak krásně schne. (úsměv) Je to ale
ště
takový klid před bouří, protože ještě
řepřed koncertem na plumlovské přehradě mě čekají tři jiná vystoupení.“
u●● Takže se tak trochu rozcvičujete na koncert u nás?
ře„Přesně tak! Příprava k vám je potřeba...“ (smích)
te
●● V posledních třech letech jste
vasi Prostějov a okolí oblíbila, zpívala jste ve Společenském domě i na
ůli
plumlovské přehradě. Je to kvůli
é?
věrným fanouškům tady na Hané?

tak proč se dusit někde v kulturáku?
K létu prostě patří venkovní atrakce
a koncerty. Vy přece taky nebudete
sedět někde doma, když je venku tak
krásně!“
●● Všimli jsme si, že letos pořádáte sérii koncertů společně
s Petrou Janů. Jak vy dvě jste
k sobě vůbec přišly?
„My už jsme měly turné dvanácti
koncertů v loňském roce, a protože
mělo šňůra obrovský úspěch, tak
letos pokračujeme. Naše společná
aktivita vzešla z prostého nápadu
manažerky Míši Kocourkové. Ta se
domluvila s mým synem Adamem

Pavlíkem a ke společným koncertům pak byl už jenom kousek.
Předpokládalo se, že naše společné
zpívání s Petrou by se lidem mohlo
líbit, což se zaplaťpánbůh potvrdilo.
Navíc jsme s Petrou Janů dostaly
obě pozvánku k vystoupení i na Slovensko. Tuším, že někdy v listopadu
nás čeká koncert v Bratislavě.“
●● V rozhovoru před dvěma
lety jsem se vás ptal na Mariku
Gombitovou. Ta se nyní vrací na
koncertní pódia. Co takhle s ní si
„střihnout“ duet?
„Jsem strašně ráda, že Marika se
konečně vrací. Měla to ale udělat

„Kdosi napsal, že už nemůžu ani chodit.
Ať se ale takoví pisálci přijdou podívat
na můjj koncert a uvidí. Vždy ť na pódiu
B Á!“
FURT LÍTÁM JAKO BLB

už dávno, zbyt
zbytečně ztratila
hodně let. Určitě m
má v šuplíku
sppoustu krásných nových písspoustu
n ček, takže očekávám,
ni
o
niček,
že
b zy vydá nové
br
n
brzy
cédéčko.
J , kdyby mě Marika
Jo
Jo,
oslovila, tak samozřejmě hrozně ráda
n zazpívám.
si s ní
Myslí si ale, že
Myslím
se to nestane!
(smí
(smích)
My se
M
s Marikou
znám už dlouhá
me
de
desetiletí,
vlastně od začátku
jej kariéry. Jak
její
řík
říkám,
neměla
vů
vůbec
přestat
zp
zpívat,
to byla
ne
nenahraditelná škoda pro
celo českoslocelou
vensk
venskou
scénu
populárn hudby.“
populární
●● Co vaše doprovodná
rodinná kapela,
kapela je stále ve
stejném složení?
složen
„„Pořád
„P
ořád ve stejn
stejném, jsou to
kkluci
kl
uci šikovní a skvělí muzikanti. Ale není
nen to rodinná
Foto: www.spinarova.cz kapela! Pouze na klávesy

hraje můj syn Adam Pavlík. Ale na
druhé straně skoro máte pravdu,
i ostatní kluci jako by byli moji. Mám
je všechny moc ráda.“
●● V Českém slavíku za rok 2014
jste obsadila deváté místo. Jste
s tímto oceněním spokojená?
„Já si myslím, že to je úžasný výsledek, nebo ne? Sice pro to nedělám
skoro vůbec nic, jenom jezdím po
republice a zpívám... Když mi pak
lidé do této ankety pošlou hlas, tak
proč ne a já jim za to mnohokrát
děkuji. Jinak ale „Slavíka“ zrovna
neprožívám, ale je to zase fajn, když
máte tolik fanoušků.“
●● Uznáváte vůbec tuto anketu?
„Český slavík, dříve Zlatý slavík už
běží spoustu let a stále je jakýmsi
způsobem atraktivní. Jenomže mě
osobně žádný z organizátorů, ani za
minulého režimu, nikdy nekontaktoval, natož aby mě pozval na nějaké závěrečné vystoupení. Opravdu
nikdy, za celých těch čtyřicet nebo
dokonce padesát let. Jako kdybych
vůbec neexistovala. Své případné
umístění se dozvím z médií, poděkuji za hlasy a tím to všechno pro mě
končí.“
●● Vloni jste vydala CD s názvem
To nejlepší. A co zbrusu nové písničky, mohou se fanoušci těšit?
„Strašně bychom chtěli, ale to si
nikdo nedovede představit, co to
všechno dá strašné práce. A vzhledem k tomu, že dnes se už cédéčka
tolik neprodávají, tak s tím tak tro-

chu váháme. Ale určitě k tomu jednou dojde, a bude to takové rozloučení s mojí kariérou.“
●● Prosím? Nestrašte...
„No, to nestraším, opravdu! Prostě
vydáme cédéčko, udělá se nějaké
turné a bude to takové to ´naposledy´. Podívejte se, pokud mi to bude
zpívat a budu se u toho cítit dobře,
po koncertech jezdit budu. Ale právě vy určitě víte, co se v posledních
dnech o mně píše. Že už při vystoupeních nemůžu ani chodit, nepohybuju se a podobné kecy. Ať se ale
takoví pisálci přijdou podívat na můj
koncert a uvidí! Vždyť na pódiu furt
lítám jako blbá!“
●● No, vidíte, tak proč chcete
končit?
„Heleďte, já každý rok tvrdím, že
budu zpívat už jen pět let... Ale vážně, opravdu bych nechtěla, aby mě
někdy z pódia odváželi na invalidním vozíku!“
●● Padne na plumlovské přehradě také song Jednoho dne se vrátíš
z filmu Tenkrát na Západě?
„Doufám, že ano. Když budou lidi
super, tak padne!“
●● A s jakou návštěvností budete
v sobotu při svém vystoupení spokojena?
„I když je tam velký prostor, tak bych
byla ráda, kdyby bylo narváno! Ale
víte co, důležité bude, aby nám bylo
všem společně fajn a také aby vyšlo
počasí. Doufám, že pan Zlámal to
má objednané!“

vizitka

ˇ ŠPINAROVÁ
VERA
✓ narodila se 22. prosince 1951 v Pohořelicích
u Brna, kde také strávila dětství
✓ po přestěhování do Ostravy v jejích sedmi
letech se dostala k hudbě, konkrétně k houslím
a vysněné kytaře
✓ kariéru zahájila v šestnácti letech, kdy dostala nabídku na první nahrávku, kterou se stala píseň Já před tebou klečím
✓ zpívala s kapelou Flamengo, Royal Beat, Majestic, orchestrem Ivo
Pavlíka, skupinami Speciál, Notabene i dalšími, za sebou má etapu
s Vítězslavem Vávrou. Od roku 2010 vystupuje se skupinou svého syna
Adam Pavlík Band
✓ během své kariéry vydala třináct desek, z nichž první Andromeda vyšla
v roce 1973 pod hlavičkou Pantonu. Ostatní už vycházely v produkci Supraphonu a nejúspěšnější byla LP deska Meteor lásky vydaná v roce 1982
✓ kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi
prvních pět nejprodávanějších českých interpretek za posledních deset let
✓ zpívala na beznadějně vyprodaném Žofíně, kde obdržela platinovou
desku za cédéčko To nejlepší, které patřilo v uplynulých letech k těm nejprodávanějším v Česku
✓ disponuje nezaměnitelným altem, proto se jí občas přezdívá česká Janis
Joplin či Tina Turner
✓ jejím prvním manželem se stal v roce 1972 kapelník Ivo Pavlík, se kterým má jediného syna Adama. O deset let později se tento vztah rozpadl
a v roce 1984 si Věra Špinarová vzala Vítězslava Vávru. I toto manželské
spojení je už ale minulostí...
✓ zajímavost: prestižní záležitostí bylo v roce 2007 pozvání na koncert Joe Cockera, který jinak nikdy na svých koncertech nemá hosty ani
předskokany. V případě Věry Špinarové učinil výjimku

15051110461

Michal
KADLEC

„Tak určitě! S Prostějovany je mi
dobře a myslím si, že na všech těch
koncertech panovala vzájemná spokojenost. Tak proč si to nezopakovat, že?“
●● Bude mít vaše vystoupení
stejný scénář jako minule, nebo
chystáte nějaké novinky?
„To víte, že mám v zásobě i jiné písničky, nicméně osvědčené a žádané
hity si nedovolím opomenout, to by
mi fanoušci neodpustili! Heleďte,
můžu se teď zeptat na něco vás?“
●● ... no samozřejmě!
„Už je přehrada napuštěná?“
●● Ano, je. Hodláte po koncertu
skočit do vody?
„Tak to nevím! A ono se tam
může už i koupat? Jestli jo, i tak
si myslím, že na skákání do
vody nedojde. (úsměv) Těším se na koncert, u vás to
bylo vždycky super. Tím
všechny zvu, užijeme
si to spolu.“
●● Zpíváte raději
pod otevřeným
nebem nebo
v kulturácích či sportovních
halách?
„Osobně si myslím, že tyto
dvě věci se nedají jen tak
srovnávat. Každé vystoupení má svoji osobitou atmosféru, ať už někde venku
nebo v hale či divadle. Na
druhé straně, když je venku
hezky a všichni můžeme být na
čerstvém vzduchu,

15012210019

V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
vodajstv
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ŠOK! DOKONALÝ ZVRAT V PŘÍPADU TUHÝ VZBUZUJE ROZPAKY

Bývalý boss OP Prostìjov je podle soudu nevinný. Zamìstnanci zkrachovalé firmy skøípou zuby
Bý

BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI:

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Je to plivnutí do tváře

pro Večerník
Martin ZAORAL
OLOMOUC, PROSTĚJOV Šok a rozčarování na jedné straně. Naopak obrovská úleva na straně druhé.
Tak odlišně vnímají úterní rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci bývalí zaměstnanci Oděvního podniku a jeho někdejší generální ředitel František Tuhý
(67). Toho za zpronevěru 26,2 milionů korun odsoudil
Krajský soud v Brně letos v únoru k pěti letům vězení. František Tuhý (na snímku vpředu) se svým obhájUvedenou částku si měl Tuhý bez vědomí předsta- cem u Vrchního soudu v Olomouci Repro Česká
venstva společnosti vyplatit na odměnách v letech televize
2004 až 2008. Nyní byl jeho postup označen pouze za formální pochybení! Podle olomouckého
Vrchního soudu se nejednalo o trestný čin a dle znalce si mohl na odměnách dokonce vyplatit ještě
více peněz... Rozsudek je přitom s okamžitou platností pravomocný, existuje proti němu již pouze
možnost dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Večerník zjišťoval, co na toto rozhodnutí říkají zainteresovaní? A s jakým hledím jej přijala veřejnost? Vše se dozvíte z následující speciální strany. Horkému
tématu se budeme věnovat i v příštích číslech Večerníku.

Obrovskou vlnu emocí vyvolalo úterní rozhodnutí
olomouckého soudu mezi bývalými zaměstnanci
Oděvního podniku Prostějov. Jasná většina z nich
vnímá rozsudek olomouckého soudu jako překvapující až nepochopitelný.
Mnozí z lidí spojených v minulosti s OP Prostějov netajili svůj vztek. „To je u nás spravedlnost! Koupíte si ji
pouze za velké peníze. Opět se ukázalo, že nesmíte krást
v malém, ale pouze ve velkém. Budete-li jednat jinak,
tak vás dostanou a o vše přijdete. Tunelářům, zlodějům
a podvodníkům zdar! My jim to zaplatíme a představitelé
spravedlnosti si namastí kapsy,“ vyjádřila se například čtenářka Večerníku Marie.
Dalším nad stejným rozhodnutím zůstával rozum stát. „Za
krach Oděvního podniku zřejmě mohou ty ženské od
pásu, chtěly od kusu neúměrně moc haléřů a tak ten podnik zruinovaly. Vždyť chudák pan generální ředitel pracoval

Brněnský a olomoucký soud na základě stejných důkazů rozhodly zcela opačně

Více jak 26 milionů korun si nechal vyplatit oprávněně.
Františku Tuhému a jeho právníkovi se podařil dokonalý obrat! Vrchní soud Olomouc na svém úterním
veřejném zasedání někdejšího
generálního ředitele OP Prostějov
zcela zprostil obžaloby. Původně
byl přitom odsouzen k pěti letům
nepodmíněně a úhradě škody více
jak šestadvacet milionů korun, které si měl v rozporu se zákonem nechat vyplatit na odměnách. Podle
olomouckého senátu se však Tuhý
zpronevěry nedopustil.
„Obžalovaný nezpůsobil podniku, jehož byl většinovým vlastníkem, žádnou škodu. Ze své pozice si totiž zcela
zákonně mohl nechat vyplatit výrazně vyšší částku, než jakou si coby generální ředitel vyplatit nechal. Podnik
byl v době, kdy ho z pozice nejvýše

nadřízeného vedl, v dobré ekonomické kondici. Dalším podpůrným argumentem je i fakt, že podobné odměny
byly vypláceny také ostatním členům
vedení a dalším zaměstnancům,“ shrnul odůvodnění rozsudku Vladimír
Lichnovský, tiskový mluvčí Vrchního
soudu Olomouc. Jak dodal, v nejbližších dnech bude zpráva vypracována
v písemné podobě. „Jediné pochybení bylo v tom, že si obžalovaný schválil odměnu sám, ale v rámci balíku,
z něhož dostali všichni, ač to mělo
udělat představenstvo. To tedy není
trestným činem. Prémie by stejně dostal a zřejmě v podobné výši.
O nějakém úmyslu neoprávněně
nějaké finance takzvaně odsát proto
nemůže být řeč,“ vysvětlil médiím
bezprostředně po skončení jednání

Petr Angyalossy, předseda senátu ho činu zpronevěry. To je přitom zcela
olomouckého Vrchního soudu.
v rozporu s hlavním argumentem předJak to vidí brnìnský soud? sedy senátu Krajského soudu Brno
Tomáše Kurfiřta. „Každý zaměstnanec
František Tuhý si coby generální je někomu odpovědný. A je zcela běžředitel nenechal své milionové od- né, že nadřízený rozhoduje také o výši
měny po celé čtyři roky ani jednou platu i odměn pro svého zaměstnance.
schválit valnou hromadou, případ- V případě generálního ředitele Oděvníně představenstvem podniku. Tím ho podniku Prostějov byla jeho nadřínepochybně obešel ostatní vlastní- zeným valná hromada akcionářů, která
ky, resp. akcionáře. V uvedených Františka Tuhého do této funkce jmeletech si kromě základního platu novala. Za takových okolností to měla
přiznával i roční prémie ve výši 300 být právě ona, kdo měl rozhodovat
procent základní mzdy. V rozporu o výši odměn pro obžalovaného. Bylo
se zákonem sám schválil pravidla ovšem prokázáno, že se tak v tomto
a podmínky pro prémie generálního případě nestalo,“ odůvodnil své rozhodnutí Tomáš Kurfiřt, soudce Krajského
ředitele a sám si je nechal vyplácet.
Tuto skutečnost však tedy olomoucký soudu v Brně. Právě tam byl v únoru
soud považuje pouze za formální po- 2015 Tuhý uznán vinným a odsouzen
chybení a nikoliv za naplnění trestné- na pět let nepodmíněně.

Žaloba se chystala přes čtyři roky
Za její přípravou stály tisíce hodin práce policistů i státních zástupců

Trestní žaloba na někdejšího generálního ředitele OP Prostějov Františka Tuhého má dlouhou historii.
Její kořeny sahají až do ledna 2011,
kdy její občanskoprávní obdobu
k brněnskému soudu podal tehdejší
insolvenční správce Jaroslav Svoboda.
Ten už před čtyřmi roky upozornil na
fakt, že Tuhý při vyplácení odměn přesahujících celkem 26 milionů korun
obešel představenstvo i valnou hromadu
akcionářů. Zároveň také zmínil nesrovnalosti při vyplácení nájmu podnikových
prodejen v Plumlovské a Žeranovského
ulici, které byly přímo na míru ušity jeho
dceři Janě a zeťovi René Volkovi.
Co se však nestalo? Jaroslav Svoboda
po obrovských tlacích, které vyvrcho-

zjistili jsme

lily vleklými zdravotními problémy, ze
své funkce musel odejít. A jeho žaloba
skončila „u ledu“.
Teprve po neslavném a definitivním
pádu zadluženého oděvního gigantu
se kauzy „chytila“ Policie ČR a začala
vše rozplétat. Pod dohledem brněnského krajského státního zastupitelství
následovaly desítky až stovky výslechů
vrcholného vedení i běžných zaměstnanců OP Prostějov. Trestní obžaloba
byla připravena velmi precizně. Když se
František Tuhý loni v záři v Brně poprvé
postavil do ohrádky coby obžalovaný,
vše nasvědčovalo tomu, že bude i uznán
vinným. A to i přesto, že jeho inteligentní a věcný obhájce upozorňoval na celou řadu záležitostí i skutečnost, že Tuhý

nebyl jediným z vrcholného managementu, ke komu odměny v podobné
milionové výši mířily.
Jenže hlavní fakt, že si Tuhý schválil
odměny „sám sobě“, přičemž obešel
ostatní vlastníky podniku, se mu vyvrátit nepodařilo. Právě tímto po více
jak půl roce dokazování a výslechů
velkého množství svědků odůvodnil
rozsudek předseda senátu brněnského
soudu Tomáš Kurfiřt.
Jenže po úterním rozsudku nadřízeného
olomouckého soudu se toto vše ukazuje
jako prakticky zbytečné. Soud trestní
žalobu i předchozí rozsudek během jediného veřejného zasedání zcela smetl ze
stolu. A jeho rozhodnutí má vyšší pravomoc, než vše, co mu dosud předcházelo...

čtyři roky prakticky zadarmo, dostával pouze 200 000 tisíc
měsíčního platu a k tomu další desítky tisíc za vedení představenstva. Chudák malá, teď má jenom čtyřicet tisíc korun
důchod, jak on vyjde, to bude tedy problém... Musíme ho
nakonec politovat, jak dopadl, vždyť ho chtěli dokonce zavřít!“ ironizoval celou kauzu Jan Veselý.
Velmi zřídka se objevily i opačné reakce. „Vy všichni, co tu na
pana Tuhého plivete, si uvědomte, že tento člověk dvacet let
Oděvní podnik vedl s pozitivním výsledkem hospodaření.
Za celou dobu působení v pozici generálního ředitele udělal
jen jednu zásadní chybu. Vzal si do manažerského týmu špatné lidi a lidi z rodiny, kteří ho potopili. Budiž mu trestem to, že
přišel o rodinné stříbro ve formě vlastnictví firmy,“ napsal do
diskuse na portálu idnes.cz Tomáš Vejvoda. „Je to smutné, ale
bohužel tam kradli všichni. Od ředitelů přes šičky, mechaniky
až po vrátné. Každý si nosil domů něco,“ utrousil další ze čtenářů Večerníku, který se nám představil jako Martin.

MOHL PRÝ I VÍCE...

Zcela opačný rozsudek nadřízeného soudu však v tuto chvíli nechtěli
zástupci brněnského soudu obsáhleji komentovat. „Toto rozhodnutí
respektujeme a nepřísluší nám jej
hodnotit. Není ničím neobvyklým,
že dva soudy na základě stejných
faktů rozhodnou odlišně,“ reagovala na přímý dotaz Večerníku Lenka
Smutná Polachová, tisková mluvčí
Krajského soudu Brno.
Sdílnější už byl místopředseda tohoto
soudu, který byl se situací v krachujícím
OP velmi dobře obeznámen. „Rozsudek Vrchního soudu Olomouc lze považovat za překvapující, a to i vzhledem
k tehdejší ekonomické situaci podniku.
Už pouhých dvanáct měsíců po odchodu Františka Tuhého z pozice generálního ředitele dlužil podnik na sociálním

síčně se jednalo o částky od 1,6 milionu korun až po 2,6 milionu. Celkem si
měl vyplatit sumu 26,2 milionu korun.
V průběhu veřejného zasedání byl
dotazován i na to, za co peníze vlastně utratil. „Použil jsem je na dovolené, něco jsem možná dal dětem,
přes milion korun mě stál automobil
Mercedes Viano,“ vyjádřil se trochu
neurčitě vlastník rozlehlé vily v Plumlově. „Nepochopil jsem, proč u jiných
pracovníků jsou odměny v pořádku a
u mě jsou protiprávní,“ uvedl dále bývalý vrcholný manažer. Upozornil, že
firma skončila v konkurzu dva roky po
jeho odchodu.
V místě jeho současného bydliště se jej Večerník pokusil ve
čtvrtek odpoledne kontaktovat,
nikdo nám však neotevřel. Stejně jsme dopadli i o víkendu.

Tuhý měl OP připravit o dalších 10,6 milionů korun

a jejím manželem René Volkem, kterým dům patřil. OP totiž ve svých
podnikových prodejnách obvykle platil běžné nájemné. V tomto případě
však byla smlouva napsána tak, že
majitelé inkasovali deset procent
z měsíčního obratu, což bylo někdy
až čtvrt milionu korun měsíčně. Přitom běžné nájemné v tuto dobu by
dle znaleckého posudku činilo něco
přes osmdesát tisíc korun. Za čtyři
roky tím OP Prostějov měla vzniknout škoda přes šest milionů korun.
To samé v bledě modrém se dle obžaloby dělo i v další podnikové prodejně
OP v Žeranovské ulici. Zde byla situace
o to pikantnější, že společnost zastoupená právě Františkem Tuhým objekt

manželům Volkovým nejprve prodala
a teprve pak s nimi uzavřela obdobnou
nájemní smlouvu jako v prvním případě.
Jelikož k prodeji došlo až v červnu 2007,
způsobená škoda činila „pouze“ 4,6 milionu korun. Státní zástupce tak celkovou
škodu vyčíslil na 10,6 milionu korun.
V případě uznání viny hrozí Františku Tuhému až osm let vězení.
O pøípadu se rozhodne
v Prostìjovì a v Brnì
Kauza byla původně přidělena senátu,
který měl vést předseda prostějovského okresního soudu Petr Vrtěl. Jenže
obhájce Františka Tuhého upozornil
v tomto případě na možnou podjatost

Rozsudek Vrchního soudu Olomouc
je pravomocný, státní zástupce si může
pouze podat dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR. „Nebudu celou záležitost
v tuto chvíli komentovat. Počkáme si na
písemné vyhotovení rozsudku a jeho
odůvodnění. Teprve pak se rozhodne,
zda krajský či vrchní státní zástupce
podá návrh na dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR,” řekl Večerníku tiskový
mluvčí brněnského krajského zastupitelství Hynek Olma.

FRANTIŠEK TUHÝ: „ZA MOJI PRÁCI MI HROZILO VĚZENÍ...“
Velký kámen ze srdce spadl po
rozhodnutí Vrchního soudu Olomouc bývalému generálnímu
řediteli OP Prostějov Františku
Tuhému. „Jsem strašně rád, že
vše dopadlo v můj prospěch. Firmu jsem vždy řídil tak, aby měla
zakázky a práci pro zaměstnance.
Nepřál bych nikomu, aby mu za
odvedenou práci ještě hrozilo pět
let vězení,“ řekl po vynesení rozsudku František Tuhý. „Výplatou
mých odměn podniku žádná škoda nevznikla, poškozeni nebyli
akcionáři ani zaměstnanci. Žádný
trestný čin se nestal,“ hájil se bývalý generální ředitel. Vše zopakoval
i v živém rozhovoru pro Českou
televizi.
V letech 2004 až 2007 si měl František
Tuhý sám schválit vysoké prémie. Mě-

Žalobu bude projednávat prostějovský soud,
soudce Petr VRTĚL U TOHO ALE NEBUDE
Obžaloba ze zpronevěry více jak
šestadvaceti milionů korun není
jediná, které bude František Tuhý
čelit. Už brzy by se u prostějovského soudu mělo konat další hlavní
líčení, v němž se bude projednávat obžaloba někdejšího šéfa OP
Prostějov kvůli nevýhodným pronájmům podnikových prodejen
v Plumlovské a Žeranovského ulici.
Celá záležitost dorazila k prostějovskému soudu už letos v lednu. František
Tuhý je viněn z trestného činu Porušování povinnosti při správě cizího majetku. V prvním případě měl coby předseda představenstva uzavřít nevýhodnou
nájemní smlouvu na podnikovou prodejnu se svojí dcerou Janou Volkovou

pojištění kolem dvaceti milionů korun.
Takto vysoký dluh přitom obvykle nevznikne z roku na rok,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník Jan Kozák, který
jako první vedl insolvenční řízení OP
Prostějov.
Pøijde na øadu dovolání?

soudce. Argumentoval tím, že Petr
Vrtěl je jedním s účastníků soudního
sporu, kdy soukromá společnost žaluje všechny nájemníky domu v Západní
ulici, kde soudce svého času bydlel.
Podjatost dle advokáta pak měla spočívat ve skutečnosti, že obhájce Tuhého
v tomto sporu zároveň zastupuje i žalující společnost.
Spor nakonec musel rozseknout Krajský soud Brno. „Hlavní líčení s Františkem Tuhým v této věci se bude konat
v Prostějově. Aby však neexistoval ani
stín pochybnosti o možné podjatosti,
bude senát vést soudkyně Hana Greplová,“ prozradil Večerníku Petr Vrtěl závěr
brněnského soudu s tím, že termín hlavního líčení dosud nebyl nařízen.

Tuhý zastával kromě pozice generálního ředitele také funkci předsedy představenstva. A současně
byl majoritním akcionářem Oděvního podniku, když vlastnil přes
jedenapadesát procent akcií. Cena
jeho podílu se odhadovala na 700
miliónů korun. U olomouckého
soudu vzpomněl také na to, jak byl
z funkce předsedy představenstva
v červenci 2008 odvolán... „Část
představenstva mi jednoho rána
oznámila, že nebyli o některých
firemních záležitostech ode mě
přesně informováni. Při následném hlasování mě odvolali. Bylo
to násilnou formou, neodešel
jsem dobrovolně,“ poznamenal
František Tuhý. Netušil prý, že
když si sám vyplácí prémie, páchá
tím trestnou činnost...

CO ŘÍKÁTE NA
ROZHODNUTÍ VRCHNÍHO
SOUDU V OLOMOUCI?

HLASUJTE V ANKETĚ
NA NAŠICH
internetových stránkách

www.vecernikpv.cz??
www.vecernikpv.cz

Předseda prostějovského soudu Petr
Vrtěl měl být původně i předsedou senátu, před který se postaví obžalovaný
František Tuhý. Nakonec tomu tak nebude. Přesto se kauza bude projednávat
v Prostějově.
Foto: archiv Večerníku

Pracovali jste v OP
a osvobození
osvobození Františka
Tuhého vás nenechává
chladným? Napište nám
do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz!
A přidat můžete
i osobní vzpomínky
na působení v této
společnosti...
Analýzu redaktora Martina Zaorala
a Večermiks najdete na straně 7 dnešního vydání.
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Přijďte pobesedovat s numeroložkou
zve 11.června 2015 od 18:00 hodin
na PŘEDNÁŠKU OLGY KRÁLOVÉ

světoznámé numeroložky z Opavy,
která odpoví na vaše dotazy...

Restaurace
a penzion
U JELÍNKA
Olomoucká 112
Prostějov

ý

Konstelace hvězd Prostějova

Co skrývá datum narození?

Datum narození nás v životě ovlivňuje, obsahuje
informace o osobnosti, vlohy a také možnosti jejich
uplatnění v životě. Ukáže nám, jaké možnosti jsme
s příchodem na svět dostaly, jak své schopnosti správně
uplatnit v životě, práci, partnerství....
Přednáška nám prozradí, jaký vliv mají čísla na zdraví,
partnerské vztahy a profese. Po přednášce mají všichni
možnost osobního rozboru.
V symbolické ceně vstupného ve výši 50 Kč vás čeká
menší občerstvení.
Více informací na tel.: 608 134 134
Na návštěvu se těší kolektiv penzionu

LVI - 22.7. až 21.8. Nehádejte se,
a už vůbec ne tehdy, když ve sporu
viditelně nemáte pravdu. Ve vašem
případě to bude chtít trochu soudnosti, tento týden vás čeká hned několik žhavých výměn názorů. Nervozita se přenese i domů.
PANNY - 22.8. až 21.9. Nemějte to
nikomu za zlé, když vás upozorní na
chyby, které děláte imrvére. Ne každý to s vámi myslí špatně, ve vašem
bezprostředním okolí jsou i lidé, kteří vás mají rádi a chtějí pomoci. Važte
si jich!
VÁHY - 22.9. až 21.10. Zklame
vás kamarád, na kterého jste hodně
spoléhali. Budete z toho v šoku, naštěstí máte dostatek jiných známých,
o které se můžete opřít. Není ale
třeba, abyste se mstili tomu dotyčnému, to vypusťte z hlavy!
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Běžte
okamžitě k lékaři, svůj zhoršující se
zdravotní stav rozhodně nepodceňujte! Vy totiž všechno necháváte na
poslední chvíli, ale zdraví máte jen
jedno. Nechceme vás strašit, ale vaše
onemocnění je opravdu vážné!

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

INFORMUJE

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vaše
snaha konečně prorazit v kariéře
je enormní, ale ne vždy se setká
s úspěchem. Chtělo by to odborníka, jenž by vás nasměroval na správnou cestu. Proto nešetřete penězi
a investujte do vlastního poradce.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Lidově řečeno, v nejbližších dnech
vás „chytnou“ zuby. Bolest chrupu
bude enormní. Problém je, že se až
příliš bojíte zubaře, takže situaci budete řešit polykáním silných prášků
proti bolesti. Děláte ale velkou chybu!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. V tomto týdnu si dávejte pozor na lidi, kteří
chtějí využít vašich úspěchů a vézt
se na stejné vlně. Lehce je poznáte,
protože najednou se budou chtít stát
vašimi kamarády. Nepřipouštějte si
je k tělu, nebo zbankrotujete.
RYBY - 19.2. až 19.3. Něco ze svého výdělku byste mohli konečně
věnovat na charitu. Už dlouho jste
nepřispěli na dobrou věc, takže máte
nejvyšší čas. Navíc se v nejbližších
dnech stanete výherci značné částky
v každotýdenní loterii.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NA PEČENÍ

Cukr krupice 1kg

17,90

17,90

17,90

17,90

22,90

17,90

cukr moučka 1kg

21,90

21,90

21,90

21,90

24,90

21,90

Třtinový cukr 500 g

27,90

27,90

-

35,90

23,90

27,90

Holandské kakao
100 g

29,90
(200g)

39,90
(200g)

34,90

29,90

34,90

29,90

Čokoláda na vaření
200 g

46,90

29,90

16,90
(100 g)

-

29,90

19,90
(100g)

Mouka polohrubá 1 kg

13,90

12,90

14,90

12,90

12,90

12,90

Naše
RESUMÉ

úterý 9. června: Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mozartova - vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská), St.
Manharda (Bulharská - Mozartova)
středa 10. června: Brněnská - obslužná+parkoviště, Brněnská - vnitroblok, Krokova, Krokova - vnitroblok, Brněnská (SSOK)včetně kruh objezdu
čtvrtek 11. června: Bulharská, Bulharská - vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská - Určická), Na Hrázi - vnitroblok,
Okružní (Brněnská - Určická), St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova - vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)

b

Spoustu starostí zažijí ti, co mají studiem povinné potomky. Školní rok
totiž finišuje a rodiče kromě svých pracovních problémů budou muset
řešit i ty dětské. Mnozí dospělí Prostějované tak budou nyní nuceni vrátit
se o desítky let zpátky...

BERANI - 20.3. až 18. 4. Nemyslete si, že když jste nedávno zažehnali
finanční problémy, tak máte vyhráno. Omyl! Smůla se vám totiž bude
lepit na paty i nyní. Do trablů s penězi vás tentokrát uvrhne příbuzný,
jemuž budete muset pomoci.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Neskládejte
zbraně předčasně. Možná vás v těchto dnech budou trápit životní porážky, ale nedávejte na sobě znát slabost
a rozčarování. Nejste takoví slaboši,
abyste se postupně nepropracovali k
vítězstvím.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nebojte se právě teď říct si o zvýšení platu!
V poslední době jste v práci zabrali
a šéf je s vámi navýsost spokojen.
Můžete toho využít, ale nikoliv zneužít! Každopádně nějakou tu stokorunou navíc určitě vybojujete.
RACI - 20.6. až 21.7. Do vaší už
tak rozvětvené rodiny přibude další člen. Očekávejte v okruhu svých
blízkých narození dítěte nebo svatební obřad. V zaměstnání ovšem
budete vytíženi natolik, že rodinné
záležitosti půjdou trochu bokem.

Blokové čištění v Prostějově

Kdo z nás by neměl rád ty pravé domácí buchty od babičky. Jestliže máte chuť a rozhodli jste se péct, tak vězte, že polohrubou mouku koupíte výhodně v Lidlu, Kauflandu, Tesku
a Intersparu, cukry moučka i krupice všude za shodnou cenu mimo Teska, kde mají pro změnu nejlevnější Třtinový cukr a můžete tam vzít i holandské kakao, nebo pro něj zajet do Penny marketu. Čokolád na vaření je nejlepší vzít opět v Tesku, ale také v Lidlu. Ať se dílo daří!
Průzkum proveden ve středu 3. června 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 8. DO 14. 6. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin a též v sobotu od 13:00 do 16:00
hodin. Lze pozorovat skvrny, protuberance, filamenty, erupce apod. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. Jsou viditelné planety
Venuše, Jupiter a Saturn. Měsíc je vidět nad ránem a svým světlem neruší veřejná pozorování. V pozorovatelně probíhají
stavební úpravy a proto nabízíme pozorování vesmírných objektů pouze přenosnými dalekohledy. V případě špatného
počasí je připraven náhradní program s pozorováním spekter a fyzikálními pokusy. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI přináší v 15:30 hodin příběh KOMETA ŽANETA. Vstupné 20 Kč.
Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech pozorování.

DLOUHÝ NA SNĚMU HK ČR VYZVAL POLITIKY
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI
Ekonom a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý
v rámci konaného 27. sněmu Hospodářské komory ČR vyzval politickou
reprezentaci napříč celým spektrem,
aby spolupracovala s Komorou na
realizaci řešení nejpalčivějších problémů podnikatelů, jakými jsou
například nedostatek technicky
vzdělaných absolventů nebo vysoké
zatížení práce. Seznam problémů
shrnul v desateru pro zlepšení podnikatelského prostředí v zemi „Deset
kroků na cestě k prosperitě“.
„Máme velmi kvalitní gymnázia, ale je
jich moc. Chybí pak manuálně zdatní
učni a technicky vzdělaní lidé pro strojírenství, energetiku, stavebnictví a další
odvětví. Bez nich bude konkurenceschopnost českých firem klesat, což je
vážný problém pro české hospodářství
do budoucna,“ vysvětlil Dlouhý jeden
z důvodů, proč coby ekonom a prezident Hospodářské komory ČR vyzývá
vládu ČR k tomu, aby do konce roku
předložila konkrétní plán kroků, kterými zajistí zvýšení státní podpory technického vzdělávání. Zároveň navrhl, aby
stát ustoupil od současného systému
financování „na žáka“, který nezohledňuje schopnosti a uplatnitelnost žáků na
trhu práce.
V dalších bodech „desatera“ mimo jiné
apeloval na to, aby vláda v rámci export-

Sněmu Hospodářské komory České republiky se zúčastnil prezident státu Miloš
Zeman.
Foto:archív OHK Pv

ních aktivit zvýšila podporu malých
a středních podniků, neboť stát se dosud
orientoval jen na velké firmy, anebo aby
posílila propojení výzkumných pracovišť s podniky.
Na slavnostním zahájení jednodenního 27. sněmu v pražském TOP
HOTELU Praha vystoupili se svými
projevy také prezident České republiky Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, první místopředseda
vlády pro ekonomiku a ministr financí
Andrej Babiš, místopředseda vlády
Pavel Bělobrádek nebo ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Mezi

hosty nechyběli ani zástupci opozičních stran - předseda ODS Petr Fiala
a místopředseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek - nebo generální ředitel
EGAPu Jan Procházka či generální
ředitel ČEZu Daniel Beneš.
Sněm hospodářské komory je nejvyšším orgánem Hospodářské komory
České republiky. Je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců
okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov
Dne: 22. 6. 2015 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce s celými ulicemi: 9. května,
ul. Balkán po ul .Budovatelskou
vč. č. 506 a lok.nov. RD Balkán,
pravá strana ul. Budovatelská od ul.
Balkán po ul. Ohrozimská + č. 398
a 573 včetně fa. 2MAX, oboustranně ul. Ohrozimská od č. 371 a 336
po konec obce vč. chatové lokality,
dále ul. k dětskému domovu a celá
chatová oblast po chaty č. 95, 29,
54, 56.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 6. 2015 od 07:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: fa. Pavel
Šálek, Brněnská ul.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 6. 2015 od 07:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: část
ul. Krokova od č. 2 po č. 10, autoservis SOBRA na ul. Žeranovská
3, ul. Brněnská - od ul. Krokova
- pravá strana strana po kruhovou
křižovatku s ul. Okružní, kostel

a Tetín č. 1 na levé straně, č. 153
na ul. Okružní, dále oboustranně
část ul. Brněnská od ul. Okružní
po konec města směr Žešov vč. autosalónu Fiat, (mimo areál „staré
nemocnice“, fy. Gordex, RG Zesta,
autoopravny Hájek, ČS Eurooil,
ČS Avanti, autosalonů u PV-Auto,
čtyřkolky Tomico).
Dne: 24. 6. 2015 od 11:00 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice C.
Boudy, J. Fišárka, Dvorského, Zrzavého č. p. 3975, oboustranně J. Švermy od č. 18 a 19 po č. 33- 34, Kpt.
Jaroše oboustranně od č. 18 a 21
po ul. Nerudova, oboustranně ul.
Obránců míru od č. 17 a 20 po č. 24.
Obec: Lhota u Konice, Brodek
u Konice, Nové Sady, Horní
Štěpánov, Pohora
Dne: 24. 6. 2015 od 07:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
včetně podnikatelských subjektů:
Lhota u Konice, Brodek u Konice, Nové Sady, Horní Štěpánov,
Pohora. Odb TS. Brodek u Konice Preciosa (č. 300797), Odb TS.
Brodek u Konice suška (č. 300798),
Odb TS. VE Brodek u Konice T1
(č. 700457), Odb TS. VE Brodek
u Konice (č. 700458 )

Obec: Otaslavice
Dne: 24. 6. 2015 od 07:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce od č. 405 po 456 a dále oboustranně od č 530 a 456 po č. 520
a 448 vč.ulice s č. 474 a 451 až 454
a 427. Oboustranně od 411 a 422
až po konec obce s č. 544 a 548 vč.
539. Od č. 368 a 367 oboustranně
po konec obce s č. 521 a 443. Západní část obce s chatovou oblastí
omezená č. 313, 193, 198, 230.
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 25. 6. 2015 od 07:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ulice kolem
školy od č. 317 po 282 + 229 a 255
a dále od č. 161 po 257. Oboustranně od č. 102 a 264 po konec obce
s č. 225 (mimo č. 216). Jednostranně od č. 296 po č. 300.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 6. 2015 od 11:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
bytový dům Kostelecká 17, fy.
SEZAKO s.r.o. na J. B. Pecky 14,
vč.garáží.
Dne: 26. 6. 2015 od 07:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: levá strana
ul. Dolní od č. 81 po č. 105 (hostinec) a RS plynu.
E.ON Česká republika, s.r.o.

15060510583
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řádková inzerce, vzpomínky, pohřby
KOUPÍM

GRATULACE

FINANCE

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré
obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775, J. Skácel.

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

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových
trubek i barevného umakartu, lustry,
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473

V letošním roce by oslavili
90. narozeniny manželé
Milada a Alois ZATLOUKALOVI
z Hrochova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové s rodinami.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17.-20.
století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

15012320037

Dne 11. června 2015
oslaví pan Josef ŽÁK
krásných 70 roků
a v ten den má také narozeniny
Dajka KOMÍNKOVÁ.
Oběma přeji hlavně hodně
zdravíčka
a elánu do dalších roků. To vše
z celého srdíčka přeje Martička
a všichni kamarádi Hameráci.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
721 344 771. Práce strojem UNC, ještě dnes. Tel.: 603 218 330
výkopové, terénní práce.
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
s.r.o. Volejte777 551 492
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodi- plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
Tel.: 604 820 358
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexČištění kanalizací a odpadů
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
Odvoz fekálií
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
Tel.: 774 368 343
Koupím vojenské a civilní řády Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyznamenání. Též socialistické. a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
Tel.: 608 420 808
Stěhování, vyklízení.
775 132 134

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Půjčka5000Kčaž50000Kč,rychleaž
do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů

Dne 13. června 2015
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Jaroslava STANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na
739 066 462

Dne 9. června 2015
by se dožil 80 let
pan Ivan KARNÝ
z Prostějova.
Ta tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Utichlo srdce, zůstal jen žal. Ten,
kdo tě miloval, vzpomíná dál.

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Tel.: rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Peníze pro všechny ihned při podProdám nové dámské kolo Stěhování vyklízení za pomocí zá- pisu! Zvýhodněné podmínky, žádzn.Lada Velamos, cena dohodou. kazníka, odvoz – dovoz Iveco Maxi. né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Ceny dohodou. Tel.: 776 768 342.
Tel.: 776 618 409
Půjčky od 5000 do 50 000 Kč, rychProdej konzumních brambor á 7 Stříhání a úprava psů. Telefon le až do domu, bez poplatku. Tel.
Kč/ kg, krmných á 2 Kč / kg. Firma Prostějov 606 166 853
728 896 857
Oldřich Mlčoch, Lešany 36. Tel.:
Antény Jiříček nabízí až 46 tv progra721 308 323
mů bez poplatku. Mob.: 776 340 848
Prodám dvojhrob i s pomníkem www.anteny.kvalitne.cz
v Nezamyslicích. Tel.: 776 104 477
Provádíme dokonalé stroj. čištění
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové sed. souprav a koberců. M. Revay,
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm. tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 www. revay.cz
nebo 605 405 953
Provádíme veškeré stavební práce.
Prodám běžecký pás MAX Treadmill P. Vančura. Tel.: 774 627 358
Proteus. Jako nový. Tel: 731 412 028
15012320038

www.
vecernikpv.cz

Prodám 2 dětská kola s přehazovačkou, velmi zachovalá, pro věk 6-10 let.
Tel:733 223 206

Kdo žije v srdci svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 12. června 2015
si připomeneme 20. výročí úmrtí
pana Josefa KŘÍŽKA
z Kralic na Hané.
Vzpomínají manželka Margita
a dcery Alena a Eva s rodinami.

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

SLUŽBY

PRODÁM

Dne 13. června 2015
vzpomeneme 18. výročí
úmrtí naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

Děkujeme všem kamarádům,
sousedům a známým, kteří se
přišli
29. května 2015
naposledy rozloučit s naším
tatínkem a manželem
Miroslavem KVASNICOU
z Prostějova.
Rodina Kvasnicova.

AUTO MOTO
Prodám Škoda Felicia, RV 1998,
cena dohodou. Tel.: 603 993 029
Prodám Yamaha Virago 535, cena
50.000 Kč. Tel.: 602 75 66 30.
Sobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV,
tel. 608 933 033. Na trhu již 22
let. opravíme vše, zkušenosti. Autoservis – osobní, dodávky. N.D.-obchod, pneuservis, konzerv.
dutin, ME, TK.

Dne 11. června 2015
vzpomeneme první smutný
rok kdy nás opustila
paní Žofie SEDLÁČKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Dana s rodinou.

Dne 12. června 2015
si připomeneme 3. rok od úmrtí
pana Josefa SIMONA
z Kralic na Hané.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Zarmoucená rodina.

smuteèní oznámení

Prodám novou dřevěnou saunu pro 2-4 osoby s vybavením.
Tel:733 223 206

Dne 9. června 2015
uplyne 5. smutný rok, co nás
navždy opustil
pan Vojtěch NEZVAL
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Maminky neumírají, maminky jenom
usínají, aby se každé ráno probouzely
ve vzponínkách svých dětí.

Dne 9. června 2015
by měla narozeniny naše maminka,
manželka, dcera, babička
Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Vzpomíná celá rodina.
Vzpomeňte s námi, kdo jste
ji měli rádi. Děkujeme.
Zapalte svíce, kdo jste ho rádi
měli, vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

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

SEZNÁMENÍ

Dnes, tj. 8. června 2015
uplyne první smutné
výročí od smrti
pana Ladislava ZABOŘILA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Věra.

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

55-letý,rozvedenýsvlastnímdomem,
kousek od PV hledá ženu ve věku
55 -60 let ke společnému žití. Zájem
o zahrádku vítán. Tel.: 720 994 479.

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

Pohřební služba Pavel Makový

25- letý hledá ženu 20-30 let z Prostějova a okolí. Tel.: 775 974 209

Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Josef Crhonek 1938
Drahany
Josef Bílý 1922
Prostějov
Karla Štanderová 1950 Prostějov
Bohumila Lulovičová 1935
Prostějov
Jaroslav Netesal 1942 Prostějov
Anna Coufalová 1929 Ondratice
Miroslav Pospíšil 1941 Vrahovice

30-ti letý hledá kamarádku z Prostějova a okolí do 30 let. Tel.:
608 887 129. Jen SMS od 19.00 hod.

Pondělí 8. června 2015
Vlastimila Zatloukalová 1924 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Kocourek 1945 Krumsín 14.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Pospíšil 1930 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Pátek 12. června 2015
František Majar 1942 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ing. Stanislav Tomiga 1957 Prostějov 10.30 kostel C + M Prostějov

Dne 7. června 2015
jsme vzpomenuli již 30 let,
kdy nás nečekaně brzy opustil
náš milovaný tatínek, syn a bratr
pan Jaroslav ŠIMEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka, sestra, syn Jaroslav
a dcera Ilona s rodinami.

Dne 13. června 2015
uplyne smutné 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav KAPOUNEK
z Prostějova.
Vzpomíná syn
Jaroslav s rodinou.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Ing. Miroslav Beran 1931 Prostějov
pplk. Ladislav Opletal 1926 Prostějov
PhDr. Jiřinka Eliášová 1927 Prostějov
Miroslav Kratochvíl 1930 Seloutky

Středa 10. června 2015
Zdeněk Gulak 1928 Smržice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Horák 1939 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 13. června 2015
Miroslav Benetka 1951 Štětovice 13.00 kostel Dubany

Pohřební stužba A.S.A. TS

15021020132

Nejsou již mezi námi

Jana Krátká 1925 Ostrava
Zbyněk Pešák 1963 Prostějov
František Rybníkář 1946 Prostějov
Marie Chudobová 1943 Jaroměřice

Poslední rozlouèení

Pondělí 8. června 2015
Václav Svoboda 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Yvona Pavelková 1939 Prostějov
Vlasta Hebelková 1944 Prostějov

Dne 9. června 2015
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jarmila KONEČNÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a děti s rodinami

Dne 14. června 2015
uplyne 10 smutných roků ode
dne, kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka a maminka
paní Svatava HANÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, synové a rodiny
Hanákova a Alánova.

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

Kvalitní
služby
od roku
1992

1$%Ë=Ë0(
9é.83%<7ģ
=$+2729e
BYTY

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705

Volejte: 739 322 895
NN-RãWRYRSRFHONUHN
.þ
,WDOVNiP
.þ
.URNRYDFLKODSRUHN
.þ
2NUXåQtPFLKOD29 .þ
$6ODYtþND29SRUHN
.þ
7\ORYDPFLKOD29
.þ
6LGO6YRERG\SRUHN
.þ
Volejte: 723 335 940
'UXåVWHYQtPSRUHN FHQDY5.

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhrealiity.c
cz

'20<
Volejte: 739 322 895
5'/DãNRY
.þ
5'/LSRYi]DKUDGDJDUiå .þ
5'9UEiWN\âWČWRYLFH
.þ
5'8UþLFH
6OHYD.þ
5'%HGLKRãĢQHER[]DKUDGD

JDUiå
1RYLQND.þ
Volejte: 723 335 940
5'6PUåLFH
FHQDY5.
5'9UFKRVODYLFHSRUHN
.þ

1ÁP´LFHQDG+DQRXRNU3URVWÁMRYProdej zrekonstruovaného
GRPXE\WYSĜt]HPtYSDWĜHDSRGNURYtE\W7HUDVDVED]pQHP
GYRMJDUiå=DVWSORFKDP2, zahrada 499 m2&HQD.´

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
5'NN.RVWHOHFQD+DQp .þ
5'NN.RVWHOHFQD+DQp .þ
5'NN3Y9UDKRYLFH
.þ
5'3Y9UDKRYLFH
.þ
5'NN3OXPORY
.þ
5'NN3Y.UDVLFHP
.þ
5'NN3Y.UDVLFHP
.þ
5'3Y.UDVLFHP
.þ
5'NN.HOþLFH
.þ
5'$ORM]RY
.þ
5'NN$ORM]RY
.þ
&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
1DEt]tPHYêVWDYX5'QDYODVWQtPSR]HPNXSUR
YHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQHERNODVLFNi
]GČQi VWDYED 1t]Np JDUDQWRYDQp FHQ\ SURYČĜHQi
NYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS 9ROHMWH

.UDOLFHQD+DQkRNU3URVWÁMRY3URGHM5'DVSUĤ

MH]GHPKRVSVWDYEDPL3R]HPHNFHONHPP2

&HQD.´

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
5HNUHDþQtSR]HPHN6XFKêP
v RK
*DUiåâPHUDODPQRYi
.þ
3URQSURVWRU0DQKDUGDP .þLQN
3URQ.RPSURVWRU3UĤP\VORYi.þPURN
3URQiMHPNRPREMHNW39P .þLQN
3URQiMHPKDOD6PUåLFHP .þPURN
3URQNRPREMHNWX.UDOLFHVE\WHP.þLQN

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

SOUKROMÁ INZERCE
Koupím byt 2+1 v OV, západní část města. 777 602 873
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REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
*RD2+6,BrodekuPV 1.980.000Kč
* Chata, Březský vrch 430.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem kancelář 5.000Kč/měs.
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+kk, Sušilova 990.000 Kč
* BYT 3+1, E.Beneše 1.570.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
*RDnovostavba,Plumlov3.990.000Kč
*RDporek.,Mostkovice 4.160.000Kč
* Chata Mostkovice 1. 890.000 Kč
*Stav.pozemek1.000 m2 BrodekuPV
*Stav.pozemek9.518 m2 BrodekuPV

3URVWÁMRYXO)RHUVWUDProdej mezonetového bytu 3+kk
VJDUiåtWHUDVRX]DKUDGRXY292E\WQiSORFKDP2JDUiå
&HQD.´
22 m2]DKUDGDP2
BYTY – PRODEJ:

3YXO86SRÏLWHOQ\
3YVmGO6YRERG\
3Y2NUXªQmXO

.´
.´
.´

*$5Éæ(²352'(-

*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

.´EH]SR]HPNXDEH]GRSUDY\
BYTY – PRONÁJEM:

NN5HMVNRYDXO
.´PÁVmFLQNDVR 
3YVmGO6YRUQRVWL
.´PÁVmFY´LQNDVD
%LVNXSLFH
.´PÁVmFLQNDVR 
3Y)DQGHUOmNRYDXO.´PÁVmFLQNDVR 
3Y%UQÁQVNgXO .´PÁVmFLQNDVR 
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Koupím chatu na Stražisku nebo
v Seči. Tel.: 773 545 092
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na Hané.
Cena 6 500 Kč včetně inkasa. Kauce nutná. Tel.: 602 751 535
Hledáme chatu ke koupi v okolí Prostějova! 774 101 818
Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. I k rekonstrukci. Nabídněte.
Tel.: 605 011 310 i SMS
Mám hotovost a koupím byt 2+1
v Prostějově. Tel.: 773 513 220
Prodám garáž 20 m2, uzavřený dvůr na
ul. B. Šmerala. Tel.: 723 039 347
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Prostějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Prodám garáž v Držovicích U cihelny.
Tel.: 608 301 235

Volejte: 739 322 895
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Pronajmu prostorný 1+1 poblíž centra
PV, s balkonem, 5 500 Kč + inkaso. Volný
v červnu, kauce nutná. Tel.: 603 503 366
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Hledám ke koupi dům v PV nebo
v okolí. 792 284 168
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%\WSREOtåFHQWUDSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39

VOLEJTE: 723 335 940
2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY.RVWHOFL1+
&KDWXYRNROt3OXPORYD

352'È0(,9$â,
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7
3529È'Ë0(,9é.83
NEMOVITOSTÍ
1$%Ë=Ë0(9é.83
251e3ģ'<
92/(-7(
'23258ý8-(0(

1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
3Y.UDVLFH
3R]HPHN P 2E\WQi  SORFKD P 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH

1DEt]tPHYêVWDYEX5'NNY.RVWHOFLQD+DQp
äiGDQiORNDOLWDNPRG3Y3R]HPHNPNOLG
QpPtVWRQDRNUDMLREFH&HONRYpQiNODG\QDSURYR]
GRPX MHQ FFD .þPČVtF 0RåQRVW YêEČUX
]YtFHSURMHNWĤ0RåQRVW¿QDQFRYiQtSRPRFtK\
SRWpN\NWHURX9iP]GDUPDQDPtUXY\ĜtGtPH
&HQD.þ9ROHMWH

777 251 878

Rodinné domy:
729$ý29 PČãĢDQ
VNê5'VHWĜHPLE\W\D
GYČPD QHE\WRYêPL
SURVWRUDPLVLWQDQiP
Y7RYDþRYČYKRGQêN
WUYDOpPXE\GOHQtLNRPHUþQtPXY\XåLWt CENA: v RK
37(1ËSURGHM5'R
YHO NN Då  QD
SR]HPFtFKDå
mYHãNHUp,6SČNQi
ORNDOLWDVURGGRP\
&(1$YþHWQČSR]HPNXRGPLO.þ
95$+29,&(  5'
NNĜDGRYêSRGVNOH
SHQê13SRFHONUH
NRQVWUXNFLVPRåQRVWt
UR]ãtĜHQtGRSRGNURYt
=DGRPHPGYRUHNDPHQãt]DKUiGND&HONYêPČUDSR]HPNX
P
&(1$.þ
35267ċ-29)O1R
YiNDNRPHUþQtEXGRYD
YFHQWXPČVWD2EMHNWR
13Y]DSRþUHNRQVWU
VSRGOSORFKRXFFD
m3R]HPHNP
CENA v RK

%\W\
%<7$6ODYtþND
'%P13VYê
WDKHPE\WSRFHONUH
NRQVWU9HOPLSČNQê
&(1$.þ
%<7.ORSRWRYL
FH SR UHNRQVWUXNFL
V JDUiåt D ]DKUDGRX
ED]pQ 29  P
13]GČQpKRGRPX
&(1$.þ



3R]HPN\

YêVWDYE\

5'%HGLKRãĢ2EHFMHQNPRG3Y'ĤPFLKORYê
SUYRUHSXEOLNRYiYLONDYURFHUR]ãtĜHQDR13
'ĤPMHPRåQRY\XåtWMDNRGYRXJHQHUDþQtQDNDåGpP
SDWĜH E\WRYi MHGQRWND  QHER MDNR SURVWRUQê 5'
.DåGpSDWURYONRXSHOQDD:&6NOHSSURVWRUQi
JDUiå]DKUDGD3ĜtMHPQpSURVWĜHGtNOLGQiORNDOLWD
&HQD.þ
9ROHMWH

www.realitypolzer.cz

mYHãNHUp,6

PLUMLOV:VWDYHEQt
SDUF SUR YêVWDYEX
5'RYêPČĜHP
ã[GOP) s
PRåQRVWt RNDPåLWp
9HãNHUp,6&(1$.þ
3WHQt  VWDYHEQt SR
]HPN\SURYêVWDYEX
VDPVWRMtFtFK5'
VWDYHEQtFKPtVWRYH
OLNRVWL  Då 
&(1$.þP2

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
:::5($/025$9,$&=

21

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
Recepční, úklid pokojů
Prodavač ve vinotéce
Pracovníci údržby
Zehlíř/-ka čepic
Pracovníci pečov.služeb
Kompletář/-ka
Obchodní referenti
Technolog/-čka textilní výroby
Traktoristé
Všeobecné sestry
Programátor CNC laseru
Dělníci v oděvní výrobě

15 000 Kč
od 15 000 Kč
6 500 Kč
75 Kč
9 200 Kč
12 500 Kč
70 Kč
15 000 Kč
16 000 Kč
18 000 Kč
13 000 Kč
od 22 000 Kč
od 12 000 Kč

Provoz
jednosměnný
pružný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné
základní + praktická

Firma
Michal Jelínek
Michal Jelínek
Petr Kašuba
Pozemky Forte
STAFFA
Charita Konice
Zolíková Práce
Zeus Enterprise
GALA
Ing. Frýbort
MUDr.Konečná
Cars Technology
VESPA Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Doplňování zboží
v supermarketech
Prodavač/-ka masa
Řidiči malých
dodávkových automobilů
Odběrová sestra

Provoz

Kvalifikace

Firma

od 55 Kč

noční provoz

základní+praktická

DiamondStyle

12 000 Kč
100 Kč

dvousměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné

ZD Vícov
Horseplain

120 Kč

jednosměnný

ÚSO s maturitou

Synlab czech

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Prodám garáž v Domamyslicích
(za Splávkem). Tel.: 774 156 382
Pronajmu garáž v PV nedaleko místního nádraží, volná ihned, cena dohodou.
Tel.: 602 562 468
Prodám rodinný dům k rekonstrukci
nebo na chalupu v obci Seloutky. RK nevolat. Telefon 723 307 163 po 19-té hod.

Prodám RD v PV ul.Veleslavínská.
Tel.: 603 525 673
Prodám garáž v Krasicích, ul. Myslbekova, tel.: 777 042 993.
Přenechám pronájem zavedeného sportovního centra v Prostějově. Lze ihned
pokračovat v provozu. Tel.: 774 725 151.
Pronajmu byt 1+1 v PV, tel.: 607 919 040
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
Prodám zděnou garáž za Leteckou ulicí
v uzavřeném objektu. Cena 99 000 Kč.
Tel.: 775 060 164
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe
po rekonstrukci 774 409 430
Pronajmu garáž nebo garážové stání
v garážovém dvoře na Svatoplukové
ulici. Tel.: 777 010 323
Pronajmu garáž v uzavřeném vnitrobloku na nám. Spojenců. Volné od 1. 7.
2015, cena 1000 Kč/měsíc, platba měsíc
předem. Kontakt tel.: 776560512
Hledám pronájem bytu 3+1. Tel.:
774101818

15060310572
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řádková inzerce a exkluzivní nabídka pracovních míst
Firma SEMOS CZ s.r.o. se sídlem v Hluchově přijme do pracovního poměru řidiče sk. C na
vozidla do 12 tun na rozvozy po
Moravě. Nabízíme: dobré platové
ohodnocení,denní návraty přátelský kolektiv. Požadujeme: doklady nutné k řízení vozidla, logické
myšlení, ochotu pracovat, slušné vystupování. Dále přijmeme
brigádně skladníka na červenec
– srpen. Možno i student nad 18
roků. Své životopisy zasílejte na
semos.doprava@seznam.cz

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do dvousměnného provozu operátora CNC horizontálního a vertikálního obráběcího centra.
Požadavky:
SŠ vzdělání technického směru obor CNC obrábění
Orientace v programovacích systémech SINUMERIC, FANUC,
Heidenhein
Zkušenosti s obráběním dílců
s přesnostmi IT 6, 7, 8
Schopnost práce s měřidly
Schopnost čtení v technické dokumentaci
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, mzda 22 000-30 000
Kč, závodní stravování, uchazečům s bydlištěm mimo okres
PV nabízíme příspěvek na ubytování v ubytovně.
Tel.: 582302341 Životopisy zasílejte na hanakov@hanakov.cz

Stabilní společnost poskytující
spotřebitelské úvěry 5 - 50 tis. hledá obchodního zástupce. Dobré
fin. ohodnocení, týdenní provize. Podmínkou ŽL a osobní automobil. Zájemci volejte na tel.:
773 989 821.

Nabízíme práci u balící linky v nepravidelných směnách. Vhodné
pro starobní důchodce a studenty nad 18 let. Dobrý zdravotní
stav. Jedná se o práci v chladnějším prostředí. Nekuřák výhodou.
Bližší informace na telefonním čísle
Přijmu řidiče MKD přepravy do 582 300 888.
západní Evropy. Požadujeme ŘP
sk. C, E, bezúhonnost, loajalitu Bezpečnostní a úklidová agentura
k firmě. Nabízíme zázemí stabilní přijme do HPP muže na pracovní
společnosti, slušné a férové jednání, pozici vrátný. Místo výkonu Prostějov, podmínkou je čistý trestní
plat 45 000 Kč. Tel.: 777 990 022
rejstřík. Informace na tel. čísle:
Přijmeme řidiče autobusu. Tel.: 602 786 692.
603 215 275
Personální agentura, Kravařova 9,
H&D, a.s. přijme švadleny s praxí Prostějov, tel. 602 603 067 nabízí
v oděvní pásové výrobě na klíčové tyto pracovní pozice:
operace při výrobě bund a pán- - manipulant ve výrobě, skládání hoských vlněných plášťů – mladodů- tových potravinářských výrobků v Pv
chodkyně vítány. Na dobu určitou - 1 pracovnici na úklid v Pv
do 30. 10. 2015 s možností pro- - pomocné pracovníky na stavbu
dloužení, popř. i na kratší období.
Nabídky zasílejte na central@hdas. Přijmu do pivnice v Pv účtující servírcz nebo Olomoucká 37, 796 01 ku, služby dle dohody, praxe výhodou,
spolehlivost. Info: 602 545 530
Prostějov, tel. 582 305 603

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do hlavního pracovního
poměru lakýrníka. Nabízíme
možnost vyškolení jako obsluha
tryskacího a šopovacího boxu, zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové podmínky a závodní
stravování. Požadujeme vyučení
a praxi v oboru, bezúhonnost.
Životopisy posílejte na
hanakov@hanakov.cz
Tel.: 582 302 341 Buriánek

Přijmu pracovníka do obchodu,
vhodné pro důchodce nebo ZTP.
Tel.: 731 412 028

150123020036

Hledáme brigádníky na provoz
pláže a občerstvení na přehradě.
Tel.: 777 571 219

Hledám elektrikáře 774 989 007
Přijmeme zámečníka. Pracoviště
PV. 603 533 508.

15051410775
15052110504

Za pouhou dvacetikorunu si
můžete podat svoji pracovní
nabídku do nejčtenějšího
periodika. Ale pouze ve středu
10. června 2015

15052710543

15060320576

15051110463

20

15060210570

Hledáme brigádníky/-ce, důchodce i studenty. Lehká manuální práce. Tel.: 582 330 341

15052710551
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 22/2015:

I v červnu vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 11. ČERVNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Přikrylovo nám. 4
Dagmar ŠRÁMKOVÁ, J.B.Pecky 8, Pv
Výherce získává: 3 kg MEDU, který věnují Lahůdky z Hané.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Marcela Župková
Valerie DVOŘÁKOVÁ, A.Slavíčka 14, Pv
Výherci získali: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od firmy Studio STYL.

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

OLAPLEX
Tomáš KŘIŽOVIČ, Ludmírov 27
Výherce získává: POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ
NA VÝBĚR SLUŽEB od STUDIO PERFECT.
SUDOKU
správně:
SU
DO
KU

správně:
15060360574

vyhrál/-a

9,4,7,1
Jan ŠIŠMA, Sobáčov 7.
Výherce získává: POUKAZ v HODNOTĚ 400 Kč na konzumaci,
který věnuje HOSTINEC NA NOVÉ
KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Široký sortiment krmiva pro vaše miláčky
Irena ŠTEFKOVÁ, Sídl. Svobody 58, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč, na sortiment
zboží od Chovatelských potřeb a krmiv U MONTYHO.

Dnesmůžetezápolito POUKAZ vhodnotě780KčnaVSTUP Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
v rámci akce LETNÍHO KULTURNÍHO FESTIVALU.

Příměstský tábor 2015

OSMISMĚRKA
KAM S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH? NA .......TÁBOR.

PRÁZDNINY V POHYBU
Pro děti od 4 do 11 let

SUDOKU

Kde: Taneční klub - Dům služeb, Olomoucká ul., Pv
Kdy: 13. - 17. července 2015 od 8 do 16 hodin
27. - 31. července 2015 od 8 do 16 hodin
10. - 14. srpna 2015 od 8 do 16 hodin
Lektoři: Šárka Milarová, Kamila Milarová

PŘIHLÁŠKY: www.tanecni-prostejov
E-mail: olomoucka.tanecniklub@seznam.cz
Partnerem dnešního kola je TANEČNÍ KLUB,
který věnuje POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ
k zakoupení pobytu dítěte na příměstský tábor.

DOLE, HOVĚZÍ, CHLÉVY, CHVAST, KOPYTO, LEŠI, LÍPA, LOGIKA, LOMY,
NATÉ, OMYLY, PAVÍ, PLNO, PLOT, PRYŽ, RENTA, SALVY, STÉBLO, STYKAČE,
ŠITÍ, ŠTĚRK, TRDLO, TREFA, TRIK, VÁDÍ, VÁZY

15060360573

15060360575

Program:
Cvičení a hry v přírodě  výlety do okolí
Prostějova  kreativní aktivity
– rukodělná dílna  tanec 
celotáborová hra … Cena:
1250,- Kč
(cena zahrnuje organizaci tábora,
teplý oběd, pitný režim, spotřební
výtvarný materiál, vstupné).
Tábor proběhne při minimální účasti 15 dětí.

Partnerem dnešního kola je KOŘENÍ
OD SINDIBÁDA, který věnuje POUKAZ
v hodnotě 400 Kč.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15051560480

Kdo je
na fotografii?
Tentokrát
jsme
zabrousili do
SPORTU
a graficky
lehce
poupravili
kapitána
hokejové
reprezentace
ČR...

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment prodejny
od železářství U VĚŽIČEK.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.
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zveme vás...

T

Do
Konice
IPVečerníku V SOBOTU

VELKÝ KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
KDY: SOBOTA13. ÈERVNA VE 20:00 HODIN KDE: PLUMLOVSKÁ PØEHRADA - PLÁŽ U VRBIÈEK
(v pøípadì nepøíznivého poèasí Spoleèenský dùm, Prostìjov)
Stálice české hudební scény, která
září na pódiích po celé republice už
desítky let míří opět na Hanou. Nestárnoucí rockerka Věra Špinarová
dorazí na plumlovskou pláž U Vrbiček již tuto sobotu 13. června i s kapelou Adama Pavlíka, která jednu z nejpopulárnějších zpěvaček české i slovenské scény pravidelně na turné
doprovází. Začátek je naplánován na
20:00 hodin.
Pokud se tedy i vy počítáte mezi příznivce
jejího nenapodobitelného hlasu a senzační
show, kterou na pódiu pravidelně předvádí,
nenechte si ujít její koncert přímo u vody.
Zazpívejte si spolu s Věrou Špinarovou
a jejími zdejšími fanoušky nestárnoucí son-

gy jako Meteor lásky, Bílá Jawa 250 či Raketou na Mars. Chybět určitě nebude ani
píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodii
si zaručeně pamatujete z filmu Tenkrát na
Západě.
Že se Věra Špinarová na svůj zdejší koncert těší, není třeba dlouho debatovat:
„S Prostějovany je mi dobře a myslím si,
že na všech těch koncertech panovala vzájemná spokojenost. Tak proč si to nezopakovat, že?,“ uvedla v exkluzivním rozhovoru, který vám Večerník přináší na straně
14 dnešního vydání.
Věra Špinarová ale už nějakou dobu straší fanoušky odchodem do hudebního
důchodu, i proto si rozhodně přijďte vystoupení této jedinečné zpěvačky českého

šoubyznysu užít, jak se patří na živo! PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto výhradní
mediální partner akce, rozhodně nebude
chybět, takže se můžete těšit na kompletní zpravodajství z této jedinečné hudební
události, jejíž součástí by měl být každý
správný rocker!
Mimochodem, organizátoři jsou připraveni i na případnou nepřízeň počasí. Nastane-li taková situace, koncert se
odehraje v prostějovském Společenském
domě. Vstupenky jsou stále k dispozici
- a to v předprodeji za 250 Kč, na místě
pak za 300 Kč. Bližší informace hledejte
na www.hittrade.cz, nebo můžete zkusit
štěstí v naší soutěži, kterou najdete na
straně 31 dnešního vydání!

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 8.června
17:30 Druhá míza
americká komedie
20:00 Špión
americká komedie
úterý 9. června
17:30 Druhá míza
20:00 Špión
středa 10. června
17:30 Špión
20:00 Druhá míza
čtvrtek 11. června
17:30 Jurský svět 3D
am. dobrodružný film
20:00 Jurský svět 3D
pátek 12.června
17:30 Jurský svět 3D
20:00 Jurský svět 3D
sobota 13.června
17:30 Jurský svět 3D
20:00 Jurský svět 3D
neděle 14.června
17:30 Jurský svět 3D
20:00 Jurský svět 3D

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 13.června
17:30 Babovřesky 3
česká komedie
20:00 Babovřesky 3

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
Aktuální výstavy
Prvorepublikové filmové plakáty
Kdy: 7. 5. - 12. 7. 2015
Blanka Bohdanová, Proměny
Kdy: 15.5. - 12.7. 2015
Špalíček, Uprkova 18
Stavebnice MERKUR
Kdy: 11. 6. - 30. 8. 2015
Výstavu zapůjčil sběratel Jiří Mládek

středa 10.června
16:00 Pomáda
Galerie U Hanáka
Pořádá ZUŚ V. Ambrose v PV, taneční obor
pátek
12. června
neděle 14. června
17:30
Lubomír Čížek: "Tak trochu jinak"
15:00 a 17:30 Závěrečná pirueta
Pořádá TŠ Piruete Prostějov
Kulturní klub
b

MEDart
pondělí 8. června
19:00 Rozmarné léto a ti druzí
DS Na štaci Němčice nad Hanou
www.vecernikpv.cz

DUHA

pondělí 8. června
14:00 Setkání jubilantů města Prostějova
18.5. - 30.6. výstavy
* Iva Otínková: Ve službách poezie
* Světy vnitřní a vnější

PROSTĚJOV Bigbíťáci, bigbíťačky,
rychle rifle pohledejte, na legendy do
Konice pospíchejte! Nenechte si ujít
jedinečnou akci, která se koná pouze
JEDNOU DO ROKA! A to už tento
pátek 12. června v konickém parku.
Startuje se v 18:00 hodin, areál bude
otevřen o půl hodiny dříve.
Zámeckým parkem v Konici budou po
roce opět otřásat bigbeatové pecky a nestárnoucí songy. Odehraje se tu totiž další
ročník populární hudební akce Legendy
se vrací a i letos se pořadatelé vyzbrojili
kvalitním hudebním arzenálem, který návštěvníky svými songy vrátí zpět do časů
jejich mládí... „Vystoupí skupiny, co již
běžně nehrají a znovu se dají dohromady
pro tuto zvláštní příležitost, jež se koná jen
jedinkrát v roce! Těšit se můžete na MERKUR, MARASD, QUERCUS, JUNIOR,
AREST, DEMENCE a NEOPETS! Samozřejmostí bude profesionální pódium,
zvukové a světelné efekty, videoprojekce
autentických videozáznamů z koncertních
vystoupení a následně i videozáznam z celé
akce,“ zve všechny příznivce kvalitní hudby
pořadatel Tomáš Grepl z Mamut Agency.
Hladem ani žízní týráni nebudete, protože pořadatelé slibují bohaté občerstvení,
včetně alko i nealko nápojů. V případě nepřízně počasí budou zajištěny party stany
pro více než tři stovky hostů! Tak přijďte
zavzpomínat na staré dobré časy a pořádně
si zařádit na nestárnoucí songy. Dobové
oblečení vítáno! Vstupné: do 19:30 hodin
120 Kč, od 19:30 160 Kč.
Ti z vás, kdo budou mít štěstí, mohou
vyhrát vstupenku v naší soutěži, kterou
najdete na straně 31.
(red)

k obrazovce

PUPENDO

MC Cipísek
Jak motivovat děti ke spolupráci aneb rodičovství bez bojů – beseda pro rodiče v úterý
9. června v 18:00, rezervace míst předem.
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00
do 17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Rodičovská setkávání pro pokročilé –
pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
SEMTAMNÍK
Úterý 9. června – Výlet do Hamer u Plumlova. Možnost procházky, posezení a občerstvení v areálu Letního občerstvení Hamry.
Nutno objednat klobásku, nebo žebírko
z udírny nejpozději do 28.5.! Odjezd z Pv
busem od Alberta v 10:45 ze stan.č.12, odjezd z Hamer ve 14:25, 15:13, nebo 15:50 h.
Čtvrtek 11. června – 8:00 až 11:00.
Tvoření z keramické hlíny v Lipce.

NEDĚLE
14.6.2015
20:00 HODIN

Komedie ČR (2003)

Režie: J. Hřebejk
Hrají: B. Polívka, J. Dušek, E. Holubová, V. Cibulková, J. Pecha, P. Liška, B.
Hybner, B. Klepl
V divácky nejúspěšnějším filmu roku 2003
režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra
Jarchovského se přeneseme do osmdesátých
let, do časů, kdy historie v Čechách pomalu
plynula jako kalná voda Vltavy, která obtéká periferní pražský Libeňský ostrov, sídlo
hrdinů příběhu. Dvě rodiny přežívají dobu
totality, plnou podivností a paradoxů, jedna
v nemilosti režimu, druhá v urputné snaze
uchovat si jeho přízeň. Výtvarník Bedřich
Mára (B. Polívka), ústřední postava filmu,
před lety musel z politických důvodů opustit
místo na pražské Akademii a spolu se svou

Den internetu zdarma – Světový den
oceánů. U příležitosti Světového dne
oceánů (8. června) pro vás ICM Prostějov
připravilo na pondělí 8. června 2015 Den
internetu zdarma. Přijít můžete od 14.00
do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu).
Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi
a malé osvěžení.

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

Lukáš Karbus AKVARELOVÉ OBRAZY- vernisáž se koná 11. června 2015
v 18:00 v Kavárně GALERIE Národního domu v Prostějově. Výstava potrvá do
2. září 2015.

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Svaz tělesně postižených Prostějov
pořádá pro členy i nečleny organizace
tuzemské jednodenní zájezdy:
- 11. června - Návštěva bylinkové zahrádky u Mgr. Podhorné v Brodku u Konice
- 4. července - Rožnovské slavnosti - účast
na slavnostech
- 12. září - Pálavské vinobraní - účast na
slavnostech
- 18. září - Velký Meděr - slovenské termální koupaliště
Zájemci se mohou přihlásit zde: Kostelecká
ul. 4165/17, Prostějov, tel. 588008095

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 Vám nabízíme možnost
využít služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství,
vám také nabízíme zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonní ho čísla poradenského zařízení:
775 549 777.

Klub přátel rybolovu Chornice pořádá 13.
června 2015 XIV. Letní večer. Zahájení ve
RÙZNÉ……..
14:00 hodin v Chornicích na hřišti a okolí.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- Dětské odpoledne plné atrakcí a soutěží o
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůj- živého kapra. Večer taneční zábava s EMIčení kompenzační pomůcky, např. polo- NENCE ROCK od 20:00 hod.
hovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz Výstava obrazů Františka Pavlici, OBRApomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 ZY – LITOGRAFIE se koná v prostorách
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Národního domu do 10. června 2015

Za zdravím do Beskyd! Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
Okresní organizace Prostějov, pořádá i letos rekondiční pobyt, kterého se
mohou zúčastnit i nečlenové SPCCH.
Pobyt se uskuteční v horském hotelu
Cherry v Horní Bečvě ve dnech 21.
- 28. června. Informace a předběžné přihlášky na mobilu 739 513 405,
Mgr. V. Pařízek.

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESTANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí, středu a pátek od 9:00 do 12:00. Nabízí rodičovské
inspirace, přednášky, hernu pro děti a tvůrčí
a pohybové činnosti.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou
středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek
typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů
a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
A JEJICH MAMINKY každé pondělí
od 9. - 11.30 hod. - protažení, rozvoj hrubé
motoriky zábavnou formou s písničkami
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – kurz je zaměřen především na
praktický nácvik rodičovských dovedností.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042
VECERNIK@PV.CZ

TIP

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Tvořivá dílna-KERAMIKA. V pondělí
8. června od 16:00 do 18:00 v kovárně
ekocentra.
Večerní pozorování - SETKÁNÍ S NOČNÍMI MOTÝLI. V pátek 12. června od
20:00 do 22:00, na loučce za Abrahámkem. Sraz u Abrahámka ve 20:00.
Osvětová akce – DEN ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ. V sobotu 13. června od 9:00
do 12:00. Perštýnské nám v Prostějově.

KDE SE CO DÌJE?

ženou keramičkou (E. Holubová) žije na
periferii zájmu a lukrativních zakázek. To
rodina ředitele základní školy (J. Dušek)
a jeho ambiciózní ženy (V. Cibulková), bývalé Márovy spolužačky, bez potíží proplouvá
úskalími doby s typickou přetvářkou i přiznávanou lží. Vedle generace rodičů, odsouzené
ke každodennímu pachtění, je tu i generace

FOTBAL

dorůstajících dětí, která nevěří v jakoukoli
změnu a čas ubíjí sněním o společném úniku
za hranice všedních dní. Sled gradovaných
komediálních scén zobrazuje typické projevy
lidí, reagujících bezprostředně na uzavřený
kruh umrtvené skutečnosti, která neumožňuje uskutečnit žádnou představu, ba ani prosté
přání spatřit pravé moře.
.

VOLEJBAL:

Pozvánky na všechny zápasy najdete na sobota 13. a neděle 14. června 2015:
stranách 36 a 37, vybrané šlágry pak na 14.00 a 9.00: První a druhý den Letního
straně 25.
poháru ČR jedenáctiletých (Městské lázně
Prostějov).

LUKOSTØELBA:

sobota 13. června 2015:
10.45: Přebor české republiky žáků a žákyň
do 10 let v terčové lukostřelbě (lukostřelnice
u zimního stadionu, Prostějov).

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

akce v regionu...
Hasiči z Horního Štěpánova oslaví 130 let od založení
SDH Horní Štěpánov zve na oslavy 130. výročí svého založení, které se budou konat tuto sobotu 13. června u místní sokolovny. Od 13.00 hodin
začne prezentace sborů u hasičské zbrojnice. Už o hodinu později vyjde slavnostní
průvod obcí, následovat bude blok ukázek a scének, k vidění budou například nejmenší hasiči, vyproštění osob z havarovaného vozidla, ukázky techniky a další atrakce.
Během odpoledne bude hrát dechová hudba Lipovanka. Na hřišti budou po celé odpoledne skákací hrady pro děti. Akce bude spojená s tradičním kácením máje. Vše
bude zakončeno taneční zábavou se skupinou Naostro Jiřího Krejčíře.
Žena a Charme na plumlovském zámku
V sobotu 13. června od 16.00 hodin
ovládnou zámecké prostory v Plumlově
Charme a elegance. Jedná se o tematické
odpoledne věnované nejen ženám, zaměřené na módu, vizáž a zdravý životní
styl. Konceptem letošní akce je motto, že
žena může být krásná a přitažlivá v každém věku. Na návštěvníky čeká opět bohatý program, jehož náplní bude nejen
tradiční zámecká historická přehlídka
dobových kostýmů, ale především na
mole uvidíte modely módních návrhářek Ivety Nedomové a Marty Musilové.
Součástí programu bude také taneční
módní přehlídka flamencové skupiny
Aires del Sur, která vás nabije nespoutanou energií či retro přehlídka dobového
líčení, jak šel čas od Lucie Pavlů.

Veterán rallye v Němčicích nad Hanou
Tuto sobotu 13. června projedou mikroregionem Němčicko jezdci v historických autech. Sraz vozidel je plánovaný na
8.00 hodin na náměstí v Němčicích, kde
bude připravena výstava a také divácká
soutěž elegance. Následovat bude orientační jízda mikroregionem.
Žváčkův festival dechových hudeb
V neděli 14. června od 13.00 hodin se
v zámeckém parku v Konici bude konat
Žváčkův festival dechových hudeb. Postupně na něm vystoupí Holóbkova mozeka, Malohanácká muzika, Dúbravanka,
Loštická veselka, Žadovjáci, mažoretky
Večernice a NS Pantlék z Němčic nad
Hanou. Celým odpolednem provedou
moderátoři Josef Hajkr a Věra Kučerová.

MILUJE
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SPOLEČNOST

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 8. čer v na 2 0 1 5
Číslo 23•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

ZA TITUL

PUSA!

PROSTĚJOV SLAVIL
MEDarta
●● Zmonitorovali jsme
přehlídku kulturních akcí
strana 28

PŘIVÍTÁNÍ
Lucie Šafářové
Pondělí 8. 6 . 2015 v 16:00 hodin
areál TK Prostějov
2x foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

JIŘÍ VESELÝ ZVLÁDL
OBHAJOBU
PROSTĚJOVSKÉHO
UNICREDIT
CZECH OPEN 2015
PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY
Z PRŮBĚHU CHALLENGERU NAJDETE NA STRANÁCH 44 a 45

JEDNOU Lilian Amann vystavila na zámku
VĚTOU v Plumlově POHÁDKOVÉ obrazy
●● Hokejový brankář Jiří Trvaj,
jenž byl adeptem na pozici prostějovské jedničky pro nejbližší sezonu, se kvůli zdravotním problémům
rozhodl ukončit kariéru.
●● Prostějov navštívil kubánský
diplomat chargé d'affaires Felix Andres LEON CARBALLO s manželkou Raisou. Věcnou reportáž
najdete na straně 29
●● Z mezinárodního turnaje v rakouském Gallneukirchenu si prostějovští judisté dovezli celkem šest
medailí, hned dva cenné kovy získala
Martina Ehlová.
●● Nezamyslický fotbalista Radek
Fialka se stal v barvách Vyškova vicemistrem republiky v patnáctkovém ragby, nyní se chystá na souboje v barvách slovenské reprezentace.
Více přineseme v příštím vydání
●● Tanečníci nově založené skupiny Extension Dance se zúčastnili
Mistrovství České republiky ve
street a disco show. Jak dopadli?
Přečtěte si na www.vecernikpv.cz
●● V bráně Mostkovic „B“ musel
zaskočit obránce Marek Chmelař,
jenž měl k ruce jen deset spoluhráčů, jeho tým ale nebodoval a zůstává na chvostu III. třídy.
Více na straně 38
Hokejista Viktor Coufal se chce vydat
z Prostějova západním směrem, víc
zatím nechtěl prozradit, jen dodal, že
chce zkusit něco nového, časem pochytit řeč a vidí to jen pozitivně.

PLUMLOV Lilian Amann je
nepochybně ženou mnoha tváří.
Některou z nich pravidelně
odhalí i veřejnosti. V sobotu se
na plumlovském zámku představila jako výtvarnice, v jejíchž
obrazech lze vystopovat jak její
pozorovací talent odbornice
na neverbální komunikaci, tak
i komentář spisovatelky píšící
pohádky a lehce sarkastické
povídky...
Prostory plumlovského zámku
uplynulou sobotu zaplnily obrazy Lilian Amann a jejích devíti
přátel z brněnského US Parnas. Na
výstavě s názvem 10xJINAK jsou
k vidění různá dílka od pozoruhodně
vytečkované a goticky půvabné
madony s dítětem, až po expresivně
pojaté žluté milence zachycené
v momentě rozkoše i bolesti. Samotná Lilian Amann na zámku
vystavila dva pohádkově laděné obrazy pojmenované Tajné znamení
a Zvěsti. Jak už je u ní v poslední době zvykem, jejich výklad
rozhodně není jednoznačný.

● kultura ● sport
● spoleènost na
www.vecernikpv.cz

●● Večerník byl partnerem
premiérové akce v Plumlově
strana 32

ESKÁČKO: KONEC
BYL UŽ DOBRÝ...
●● Fotbalisté Prostějova na závěr
ročníku dvakrát vyhráli
strany 34 a 35

zveme na šlágr Večerníku - FOTBAL

O víkendu vrcholí celá sezona

BYLI JSME
U TOHO

O působivé vystoupení se při vernisáži postarala přední sólistka Moravského divadla
Olomouc a Národního divadla Brno Hana Kostelecká, která se při technických potížích
během árie z opery Carmen neubránila smíchu, jímž strhla i ostatní. Foto: Martin Zaoral

„Dříve jsem malovala figury tak,
že se lidé z obrazů dívali přímo na
návštěvníky v galerii. Tyto dva nové
obrazy spojuje mimo jiné to, že postavy na nich žijí ve svém vlastním
světě a s okolím nekomunikují z očí
do očí. Myslím, že jsem při jejich
tvorbě zužitkovala svůj zájem o komunikaci pomocí pohledů, dotyků,
pohybů,“ řekla přímo na vernisáži Lilian Amann, která při této příležitosti
představila i svoji poslední knížku

➢

BĚŽCI SE KOCHALI
PŘEHRADOU...

lehce surrealistických básniček
LovSlov vzniklou díky její fascinaci
češtinou. „Nyní v sobě nosím pohádku o dvou chlapcích žijících na okraji
Londýna mezi zvířaty. Její příběh mě
napadl v momentě, kdy jsme byli
u známých žijících v anglické metropoli a spolu s námi na návštěvu dorazila i skutečná liška,“ nastínila své další
plány Lilian Amann, jejíž výstava
na zámku v Plumlově potrvá až do
konce srpna.
(mls)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Na přibližně dva měsíce poslední fotbalové kolo regionálních soutěží nabídnou nadcházející sobota a neděle. „A“-tým 1.SK
Prostějovsi již sice bude užívat posezónního odpočinku,všechnyostatní
regionální celky od divizních Určic až po IV. třídu OFS Prostějov se ale
představí na zelených pažitech.
Určice se rozloučí s čtvrtou nejvyšší domácí soutěží na půdě Valašského
Meziříčí a na cizí trávníky zajíždějí i Kralice na Hané a Konice v krajském
přeboru. Nejvýše umístěným mužstvem, které se představí doma, tak
jsou Klenovice na Hané, pro něž to bude derniéra v nejvyšší krajské
soutěži mužů.
O konečném pořadí v jednotlivých skupinách se rozhodne také
v případě I.A i I.B třídy Olomouckého KFS, závěrečnou sadu zápasů
nabídnou též všechny okresních soutěží. A platí to i pro mládež, v níž
pouze devatenáctka „eskáčka“ už má dobojováno.
Jedinou výjimkou, která tak nekončí hned o druhém červnovém víkendu, je oblastní soutěž žen, na výběry Kostelce na Hané i Mostkovic
čekají závěrečné souboje až o týden později.
(jim)

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 30. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO

SPORTIKA II. TØÍDA – 26. KOLO

TJ SOKOL KLENOVICE N/H

SK LIPOVÁ

TJ SOKOL ČECHOVICE

SK JESENEC-DZBEL

TJ HANÁ PROSTĚJOV

FK ŠTERNBERK

FK HLUBOČKY

TJ SOKOL ÚSTÍ

FC HVOZD

TJ SMRŽICE

SOBOTA 13.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

NEDĚLE 14. 6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

SOBOTA 13. 6. 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

NEDĚLE 14.6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

SOBOTA 13. 6. 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím
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sportovní výsledky

Fotbalový sumáø

29. kolo - Divize E

29. kolo - MSFL

1.SK
Prostějov

3

MSK
Břeclav

* výsledky * statistiky * tabulky

TJ Sokol
Určice

Poločas: 0:0

0

Diváků: 240.

1
1

TJ Jiskra
Rýmařov

Poločas: 0:0

Branky: Los – Šupák. Rozhodčí: Možíš – Mikula, Miko.

Branky: 64., 84. Koudelka, 74. Fládr. Rozhodčí: Mikeska – Priesol, Trigas.
ČK: 90. Horváth (Břeclav), ŽK: 45. Zatloukal – 38. Simandl, 41. Klusák, 74. Jurčík.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš – Hirsch, Rus, Zatloukal, Krejčíř – Šteigl (83. Přikryl),
Fládr, Petržela (89. Makowski), Koudelka (87. Gottwald) –
Machálek, Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
BŘECLAVI:

Kunický – Hloch, Zezula, Klusák, Košut – Paděra, Simandl,
De Carvalho (18. Fojtík), Jurčík – Da Silveira (57. Pospiš),
Dvořák (69. Horváth).
Trenér: Karel Bečka.

Piták – Koláček, Zbožínek, Hloch (46. Zelina), Bokůvka
– T. Zapletal (70. Trajer), Skopalík, Machynek, Svozil,
Kopečný (70. Haluza) – Los. Trenér: Petr Gottwald.

SESTAVA
URČIC:

„Měli jsme trochu více ze hry, kvalita finálních
přihrávek a zakončení ale nebyla“

trenér Určic P
Petr
etr G
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 36
KAM NA DIVIZI SK.E - 30. KOLO:

„Sezónu jsme chtěli zakončit vítězstvím.
Byť se nerodilo lehce, úkol jsme zvládli“
asistent
asi
istent 1.SK Pr
Prostějov
rostějov Roma
Roman
an PO
POPELKA
OPEL
LKA
A
strana 35
30. kolo - MSFL

SFC
Opava B

0

1.SK
Prostějov

5

Poločas: 0:2
Diváků: 101.

Branky: 19., 57., 69. Zatloukal, 45. Petržela, 73. Kroupa.
Rozhodčí: Ondráš - Batík, Tomanec.
ŽK: 65. Galvas - 85. Sikora.
SESTAVA
OPAVY B:

Godula – Kolísek (55. Maléř), Hoza, Vojtěšek, Macíček –
Mezera, Galvas, Vrána (46. Klembara), Mako (46. Barteska)
– Uvíra, Gebauer.
Trenér: Lubomír Hrabina

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš – Krejčíř, Rus, Zatloukal, Hirsch - Sečkář (74.
Sikora), Zelenka, Šteigl, Petržela - Machálek (79. Přikryl),
Kroupa (75. Kováč).
Trenér: František Jura

„Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou,
rozhodující byl gól Petržely.“

DALŠÍ VÝSLEDKY MSFL
Předehrávka 30. kolo: MSK Břeclav – FC Hlučín 4:3 (1:0). Branky: 3. Silveira, 62. Hloch,
66. Jurčík, 80. Pospiš – 52. Badalyan, 65. Ondrušík, 90. Váňa. Diváci: 140 * FC Fastav Zlín
B – SK Spartak Hulín 0:1 (0:1). Branka: 41. Dvořáček. Diváci: 88.
29. kolo: 1. HFK Olomouc – SK Uničov 2:6 (1:3). Branky: 5. Bernard, 86. Hlavica – 14.
Jeřábek, 36. Krč, 38. Krč, 58. Jeřábek, 77. Hrubý, 88. Kasal. Diváci: 55 * SK Spartak Hulín –
FK Sulko Zábřeh 1:0 (0:0). Branka: 76. Šrom. Diváci: 95 * MFK Vyškov – HFK Třebíč 0:2
(0:1). Branky: 15. Ošmera, 70. Florián. Diváci: 49 * FC Hlučín – SK HS Kroměříž 3:1 (1:0).
Branky: 40. Hanus, 52. Hanus, 87. Ondrušík – 89. Žák * Diváci: 86 * 1. FC Slovácko B – FC
Fastav Zlín B 0:1 (0:1). Branka: 12. Kurtin. Diváci: 56 * FK Slavia Orlová - Lutyně – SFC
Opava B 2:1 (0:1). Branky: 74. Skoupý, 76. Schroner – 5. Kubalák. Diváci: 21* SK Sigma
Olomouc B – SK Líšeň 1:2 (1:1). Branky: 5. Yunis Diváci: 50.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 29. KOLE
Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sigma Olomouc B
Kroměříž
Slovácko B
Prostějov
Uničov
Zábřeh
Hlučín
Zlín B
Hulín
Vyškov
Orlová
Líšeň
HFK Olomouc
Břeclav
Třebíč
Opava B

Z

V

R

P

Skóre

Body

29
28
28
28
29
29
28
28
28
28
29
28
28
28
28
28

19
15
15
12
11
12
12
11
11
10
8
8
8
6
7
2

7
8
5
9
12
9
7
7
6
5
10
9
7
9
6
2

3
5
8
7
6
8
9
10
11
13
11
11
13
13
15
24

76:25
47:31
62:44
49:37
47:40
39:32
40:40
48:44
52:49
45:44
38:43
48:51
26:46
36:54
23:46
23:73

64
53
50
45
45
45
43
40
39
35
34
33
31
27
27
8

KAM NA MSFL - 30. KOLO:
středa 10.6.
pátek 12.6.
sobota 13.6.

17:00
18:00
16:30

Třebíč - HFK Olomouc
Kroměříž - Vyškov
Líšeň - Slovácko B

17:00
16:30
16:30
16:30
16:30
10:15
16:30
16:30

:
:
:
:
:
:
:
:

Hranice - Dolní Benešov
Lískovec - Petrovice
Přerov - Nový Jičín
Rýmařov - Brumov
Velké Karlovice - Havířov
Slavičín - Mohelnice
Kozlovice - Vítkovice
Valašské Meziřící - Určice

MS DIVIZE SK.E

PØEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

29. kolo: Vítkovice - Přerov 5:0 (2:0), Petrovice Hranice 1:5 (1:3), Dolní Benešov - Slavičín 2:2 (2:0),
Mohelnice - Val. Meziříčí 1:0 (0:0), Havířov - Kozlovice
1:4 (0:4), Nový Jičín - Lískovec 0:1 (0:1), Určice Rýmařov 1:1 (0:0), Brumov - V. Karlovice 2:3 (1:2).
1.FK Mohelnice
29 18 5 6 53:24 59
2.MFK Vítkovice
29 17 3 9 61:34 54
3.FC TVD Slavičín 29 15 6 8 52:39 51
4.FC Elseremo Brumov29 15 3 11 57:41 48
5.Lokomotiva Petrovice29 14 4 11 35:37 46
6.SK Hranice
29 11 11 7 56:41 44
7.FK Nový Jičín
29 11 9 9 45:43 42
8.MFK Havířov
29 11 9 9 50:49 42
9.Jiskra Rýmařov 29 11 8 10 53:44 41
10.FK Kozlovice
29 11 5 13 56:59 38
11.1.FC Viktorie Přerov29 10 8 11 41:49 38
12.Valašské Meziříčí 29 11 3 15 40:51 36
13.FC Dolní Benešov 29 9 4 16 43:51 31
14.TJ Sokol Lískovec 29 8 4 17 33:66 28
15.FC V. Karlovice 29 5 10 14 26:48 25
16. Sokol Určice 29 6 6 17 32:57 24

29.kolo: Hněvotín-Nové Sady 3:2 (1:1), branky:
Pagáč 2, Lošťák - 2, Konice-Kojetín-Koválovice
1:3 (0:1), branky: Vydržel, vlastní - Axamit, Matějka,
Kralice-Šumperk 4:2 (3:0), branky: Troneček 2,
Hlačík, Neoral - Horák, Klemsa, Šternberk-Mohelnice
"B" 0:1 (0:0), branky: Marák, 1.HFK "B"-Klenovice
9:0 (4:0), branky: Blažkovský 5, Tošenovský 2,
Krumpolc, Štěpánek, Velké Losiny-Chválkovice 4:0
(0:0), branky: Gargulák, Smrž, Tejkl, Šinogl, ŽelatoviceLitovel 2:2 (1:2), branky: Fabián, Jemelka - Dokoupil,
Kučera, Medlov-Dolany - nehlášeno.
1. Nové Sady 29 23 3 3 105:29 72
2. Šumperk
29 19 6 4 53:23 63
3. Velké Losiny 29 17 7 5 64:31 58
4. Hněvotín
29 16 4 9 49:42 52
5. Kojetín-Koválovice29 14 5 10 57:40 47
6. Medlov
28 13 4 11 44:42 43
7. Mohelnice "B" 29 12 4 13 48:52 40
8. Želatovice
29 12 4 13 44:49 40
9. 1.HFK "B"
29 11 5 13 55:51 38
10. Kralice
29 10 6 13 39:50 36
11. Litovel
29 9 8 12 49:50 35
12. Šternberk
29 10 5 14 43:51 35
13. Dolany
28 8 4 16 40:68 28
14. Konice
29 7 5 17 33:52 26
15. Chválkovice 29 6 6 17 30:54 24
16. Klenovice
29 6 0 23 30:99 18

●● celobarevné vydání
●● více informací
●● více fotografií

28. kolo - Přebor Olomouckého KFS
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čtvrtek 11.6.
sobota 13.6.
sobota 13.6.
sobota 13.6.
sobota 13.6.
neděle 14.6.
neděle 14.6.
neděle 14.6.

:
:
:

najdete nás na www.vecernikpv.cz

1. HFK

Olomouc "B"

TJ Sokol
Klenovice na Hané

9
0

Poločas: 4:0

Branky: Blažkovský 5, Tošenovský 2, Krumpolc, Štěpánek
Rozhodčí: Slota – Křepský, Boháč
SESTAVA
KLENOVIC:

Polák – Ondra, Šlézar, T. Cetkovský, Vitásek – R. Cetkovský, Rozehnal, Smékal, Pytela – Krč, Přikryl.
Trenér: Vladimír Krč.

I.A SK. „B“ MUŽI:

SPORTIKA - II.TØÍDA

25.kolo: Hlubočky-Náměšť 2:3 (1:1), branky:
Hlaváč, Nguyen - Fišara, Ošťádal, Šoupal,
Slatinice-Lipová 1:0 (0:0), branky: Petrásek,
Ústí "A"-Lipník 7:1 (4:0), branky: Sencovici 3,
Bezděk, Holoubek, Sencovici, Škařupa - Kovařík,
Mostkovice-Čechovice 2:6 (0:3), branky:
Vojtíšek, Šlambor - Halouzka 3, Jansa, Klimeš,
Kolečkář, Opatovice-Bělotín 1:2 (0:0), branky:
Gerhard - Hanák, Pjatkan, Beňov-Štěpánov 4:3
(1:1), branky: Machač 2, Dohnal, Zbořilák - Tuška
2, Pavlíček, Troubky-Dub nad Mor. 3:4 (2:3),
branky: Jakubec 2 - Hrabal, Hronek, Rychlý,
vlastní, Šálek.
1.Ústí "A"
25 25 0 0 101:18 75
2.Bělotín
25 18 2 5 71:39 56
3.Beňov
25 12 5 8 76:64 41
4.Náměšť
25 12 4 9 53:52 40
5.Lipník
25 12 3 10 54:46 39
6.Čechovice 25 11 5 9 51:40 38
7.Lipová
25 12 2 11 52:50 38
8.Opatovice
25 11 2 12 49:47 35
9.Slatinice
25 8 6 11 33:41 30
10.Mostkovice 25 9 2 14 34:55 29
11.Štěpánov 25 9 1 15 47:62 28
12.Hlubočky 25 7 2 16 37:78 23
13.Dub nad Mor. 25 5 3 17 36:70 18
14.Troubky
25 4 3 18 45:77 15
Kanonýři: 18 - Pokorný Radim (Ústí "A"),
17 - Machač Filip (Beňov), 16 - Zachar Jakub
(Štěpánov), Šigut David (Opatovice).

25.kolo: Sokol Zdětín-Haná Prostějov 0:0, pk
2:1, Sokol Držovice-Horní Štěpánov 0:0, pk
2:1, Sokol Určice B-Sokol Brodek u PV 5:2
(3:0), branky: Zapletal 4, Frehar - Hangurbadžo,
Kaplánek, Skalka 2011-Sokol Čechovice B 2:1
(1:1), branky: Novák, Vogl - Kolík, Sokol OlšanySokol Přemyslovice 2:3 (2:3), branky: Škoda 2 Havelka, Konečný, Slaviček, Sokol Vrahovice-FC
Kralice B 5:1 (3:0), branky: Studený 3, Dvořák,
Kratochvíl - Řezáč, Smržice-Haná Nezamyslice
1:1 (0:0), pk 2:3.
1.Haná Nezamyslice 25 18 4 3 72:24 60
2.Haná Prostějov 25 16 4 5 63:28 55
3.Skalka 2011
25 15 2 8 59:52 48
4.Horní Štěpánov 25 14 4 7 69:34 47
5.Sokol Vrahovice 25 12 7 6 66:41 47
6.Sokol Určice B
25 11 6 8 62:51 42
7.Sokol Brodek u PV 25 12 3 10 49:54 42
8.Sokol Čechovice B 25 10 4 11 48:48 36
9.Smržice
25 9 4 12 52:69 32
10.Sokol Přemyslovice25 7 5 13 39:55 29
11.Sokol Držovice 25 8 2 15 41:66 27
12.Sokol Zdětín
25 7 3 15 49:73 25
13.Sokol Olšany
25 7 3 15 34:59 24
14.FC Kralice B
25 2 3 20 17:66 10
Kanonýři: 19 - Studený Jan (Sokol Vrahovice), 18
- Klimeš Libor (Horní Štěpánov), 17 - Nakládal Petr
(Sokol Čechovice B).

I.B SK. „A“ MUŽI:

25.kolo: Otinoves-Vik.Přerov "B" 1:1 (1:0),
branky: Doseděl - Václavíček, KostelecTovačov 1:1 (1:0), branky: Preisler - Tlustý,
Brodek u Př.-Kojetín-Koválovice "B" 2:1 (1:1),
branky: Omelka, Složil - Krčmář, RadslavicePivín 2:3 (1:2), branky: Matyáš 2 - Svozil,
Šišma, Špaček, Plumlov-Ústí "B" 4:0 (2:0),
branky: Hladký 2, Ullmann 2, VšechoviceHor. Moštěnice 4:3 (2:2), branky: Zdražil 2,
Kubica, Kuchař - Karas, Slanina, Suchánek,
Vrchoslavice-Čekyně 3:2 (1:1), branky: Horák
2, Konupka - Čechák 2.
1.Všechovice 25 17 2 6 63:33 53
2.Plumlov
25 15 5 5 68:39 50
3.Kojetín "B" 25 11 5 9 45:39 38
4.Kostelec
25 10 5 10 58:48 35
5.Brodek u Př. 25 10 5 10 50:41 35
6.Čekyně
25 10 5 10 62:58 35
7.Vrchoslavice 25 9 7 9 62:51 34
8.Ústí "B"
25 9 6 10 54:56 33
9.Pivín
25 9 6 10 42:56 33
10.Hor. Moštěnice25 10 3 12 45:64 33
11.Tovačov
25 8 6 11 47:55 30
12.Vik.Přerov "B" 25 8 6 11 54:63 30
13.Otinoves 25 8 4 13 53:68 28
14.Radslavice 25 6 5 14 37:69 23
Kanonýři: 24 - Suchánek Marek (Hor. Moštěnice),
23 - Hladký Adam (Plumlov), 16 - Navrátil Michal
(Čekyně), Preisler David (Kostelec).
I.B SK. „B“ MUŽI:

25.kolo: Hvozd-Nové Sady "B" 0:2 (0:1), branky:
Franěk, Šrom, Babice-Jesenec 1:0 (0:0), branky:
Kršek, Zvole-Protivanov 0:0, Velká Bystřice-Velký
Týnec 5:1 (3:1), branky: Kaczmarczyk 3, Doubrava,
Hrabec - Kovařík, Lutín-Haňovice 0:3 (0:3),
branky: Merten 2, Přikryl, Šumvald-Doloplazy
-Nehlášeno, Paseka-Slavonín 7:4 (5:3), branky:
Kučera 2, Geier, Hloušek, Mako, Vojtášek - Korol,
Pejhřimovský, Rychlík, vlastní, Šrámek.
1.Lutín
25 14 5 6 63:37 47
2.Velká Bystřice 25 14 3 8 50:49 45
3.Nové Sady "B" 25 13 4 8 79:48 43
4.Haňovice
25 13 4 8 61:34 43
5.Zvole
25 12 6 7 39:36 42
6.Paseka
25 12 4 9 67:56 40
7.Protivanov 25 12 3 10 48:35 39
8.Doloplazy
24 10 3 11 52:46 33
9.Jesenec
25 9 6 10 37:45 33
10. Babice
25 9 5 11 29:56 32
11.Slavonín
25 9 1 15 45:54 28
12. Hvozd
25 7 5 13 38:53 26
13. Velký Týnec 25 6 4 15 51:77 22
14. Šumvald
24 5 5 14 22:55 20
Kanonýři: 21 - Pospíšil Jaromír (Velký Týnec).

III. TØÍDA

25. kolo: Sokol Otaslavice-Sokol Bedihošť 4:0,
FC Dobromilice-FK Němčice 1:2 (0:1), Sokol
Mostkovice B-Sokol Protivanov B 2:3 (0:3), Sokol
Tištín-Sokol v Pivíně B 5:4 (3:1), Sokol Kladky-FK
Vyšovice 2:4 (1:4), Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol
Vicov 3:0 (2:0), FC Ptení-Haná Nezamyslice B 4:0
(4:0).
1.FK Němčice
25 20 4 1 57:21 67
2.Sokol Otaslavice 25 14 5 6 62:37 48
3.Sokol Tištín
25 13 5 7 53:42 45
4.Sokol Vicov
25 11 6 8 55:32 43
5.FC Ptení
25 10 5 10 39:36 40
6.FC Dobromilice 25 11 3 11 58:52 37
7.FK Vyšovice
25 9 5 11 45:39 36
8.Sokol Kladky
25 10 3 12 62:60 34
9.Sokol Protivanov B 25 10 3 12 52:61 33
10.Sokol Bedihošť 25 8 5 12 56:76 31
11.Haná Nezamyslice B25 7 6 12 42:62 31
12.Sokol Čechy p. K. 25 9 3 13 63:79 30
13.Sokol Mostkovice B25 5 6 14 49:66 25
14.Sokol v Pivíně B 25 6 5 14 48:78 25
Kanonýři: 21 - Navrátil Miloš (Sokol Kladky),
Štěpánek Radomír (Sokol Vicov), 19 - Kaláb
Michal (Sokol Otaslavice), 17 - Hruda Radek (FK
Němčice), Musil Martin (Sokol Bedihošť).
IV. TØÍDA

21.kolo: Morávia Doloplazy-Pavlovice u Koj.
1:6, Sokol Přemyslovice-Biskupice 6:1, Sokol
Tvorovice-Želeč 3:1, Sokol Brodek u PV B-Sokol
Plumlov B 3:1, Sokol Vrahovice B-Jiskra Brodek u
Konice 2:3, Sokol Ivaň-FC Kostelec na Hané B 0:6.
1.Jiskra Brodek u Konice2118 2 1 90:17 58
2.FC Kostelec na Hané B 21 15 2 4
96:29
48
3.Pavlovice u Koj. 21 14 4 3 69:33 47
4.Sokol Plumlov B 21 13 3 5 67:39 44
5.Sokol Brodek u PV B21 11 3 7 61:54 38
6.Sokol Tvorovice 21 9 2 10 51:37 30
7.Sokol Přemyslovice 21 9 2 10 37:37 30
8.Sokol Vrahovice B 21 9 1 11 53:76 29
9.Biskupice
21 8 1 12 45:61 26
10.Morávia Doloplazy 21 5 2 14 33:71 17
11.Sokol Ivaň
21 2 1 18 17:80 7
12.Želeč
21 1 1 19 23:108 4
Kanonýři: 21 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u
Konice), 18 - Trajer David (Sokol Plumlov B), 16 Merta Petr (FC Kostelec na Hané B).

www.
vecernikpv.cz

29. kolo - Přebor Olomouckého KFS

„Výsledek 9:0 hovoří za vše, není co hodnotit...“
trenérr Kleno
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Č
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28. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol

Konice

FK Slavoj
Kojetín

1
3

Poločas: 0:1

Branky: Vydržel - Axamit, Matějka, vlastní
Rozhodčí: Hodáň - Silný, Polanský
SESTAVA
KONICE:

Rec – Růžička, Čižmar, Bílý – Antl, T. Sedláček, Kořenovský,
Drešr – Vydržel, Schön – Blaha.
Trenér: Roman Jedlička.

FC
Kralice na Hané

4

FK SAN-JV
Šumperk

2

Poločas: 3:0

Branky: Troneček 2, Neoral, Hlačík – Klemsa, Horák
Rozhodčí: Boháč – Kopecký, Ehrenberger
SESTAVA
KRALIC:

Števula – Dočkal, Répal, Hlačík – Troneček (75. Novotný),
Neoral, Valtr, Nečas, Martinka – Lehký, Němec (55. Kamenov).
Trenér: Ivo Gottwald.

„Bylo to naše poslední domácí utkání
a chtěli jsme si ho užít“
trenér
tr
renér K
Kralic
ralic IIvo
vo G
Gottwald
ottw
wald
d
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LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
www.vecernikpv.cz/predplatne

Pondělí 18.
8. června
května
www.vecernikpv.cz

MLÁDEŽNICKÉ TABULKY
REGIONÁLNÍCH MUŽSTEV:

Sportovní sumáø

* výsledky * statistiky * tabulky

MS LIGA DOROSTU U-19

29. kolo - MSFL

1.SK
Prostějov

4
Poločas: 1:0

1. SC

0

Znojmo

Diváků: 240.

FRENCH OPEN - ATP Tour, WTA Tour
Paříž, Roland Garros

Branky: 27. Přikryl, 49., 56. a 89. Gottwald.
Rozhodčí: Hlubinka – Halenka, Majer.
ŽK: 39. Gottwald – 14. Fukal.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
ZNOJMA:

Konečný - Štverák(56. Blahoušek), Prokop, Pospíšil (61.
Abrahám), Sikora - Gottwald, Zapletal, Makowski, Přikryl (73.
Vincourek), Sečkář (46. Šatný) – Kováč (69. Šlajs).
Trenér: Radim Weisser
Šurkala -Pelán, Borovec (46. Landšperský), Šálek
(83. Kříž), Holčapek, Slavík, Morong, Hříbek, Ondrák, Fukal,
Bogner.
Trenér: Luděk Zlámal

ŹENY
Dvouhra - osmifinále: Šafářová (13) - Šarapovová (2-Rus.) 7:6 (7:3), 6:4; Kvitová (4) - Bacsinszká 6:2, 0:6, 3:6. Čtvrtfinále: Šafářová – Muguruzaová (21-Špaň.)
7:6, 6:3. Semifinále: Šafářová – Ivanovičová (7. Srbsko) 7:5, 7:5. FINÁLE: Šafářová – S. Williamsová (1-USA) 3:6, 7:6, 2:6.
čtyřhra - čtvrtfinále: Šafářová, Mattek-Sandsová (7) – Hingisová, Mirzaová (1)
7:5, 6:2. Semifinále: Šafářová, Mattek-Sandsová – Hlaváčková, Hradecká (9) 6:2,
5:7, 6:4. FINÁLE: Šafářová, Mattek-Sandsová – Dellacquová, Švedovová (12)
3:6, 6:4, 6:2.

PŘIHLÁŠKY DO NOVÉ SEZÓNY

„Chtěli jsme, abychom v případě klopýtnutí Kroměříže
dosáhli na první místo, což se nakonec nepodařilo.“
trenér doroste
dorostenců
enců 1.SK P
Prostějov
rostěějovv
Radim
Rad
dim W
WEISSER
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R

strana 30

Komise malých sportů při OS ČUS Prostějovska z.s. upozorňuje zájemce o přihlášení
se do okresních soutěží malé kopané 2015/16, že se mohou přihlásit na sekretariátu
OS ČUS Prostějovska z.s. (Česká ulice 15, Prostějov). Přihlášku a hráčskou soupisku
si lze stáhnout z webových stránek malé kopané www.malakopanapv.websnadno.cz.
Startovné: 3000 korun muži a 1500 Kč žáci pro kluby organizované v ČUS, 3200 korun muži a 1700 Kč žáci pro oddíly bez členství v ČUS. Navíc: vratná kauce 600 korun
za každý mužský tým. Přihlášku a soupisku je možné zaslat též elektronicky na mailové adresy: kucerovajirina@email.cz nebo pavel.kocib@email.cz. Startovné je potřeba
zaplatit přímo v sekretariátu OS ČUS Prostějovska z.s., kde bude obratem vystaven
doklad o zaplacení. Startovné za žákovský celek uhradí každý účastník až dodatečně
v případě vytvoření okresní soutěže žáků.

vládl domácí Kostelec
KOST
TELEC NA HAN
NÉ, PR
RO-STĚJO
OV Čtyřicítka není žádný
věk. Alespoň to platí v případě
fotbalistů, kteří se o minulém víkendu zúčastnili prvního ročníku
veteránského turnaje určeného pro
hráče, kteří již dosáhli této životní
mety. Záštitu nad celou akcí převzal
někdejší plejer a nyní starosta
Kostelce na Hané Ladislav Hynek
a právě borci z pořádajícího oddílu
se v konkurenci prostějovského
„Opéčka“, Určic a Mostkovic stali
celkovými vítězi.
Hrálo se systémem každý s každým
na šířku hřiště, časomíra ukrajovala
dvakrát patnáct minut. Úvodní souboj
proti sobě svedl Kostelec a Určice,
o jedinou branku duelu se postaral
domácí Vykopal. Kostelci se následně
podařilo zdolat rovněž Mostkovice,

stejnou bilancí disponovali také hráči
Prostějova.
Před závěrečným kolem tak bylo zřejmé,
že se Mostkovice s Určicemi utkají
o bronz a zbývající dvojice si to v úplně
posledním zápase celého klání rozdá
o prvenství a hlavní cenu v podobě
pivního soudku. Díky brankám Krpce,
Bartůňka, Patky a M. Konšela připadlo
třetí místo Určicím, naopak souboj o celkového vítěze nabídl velké drama.
Po půli vedlo TJ OP 1:0, po třiceti
minutách ale platil stav 2:2. To by klasicky znamenalo díky lepšímu skóre při
bodové rovnosti triumf Prostějova,
jenže ještě před zahájením turnaje
se kapitáni dohodli, že při remíze
a bodové rovnosti rozhodnou až pokutové kopy. V nich se vedlo lépe
Kostelci, jenž tak mohl slavit. Ceny si
však odnesli všichni.
(jim)

Výsledky turnaje:
TJ FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Určice 1:0 (1:0), TJ OP Prostějov - TJ Sokol
Mostkovice 4:0 (0:0), TJ FC Kostelec na Hané - TJ Sokol Mostkovice 2:0 (0:0),
TJ OP Prostějov - TJ Sokol Určice 1:0 (1:0), TJ Sokol Mostkovice - TJ Sokol
Určice 2:4 (0:4), TJ FC Kostelec na Hané - TJ OP Prostějov 2:2 (0:1), penalty 2:0.
1. TJ FC Kostelec na Hané
2. OP Prostějov
3. TJ Sokol Určice
4. TJ Sokol Mostkovice

Koneèné poøadí:
3
2
1
3
2
1
3
1
0
3
0
0

0
0
2
3

5:2
7:2
4:4
2:10

7
7
3
0

Sestavy účastníků:
Kostelec: Hájek, A. Horák, J. Horák, L. Hynek, R. Hynek, Kalvoda, Melka,
Menšík, Salaj, Stanek, Švéda, Všetička, Vychodil, Vykopal.
OP Prostějov: Bílý, Homola, V. Kučera, P. Ociepka, Pupp, Slouka, Směšný,
Ševčík, Zapletal.
Určice: Bartůněk, Buřt, Drápal, M. Konšel, R. Konšel, Kouřil, Krpec, Křepelka,
Makovec, Patka, P. Piňos, Svoboda.
Mostkovice: Cigr, Danyi, Jurníček, Karafiát, Kravák, Kužel, Milar, F. Piňos, Rob.
Seidl, Šatinský, J. Vojtíšek.

Křenůvské MČR v kuličkách ovládla žena!

KŘENŮVKY Téměř sedmdesátka
hráček a hráčů z celé země se sjela
o posledním květnovém víkendu do
Křenůvek na nejdůležitější turnaj celého roku. Bylo jím mistrovství republiky
2015, které nakonec po celodenních
sobotních bojích vyhrála žena - Marta
Völfelová.
Zástupkyně něžného pohlaví porazila ve
finále Benedikta Mišoviče, přičemž vítězka
brala zlato a poražený stříbro. Bronzovou
medaili získal za lépe zvládnutou bitvu
o třetí místo Marek Růžička, pomyslný
bramborový kov zbyl na čtvrtého Martina
Fazekaše.
V mládežnické kategorii do 12 let triumfoval Filip Kokeš před Františkem Karáskem
a Antonínem Karáskem. Klubové hodnocení opanoval GLÁSFÉR TÝM, druhý
skončil M-Dream Team a třetí pozici obsadil domácí výběr pořádající Hanácké Trefy.
Organizátoři i přímí aktéři šampionátu se
přitom museli poprat s odpoledním běsněním živlů, neboť klání na čas přerušila
pořádná bouřka s průtrží mračen. Hrací
plocha se poté ocitla kompletně pod vodou, ovšem rychlé pracovní nasazení

a šikovnost umožnily rozjeté boje posléze
dokončit.
O den později v neděli se na stejném místě - tedy ve Sportovním areálu Křenůvky
- uskutečnil rovněž turnaj 8. Křenůvky
Open. Jeho výsledky, kompletní pořadí
MČR i mnoho dalších informací o kuličkách najdete na webových stránkách www.
hanackatrefa.cz!
„Národní šampionát i následný otevřený
turnaj proběhly navzdory své důležitosti v tradičně velmi přátelské atmosféře
a z organizačního hlediska na jedničku. Zdárně jsme překonali částečnou nepřízeň počasí a věřím, že všech
devětašedesát účastníků v sobotu
i sedmatřicet kuličkářů v neděli si u nás výborně zahrálo. Myslím, že celý víkend se
opravdu povedl,“ spokojeně zhodnotil předseda Hanácké Trefy Křenůvky Lukáš Vlček.
Všechny přítomné potěšila tradiční pohostinnost zdejších pořadatelů. Ti například účastníky vítali chlebem, solí i něčím
ostřejším k pití, nechybělo ani hezké
vystoupení pěveckého souboru a pochopitelně také závěrečná oslava napříč generacemi...
(son)

Foto: Lukáš Vlček

Kušisté Kostelce i Plumlova zazářili

LITULTOVICE, PROSTĚJOV První
díl venkovní kušistické sezony vyšel
regionálním střelcům na jedničku.
Na pomezí Moravy a Slezska vybojovali hned osm cenných kovů, v Litultovicích z toho v podání kosteleckých
a plumlovských sportovců byla dvě
první, čtyři druhá a dvě třetí místa.
Zcela v jejich režii proběhla soutěž mužů.
Prvenství pro sebe přesvědčivým výkonem získal Bohumil Korbař, osmisetbodovou hranici se podařilo překonat
také druhému Josefu Nedělníkovi. Na
stupně vítězů je premiérově ve své kariéře
doplnil Jan Korbař. A k tomu navíc skončil
pátý další z rodiny Korbařů Bedřich.
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sportovní výsledky

Druhý okresní triumf se pak zrodil
v kategorii kadetů. Pozici domácí
jedničky potvrdil Lukáš Andrés, hned
se za ním se umístil Dominik Fifka.
A jen o jedno místo se na stupně vítězů
nevešla Tereza Skládalová, stejně jako
ona si premiéru na venkovních tratích
65, 50 a 35 metrů odbyla i šestá Barbora
Pospíšilová.
Těchto bitev se již neúčastnila Karolína Hynková, ta totiž od letošního
jara náleží nově mezi juniory. A hned
při svém debutu zazářila, 670 bodů
jí zaručilo druhé místo, když ve finiši
„přesprintovala“ otrokovickou Janu
Šilhánovou, jíž došel dech. Kdyby stále

pokračovala mezi kadety, znamenalo by
to pro ni výhru o jeden bod.
Velice úspěšně dopadlo i zápolení žen.
Prakticky domácí Sabina Kubesová byla
nedostižná, za ní skončily druhá Jarosla-

va Nedělníková, třetí Hana Nedělníková
a čtvrtá Irena Hynková. Posledním regionálním zástupcem byl kostelecký
František Sedláček, ten dokončil soutěž
seniorů na sedmé pozici.
(jim)

Výsledky 1. dílu Českého poháru v Litultovicích:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 820 b. (268+277+275), 2. Josef Nedělník (Savana
Kostelec na Hané) 802 b. (254+274+274), 3. Jan Korbař 784 b. (253+271+260), 5. Bedřich
Korbař (oba Plumlov) 645 b. (189+242+214).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 810 b. (259+272+279), 2. Jaroslava Nedělníková
786 b. (247+276+263), 3. Hana Nedělníková (Savana Kostelec) 774 b. (236+279+259), 4.
Irena Hynková (všechny Savana Kostelec) 648 b. (181+232+235).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 669 b. (231+241+197), 2. Dominik Fifka (oba Savana Kostelec)
641 b. (232+219+190), 4. Tereza Skládalová 533 b. (173+185+175), 6. Barbora Pospíšilová
(obě Savana Kostelec) 278 b. (0+158+120).

Dohrávané 15. kolo: Vítkovice - MSK Břeclav 4:0
(3:0), HFK Olomouc - Třinec 1:0, Sparta Brno - FrýdekMístek 1:4 (0:2), HS Kroměříž - SK Líšeň 4:0 (2:0), 1.SK
Prostějov - Znojmo 4:0 (1:0), Hodonín - MFK Vyškov
1:3 (1:0), Šumperk - Havlíčkův Brod 3:2 (2:0).
1.SK HS Kroměříž 26 20 3 3 66:19 63
2.1.SK Prostějov
26 20 2 4 64:19 62
3.MFK Frýdek-Místek 26 17 2 7 59:28 53
4. MFK Vyškov
26 17 1 8 74:46 52
5.1.SC Znojmo FK
26 13 1 12 55:47 40
6.FC Havlíčkův Brod 26 12 1 13 54:45 37
7.MFK Vítkovice
26 10 6 10 51:49 36
8.FK Fotbal Třinec
26 10 5 11 36:39 35
9.FK SAN-JV Šumperk 26 10 3 13 37:59 33
10.RSM Hodonín
26 9 5 12 46:55 32
11.SK Líšeň
26 8 6 12 41:63 30
12.1.HFK Olomouc 26 6 4 16 26:45 22
13.MSK Břeclav
26 3 5 18 24:69 14
14.FC Sparta Brno
26 2 6 18 20:70 12
MS LIGA DOROSTU U-17

33. kolo: Karviná - Baník Ostrava 6:3 (4:0), FrýdekMístek - SK Líšeň 1:1 (1:0), Hodonín - Znojmo 0:3 (0:0),
Třinec - Vysočina Jihlava 0:0 (0:0), SFC Opava - Sigma
Olomouc 0:2 (0:1), MFK Vyškov - FC Hlučín 0:1 (0:0),
1.FC Slovácko - Fastav Zlín 0:2 (0:0), HFK Olomouc HS Kroměříž 1:0 (0:0)
1.FC Zbrojovka Brno 32 27 3 2 120:29 84
2.FC Baník Ostrava 31 25 2 4 101:31 77
3.SK Sigma Olomouc 32 20 4 8 85:44 64
4.FC Fastav Zlín
32 17 8 7 65:27 59
5.FC Vysočina Jihlava33 16 7 10 63:39 55
6.1.FC Slovácko
32 17 2 13 92:44 53
7.SK Slavia Kroměříž 31 14 7 10 61:39 49
8.1.HFK Olomouc 31 14 6 11 58:61 48
9.MFK OKD Karviná 32 14 3 15 61:59 45
10. Frýdek-Místek 30 13 3 14 51:83 42
11.Slezský FC Opava 31 10 6 15 44:63 36
12. FC Hlučín
30 9 7 14 40:57 34
13. 1.SC Znojmo FK 32 9 6 17 36:63 33
14. RSM Hodonín 31 10 2 19 40:77 32
15. FK Fotbal Třinec 30 8 6 16 38:53 30
16. 1.SK Prostějov 30 6 4 20 45:87 22
17. SK Líšeň
31 4 7 20 34:10919
18. MFK Vyškov 31 4 5 22 32:10117
MS DIVIZE DOROSTU SK. E

29. kolo: Čechovice - SK Uničov 2:6 (1:4), Jeseník
- Vsetín 9:2 (6:1), Sulko Zábřeh - Havířov 3:1 (1:0),
Šumperk B - Slavia Opava 1:0 (1:0), Vítkovice B - Nový
Jičín 0:3 (0:2), Val. Meziříčí - Frýdlant n.O. 3:1 (2:1),
Krnov - Přerov 3:1 (2:1).
1.SK Uničov
26 23 1 2 113:35 70
2.SK Hranice
26 21 1 4 80:24 64
3.1.FC Viktorie Přerov 26 17 3 6 84:33 54
4.FK Krnov
27 16 3 8 90:55 51
5.FK Jeseník
26 16 1 9 83:65 49
6.MFK Havířov
26 14 2 10 85:57 44
7.Valašské Meziříčí 26 12 2 12 62:69 38
8.1.BFK Frýdlant n.O. 26 9 5 12 72:77 32
9.FK Nový Jičín
26 10 2 14 34:52 32
10.FC Vsetín
27 9 4 14 38:65 31
11.FK Šumperk B
26 7 4 15 48:85 25
12.FK Slavia Opava 26 8 0 18 44:59 24
13.Sokol Čechovice 26 7 3 16 41:10724
14.MFK Vítkovice B 26 5 2 19 44:85 17
15.SK Sulko-Zábřeh 26 4 3 19 33:83 15
KP STARŠÍ DOROST

Dohrávané 20. kolo: Kostelec-Opatovice 9:0 (4:0),
branky: Simandl 3, Skalník 2, Doležel, Jamrich, Navrátil,
Smékal.
25.kolo: Litovel-Černovír 1:5 (0:3), branky: Gazdík
- Guskovič 2, Kudlička 2, Vysoudil, Kostelec-Zubr
Přerov 2:1 (1:1), branky: Hruban, Simandl - Goldemund, Určice-Velké Losiny 0:3 (0:1), branky:
Hilbert, Kobza, Křenek, Mohelnice-Velký Týnec
2:1 (1:0), branky: Svoboda - Malinek, vlastní,
Opatovice-Šternberk "A" 1:7 (0:5), branky: Cagaš
- Koryťák 2, Vinkler 2, Nohejl, Sklenář, Čikl, Nemilany-Chválkovice 7:0 (4:0), branky: Hořava 5,
Urbančík 2, Nové Sady-Konice 6:2 (2:0), branky:
Novotný 2, Horák, Košťálek, Pošusta, Smrček Spurný 2.
1.Zubr Přerov
25 20 2 3 88:29 62
2.Určice
25 19 2 4 135:49 59
3.Mohelnice
25 19 0 6 84:35 57
4.Velké Losiny
25 15 2 8 84:49 47
5.Černovír
25 14 5 6 71:37 47
6.Opatovice
25 13 2 10 78:69 41
7.Chválkovice
25 9 3 13 81:55 30
8.Velký Týnec
25 9 3 13 57:60 30
9.Šternberk "A"
25 9 3 13 63:74 30
10.Nemilany
25 9 2 14 63:65 29
11.Nové Sady
25 8 4 13 67:60 28
12.Kostelec
25 8 4 13 74:95 28
13.Konice
25 5 1 19 45:135 16
14.Litovel
25 1 1 23 17:195 4
KRAJSKÁ SOUTÌŽ SK. “A”- DOROST

25.kolo: Tovačov-Náměšť 1:2 (1:1), branky: Špalek
- Kašparovský 2, Slatinice-Němčice nad H. 1:1
(1:0), branky: Keluc - Horák, Brodek u Př.-KojetínKoválovice 6:2 (6:0), branky: Kaláb 3, Odstrčil - vlastní
2, Benešovský, Palkovský, Smržice-Lipník 1:3 (1:3),
branky: Kalandřík - Horák 2, Kubica, ProtivanovŠternberk "B" 3:0, Želatovice-Doloplazy 3:2 (2:0),
branky: Bartók, Jemelka, Vlček - Auffahrt 2, HustopečeChomoutov 1:4 (0:2), branky: Mroček, vlastní - Valeš
2, Ondrejka.
1.Lipník
25 24 0 1 109:16 72
2.Želatovice
25 19 2 4 108:40 59
3.Chomoutov
25 18 2 5 82:27 56
4.Smržice
25 15 2 8 77:50 47
5.Tovačov
25 12 2 11 60:50 38
6.Doloplazy
25 11 4 10 85:53 37
7.Slatinice
25 11 3 11 73:56 36
8.Hustopeče
25 12 0 13 63:56 36
9.Protivanov
25 9 3 13 52:60 30
10.Brodek u Př.
25 9 2 14 71:85 29
11.Němčice nad H. 25 7 4 14 49:75 25

12.Náměšť
13.Kojetín-Koválovice
14.Šternberk "B"
13.Kojetín-Koválovice
14.Šternberk "B"

25
25
25
24
24

7
5
0
5
0

2
4
0
4
0

16
16
25
15
24

46:75 23
61:99 19
16:216 0
59:93 19
16:213 0

KP - STARŠÍ ŽÁCI

25.kolo: Konice-Černovír 0:2 (0:1), branky: Blažek,
Blažek, Kozlovice-Zábřeh 4:1 (3:1), branky: Hluší 2,
Keňo, Mohapl - Prokop, Šternberk-Lipník 0:8 (0:4),
branky: Filipec 2, Kubeša 2, Tihelka 2, Školoudík 2,
Čechovice-Mohelnice 3:0 (1:0), branky: Grulich, Hájek,
Růžička, Velké Losiny-Brodek u Přerova 0:5 (0:1),
branky: Kocian 3, Jurník 2, Želatovice-Jeseník 0:12
(0:8), branky: vlastní - Balčirák 5, Švajka 4, Bouchal,
Cekuras, Nové Sady-Slavonín 4:0 (1:0), branky: Přikryl
2, Kubeček, Smrček.
1.Čechovice
25 20 4 1 127:17 64
2.Jeseník
25 20 1 4 118:22 61
3.Nové Sady
25 18 6 1 94:18 60
4.Černovír
25 19 1 5 125:29 58
5.Konice
25 16 2 7 61:38 50
6.Mohelnice
25 15 2 8 123:36 47
7.Kozlovice
25 12 2 11 50:55 38
8.Lipník
25 12 0 13 68:79 36
9.Zábřeh
25 8 2 15 60:71 26
10.Slavonín
25 5 3 17 24:94 18
11.Velké Losiny
25 5 2 18 32:10517
12.Brodek u Přerova 25 4 3 18 25:81 15
13.Želatovice
25 3 3 19 21:13312
14.Šternberk
25 2 1 22 24:174 7
KP - MLADŠÍ ŽÁCI

25.kolo: Konice-Černovír 1:4 (0:0), branky: Ryp - Lezna
2, Hanus, Přidal, Kozlovice-Zábřeh 3:3 (3:1), branky:
Skopal 2, Bartůněk - Effenberger, Nízký, Večeř, ŠternberkLipník 5:1 (2:0), branky: Teichmann 5 - Maxielný,
Čechovice-Mohelnice 1:3 (0:1), branky: Vybíral - Brulík
2, Zapletal, Velké Losiny-Brodek u Přerova 6:0 (2:0),
branky: Fiala 3, Vitvar 2, Rašner, Želatovice-Jeseník 6:1
(1:0), branky: Braun 3, Boucník 2, Olejník - Latzel, Nové
Sady-Slavonín 3:0 (1:0), branky: Fojtík, Hada - vlastní.
1.Jeseník
25 20 0 5 131:50 60
2.Želatovice
25 18 2 5 113:59 56
3.Zábřeh
25 17 3 5 96:52 54
4.Kozlovice
25 16 3 6 100:51 51
5.Mohelnice
25 16 0 9 100:51 48
6.Čechovice
25 15 3 7 91:57 48
7.Černovír
25 11 2 12 88:87 35
8.Šternberk
25 11 2 12 86:92 35
9.Nové Sady
25 9 6 10 53:50 33
10.Slavonín
25 8 3 14 70:92 27
11.Konice
25 6 5 14 44:91 23
12.Lipník
25 6 2 17 70:126 20
13.Brodek u Přerova 25 4 0 21 44:143 12
14.Velké Losiny
25 2 1 22 35:120 7
OKRESNÍ PØEBOR DOROSTU

19.kolo: Sokol Plumlov-Sokol Brodek u PV 0:3 (0:3),
FC Kralice-Haná Nezamyslice 0:6.
1.Haná Nezamyslice 15 9 2 4 35:18 30
2.Sokol Brodek u PV 15 8 3 4 33:24 28
3.Sokol v Pivíně
15 7 4 4 40:31 26
4.Sokol Plumlov
16 4 3 9 31:45 18
5.FC Kralice
15 3 2 10 20:41 12
Kanonýři: 14 - Typner Jan (Sokol Brodek u PV), 11
- Blumenstein Zdeněk (Sokol v Pivíně), 8 - Soldán
Denis (Haná Nezamyslice).
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ

17.kolo: FC Kralice-Sokol v Pivíně 4:0 (0:0), Sokol
Určice-FC Dobromilice 6:0 (1:0), Sokol Plumlov-FC
Hvozd 2:1 (2:0), Sokol Protivanov-Haná Prostějov 0:11.
1.Haná Prostějov
14 14 0 0 172:2 42
2.Sokol Plumlov
15 10 2 3 44:26 32
3.Sokol Určice
14 9 2 3 75:19 30
4.Sokol v Pivíně
15 8 1 6 37:36 26
5.FC Kralice
15 8 0 7 54:49 24
6.Jiskra Brodek u Konice15 6 1 8 40:53 20
7.FC Hvozd
15 4 4 7 32:48 19
8.FC Dobromilice
15 2 2 11 22:100 8
9.Sokol Protivanov 16 0 0 16 6:149 0
Kanonýři: 62 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 26 - Vobejda Jaroslav (Sokol Určice), 20 Zatloukal Leopold (Haná Prostějov).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ

17.kolo: FC Kralice-Sokol Držovice 1:6, Smržice-FC
Kostelec na Hané nehráno Jiskra Brodek u KoniceSokol Brodek u PV 3:8, Sokol v Pivíně-Sokol Čechovice
B 4:0, FK Němčice-FK Výšovice 14:0.
1.FK Němčice
17 17 0 0 164:7 51
2.Sokol Čechovice B 17 11 1 5 63:32 35
3.FC Kostelec na Hané 15 10 3 2 88:18 34
4.Sokol Brodek u PV 17 9 4 4 63:53 33
5.Brodek u Konice 16 9 3 4 108:37 32
6.Sokol Držovice
17 5 3 9 42:48 20
7.Sokol v Pivíně
16 4 3 9 25:51 16
8.FK Výšovice
17 3 2 12 33:101 12
9.FC Kralice
17 2 3 12 32:148 10
10.Smržice
15 1 0 14 22:145 3
OKRESNÍ PØEBOR ŽÁKÙ 7+1

1.Sokol Brodek u PV 11 10 0 1 69:10 30
2.Sokol Bedihošť
12 6 0 6 35:41 18
3.Sokol Klenovice 12 4 0 8 23:61 12
4.Sokol Přemyslovice 11 3 0 8 28:43 9
Kanonýři: 24 - Rakáš Patrik (Sokol Brodek u PV), 14 Šmíd Pavel (Sokol Bedihošť), 12 - Oščádal Michal (Sokol
Přemyslovice), Sedlák Petr (Sokol Brodek u PV).
OBLASTNÍ PØEBOR ŽEN

18. kolo: Ráječko - Drnovice0:6 (0:3), branky:
Nováková 3, Brodecká, Soušková, Čumová, Kostelec Kohoutovice 9:0 (4:0), branky: Hrazdilová,
Hájková, Knápková, Krupková, Smičková, Urbanová,
Vykopalová, Zahradníčková, Šimková Kateřina.
1.Kostelec
14 14 0 0 117:3 42
2.Kohoutovice
13 6 3 4 39:20 21
3.Mostkovice
13 6 2 5 13:23 20
4.Ráječko
12 4 1 7 14:43 13
5.Drnovice
13 0 0 13 5:88 0
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Na MedArtu se představil i brněnský Buranteatr

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

45

Zaplněné tribuny se loučily s Hájkem

MUŽ, ŽENA, REVOLVER
A PRÁZDNÝ DŮM
PROSTĚJOV Divadelní festival
EXKLUZIVNÍ
MedArt pomalu spěje ke svéREPORTÁŽ
mu závěru. Včera měli všichni,
pro Večerník
kteří navštívili prostor „za opoPavla
nou“ městského divadla, možVAŠKOVÁ
nost vidět jeho předposlední
představení. A ti, kteří tu šanci
nedostali či prostě z nějakého důvodu nepřišli, mají čeho litovat. S vynikající hrou Petra Michálka Domeček se totiž představil druhý host festivalu, brněnské divadlo Buranteatr.
Existenciální psychologická tragikomedie s písničkami. Tak se dá
charakterizovat to, co návštěvníci
mohli prostřednictvím Buranteatru vidět. A co mohli zažít? Věčný
střet ženského a mužského principu, dvou světů, které se v určitých
bodech scházejí a zase rozcházejí.
Pocit totální marnosti, kdy člověk
vlastně není strůjcem svého osudu. Hra měla výstižné motto „Čím

víc řešíš, čeho se chytnout, tím víc
se nemáš čeho chytnout“.
Sedmdesát minut diváci s napětím
sledovali vývoj jednoho vztahu.
Hlavními aktéry byli Petr a Marika v podání Miroslava Ondry a
Kateřiny Dostalové, prázdný dům
a revolver. Ve vzduchu celou dobu
visela otázka, kdo a jak je tedy
mrtvý a jestli může být mrtvý, i
když je vlastně živý. Celá hra byla

tak blízká osudům každého z nás,
že z toho chvílemi až mrazilo. A v
těchto chvílích vždy přišlo odlehčení ve formě písničky či vtipné
glosy. Nahoru a dolů. Stejně jako
v životě. Takovým houpavým tempem se před očima diváků odehrával osud dvou zoufalých lidí zasazený do prázdného domu.
„Musím říct, že mě hra oslovila.
Ostatně jako určitě každého z přítomných. Bylo v ní hodně pravdy.
Líbilo se mi i to existenciální téma.
Že člověk vlastně o svém životě
nerozhoduje, je ve vleku okolností, jde za tím, co myslí, že chce, a
najednou to všechno úplně ztratí
smysl,“ vyjádřila svoje bezprostřední dojmy divačka Míša. „Taky
musím uznat, že herecké výkony
byly super. Hlavně Marika se mi
líbila,“ nezapomněla nakonec pochválit oba herce.

Z VERNISÁŽE

Výstavu artefaktů z makovice
můžete navštívit až do čtvrtka

PROSTĚJOV Historické předměty vyňaté z tubusů, které se nacházely v makovici prostějovské
radnice, jsou vystaveny v prostorách Státního okresního archivu
v Třebízského ulici v Prostějově už
od čtvrtka 4. června. A do čtvrtka
11. června si je stále můžete prohlédnout i vy!
Všechny více než sto let staré skvosty,
včetně ručně psaného dopisu klempířského mistra Josefa Doležela z roku
1912, který Večerník v předminulém
čísle zveřejnil v plném znění, mohou
nyní návštěvníci výstavy pečlivě prozkoumat. „Jsme rádi, že všechny tyto
cennosti můžeme ukázat veřejnosti.
Když dělníci sundali při rekonstrukci
radniční věže makovici a přinesli nám
všechny ty poklady, na jejich veřejné
prezentaci jsme se ihned domluvili
s ředitelkou archivu Danou Roháčkovou,“ řekla Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.

Muž a žena, prázdný dům a hledání smyslu bytí. To bylo představení Domeček brněnského Buranteatru.
Foto: Pavla Vašková

Červen v Prostějově patří divadlu a poezii

Divadelní MedArt finišuje,
Wolkrův Prostějov se blíží
PROSTĚJOV Milovníci umění si
v tomto období přijdou v Prostějově na své. Jako každoročně patří
červen dvěma divadelním festivalům. Festival hanáckých amatérských soborů MedArt se dnešním
dnem chýlí ke konci a 58. ročník

celostátní přehlídky uměleckého
přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov se na plné obrátky
rozjede v úterý 16. června.
Devět představení, seminář hudebně-poetické improvizace, divadelní
candrbál. To byl letošní MedArt.

Více než sto let staré noviny budou v makovici doplněny o současný tisk.
To si budoucí pokolení počtou!
2x foto: Michal Kadlec

Veškeré sto let staré artefakty se do ní
pochopitelně vloží zpátky. A co víc,
do radniční kupole přibudou i současné dokumenty a další předměty.
Například nejaktuálnější Radniční
listy, dopis podepsaný členy rady
města, současné peníze a dokonce
i dokument o udělení absolutně
nejvyššího ratingu města v roce
2015! „Přiložíme i spoustu fotografií, budou úplně stejné, jaké jsme
našli uvnitř. Nechali jsme je nafotit
z naprosto stejného úhlu, aby další generace viděly, jak se Prostějov
změnil za těch více než sto roků,“
prozradila Hemerková.
Na otázku Večerníku, co uloží pro
další pokolení Prostějovanů do makovice ona sama, odpověděla s úsměvem. „Samozřejmě, že o tom s kolegyněmi už přemýšlíme! Bude to nejspíš
dopis. Takový hodně ženský...,“ svěřila
dosti tajuplně náměstkyně primátora.
(mik)

CI 1. POČASÍ 1. „Turnaj mě stál hodně sil, úspěchu

si strašně cením,“ vyznal se Veselý

Představily se na něm desítky dětských i dospělých herců a divadelní
spolky z Němčic, Prostějova i Brna.
Celý festival ukončí dnes, v pondělí
8. června, soubor Morkovští svým
skutečným příběhem o vzniku české hymny s názvem Fidli midli.

PROSTĚJOV Do všech zápasů prostějovského turnaje vstupoval Jiří
Veselý v roli favorita. S těžkou pozicí se vyrovnal parádně a v pěti zápasech ztratil jediný set. Zaslouženě proto přebíral cenu pro vítěze.
Po závěrečném ceremoniálu si mohl oddechnout.„Konečně se pořádně vyspím,“ usmíval se spokojeně hráč TK Agrofert, dvojnásobný
vítěz UniCredit Czech Open.

MedArt přinesl více představení s dětskými herci
„Letos jsme se víc soustředili na dětské herce, celá dvě odpoledne jsme věnovali představením prostějovských
žáků ZUŠ a rozhodli jsme se, že v tomto duchu budeme pokračovat i v příštích ročnících,“ vyzdvihla novinku
letošní přehlídky její hlavní organizátorka Hana Šprynarová. „Co se týká ‚dospělých‘ představení, jednoznačně
skvělou volbou bylo pozvat studenty JAMU s autorskou hrou Vteřina zapomnění. Představení bylo plné energie
a moc se líbilo. Také má spojitost s Prostějovem, protože v něm vystupovala bývalá žačka ‚zušky‘ Gába Veselá,“
doplnila na závěr.
Letošní ročník MedArtu přinesl jako každoročně i několik premiér. Jednou z nich byla i Pošťácká pohádka v podání Divadla hanácké obce, kterou mohli návštěvníci vidět v neděli 7. června v přednáškovém sále Národního domu.

Nejvíce ocenění APO si odneslo Moje divadlo
Jako každoročně se i letos v rámci divadelního candrbálu udělovala ocenění
APO (Akademie prostějovských ochotníků). Ceny za herecký výkon obdrželi:

Jiří Krátký (Divadlo Point, E=MC2,
Lásko moje), Hana Švédová, Jakub
Dohnal, Pavel Drmola (Moje divadlo,
Nerušit, prosím). Cenu za režii získal

Na přehlídku uměleckého přednesu
a divadel poezie Wolkrův Prostějov
se můžete těšit již za týden. Program
bude opět velmi zajímavý a přinese
to nejlepší, co se za rok v rámci di-

vadel poezie a recitace u nás urodilo.
Program tradičně doplní koncerty a
semináře. Rozsáhlejší pozvánku přineseme v příštím vydání Večerníku.
(pav)

opět Pavel Drmola za inscenaci Nerušit,
prosím. Ocenění za reprezentaci za hranicemi okresu si odnesla Gába Veselá a
do Předsíně slávy byl uveden Ivan Čech.

ZA TÝDEN ZAČNE „WOLKRÁK“
O

Prostějov navštívil HURVÍNEK!
Na výstavě uvidíte dopisy, tištěné
noviny z let 1910 až 1912, poštovní známky, tehdejší peníze i zajímavou účetní uzávěrku tehdejšího úvěrového spolku z Prostějova. A také mnoho dalších pamětihodností, které dělníci v roce
1912 nacpali do radniční makovice na paměť budoucím generacím.
Za pár týdnů poputuje makovice
zpátky na samotný vrchol radnice.
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PROSTĚJOV Divadlo Spejbla
a Hurvínka po několika letech
opět dorazilo do Prostějova. A nebyl by to Hurvínek, kdyby s sebou
nepřivezl i svou kamarádku Máničku, psa Žeryka a zbrusu nový
pohádkový příběh, u kterého se
v pátečním podvečeru bavili
malí i velcí. Večerník byl s nimi
v Městském divadle u toho!
Jak se přihodilo, že se Hurvínek
s Máničkou setkali se svérázným
znalcem zvířat doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou Francim?
To zdejším dětem a jejich dospělému doprovodu prozradili
v novém představení známí hrdinové a jejich chlupatý kamarád Žeryk. Ti se totiž ocitli
v podivuhodném domě, zvaném
Nebesíčka, který se tu a tam zjevuje na pražské Malé Straně. Nebylo divu, že děti, které se sešly
v prostějovském divadle, seděly,
ani nedutaly, aby jim neunikl ani
kousek pohádkového příběhu, který začíná Hurvínkovým nápadem,
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí.
„Já bych chtěla, aby zvířata mluvila lidskou řečí, protože bych si
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ždém turnaji se musí opakovat. „Ale
rád. Byl to skvěle zvládnutý turnaj po
všech stránkách. Celý tým v čele s ředitelkou Petrou Černoškovou odvedl
znovu špičkovou práci. Za
tenisový svaz můžu potvrdit, že v Prostějově jsme každoročně nadstandardně spokojení a to se opět potvrdilo,“
vyjádřil svůj názor Kaderka.
Jedinou drobnou chybičkou byla
neúčast Lukáše Rosola, pro kterého měli pořadatelé přichystanou
divokou kartu. „Naše dohoda byla
jasná. Chápal bych, kdyby nepřijel
kvůli startu ve dvouhře v Paříži. Ale

vzhledem k tomu že to bylo v deblu, tak tomu nerozumím,“ uvedl
šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek.
Z pohledu kvality ale ani Rosolova absence turnaji neuškodila. Na kurtech
se představila řada kvalitních hráčů
a talentovaných tenistů. Jedním z nich
byl bezesporu finalista Laslo Djere, teprve dvacetiletý srbský reprezentant.
„Je vidět, že Djokovičův příklad táhne.
Laslo ukázal, že je herně na vzestupu
a rozhodně není vyloučeno, že o něm
v budoucnu hodně uslyšíme,“ poznamenala ředitelka Černošková.

naminulost...
ovák, Nováče, Kučera i Mečíř
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Děti z Prostějova a okolí dostaly opožděný svátek ke „Dnu dětí“ - loutkové divadelní představení legendárního uličníka v dřevácích - Hurvínka.
Foto: internet

s nimi mohla povídat,“ mínila Kačenka Kafková, která do divadla
dorazila spolu s tatínkem a malým
bratříčkem Davídkem. Že jsou
u nás Hurvínkovy příběhy populární, bylo jasné jak dle nabitého
hlediště, tak i podle nadšeného
potlesku malých i velkých diváků.
„Hurvínka mám ráda hrozně moc
a Žeryka taky,“ přiznává Terezka,

která si přišla Hurvínkovy příhody
poslechnout naživo i s maminkou
a kamarádkou Editkou. Starší diváci byli jistě zvědaví, jak se Denisa
Kirschnerová, dcera Heleny Štáchové, která propůjčila svůj hlas
Máničce i paní Kateřině, popere
se svou rolí. Zvládla to na jedničku
a Mánička ani paní Kateřina se tak
o svůj hlas bát nemusejí.

1505110464
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Těsně před finálovým zápasem se vedení prostějovského tenisu a turnaje
UniCredit Czech Open
rozloučilo s Janem Hájkem,
který ukončil svoji kariéru.
V Prostějově se dostal hned čtyřikrát do finále největšího domácího turnaje a třikrát dokázal zvítězit.
Fanoušky opakovaně dostával do varu a po zásluze
si ještě jednou vychutnal ovace zaplněných ochozů.
„Bylo to krásné a bylo toho dost. Jedna část života
je za mnou. Byla příjemná, ale už se těším i na tu
další,“ loučil se Hájek.
Trojnásobnému vítězi UniCredit Czech Open poděkovala za předcházející výkony ředitelka Petra
Černošková. „Snem každé ředitelky je mít domácího hráče ve finále a ty jsi mi tento sen splnil hned
čtyřikrát. Byly to skvělé zápasy,“ řekla Černošková.
Slova uznání přidal i šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek. „Honza byl v našem klubu od
žáků. Ve všech kategoriích pomohl týmům k zisku mistrovských titulů. Byla to krásná kariéra,
kterou z pohledu našeho klubu umocnily výhry
na UniCredit Czech Open. Byla to krásná kariéra
a věřím, že společně najdeme možnost, jak Honzovy
zkušenosti využít i v dalších letech,“ uvedl Černošek.

z OH 1988 v Soulu, získal na okruhu
ATP deset titulů ve dvouhře a devět
v deblu. Jako trenér přivedl právě svého
sobotního parťáka Karola Kučeru na
6. místo ATP. Ten v době své nejlepší
formy patřil do první desítky žebříčku
ATP ve dvouhře, nejvýše postavený byl
na 6. místě (14. září 1998). „Myslím si,
že jsme se už proti sobě takto utkali, ale
nevím kde,“ zavtipkoval Karol Kučera.
Na otázku Petra Salavy, zda si aspoň pamatují kdy, doplnil Miloslav Mečíř: „Tak
to už vůbec. Hlavní bude ale vydržet.“
Česko-slovenské kvarteto ukázalo ně-

kolik úderů, kterými zdobilo účinkování na tenisových dvorcích v době své
největší slávy. Po většinu utkání však
bavilo nejen sebe, ale i zaplněné hlediště
Agrofert arény. Výsledek nemohl nikoho z přihlížejících fanoušků překvapit,
jak už to při takových exhibicích bývá.
Ani poslední gem vítěze neurčil, a tak
se čtverka tenisových kamarádů rozešla smírně za stavu 5:5. Na úplný závěr
předala dvojice Nováček a Kučera charitativní šek v hodnotě pětadvaceti tisíc,
které byly určeny pro dětské oddělení
prostějovské nemocnice.

ƔƔ Jak jste prožíval celý prostějovský
týden?
„Nebylo to nic snadného, špatně jsem
spal. Několikrát za noc jsem se budil,
vstával v pět ráno. Nervozita prostě dělala divy. (úsměv) Ale moc jsem si přál dotáhnout českou vlajku až na vrchol a to se
podařilo. Teď už budu určitě spát klidně.“
ƔƔ V čem je tento turnaj z pohledu
psychiky speciální?
„Hrajete doma, v hledišti jsou známí, rodina. Ten tlak je velký. Především na prostějovské hráče. V minulých letech s tím
bojoval i třeba Tomáš Berdych. Moc si
přáli vyhrát a nepodařilo se jim to. Mě to
naštěstí nepotkalo.“
ƔƔ Dalším problémem je také tradičně silné obsazení...
„To je pravda. V pátek před turnajem
jsem se podíval na seznam účastníků

a docela mě vyděsil. Startovní listina byla
vážně pěkně našlapaná. Nemohl jsem
čekat, že budu zápasy vyhrávat 6:1, 6:2
a to se potvrdilo. Z pohledu obsazení
opravdu Prostějov nepatří mezi challengery.“
ƔƔ Přesto jste dokázal obhájit loňský
triumf. Co to pro vás znamená?
„Nepředvedl jsem úplně nejlepší výkon,
ale bojovností se podařilo urvat i zápasy,
kdy to příliš nešlo. Úspěchu si hodně vážím. Moc dobře si uvědomuji, že nebyl
zadarmo. Současně se ukázalo, že držím
úroveň na vysoké úrovni a patřím především na turnaje ATP Tour.“
ƔƔ Ke každému triumfu patří oslava.
Plánujete nějaké posezení s přáteli?
Nemám příliš volného času, ale chvilku
na oslavu si rozhodně najdu. S rodinou
a přáteli. Titul si to zaslouží. A taky si do-
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přeji chvilku volna. Tím se odměním.“
ƔƔ Projeví se prostějovské vítězství
ve vašem dalším programu?
„Už po postupu do finále jsem se odhlásil
z turnaje ve Stuttgartu. Cítím především
psychickou únavu. A také jsem měl trošku problém s pohybem, takže podnik
v Německu vynechám.“
ƔƔ Pak už přejdete na trávu?
„Přesně tak. Mám v plánu několik turnajů na trávě, ve čtvrtek už pojedu do Halle,
a pak mě čeká turnaj v Nottinghamu
a Wimbledon.“

ƔƔ Letošní sezonu máte výborně
rozehranou. Jaké jsou cíle do dalších
měsíců?
„Je jasné, že v žebříčku se už v horních
patrech postupuje pomaleji. Ale přál
bych si, abych na konci roku byl ve třetí
desítce.“
ƔƔ Budete za rok v Prostějově bojovat o třetí vítězství v řadě?
„Ten turnaj je hodně náročný, ale mám
ho rád. Pokud to bude možné, přijedu.
Ale raději bych byl v době jeho konání
ještě v Paříži.“ (úsměv)
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Martin KLIŽAN (Slovensko - 1)
Norbert GOMBOŠ (Slovensko)
Laslo DJERE (Srbsko)

Martin KLIŽAN
4:6, 6:0, 7:6
Laslo DJERE

Henri LAAKSONEN (Švýcarsko)
6:4, 7:6
Jan HERNYCH (ČR)
Jan HERNYCH
Andrej GOLUBJEV (Kazachstán)
6:2, 6:3
Adam PAVLÁSEK (ČR)
Dušan LAJOVIČ
Dušan LAJOVIČ (Srbsko - 6)
6:3, 6:3
Marcel GRANOLLERS (Španělsko - 3)
Marcel GRANOLLERS
Ricardas BERANKIS (Litva)
6:2, 6:4
Alexandr NEDOVYJESOV (Kazachstán)
Alexandr NEDOVYJESOV
kvalifikant
6:4, 6:7, 7:6
Radek ŠTĚPÁNEK (ČR)
Paul-Henri MATHIEU
Paul-Henri MATHIEU (Francie)
6:4, 4:6, 6:1
Farrukh DUSTOV (Uzbekistán)
Joao SOUZA
Joao SOUZA (Brazílie - 7)
6:3, 7:5
Blaz KAVČIČ (Slovinsko - 8)
Uladzimir IGNATIK
Uladzimir IGNATIK (Bělorusko)
6:7, 6:2, 6:2
Aldin SETKIČ (Bosna a Hercegovina)
Marco CECCHINATO
Marco CECCHINATO (Itálie)
6:3, 6:2
Jan MERTL (ČR)
Andre GHEM
Andre GHEM (Brazílie)
6:3, 6:2
Matthias BACHINGER (Německo)

Pablo CARRENO BUSTA (Španělsko - 4)

Santiago GIRALDO (Kolumbie - 5)

Marius COPIL (Rumunsko)
Luca VANNI (Itálie)
Filip KRAJINOVIČ (Srbsko)

Karen CHACHANOV (Rusko)
Axel MICHON (Francie)
Marton FUCSOVICS (Maďarsko)

Jiří VESELÝ (ČR - 2)

Matthias BACHINGER

Laslo DJERE
7:5, 2:6, 6:2
Laslo DJERE
4:6, 6:4, 6:2
Dušan LAJOVIČ
6:4, 6:2
Laslo DJERE
4:6, 6:4, 6:2
Marcel GRANOLLERS
6:3,6:1
Joao SOUZA
3:6, 6:4, 6:4
Joao SOUZA
7:6, 6:3

Jiří VESELÝ 6:4,6:2
Uladzimir IGNATIK
2:6, 6:4, 7:5
Uladzimir IGNATIK
7:6, 6:4
Andre GHEM
7:6, 6:4

6:3, 1:6, 6:3
Jiří VESELÝ
6:7, 6:2, 6:2

Santiago GIRALDO
7:6, 6:2

Filip KRAJINOVIČ

Filip KRAJINOVIČ
6:3, 6:3
Jiří VESELÝ
6:4, 6:4

7:6, 6:2

Axel MICHON
3:6, 6:4, 7:6
Jiří VESELÝ
7:5, 6:3

Jiří VESELÝ
7:6, 7:5

Prize money:

106 500 €

navštivte stále více oblíbenější inter

tenis

UNICREDIT CZECH OPEN 2015: TITUL
VYHRÁL PODESÁTÉ DOMÁCÍ TENISTA
Dvoustranu EXKLUZIVNĚ
pro Večerník připravil

LADISLAV VALNÝ
za přispění PETRA KOZÁKA
A JOSEFA POPELKY
PROSTĚJOV Pouze čtyři domácí
hráči dokázali v historii získat titul
na UniCredit Czech Open. Radka
Štěpánka, Jana Hájka a Bohdana Ulihracha napodobil v posledních dvou
letech Jiří Veselý. Obhájce loňského
vítězství se dokázal prosadit také
v rámci dvaadvacátého ročníku a podesáté získal vítěznou trofej pro pořadatelský stát. „Je to jubilejní vítězství
našich barev. Jsem rád, že u tohoto
mezníku bude moje jméno,“ usmál se
po vítězství Jiří Veselý.
Veselý byl turnajovou dvojkou a splnil
roli favorita, cestu k úspěchu však neměl snadnou. Djereho, jemuž patří až

247. místo ve světovém žebříčku, zastihl
turnaj na Hané v herní pohodě. Vyřadil
nejvýše nasazeného Slováka Martina
Kližana, turnajovou šestku a svého krajana Dušana Lajoviče a v semifinále i sedmého nasazeného Brazilce Joaa Souzu.
„Finálový zápas jsem očekával trochu jiný.
Myslel jsem si, že Djere bude nervózní
a nebude tak nebezpečný. Jeho defenziva
byla ale velmi dobrá, skvěle pokrýval kurt,
dobře se pohyboval a využíval úhly. Rozhodující ale bylo, že jsem dobře servíroval.
To mi pomohlo při odvracení jeho brejkbolů,“ poznamenal Veselý.
Na rozdíl od jeho předchozích zápasů
v Prostějově mu vyšel ve finále úvod
obou setů. Hned v první hře mu dodal
sebevědomí zisk soupeřova podání
a soustředěným výkonem nepřipustil zvrat. „Rychlý brejk byl důležitý, po
získání servisu ze mě spadla nervozita.
Djere toho odehrál za týden více než já
a nemá tolik sil. Využil jsem své zkušenosti,“ řekl Veselý.

Také v úvodu druhého setu ztratil Djere
za stavu 1:1 servis, Veselý pak těžil z většího důrazu, trpělivostí nutil soupeře
k chybám a po 88 minutách hry proměnil první mečbol. „V průběhu druhé
sady už bylo cítit, že dlouhé výměny
soupeři berou síly. Díky tomu už jsem
průběh dokázal kontrolovat. Opravdu,
jsem moc šťastný, že jsem tento turnaj
vyhrál. Uspět doma, před známým publikem, přáteli a kamarády je vždycky
moc příjemné,“ těšilo českou dvojku.
Turnajová cesta stála Veselého spoustu sil. V pátek po postupu do finále se
kvůli psychické únavě odhlásil z turnaje ve Stuttgartu. „Týden byl náročný,
nehrál jsem uvolněně, chybí mi rytmus. Teď se připravím buď na rychlém povrchu, nebo na umělé trávě. Ve
čtvrtek odcestuji do Halle, potom mě
čeká Nottingham a Wimbledon,“ nastínil svoje plány dnes již dvojnásobný
vítěz největšího mužského turnaje na
území České republiky.
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Tenisový Czech Open nabídl HRÁČI 1. DIVÁC
divákům skvělý tenis a špičkové zážitky
Šest dní trvala hlavní soutěž dvaadvacátého ročníku tenisového
turnaje UniCredit Czech Open. O vítězství bojovali zástupci devatenácti států. Řada z nich věřila, že dosáhne na vítězství. Opět se do
nepodařilo. Titul získal domácí tenista Jiří Veselý, který pro Českou
republiku získal desáté vítězství v historii turnaje.
den první

Úvodní hrací den v pondělí 1. června
UniCredit Czech Open 2015 zpočátku
patřil tenistům, kteří usilovali o účast
v hlavní části soutěže. Ve finále kvalifikace o postup bojovali také dva domácí
zástupci, zůstali však před branou prvního kola. Marek Michalička prohrál
ve dvou setech s Chorvatem Nikolou
Mektičem a neuspěl ani Pavel Štaubert.
S Francouzem Alexem Michonem
usiloval o vítězství téměř dvě hodiny,
přesto utkání ztratil po výsledku 4:6,
6:3, 3:6. Své zápasy vyhrál také Bělorus
Uladzimir Ignatik a Švýcar Henri Laaksonen.
Pak už se rozehrály zápasy hlavní soutěže. Ital Marco Cecchinato neměl žádný
problém s Alpinem Sekničem z Bosny
a Hercegoviny a bohužel hladce vypadl
také Jan Mertl po porážce s Brazilcem
Andre Ghemem. Jako první z nasazených se na kurtu představil Španěl
Paolo Carreno Busta. Turnajová čtyřka předvedla kvalitní výkon, přesto se
z vítězství ve třech setech radoval Němec Matthias Bachinger. V závěrečném
singlu došlo také na domácí radost. Jan
Hernych předvedl konstantní výkon
a Andreje Golubeva porazil snadno
6:2, 6:3
GHQGUXKÙ

V úterý bylo dohráno první kolo. Na
začátku programu potvrdil své nasazení
Kolumbijec Santiago Giraldo v utkáná s Rumunem Mariusem Copilem.
Následně skončila úspěšná pouť kvalifikanta Laaksonena, jemuž vystavil
stopku Srb Laslo Djere. Téměř ve stejné
době slavil také jeho krajan Filip Krajinovič své vítězství nad Italem Lucou
Vannim. Téměř tři hodiny se přetahovali o postup Alexandr Nedovyesov
s Nikolou Mektičem a v tie-breaku třetího setu uspěl zkušenější Kazach.
Ve druhé rundě potvrdili své nasazení Brazilec Joao Sousa a Slovinec Blaž
Kavčič. Na centru se ale bohužel neprosadil Radek Štěpánek. Jeho soupeř Paul
Henri Mathieu získal první set, domácí
hráč dokázal vyrovnat. Po pádu na pravou stranu si ale poranil ruku a zbytek
utkání odehrál se zdravotním limitem.
„Prakticky jsem jenom vracel míče na
pravou stranu. Bojoval jsem, co to šlo.
Jsem zklamaný, ale věřím, že se do Prostějova vrátím,“ uvedl Štěpánek, který ve
třetí sadě uhrál jedinou hru.

Hned po prvním utkání se loučil
s turnajem také poslední semifinalista
Adam Pavlásek, který s Dušanem Jalovičem uhrál dohromady šest her. „Soupeř prodal své zkušenosti. Neměl jsem
se čeho chytit,“ uznal Pavlásek. Vítězný
vstup naopak zažil obhájce titulu Jiří Veselý, který přehrál Maďara Fucsovicse
ve dvou setech. „Na začátku jsem byl
nervózní, ale postupně jsem se do toho
dostal. V rozhodujícím momentech
jsem dokázal zabojovat a to bylo klíčové,“ řekl po zápase Veselý. Bez problémů
postoupil třetí nasazený Marcel Granollers ze Španělska a nakonec i nejvýše
nasazený Martin Kližan, který porazil
Norbera Gomoře 14:12 v tie-breaku
třetího setu.
den tøetí

Hned úvodní duel zápasů druhého dějství přinesl velké překvapení, když Srb
Krajinovič vyřadil pátého nasazeného
Kolumbijce Giralda. Následně Brazilec Ghem vyřadil Němce Bachingera
a Bělorus Ignatik si prodloužil vítěznou
šňůru v duelu s Italem Cecchinatem.
Štěpánkův přemožitel Mathieu vzápětí
nestačil na sedmého nasazeného Brazilce Sousu a Španěl Granollers potvrdil
své nasazení s Kazachem Nedovyesovem. Velké drama nabídlo střetnutí
Veselého s francouzským kvalifikantem
Michonem. Český hráč v průběhu vyrovnaného duelu odvrátil dohromady
deset setbolů a po velké dřině postoupil mezi nejlepších osm. „Tolik setbolů
jsem ještě v životě neodvrátil. Z mé
strany to nebyl dobrý výkon. Cítil jsem
se svázaný, ale v rozhodujících míčích
naštěstí soupeř znejistěl. Příště musím
hrát lépe,“ hodnotil zápas Veselý.
O postup s nasazeným Lajovičem se
snažil Jan Hernych a s favoritem dlouho
držel vyrovnanou partii. Ve druhé sadě
se držel až do stavu 2:2, pak se už projevila větší kvalita srbského hráče. „Antuka není můj povrch, přesto jsem na
začátku turnaje porazil Golubeva a to je
dobrý hráč. Jsem spokojený. Lajovič už
byl lepší a neměl jsem moc šancí,“ uznal
Hernych.
Podruhé v řadě nastoupil do závěrečného singlu Slovák Kližan, jednička turnaje. Tentokrát už další třísetové utkání
nedokázal dotáhnout do úspěšného
konce, když se jeho přemožitelem stal
Srb Djere.
GHQÄWYUWÙ

Turnaj potvrdil skvělou úroveň

Čistou jedničku dostal na vysvědčení dvaadvacátý ročník prostějovského challengeru UniCredit
Czech Open, který v sobotu vyvrcholil finálovým zápasem. Třešničkou na dortu byla úspěšná obhajoba vítězství Jiřího Veselého, který
třetí finálovou účast v řadě proměnil ve druhý triumf.
„Čech ve finále, velké návštěvy od prvního hracího dne a přízeň počasí. Neexistuje nic, na co bych si mohla stěžovat. Všechno fungovalo, neměli jsme
žádné organizační problémy. Jsme maximálně spokojeni,“ hodnotila turnaj
ředitelka Petra Černošková. „I když
neměl Jirka Veselý v průběhu turnaje
žádnou oslnivou formu, přesto udělal
všechno pro to, aby titul obhájil a moc
mu k tomu blahopřeji. Srb Laslo Djere
byl pro mnohé velké překvapení, jeho
postup do finále však jen potvrdil, jak
vyrovnaný byl náš turnaj. Ve finále
jej nikdo nečekal. Navíc Srbové měli
trojnásobné zastoupení ve čtvrtfinále,
ukazuje se, že příklad Novaka DjokoGHQvHVWÙ
viče táhne. Ráda bych poděkovala řeÚvod finále mezi Veselým a Djerem diteli UniCredit Bank Jiřímu Kunertovyšel lépe zástupci českého tenisu, který prolomil hned první podání svého
protivníka. Těsný náskok udržel až do
konce setu. V desáté hře si vypracoval
dva setboly, druhý proměnil a po osmaGHQS½WÙ
čtyřiceti minutách šel po skvěle zahrané
Předposlední den prostějovského výměně do vedení.
challengeru patřil soubojům o finále. Svoji převahu potvrdil daviscupový
V tom prvním skončila cesta bělorus- reprezentant také ve druhé sadě. Prv- Poslední den prostějovského challenkého kvalifikanta Ingatika, který v Pro- ní brejk získal ve třetí hře, další získal geru zahájila exhibice bývalých hráčů
stějově zažil nejlepší týden v kariéře. v sedmém gamu a za stavu 5:2 šel podá- světové desítky. Utkání Jiřího Nováka
Jiřímu Veselému dokonce vzal první vat na vítězství. Po necelé hodině a půl a Karla Nováčka se slovenskou dvojicí
set, když ve zkrácené hře prohrál jedi- proměnil první mečbol a rozbouřil tri- Miloslav Mečíř, Karol Kučera skonnou výměnu. Pak se už dokázal pro- buny prostějovského centru. Veselý se čilo nerozhodně 5:5, přesto všichni
sadit favorit duelu. Veselý přitlačil ve do finále dostal potřetí v řadě, podruhé aktéři potvrdili, že ze svého velkého
výměnách, protivníka donutil k řadě získal pohár pro celkového vítěze a po- umění nic nezapomněli.
nevynucených chyb a sám uměl vý- tvrdil, že na domácích kurtech se mu O zaplnění centrálního dvorce NTC
měny přesně zakončit. Větší pestrostí daří. Navíc prokázal, že je velkým bo- MORAVA se v sobotu dopoledne
úderů vyrovnal průběžný výsledek jovníkem, který umí vyhrávat i zápasy, postarala už exhibiční čtyřhra, do níž
nastoupilo Česko-Slovenské kvarteto
a v rozhodující sadě naprosto domi- v nichž se mu příliš nedaří.
Novák, Nováček versus Mečíř, Kučera. Výsledek nebyl zas až tak důležitý,
*TCEÊRCXQWMéV[ąJT[
především šlo o pobavení přítomných
OG\KP¾TQFPÊJQVGPKUQXÆJQVWTPCLG
diváků, kteří čtveřici bývalých profesionálních tenistů odměnili obrovským
1. kolo: Knowle, Oswald (oba Rakousko - 1) - Poljak, Šafránek (oba
potleskem.
ČR) 7:6, 6:3, Golubjev, Nedovyjesov (oba Kazachstán) - Kellovský,
Šátral (oba ČR) 6:1, 6:2, Emmrich,Siljestrom (Německo/Švédsko - 4)
„Je vždycky moc příjemné setkat se
- Dustov, Kapas (Uzbekistán/Kapas) 7:6, 7:6, Betov, Elgin (Bělorusko/
s kamarády, kteří dosáhli ve své době
Rusko) - Cecchinato, Vanni (oba Itálie) 7:5, 6:2, Karlovskij, Konečný
vynikajících výsledků, a navíc si my(Rusko/ČR) - Kowalczyk, Zelenay (Polsko/SR) 2:6, 6:7, Ghem, Souza
slím, že jsme snad předvedli něco ze
(oba Brazílie) - Brunstrom, Erlich (Švédsko/Izrael - 3) 6:4, 6:4, Gomboš,
svého dřívějšího tenisového umění,“
Pavlásek (SR/ČR) - Bury, Moser (Bělorusko/Německo) 76:2, 6:7, 10:5,
říkal po pohledné exhibici Jiří Novák.
Jebavý, Veselý (Oba ČR) - Monroe, Sitak (USA/Nový Zéland - 2) 4:6, 6:2,
V průběhu své kariéry vyhrál sedm tur5:10.
najů okruhu ATP ve dvouhře a osm2.kolo:Knowle,Oswald-Golubjev,Nedovyjesov7:5,7:5,Emmrich,Siljestrom
náct ve čtyřhře. Šest roků byl nejvýše
- Betov, Elgin 5:7, 6:4, 7:10, Kowalczyk, Zelenay - Ghem, Souza 6:1, 7:6,
postaveným českým tenistou na světoGomboš, Pavlásek - Monroe, Sitak 6:2, 4:6, 10:12.
vém žebříčku ATP, nejvýše na 5. místě
3. kolo: Knowle, Oswald - Betov, Elgin 7:6, 6:7, 10:7, Kowalczyk, Zelenay Monroe, Sitak 4:6, 7:6, 10:7.
(21. října 2002). Druhý do party byl
Finále: Knowle, Oswald - Kowalczyk, Zelenay 4:6, 6:3, 11:9.
Karel Nováček, jeden z nejslavnějších
Hned v prvním utkání čtvrtfinálového
programu se na ploše centrálního dvorce představila poslední domácí naděje.
Veselý v utkání se Srbem Krajinovičem
předvedl lepší výkon než v předcházejících duelech a ani v jednom případě
neztratil podání. Trpělivě čekal na svoji
šanci a v každé sadě získal jeden brejk,
což mu stačilo k postupu mezi nejlepší
čtyři. „Chtěl jsem získat Krajinovičovo
podání co nejdříve, aby se dostal pod
tlak a to se podařilo. Pak trošku odpadl
a já se více uvolnil. Po předešlých výkonech nebylo mé sebevědomí neotřesitelné. V takových situacích si musíte
pomoci trpělivou hrou. Vyplatilo se,“
pochválil se prostějovský tenista. Další
utkání určilo semifinálového soupeře
reprezentanta prostějovského TK Agrofert. Bělorus Ingatik zaskočil dalšího
favorita. Brazilec Ghem neprolomil
pevnou obranu soupeře a z turnajem se
rozloučil.
V srbském derby mezi Lajovičem
a Djerjem slavilo úspěch nadějné mládí. Djere prohrál první set, dokázal ale
výsledek otočit a vyřadil nasazenou
šestku turnaje. Posledním semifinalistou se stal Brazilec Sousa, který ve třech
setech přehrál Španěla Granollerse, bývalou světovou devatenáctku.

noval. „Pomohlo mi, že soupeře znám.
Dalo se předvídat, jak bude rozdělovat
míče a to byla slušná výhoda. Rozhodně jsem odvedl dosud nejlepší práci.
Postupem do semifinále ze mě spadla
nervozita. Plnit roli favorita v každém
zápase není snadné,“ komentoval své
vystoupení Veselý a současně uznal, že
poprvé necítil před utkáním nervozitu.
„Postupem mezi poslední čtyři ze mě
spadla.“ Téměř tři hodiny trvalo utkání
mezi Srbem Djerem a Brazilcem Sousou. Favorizovaný Jihoameričan vyhrál
první sadu v tie-breaku. Jeho soupeř
srovnal po stejném výsledku a v koncovce třetí sady měl lepší nervy. „Je to
pro mě úžasný týden. Postup do finále
je sen,“ vyznal se Djere.
V závěru hracího dne vyvrcholila soutěž v deblu, ve kterém své nasazení
potvrdila rakouská dvojice Knowle,
Oswald. Ve finále ve třech setech porazila slovensko-polský pár Zelenay,
Kowalczyk.

vi za slova chvály a chtěla bych za celý
svůj tým slíbit, že i v příštích letech se
budeme snažit vše zorganizovat tak,
aby byli všichni spokojeni,“ konstatovala po skončení posledního zápasu
Černošková.
Právě generální ředitel a předseda
představenstva UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia Jiří Kunert byl
vskutku nadmíru spokojený. Zástupci
titulárního partnera se líbily výkony
hráčů i organizace a doprovodný program pro partnery. „Ze sportovního
pohledu máme za sebou další skvělý
ročník. Škoda, že se do finále nedostal
Martin Kližan, nasazená jednička. To
by bylo ideální. Až na tuto drobnost to
byl nádherný týden. Krásná byla i exhibice. Už teď se těším na další ročník,“
prohlásil Kunert, který tak potvrdil, že
UniCredit Bank bude turnaj podporovat také v následujícím roce. „Podporovat kvalitní podniky je radost. Takže
s naší podporou může challenger počítat.“
V superlativech o turnaji hovořil také
prezident Českého tenisového svazu
Ivo Kaderka, který přiznal, že po ka-
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společnost

Studenti SOŠPO si převzali maturitní

vysvědčení

PROSTĚJOV Uplynulý pátek
proběhlo slavnostní vyřazení
studentů maturitních ročníků
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově. V přednáškovém sále Národního domu
obdrželi maturitní vysvědčení
a symbolicky se tak rozloučili se
svojí školou, na níž čtyři roky poctivě studovali.
Slavnostního dopoledne se mimo
vedení školy a pedagogického sboru
zúčastnila i náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova Ivana
Hemerková a vedoucí odboru školství magistrátu Petr Ivánek. „V tomto
školním roce úspěšně ukončilo studium čtyřicet studentů a studentek.
Z tohoto počtu prospěl hned plný
tucet s vyznamenáním, šest pak se
samými výbornými. Z anglického
jazyka dosáhla šestice žáků celkového hodnocení sto procent a dalších
dvanáct vysoce překročilo hranici
90%. Mimo to pět studentů úspěšně
složilo mezinárodní zkoušku z tohoto jazyka na úrovni FCE,“ prozradil
Večerníku Václav Křupka, ředitel
SOŠPO Prostějov.
Kromě maturitního vysvědčení obdrželi absolventi školy také takzvaný Europass. Tento doklad, který
vydává Národní ústav odborného
vzdělávání, má význam pro vyšší
uplatnitelnost absolventa školy na
trhu práce a usnadňuje uznání jeho
odborné kvalifikace v zahraničí.

SLÁVA

FRÝBORT

se oženil
2x foto: Denisa Vrtalová

Součástí slavnostního zakončení
studia bylo také předání osvědčení
o složení profesních kvalifikačních
zkoušek Průvodce cestovního ruchu
a Specialista marketingu. SOŠPO je
autorizovanou osobou oprávněnou
realizovat tyto zkoušky, které rozšiřují odbornou způsobilost v dané
oblasti.

„Devět studentek si v tento den odneslo také nejvyšší možný doklad
k průvodcovské zkoušce a čtyřicet
studentů osvědčení o znalostech
z marketingu na vyšší úrovni než je
maturitní zkouška. Jsem rád, že studenti zúročili svoje znalosti získané
během výuky,“ uzavřel zástupce ředitele školy Marek Moudrý.
(pk)

Foto: archiv J. Frýborta

PROSTĚJOV U vysoké výhry
plumlovského „áčka“ nad ústeckým „béčkem“ v poměru 4:0
scházela v sobotu odpoledne
dlouholetá útočná jistota týmu
Jaroslav Frýbort.
Sedmačtyřicetiletý
kanonýr
ovšem nechyběl v sestavě druhého týmu „A“ skupiny I.B třídy
ze zdravotních důvodů, pravou
příčinou byla radostná osobní
událost. Právě v sobotu se totiž
někdejší opora prostějovského
Agrostroje, posléze Protivanova
a nyní Plumlova rozhodla vstoupit do stavu manželského. Jeho
vyvolenou a nyní již paní Frýbortovou se stala Olga Dokoupilová.
Hodně štěstí na společné pouti životem přejí novomanželům nejen
fotbalisté Plumlova, ale i redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

JE ARBORETUM
VE
VRAHOVICÍCH
V
OHROŽENÍ?
Město chystá protipovodňová opatření, místní patrioti se bojí o výsledek své práce
EXKLUZIVNĚ
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Tomáš Peka u arboreta ve Vrahovicích, které s partou nadšenců budoval více než pět let.

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Magistrát připravuje protipovodňová opatření ve
Vrahovicích, čímž chce vyřešit
dlouhodobý problém s vyléváním
Romže, která zaplavuje blízké zahrady a domy. Zástupci Spolku za
staré Vrahovice se bojí, že může
dojít ke zničení arboreta, jenž tu
v uplynulých pěti letech ve svém
volném čase pracně budovali a které po letech dřiny chtějí v polovině června slavnostně otevřít.
„Přijde mi to jako zlý sen. Dozvěděli
jsme se, že se bude možná v rámci
protipovodňových opatření rozšiřovat koryto Romže a tudíž dojde
ke zničení části arboreta Vrahovice.
Znamenalo by to, že spousta peněz,
práce a volného času, které jsme
v posledních letech obětovali, přijde
vniveč. Přestože se jedná o zásah do
pozemků, které užíváme, nikdo nás
o tomto projektu přímo neinformoval a dozvídáme se to z druhé ruky.

Budeme se snažit zjistit o tom více
a proti tomuto záměru protestovat,“
vyjádřil se pro Večerník Tomáš Peka,
předseda Spolku za staré Vrahovice.
Nadšenci a místní patrioti začali
s pracemi na pozemcích, které si pronajali od města před více jak pěti lety.
„Od začátku jsme věděli, že zeleň sázíme v záplavové zóně a tomu jsme
přizpůsobili výběr stromů z Asie
a Jižní Ameriky, které se se záplavami umí vypořádat. Navíc právě naše
arboretum slouží jako svého druhu
protipovodňové opatření, stromy
vodu částečně zadrží a podmáčení jim nevadí,“ dodal Tomáš Peka
podle něhož by pomohlo, kdyby se
koryto Romže pravidelně čistilo tak,
jak se tomu dělo v minulosti.
„Pokud město chce, aby nedocházelo k povodním, proč povoluje
stavební parcely na bažinaté půdě
v záplavových zónách? Nová výstavba v záplavových zónách ohrožuje

současné obyvatele domů u potoka,
protože se voda při záplavách nemá
kam rozlévat. Kdyby se z pole, které bylo opakovaně celé pod vodou,
udělal suchý poldr, bylo by to lepší
řešení než rozšiřovat koryto, přičemž tak brát lidem jejich zahrady
a nám kus arboreta,“ uzavřel Tomáš
Peka.
Město upozorňuje, že projekt protipovodňových opatření je dosud
ve fázi návrhu. Své námitky proti
němu vrahovičtí patrioti i všichni
ostatní budou moci vznést na veřejném projednání. „To se bude
konat v úterý 9.devátého června od
sedmnácti hodin v objektu ZŠ na
ulici Majakovského ve Vrahovicích.
Protipovodňová opatření se přitom
nebudou týkat pouze Vrahovic, ale
i Kostelce na Hané a dalších obcí,“
upřesnila Jana Gáborová, tisková
mluvčí magistrátu Statutárního města Prostějova.
(mls)

Prostějov navštívil KUBÁNSKÝ DIPLOMAT Prostějovské policisty navštíví
Felix Leon Carballo diskutoval také se studenty
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československých tenistů a velký bojovník. Vyhrál dvanáct turnajů ATP,
osm na antuce, byl v semifinále dvouhry na US Open 1994. 18. listopadu
1991 byl osmým hráčem žebříčku
ATP. „Jako prostějovský rodák jsem
tu s tenisem začínal, tak je pro mě vždy
velkým zážitkem a ctí si tu zahrát,“ doplnil slova svého tenisového kolegy
Karel Nováček.
Trenér a žák. Tak by se dala nazvat slovenská dvojice Miloslav Mečíř a Karol
Kučera. Zlatý medailista ve dvouhře
a bronzový ve čtyřhře (se Šrejbrem)

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 4. června navštívila Prostějov kubánská
delegace. V jejím čele byl chargé
d‘affaires Felix Andres LEON
CARBALLO s manželkou Raisou,
doprovázel je konzul velvyslanectví Angel Gustavo Suarez Cordero.
Delegace byla na radnici přijata náměstkyní prostějovského primátora
Ivanou Hemerkovou za účasti předsedy Společnosti česko-kubánského
přátelství Ludvíka Šuldy, uvolněného radního Jaroslava Šlambora a radního města Josefa Augustina. Ivana
Hemerková seznámila diplomata
s historií a současností města včetně historie radnice, která v loňském
roce oslavila stoleté výročí. Kubánský diplomat krátce pohovořil o současnosti Kuby a výhledech do budoucnosti, aby se všichni následně
přesunuli do prostor Střední odborné škole podnikání a obchodu Prostějov, kde chargé d‘affaires společně
s ředitelem školy Křupkou zahájil vý-

KOLEGOVÉ ZE SRBSKA

Kubánského diplomata přijala na radnici náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova Ivana Hemerková s radními a členy zastupitelstva za KSČM.
Foto: Magistrát města Prostějova

stavu „Dnešní Kuba ve fotografiích.“
„Před padesáti studenty školy pak
pohovořil o současné Kubě zvláště se
zaměřením na propagaci cestovního
ruchu a španělského jazyka. Bohatá
diskuse se týkala zejména historie
a současnosti Kuby, přírodních a kulturních památek a cestovního ruchu.
Studenti využili svých znalostí španělského jazyka, který se na této škole
již druhým rokem vyučuje, a na jejich
dotazy ve španělštině k systému škol-

ství a zdravotnictví odpovídal konzul.
Mimo jiné uvedl, že Kubánské velvyslanectví v Praze za období od ledna
do dubna tohoto roku vydalo 5 300
víz českým občanům,“ zprostředkoval čtenářům Večerníku slova exotické návštěvy Josef Augustin, radní
města Prostějova.
Odpoledne pak kubánská delegace
navštívila oděvní firmu Pavla Koutného, prohlédla si výrobu pánských
oděvů a v podnikové prodejně ob-

divovala kvalitu pánské módy.
„V kulturním klubu DUHA besedovali členové delegace s občany
a mládeží na téma kulturního, společenského a hospodářského života Kuby. V živé diskusi odpovídal
chargé d‘affaires na otázky účastníků
setkání. Na závěr dvouhodinové besedy se s kubánskou delegací rozloučili členové Klubu zastupitelů KSČM
a za organizátory Ludvík Šulda,“ dodal Augustin.
(red)

PROSTĚJOV Strážci zákona budou mít tento týden milou návštěvu. V rámci před několika lety
uzavřeného družebního přátelství
přijedou už v úterý 9. června do
Prostějova opět srbští policisté.
Druhý den ráno je oficiálně přivítá
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov. Večerník se stal mediálním partnerem
této významné události a z akce tak
přineseme podrobnou reportáž.
Ze sídla prostějovských policistů se
hosté ze Srbska přesunou na radnici,
kde je přijme primátor Statutárního
města Prostějova Miroslav Pišťák.
Pro zahraniční policisty je pak až do
soboty připraven bohatý program.
„Ještě během středy je v plánu komentovaná prohlídka Muzea Prostějovska a po obědě v Národním

domě odjíždíme se srbskými kolegy
na prohlídku výstavy Historie policie
na plumlovském zámku. Na čtvrtek
jsme pro hosty připravili prohlídky
hradu Bouzov a pivovaru v Litovli.
Během pátečního dne si prohlédneme zase olomoucké památky včetně
muzea vozidel, k vidění bude i ukázka techniky Dálničního oddělení
Policie ČR v Kocourovi a odpoledne
celou srbskou delegaci přijme také
ředitel Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje,“ popsal Večerníku program návštěvy srbských
policistů hlavní organizátor Josef
Franc. Návštěvu České republiky zakončí srbští strážci zákona v sobotu
13. června při společenském večeru,
ale ještě předtím si „dají do těla“ při
dálkovém pochodu v Hranicích na
Moravě.
(mik)

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz
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PROMÌNY

VEÈERNÍKU

30

připravila
pro Večerník

Aneta
KŘÍŽOVÁ

exkluzivní
snímky

Jak Večerník avizoval, nový projekt s příznačným názvem
PROMĚNY doznal svého druhého pokračování. Jako první místní
periodikum jsme pro vás přichystali změnu image se vším všudy,
tedy včetně účesu, líčení až po nový šatník. Každá naše PROMĚNA
také obnáší profesionální poradenství ohledně oblékání, kosmetiky, líčení a také úpravy vlasů. Naším cílem jsou pravidelné
změny image vašeho vzhledu. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si představujete. Z několika desítek přihlášených
žen Večerník vybral do užšího výběru i tentokrát pět finalistek,
z nichž mohla šanci dostat jen jedna. V pořadí druhou vyvolenou se stala Martina Zedková, která byla naším profesionálním
týmem hýčkaná a zkrášlovaná po téměř sedm hodin. Vrcholem
pak byla celková změna image. Vše jsme uprostřed minulého
týdne pečlivě zmonitorovali a pokud to nenajdete zde, navštivte
internetové stránky www.vecernikpv.cz!
„Paní Zedková již při prvním setkání
uvedla, že je připravená na cokoli, a to
dokonce i na vystříhání vlasů na ježka.
Náš tým profesionálů tento fakt velice
potěšil, protože byla skutečně odhodlaná jít úplně do jakékoli proměny bez
omezení,“ prozradila na úvod patronka
projektu PROMĚNY Aneta Křížová.
„Nutně potřebuji velkou změnu, ničeho
se vůbec nebojím. Vážím si toho, že
jsem byla do tohoto projektu vybrána
a počítám úplně se vším, “odhodlaně opakovalanašedruháfinalistka.„Samozřejmě
jsme museli brát v úvahu životní styl naší
čtenářky, tím se tedy řídil i celý proces naší
druhé proměny. Pětatřicetiletá maminka
z Olomouce potřebovala velkou změnu,
která se týkala nejen střihu vlasů, líčení,

PØED...

ZASTUPITELSTVO také BÝVALÉ TENISOVÉ HVĚZDY

mohlo už příští zimu

1. krok... OBLEÈENÍ

Josef
POPELKA

ale také šatníku. Na svůj věk působila
poněkud usedle, cílem bylo tedy naši
druhou finalistku patřičně rozzářit, dodat
jí ženskost, šmrnc a hlavně ji odstřihnout
od svého starého já.,“ pokračovala patronka projektu Večerníku.
Druhá PROMĚNA IMAGE byla
tentokrát rozdělena na dva dny. První
den bylo paní Martině vybráno vhodné
oblečení společně s profesionálním poradenstvím, v ten druhý přišlo na řadu
stříhání, barvení, líčení, opět společně
s poradenstvím, nakonec pak přišla chvíle pózování pro našeho fotografa Josefa Popelku. Celá proměna trvala téměř
sedm hodin a povedla se více než na
výbornou. Pojďme se tedy společně krok
po kroku podívat, jak probíhala...

PO...

První část naší druhé PROMĚNY IMAGE začala ve středu v sedmnáct hodin. Tentokrát však v nových prostorách
obchodu Moda La&Pet OD Billa v Plumlovské ulici. Paní Martina přišla v tom, co běžně nosí. Její oblečení působilo
usedle a poněkud nezajímavě, proto bylo třeba ihned provést velkou změnu. „Každý den se setkávám s tím, že při komunikaci
se zákaznicemi zjistím, že se ´zasekly´ někdy v osmnácti letech. Tohle je opravdu velký problém bohužel mnoha žen, včetně
vybrané čtenářky. Většinou se to týká jak účesu, tak oblečení, proto jsem pro paní Zedkovou zvolila úplně jiný styl. Vyzkoušely
jsme několik oděvů a nejvíce ji okouzlil Casual styl, který se již pozvolna začal objevovat také v prostějovských ulicích. Tato
neformální, ležérní a městská elegance paní nejvíce sedla,“ vysvětlila majitelka obchodu Moda La&Pet Petra Raškovská.

2. krok... ÚÈES - barvení
Ve čtvrtek přesně v poledne začala další část Proměny. V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na náměstí Padlých
hrdinů čekal již natěšený tým, který se nemohl dočkat, až paní Martinu zbaví několik let dlouhých vlasů. Ty čtenářku zdobily již od šesté třídy základní školy, proto bylo více než nutné učinit razantní změnu. Jakmile se dostala do spárů vlasových stylistek Ivety a Evy, byla zadělána zrcadla, aby konečná změna byla pro paní Martinu překvapením. Následně byl z vlasů udělán cop,
který byl během pár sekund těsně pod gumičkou ustřižen, načež paní Martina Zedková byla po mnoha a mnoha letech zbavena
nejméně padesáti centimetrů dlouhých vlasů. Pak se již začalo s barvením. „Tím, že čtenářka měla svoji přírodní barvu, byla struktura jejích vlasů zdravá, tedy až na konečky. I přesto bylo ale nutné vysvětlit, že je vhodné dbát na správnou péči o vlasy. To znamená
vlasy dvakrát umýt vhodným šampónem, následně použít pečující přípravek a vždy použít kondicionér, který vlas uzavře. Vlasy se
pak musejí po vysušení ručníkem vyfénovat, při přirozeném uschnutí totiž trpí pokožka hlavy,“ poradily vlasové stylistky Eva Bartošková a Iveta Tesařová.

3. krok... ÚÈES - støíhání
Po barvení se vlasové stylistky pustily do úpravy střihu. Se zkrácením dlouhého copu najednou dostal účes nový rozměr - vlasy
byly po tomto zásahu nečekaně téměř rovně střižené, působily vzdušně a svěže. Aby byl střih dle představ vlasových stylistek, bylo ještě třeba doladit jednotlivé detaily. „Pro paní Martinu jsme zvolili účes s délkou nad ramena, také jsme vytvořily
patku, která hezky zvýraznila její jemnou tvář. A jelikož je maminkou, chtěly jsme střih uzpůsobit tak, aby netrávila příliš
času každodenní úpravou nového střihu. Stačí vždy jen učesat a lehce přejet žehličkou. Pokud však nepoužije žehličku a nechá
vlasy přirozené bez úpravy i tak budou působit hezky. Tento střih totiž dovoluje cokoliv - jak žehlení, tak objem, ale i natočení.
Stačí jen, aby si paní Martina vybrala, na co má zrovna čas a chuť,“ konstatovaly s úsměvem Iveta s Evou.

4. krok... LÍÈENÍ
Po zásahu našich vlasových stylistek přišla na řadu vizážistka. Čtenářce bylo potřeba upravit obočí, rozjasnit oči
a sjednotit pleť. „Jako první jsem použila speciální krém s vitamínem C, ten výborně hydratuje a projasňuje pleť. Kromě
toho je velice vhodný na pigmentové skvrny. Následně jsem použila fixační bázi pod make up, poté byl nanesen make up,
bylo také potřeba zmírnit pigmentové skvrny, tudíž jsem použila i korektor. Aby více vynikly oči čtenářky, vytvořila jsem
jemné kouřové líčení. Lehce jsem zvýraznila obočí, použila jsem hnědou tužku na oři, ale víčka jsem hodně prosvětlila
bílými stíny, aby se oči opticky zvětšily. Samozřejmě nemohl chybět fixační pudr, řasenka, tvářenka a svěží letní rtěnka,“
objasnila své kroky vizážistka Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Po novém šatníku, účesu a líčení čekalo na čtenářku ještě závěrečné focení a natáčení. Paní Martina Zedková pózovala jako profesionálka, vůbec jí to nedělalo
žádné problémy. Nejprve proběhlo natáčení módní přehlídky. Čtenářka se předvedla v každém oblečení, které získala, pak následovalo hromadné focení. Poté
jsme se přemístili ke kolejím, kde vznikla celá řada originálních fotografií. „Už mě jednou fotograf fotil, tak to pro mne nebylo zas tak nové, ale i přesto jsem byla
trochu nesvá. Nicméně moc se mi to líbilo, s týmem Večerníku byla fajn spolupráce.“
Na video a další fotografie se můžete těšit na webových stránkách www.vecernikpv.cz!

3$571(ą,352-(.783520÷1<
Obchod Moda La&Pet
v Kravařově ulici a nově i v OD
BILLA v Plumlovské ulici nabízí
kompletní servis v podobě módního poradenství. Provedeme revizi šatníku, poradíme vám, jaký
střih, barvy a módní styl je pro vás ten nejlepší. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. Oblečení dovážíme ze
zahraničních obchodů, jsme tak schopni uspokojit každého zákazníka. Nabízíme jak elegantní, tak romantickou, Vintage, streetovou
módu, ale i Casual. Samozřejmostí je vytvoření šatníku na„klíč“.
Kadeřnický a kosmetický
salón Evitas na náměstí
Padlých Hrdinů nabízí vysoce kvalitní a individuální
přístup ke každému klientovi v příjemném prostředí.
Pravidelně navštěvujeme školení, díky kterým jsme schopni
vám nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické
péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše
kosmetička vás bude nejen hýčkat a zkrášlovat, ale také vám
poskytne profesionální rady, jak o pleť pečovat i doma, aby jste
vypadala stále krásně.
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Myšlenku olympijského centra podporují
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ČTENÁŘKA MARTINA ZEDKOVÁ OMLÁDLA O DESET LET

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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„Jsem znechucená ze lží, které jsou
v poslední době do éteru vypouštěny.
Záměrem magistrátu je pomoct prostějovské mládeži sportovat. Nic víc, nic
míň,“ dala se shrnout slova náměstkyně
primátora Ivany Hemerkové, která na
tiskové konferenci zastupovala vedení
Statutárního města Prostějova. „Politika je o kompromisu a tady o kompromis nejde, tady jde o pomluvu, která se
nezakládá na pravdě,“ dodala rozlíceně.
Výstavba Olympijského sportovního
centra se už stala terčem kritiky i těch některých zastupitelů, kteří se mylně domnívají, že sportovní víceúčelová hala bude za
velodromem stát místo již dříve naplánovaného koupaliště. „To ale není pravda!
Se stavbou plaveckého bazénu se i nadále
v případě získání dotace počítá. Jen s tím
malým rozdílem, že samotný bazén bude
nasměrován kolmo a blíže k zimnímu stadionu,“ ujistila Ivana Hemerková.
Pokud zastupitelstvo dnes schválí založení

spolku Prostějov olympijský, začne výstavba v roce 2016 a skončí o rok později.
V prvním roce bude státní dotace činit 50
milionů korun, o rok později 50 až 70 milionů. „Rozhodne jedno hlasování. Pokud
vše dobře dopadne, začne se po vyřešení
přípravných záležitostí stavět v průběhu
příští zimy,“ ujistil Černošek. Právě on má
být jedním ze tří zástupců zakládajících
členů spolku, do něhož vstupuje TK Prostějov, Olomoucký kraj reprezentovaný
hejtmanem a statutární město Prostějov,
které dosadí do představenstva primátora. „Domníváme se, že půjde o naprosto
transparentní orgán. Co se týká dalších
doplňujících otázek, nechal bych si některé
argumenty a trumfy až do zasedání zastupitelstva, kde očekávám bitvu. A já chci být
vítězem této bitvy!“
Jestliže by projekt zastupitelstvo dnes zamítlo, o olympijské centrum by Prostějov
s největší pravděpodobností jednoduše
přišel a stát by jej nechal postavit jinde...

Projekt výstavby Olympijského sportovního
centra v Prostějově se líbí také bývalým tenisovým hvězdám první velikosti. Podporu naprosto
jednoznačně vyjádřil olympijský vítěz ze Soulu
Miloslav Mečíř i bývalý úspěšný reprezentant a
pátý hráč světa Jiří Novák.
„Z vlastní zkušenosti vím, jak se národy často právem
chlubí svými sportovními výsledky. Nejde ale jen o
úspěch, velká vítězství podporují lidskou soudržnost. V takových chvílích jsou na sebe všichni hodní, každý se směje. Jsou to okamžiky štěstí. Sport se
má dělat především pro radost. A pokud tím děláte
radost i ostatním, je to skvělé,“ míní Mečíř, podle
něhož mu k velkým úspěchům pomohl vhodně zvolený plán přípravy v mládežnickém věku. „Sportovní
centra měla své opodstatnění. Kvalitní trenéři, odpovídající sportoviště, kvalitní zázemí, navíc vše na

jednom místě. To samé budou nabízet olympijská
centra. Jsem přesvědčený o tom, že se v nich vychovají budoucí olympijští vítězové,“ uvedl Miloslav Mečíř, který v roce 1988 vyhrál olympijské hry v Soulu.
V sobotu dopoledne se pak představil v rámci exhibice na prostějovském centrálním dvorci.
Podobný pohled na celou problematiku má rovněž
další z účastníků hvězdného duelu a dnes již zarytý
Prostějovan Jiří Novák. Reprezentant - srdcař vidí ve
výstavbě olympijských center velkou šanci pro celý
český sport. V dokonalých podmínkách je ideální
prostor pro růst budoucích hvězd.
„Je to skvělá možnost. Vybudovat špičkové sportoviště pro naše děti je jedinečná šance, kterou bychom
ve městě neměli propásnout. Byla by to obrovská
škoda, taková příležitost se nebude opakovat. Neumím si přestavit, že by někdo v Prostějově takovou
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nabídku odmítnul,“ přemítá vítěz sedmi titulů na
okruhu ATP a semifinalista Australian Open z roku
2002. „Za nás takové možnosti nebyly a je jedině
dobře, že finanční prostředky takovým způsobem
míří mezi mládež. Z mého pohledu musí mít projekt
jasnou zelenou,“ prohlásil naprosto jednoznačně Jiří
Novák.

„Zájem dětí o sport nemůžeme přehlížet,“ tvrdí Šilhánek
Plným právem se o Prostějovu říká, že je hlavním městem českého
tenisu. A není to z důvodu, že barvy TK Agrofert hájí největší domácí hvězdy v čele s Petrou Kvitovou, Lucií Šafářovou a Tomášem
Berdychem. Soutěžím totiž kralují také zástupci všech mládežnických kategorií od minitenisu po juniory. Své o tom ví Ivo Šilhánek,
šéftrenér mládeže prostějovského tenisového klubu.
ƔƔ Úvodem zkuste přiblížit systém
přípravy a jak vůbec mládežnický
oddíl TK Agrofert funguje?
„Děti se k nám do tenisové školičky
přihlašují obyčejně v pěti letech a v posledním roce se jich zapsalo hned pětatřicet, což je historický rekord. Z nich
nadále pokračuje pětadvacet a celkově
se tenisu v Prostějově věnuje 295 dětí.
A počty stále rostou. Na tuto kategorii
navazuje minitenis, jemuž se v rámci
plného tréninku věnuje devatenáct
kluků a holek. Pro osmi a devítileté
žáky je tu babytenis, který už se hraje

na standardním dvorci pouze s měkčími míči a na jeden zkrácený set. Zde je
v tréninkovém procesu osmnáct dětí.
Od deseti do dvanácti let už je mladší
žactvo s více jak padesátičlennou základnou, na které navazuje starší žactvo
třináct a čtrnáctiletých. V této kategorii
je v Prostějově aktuálně šestapadesát
dětí. Vrcholem mládežnického snažení je dorost do osmnácti let a juniorka,
přičemž tu máme osmašedesát hráčů a
hráček. Za zmínku jistě stojí, že více jak
stovka dětí studuje v rámci tenisové třídy na prostějovské základní škole v Me-

lantrichově ulici. Všechny by tak měly
možnost připravovat se v nové hale, což
osobně považuji za veskrze důležité a
potřebné.“
ƔƔ Jako zkušený odborník v klubu
působíte řadu let a jste v přímém
kontaktu s rodiči mladých tenistů.
Jak vnímají současnou atmosféru?
„Pochopitelně často spolu debatujeme. Bohužel na základě některých
informací pozoruji jejich veliké znepokojení a vnímám jejich obavy, že se
sportoviště nebude stavět. To určitě
nepůsobí na atmosféru v našem klubu
dobře. Není jednoduché jim vysvětlovat, že všichni věří, že všechno dobře
dopadne...“
ƔƔ Jak jste zmínil, zájem o tenis u
předškoláků a školáků v Prostějově
rok od roku roste, což potvrzují statistiky. V letech 2000 až 2008 se do

„Prostějov halu
potřebuje,“ hlásí

Miroslav Čada

Politik Faltýnek doporučuje

vzít ROZUM DO HRSTI

S chladnou hlavou a nadstranickým
nadhledem hodnotí projekt výstavby
Olympijského sportovního centra
poslanec Jaroslav Faltýnek, dlouholetý zastupitel města Prostějova a první
místopředseda hnutí ANO 2011. Podle současného poslance Parlamentu
České republiky by zastupitelstvo
mělo založení spolku Prostějov olympijský, který bude právně schopen
přijímat finance na vybudování sportoviště, schválit.
„Měli bychom být rádi, že stát má zájem
podpořit olympijské centrum hned v
první etapě celého projektu. Za sebe říkám, pánbůh zaplať za každou investici,
která do našeho města přijde. Navíc, když
jde o možnost, že v Prostějově vnikne
nový prostor pro sportování. A to nejen
pro vrcholové a mladé sportovce, ale i pro
školáky,“ říká druhý muž v současnosti
nejpopulárnějšího politického seskupení,
podle něhož by se zastupitelé k nabídce

neměli stavět zády. „Když ji odmítneme, okamžitě ji vezme jiné město. Navíc
v Prostějově je kapacita haly a tělocvičen
maximálně zaplněná. Nové zařízení si
město zaslouží a současně je potřebuje,“
uvědomuje si politik.
Jasno má i v souvislosti s hlasy některých
zástupců města, podle nichž jim nebyl
projekt dopodrobna popsaný. A nabízí
jednoduchý recept. „Vyříkat si, jak to
bude s provozními náklady, vzít rozum
do hrsti a jít do toho!“

PRIMÁTOR: "ZÍSKÁVÁME NEOCENITELNOU SLUŽBU!"
Máme jedinečnou možnost schválit bohulibý projekt k podpoře sportu v Prostějově.
Druhou takovou už mít nebudeme. V posledních týdnech čelíme hodně zkresleným
názorům. Například, že sportovní hala bude
sloužit jenom tenistům. Omyl. Bude se jednat o zařízení, ve kterém své zázemí najdou
volejbalistky, basketbalisté, fotbalistéa mnozí
další sportovci. Ale co je vůbec nejdůležitější,
největší prostor tady dostanou děti a mládež. Po určitých dohodách bude v Olympijském spotovním centru možné vyučovat i
tělesnou výchovu, takže hala zcela jistě bude
využita i dětmi ze základních škol a mládeží
ze škol středních.
Stáváme se terčem neopodstatněné kritiky
nejenom proto, že si vůbec dovolujeme
podporovat tento projekt, ale navíc že se ho
jako město hodláme zúčastnit a vkládáme
do tohoto projektu pozemek. A logicky, jde
o pozemek co nejblíže velkému sportovišti.

Názory, ať se hala postaví někde jinde, jsou
podle mě nesmyslné. Jistě, jsou před námi
jednání, jakým způsobem se bude financovat provoz olympijského centra, zejména
co se týká pronájmů pro školní účely. Ale
to bude otázkou diskuzí až v následujících
týdnech a měsících. Něco ale můžu říct už
teď, a to s naprostou vážností. Máme šanci
přitáhnout do Prostějova stomilionovou
investici z jiných než městských zdrojů.
A investici navýsost užitečnou a potřebnou.
A jestliže nás v příštích letech bude stát využití objektu pro stovky dětí například jeden
milion korun, získáme tím neocenitelnou
službu! Nebo ještě lépe řečeno, tuto službu
ocení příští generace, která se bude radovat
ze sportovních úspěchů. A to díky tomu,
že Prostějov olympijský podchytí výchovu
sportovní mládeže už v samotném zárodku.
MIROSLAV PIŠŤÁK,
primátor Statutárního města Prostějova

tenisové školy hlásilo každoročně
dvanáct až dvacet dětí. V dalších pěti
letech to bylo v průměru pětadvacet.
Předloni se poprvé počet přihlášek
dostal na třicítku a loni už se začalo
tenisu věnovat pětatřicet nových
dětí.
„Osobně si myslím, že tento zájem nemůžeme přehlížet. Naopak bychom jej
měli podchytit a snažit se dětem dát co
nejlepší podmínky pro jejich sportování. Z toho pohledu by bylo olympijské
centrum obrovským přínosem. Je jasné, že z každého dítěte nevyroste hráč
světové desítky, ale u všech můžeme
pozitivně utvářet jejich osobnost. Děti
se naučí být v kolektivu, získají potřebné návyky, které se jim budou hodit
i v běžném životě. A získají i vztah ke
sportu jako takovému. To přece není
málo...“
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On-line přenos ze zasedání zastupitelstva
Statutárního města Prostějova
sledujte DNES 8. června
od 13:00 hodin na www.prostejov.eu

Trenér úřadujících šampionek ČR
a pravidelných účastnic evropské
Ligy mistryň Miroslav Čada připomněl, že v Prostějově funguje volejbal
na špičkové úrovni osmým rokem.
„V současné době v našem klubu sportuje 125 děvčat. Máme obsazeny všechny
věkové kategorie od přípravky přes žákyně, kadetky až k juniorkám,“ představil
úspěšný lodivod mládežnický program
v klubu. A péče o talenty se už v VK
AGEL začíná projevovat. „Produkty naší
sportovní přípravy se nám už začínají
zúročovat také v prvním týmu. Je samozřejmé, že pro tolik hráček a tolik týmů
potřebujeme prostory. Trénujeme na
pěti školách v Prostějově, přičemž místa
se často mění a kapacitně jsou značně
saturovaná i v nevhodných hodinách,
což není ideální,“ zdůraznil Čada. Proto i
z jeho hlediska je jakékoliv nové sportoviště ku prospěchu sportující mládeže. „To
v každém případě. Volejbal má v Prostějově hluboké historické kořeny, které se
podařilo díky TK PLUS v novodobé éře
obnovit a jestliže by snaha, maximální
úsilí a investované prostředky měly končit díky politickým nesrovnalostem, bylo
by něco v naší společnosti špatně. Věřím,
že k něčemu takovému nedojde,“ vzkázal
všem prostějovským reprezentantům
města kouč prostějovských „Agelek“.

„Měli bychom být jako občané hrdí,“ tvrdí jasně
František Jura, sám zastupitel za hnutí ANO, stál u zrodu nové
epochy prostějovského fotbalu. Díky práci jeho a týmu kolem
něj se prostějovský fotbal dostává opět na místa, které mu jako
zástupci našeho města náleží. Byť fotbal není halový sport, i pro připravovat. Je to strašně složité. Fotbal Sportovní centrum mládeže a Sportovní
se ze stavu klinické smrti, i díky podpo- střediska mládeže. Statut obou center se
něj je dobré zázemí nutností.
ře města a TK PLUS, dostal na určitou musí každoročně obhajovat a jsem vel-

FRANTIŠEK JURA

ƔƔ Jaký je váš osobní názor na projekt
Olympijského sportovního centra?
„Jako občan Prostějova musím říci, že
bychom na možnost být jedním z šesti
míst v republice a tří na Moravě, které
se mohou pyšnit areálem Olympijského sportovního centra, měli být hrdi.
Přes všechny potíže jsem přesvědčen,
že se tímto areálem zanedlouho budeme moci pyšnit. Uvědomme si, že tuto
možnost máme právě díky těm neskutečným úspěchům v tenise a volejbale,
za nimiž stojí pan doktor Černošek.

A přitom tady stojíme a diskutujeme
o tom, jestli olympijské centrum v Prostějově ano nebo ne. Opakuji, že jsem
hrdý na to, že tady toto centrum bude,
o čemž nepochybuji!“
ƔƔ V čem vidíte obecně přínos nového sportoviště?
„Co se týče sportu obecně, bavíme se
už neskutečně dlouhou dobu o tom,
že nám chybí sportovní hala a nemáme
kde sportovat. Klubů a dětí v našem
městě je velké množství a nedostává
se sportovišť, kde by se mohli kvalitně

úroveň. U mužů jsme se posunuli do třetí ligy, kde hrajeme podle mého názoru
důstojnou roli. Díky nové hale se do určité míry uvolní prostor ve Sportcentru,
takže bude možnost kvalitnější přípravy
pro všechny.“
ƔƔ Fotbal je venkovní sport, proč je i
pro něj hala důležitá?
„Fotbal patří mezi nejmasovější sporty, jen v našem klubu máme dvanáct
mládežnických mužstev. Po hodně hubených letech jsme se dostali do elitní
společnosti mládežnické kopané, máme

mi rád, že letos poprvé jsme obě licence
obhájili na poprvé bez nutnosti odvolání. Pro fotbal je nesmírně důležitá zimní
příprava, která se děje uvnitř v tělocvičnách. Nejmladší fotbalisté hrají v halách
zimní turnaje. Zatím využíváme prostor
naší partnerské školy v ulici E. Valenty,
kde máme v šesté až deváté třídě specializované paralelky s minimálně dvanácti
hráči. Takové množství se do školních
tělocvičen, které jsou samozřejmě využívané i pro jiné aktivity, nemůže vejít na
kvalitní přípravu.“
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BOJ O VÝSTAVBU SPORTOVNÍ HALY JDE DO FINÁLE. ROZHODNEY¿ERUQÛ
Projekt schválila vláda i kraj, čeká se na postoj magistrátu. Stavět by se
otázky pro ženu,
4 co se změnila...
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PROSTĚ JOV K z a h á j e n í
výstavby
Olympijského
sportovního centra v ProLADISLAV VALNÝ
stějověchybíposledníkrok.Zrovna
za přispění PETRA KOZÁKA
dnes, tj. v pondělí 8. června, by
a TOMÁŠE KALÁBA
měli zastupitelé schválit založení
spolku PROSTĚJOV OLYMPIJSKÝ, který bude právně schopen
přijímat finance na vybudování a následný provoz haly. Již dříve
dala projektu zelenou jak česká vláda, tak vedení Olomouckého
kraje i městská rada. Zdánlivě jednoduchou záležitost výrazně
komplikují někteří opoziční zastupitelé, kteří v zákulisí i na sociálních sítích výstavbu očerňují a označují celý projekt dokonce za
podvod! Nejenže jakoby si neuvědomovali, že můžou Prostějov
připravit o finanční podporu až ve výši 120 milionů korun, ale
současně se i dostávají na tenkou hranici z pohledu zákona.
Poslední výstřelky totiž šéfa marketingové společnosti TK PLUS,
která za projektem stojí, Miroslava Černoška rozpálily až doběla!

Dvoustranu EXKLUZIVNĚ

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

VÝBORNÉ GULÁŠE I MUZIKA...
... A DVACET TISÍC PRO ZDENIČKU

pro Večerník připravil

„V zastupitelstvu jsou závistiví lidé z řad
opozičních politiků. Pokud si někdo nepřeje, aby mohlo vyrůst zázemí pro děti,
neměl by v zastupitelstvu vůbec být. Se
svými lidmi proto osobně půjdu do boje
a máme dost argumentů, abychom vše
obhájili,“ říká před klíčovým jednáním
odhodlaně Miroslav Černošek, který by
měl ve spolku zastupovat nejen zájmy TK
Prostějov, ale je i duší celého projektu. „Za
svůj život jsem absolvoval dobrých tisíc
tiskovek, ale tentokrát přiznám, že jsem
mírně nervózní, neboť cítím obrovskou
nespravedlnost, která se v těchto dnech
děje... Když Prostějov uspěl ve velké konkurenci a stal se dokonce nosným projektem olympijských center, netušil jsem,
kolik zloby, nepřátelství a negativních vášní
to vyvolá v řadách prostějovského zastupitelstva.“ Na mysli má především kritiku
stávající opozice v prostějovském zastupitelstvu, která už několikrát vyjádřila obavy
o potřebnost, ale i serióznost této akce. Přes

nesporné výhody má projekt nečekané
odpůrce, kteří aktivitu tohoto typu dokonce přirovnávají ke kauzám nejožehavějšího
typu. „Připomíná to druhý Manthellan či
aquapark...,“ zaznívá z úst zástupců ANO
2011, TOP 09 a Změny pro Prostějov. „To
je naprosto absurdní! Jen chtějí škodit a
lidé by jejich konání pro všechny prospěšného záměru měli patřičně sledovat a
ocenit při krajských volbách,“ posílá jasný
vzkaz směrem k veřejnosti Miroslav Černošek. Poslední události od poloviny loňského roku považuje za výraz nepřátelství.
„Jestliže se někdo postaví proti tomu, aby
více jak sedm stovek dětí mohlo pravidelně
sportovat a další stovky školou povinných
halu využívat v rámci tělesné výchovy, pak
je to Absurdistán! Proto bych rád využil
příležitosti, aby se rodiče i prarodiče těchto
dětí dívali na pondělní zastupitelstvo a pozorně se pak zamysleli, koho napříště podporovat, kdo skutečně hájí jejich, a ne své
osobní zájmy. Raději dál nebudu pokračo-
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Zastupitelé, je čas splnit slib!
Neexistuje politické seskupení, které by v
předvolebním programu nezdůraznilo,
že v případě zvolení bude maximálně
podporovat volnočasové aktivity dětí a
mládeže. Ani jediná strana neopomene
připomenout, že má na srdci především
spokojenou budoucnost svého města,
regionu či státu. A je připravena maximálně podporovat každou myšlenku
nebo projekt, který dává mladé generaci
možnost rozvíjet své schopnosti.
Běžný politický život po úspěšných volbách ale někdy dává slibům pěkně na
frak. Sliby jsou zapomenuty, přednost
dostává ostrý politický souboj, často
okořeněný pouze osobními zájmy a ambicemi, případně snahou politiků vyrovnat si účty se svými odpůrci. Překvapený
volič sleduje, že volební program není v
některých bodech víc, než papír popsaný
pěknými hesly.
S oblibou o sobě říkáme, že jsme sportovní národ. Umíme vyprodat i ty největší
arény a vykřičet si hlasivky při podpoře

svých barev, a pokud je důvod, zaplnit
hlavní náměstí měst při oslavách úspěchů. Někdy ale zapomínáme, že bez
investice do sportovců především v mládežnických kategoriích bychom žádné
medaile neslavili.
Zastupitelé v Prostějově stojí před rozhodnutím, zda dají zelenou výstavbě
olympijského centra. Sportoviště, které
bude sloužit dětem základních škol i
členům mládežnických městských oddílů. Právě z nich můžou vyrůst budoucí
vítězové evropských a světových šampionátů nebo olympijských her. Právě
oni můžou všem lidem jednou rozdávat
opojnou radost. Bez vytvoření odpovídajících podmínek to ale nepůjde.
Z tohoto pohledu by měli mít volení zástupci města Prostějov při svém jednání
snadnou práci. Bude stačit splnit předvolební slib. Jejich rozhodnutí budou
sledovat rodiče mladých sportovců. A
současně se budou rozhodovat, komu
dají příště svoji důvěru.

vat, protože bych se mohl nechat unést...“
Projekt Olympijské sportovní centrum Prostějov je jedním ze sedmi v
České republice. Na Hané bude zaměřen na tenis a ženský volejbal. Kromě
základních a středních škol budou
novou halu využívat sportovní centra
mládeže, reprezentační týmy tenistů a
poslouží i pro kulturní akce. „K dnešnímu dni je projekt schválen Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, byl projednán na koaliční radě vlády a byla vytvořena pracovní skupina, jejímž garantem pro prostějovskou část je prezident
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka,“
prozradil aktuální stav příprav Miroslav
Černošek. „Prostějov má nedostatek
vhodných sportovišť, což tato plánovaná
hala s každodenním čtrnáctihodinovým
provozem napomůže vyřešit. Doufám,
že si to zastupitelé uvědomí. Hala bude
sloužit prostějovské mládeži, navíc se vybuduje ze státních peněz. Město k tomu

Èíslo PROJEKTU

300
Až tolik miliónů korun uvolňuje
město Ostrava v rámci vytvoření
Olympijského sportovního centra pro atletiku a fotbal ve Vítkovicích. Nové Město na Moravě
a kraj Vysočina, kde se bude sdružovat biatlon, investuje sedmdesát miliónů. Prostějovský magistrát poskytne pozemky v areálu
Za Kosteleckou ulicí, které leží již
patnáct roků ladem a společně s Olomouckým krajem a TK
PLUS bude participovat na provozních nákladech. Jejich roční
výše je odhadována na 3 miliony
korun.
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„PROSTĚJOV BY MĚL PROJEKT VÍTAT...“
Považuji za nepochopitelné, že komunální politici znevažují
projekt, který je koordinován vládou České republiky i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy směřující k výrazné podpoře sportování mládeže prostřednictvím víceúčelové, především sportovní haly. Volejbalový svaz vůči MŠMT
potvrdil společným memorandem s Českým tenisovým
svazem, že plně stojí za zřízením Olympijského sportovního centra pro tenis a volejbal v Prostějově. Máme výborné
zkušenosti s mnoha regiony v České republice s podporou
rad a zastupitelstev.
Každým rokem se zlepšující výsledky VK Prostějov v kategorii žákyň, dorostenek a kadetek jsou důkazem, že centrum má
plné opodstatnění především s přihlédnutím k pozicím prostějovských mládežnických volejbalistek v národním týmu ČR
a pozici týmu žen VK AGEL Prostějov v českém a evropském
volejbale.

„JSEM NADŠENÁ,
NEMÁM SLOV!“

BYLI JSME
U TOHO

účelu dá pozemek a v rámci spolku Prostějov olympijský se bude podílet na provozu, který by měl ročně přijít zhruba na
tři milióny korun. To přece není závratná
částka, když se na ní podílejí tři subjekty,“
poznamenal Černošek. Jak dále prozradil, dopolední čas provozu haly bude
vyhrazen základním a středním školám v
Prostějově, které nemají dostatečné podmínky. „Odpoledne, podvečer a večer
bude hala využívána sportující mládeží.
V žádném případě se nejedná o halu pro
Berdycha, Kvitovou či Šafářovou,“ tvrdí
manažer s tím, že podmínky pro reprezentanty naplňují prostory NTC MORAVA v areálu prostějovského klubu.
„Proto nevím, kam na to všichni ti kritici
chodí... Existují jen mimořádné případy
využitelnosti pro přípravy národních
týmů na reprezentační utkání v tenise či
volejbalu, což bude naplňovat olympijskou myšlenku těchto sportů.“
Vedle velodromu tak vyroste komplexní

„V zastupitelstvu jsou nepøející lidé
z øad opozièních politikù. Pokud si
nìkdo nepøeje, aby mohlo vyrùst zázemí
pro dìti, nemìl by v zastupitelstvu vùbec
EÙW6HVYÙPLOLGPLSÕMGXGRERMHp
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sportoviště s odpovídajícím zázemím.
Pevná kapacita haly je plánována na šest
set míst, v případě využití mobilních tribun bude moci přijít až dva a půl tisíce
diváků. „Tato skutečnost nám umožní
právě pořádání sportovních akcí, které se dříve musely uskutečnit v jiných
městech. Umím si například předsta-

vit, že Prostějov bude hostit i utkání
tenisového Fed Cupu. V hale se budou
moci pořádat i společenské akce nejen
TK PLUS, ale i města a Olomouckého
kraje. Pevně věřím, že v průběhu roku
2017 otevřeme halu nějakou špičkovou
událostí,“ přislíbil s úsměvem Miroslav
Černošek.

IVO KADERKA: „MY NEJSME PODVODNÍCI!“
Jakoukoli neprůhlednost projektu
odmítá Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu a především
člen expertního týmu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, který na celou akci dohlíží. „Je absolutně
vyloučeno, aby měl vládou podporovaný projekt nějaké vady. Všechno je
v naprostém pořádku. Až na jedinou
věc. Osobně je pro mě nepochopitelné, že někdo svým počínáním odmítá
dotaci sto dvacet milionů korun pro
své město! Nikdy jsem nic podobného nezažil. Něčemu takovému nerozumím,“ uvedl na páteční tiskové
konferenci Kaderka.
„Nemohl jsem ani uvěřit vlastním uším,
když jsem se dozvěděl, co se děje... Zatímco jinde se o dotace perou, tady jakoby
jej někteří lidé odmítali! Připadá to přinejmenším zvláštní, že někdo do svého
města nechce investici, která neskutečně
pomůže celému regionu i kraji. Snaha
vybudovat olympijské centrum právě v
Prostějově má jediný cíl - další podporu
mládežnických talentů. Přece si přejeme,
abychom i v budoucnosti slavili velké
výhry. Takové snahy budu vždy jako prezident Českého tenisového svazu pod-

porovat,“ zdůraznil ve svém následném
vyjádření první muž českého tenisu. A
opírá se o fakta. „V loňském roce jsme byli
v Dubaji vyhlášeni nejúspěšnější tenisovou federací světa. Naši nejlepší sbírají
úspěchy na grandslamových turnajích a
v týmových soutěžích. Každý si přitom
uvědomuje, že základem těchto úspěchů je práce trenérů prostějovského TK
Agrofert a vedení tohoto klubu, v němž
vyrostl Tomáš Berdych, Petra Kvitová
nebo Lucie Šafářová. Z tohoto pohledu
je pro mě nepochopitelné, že lidé, kteří k
tomu pomohli a stojí například za výhrami v Davis Cupu či Fed Cupu, jsou nyní
pod palbou jednotlivců, kteří nic nedokázali! A je pro mě opravdu neuvěřitelné,
že někdo použil slova, jako jsou podvod a
podobně. Proti tomu se musím zásadně
ohradit,“ nabíral projev Iva Kaderky na
síle. „Skutečně nechápu, že se tak děje
proti klubu, který je nejúspěšnější v Evropě a možná na světě! Jsme součástí místa,
které píše světové dějiny. A toho by si měli
všichni vážit, ať už jsou jejich zájmy jakékoliv. Všichni sportovní příznivci s nadšením sledovali pařížskou jízdu Lucky Šafářové. V Prostějově je od devíti let a někdo,
tím je pan doktor Černošek, jí k tomuto

úspěchu pomohl. Není přece možné, aby
nyní zaznívaly hlasy jako podvod a podobně! To mě přímo děsí.“
Prezident Českého tenisového svazu tak
nejenže nechápe zaznívající kritiku, ale
jedním dechem dodává, že Prostějov
se má na co těšit. „Kromě své funkce
v tenise jsem současně členem expertní skupiny pro vytvoření olympijských
center a z této pozice můžu prohlásit, že
prostějovský projekt je naprosto v pořádku. Jde o akci, kterou schvaluje vláda
a opravdu je kontrolovaná ze všech pohledů. Všechny dosud podniknuté kroky jsou v naprostém pořádku. V tomto
případě můžu hovořit za všechny kolegy
z expertní skupiny i zástupce budoucích
olympijských center - my nejsme podvodníci. A jestliže to někdo tvrdí, musí
být připraven na právní kroky, které na
základě vývoje situace podnikneme. Zlu
se nesmí ustupovat a jen tak nad ním
mávnout rukou. Proti němu se musí
bojovat,“ vzkazuje všem pochybovačům
Ivo Kaderka. „Chceme jen nové sportoviště pro děti a mládež. Přejeme si, aby
v tomto prostředí vyrostli budoucí medailisté z olympijských her. O nic jiného
nejde,“ dodal.

Bálint: „Máme jim říct, že není kde hrát?!“

Třináct let působí v prostějovském basketbalu Peter Bálint. Trénoval i ligový
Sto šedesát žákyň, dorostenek i kadetek a kvalitní práce s nimi dě- tým, se kterým získal stříbrnou medaili
lají z VK AGEL vedle Olympu Praha a VK KP Brno nejvýznam- a v současné době zastává pozici šéfnější centrum dívčího mládežnického volejbalu a oporu systému trenéra mládeže, načež vede juniorské
Českého volejbalového svazu. Z tohoto důtýmy v nejvyšších soutěžích. Z jeho
vodu není možné přehlížet negativní repohledu má basketbal ve městě jeden
akce lidí, kteří svými pozicemi v zastuobrovský problém.
pitelstvu statutárního města Prostějova
„V Prostějově je absolutní nedostatek tréby však spíše měli vítat a podporovat
ninkových a zápasových ploch. Tělocvičny
tento projekt.
jsou plné a v podstatě jsme schopni využíVěřím a jsem přesvědčen, že zastuvat jen dvě, neboť ostatní jsou pro basketbal
pitelstvo svými hlasy dá jasně najenevyhovující,. Výjimky platí pro soutěže
vo, že sport mládeže má v České
benjamínků. Od starších žáků téměř není
republice jasnou prioritu.
kde hrát,“ vypočítává basketbalové potíZDENĚK HANÍK,
že trenér Bálint. Mládežnické týmy Orlů
předseda Českého
musí tvrdě bojovat o každou hodinu trévolejbalového svazu (QVQYYYEXHE\
ninku s ostatními sporty. Třeba dorostenci

mají dva týmy a dohromady pouze pět
tréninků týdně. „Že máme úspěchy na celostátní úrovni je z tohoto pohledu vlastně
obrovský zázrak! V hale Sportcentra DDM
kde hrajeme zápasy, máme jeden trénink
týdně. To je strašně málo,“ říká slovenský
odborník, který s týmem do 17 let získal v
právě skončené sezoně extraligový bronz.
Při naplněných kapacitách tělocvičen je
dalším problémem čas tréninků. Děti často musí absolvovat trénink ve večerních
hodinách. „A to třeba až v devět večer, a to
není věc, kterou bychom si přáli. I z tohoto
důvodu je záměr vybudovat další sportoviště chvályhodný. Navíc taková hala chybí
nejen v našem městě, ale i celém kraji,“
míní Bálint. „Když jsem se dozvěděl, že by
se mohla v Prostějově stavět nová hala, byl

jsem šťastný. Konečně by se otevřely větší
možnosti pro trénink, příprava by byla
bezesporu kvalitnější. A dávalo by nám to
příležitosti i směrem k rozšíření tréninkového centra a podpory od basketbalové
federace.“ Prostějovský klub Orlů si přitom nemůže stěžovat na malý zájem dětí
o jeden ze světově nejrozšířenějších sportů. Do přípravy se každý rok hlásí několik
desítek malých školáků. „Zájem mají a v
minižácích s tím není takový problém, protože jejich zápasy se můžou hrát i v malých
tělocvičnách. Ale co později? Máme jim v
patnácti letech říct, že není kde hrát a tudíž
mají s basketbalem skončit,“ ptá se Peter
Bálint. „Lidi, kteří tomuto projektu brání,
by si měli uvědomit, jaké jsou priority společnosti a co děti potřebují...“
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Důkazem toho, kolik
lidísedokáževpotřebnýchchvílích
spojit pro dobrou věc, byla sobotní
soutěž ve vaření kotlíkových gulášů s hudebním festivalem, která
se konala v Kolářových sadech
a jejímž mediálním partnerem byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Celá
akce se nesla v duchu podpory
Zdeničky Kotyzové, která je po těžké autonehodě upoutána na invalidní vozík, a jejíž příběh s napětím
dlouhodobě sledujeme. Bez nároku na honorář zde během odpoledne vystoupilo šest hudebních
uskupení, týmy uvařily deset druhů gulášů a pomáhala spousta
dobrovolníků. A výtěžek z prodeje
národní pochoutky i souběžně konaného charitativního koncertu?
Přesně velice solidních 20 244 korun! „Jsme všichni nadšení,“ jásala
za organizátory Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.

ƔƔ Jaké jsou vaše pocity z nové image?
„Cítím se úžasně, skvěle, prostě paráda. (úsměv)
S novým vzhledem jsem strašně spokojená.
Vlasy mám neuvěřitelně lehké, přeci jsem je
měla až po pas, teď je mám na ramena. (smích)
Líbí se mi účes, líčení i oblečení mi dobře sedlo,
mám ohromnou radost. A všem moc děkuju!“
ƔƔ Splnila PROMĚNA vaše očekávání?
„Ano, více než splnila. (úsměv) Jsem doslova
nadšená, nemám slov. Změnu jsem opravdu
potřebovala, již mnoho let jsem vypadala
stejně, tohle je prostě úžasné. Jsem strašně
ráda, že jsem se přihlásila.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni byli hrozně nadšení! Moji rodiče měli
nejprve velký šok, protože vůbec nevěděli, že
se zúčastním Proměny, ale nakonec mě pochválili. Říkali, že jsem úplně jiná. V práci
mi zase tvrdili, že snad přišel úplně nový člověk (smích). Prý jsem najednou prokoukla, až teď mi jdou prý vidět pěkné velké oči, které podtrhnul nový, krátký střih.
Všichni reagovali velice pozitivně.“
ƔƔ Přihlásila byste se tedy do PROMĚN Večerníku znovu?
„Jak jsem již řekla, jsem opravdu ráda, že jsem se přihlásila, příště klidně zas. (smích)
Určitě bych se přihlásila znovu, oba dva dny byly totiž super. Kromě samotné změny
mi byla v mnoha ohledech poskytnuta spousta užitečných rad. Takže to pro mě bylo
po všech stránkách přínosné. Co víc si přát. (úsměv) Byla to pro mě nová zkušenost
a navíc jsem strávila velice příjemný den s fajn lidmi. Rozhodně doporučuji všem
čtenářkám, aby se do PROMĚN Prostějovského Večerníku přihlásily, stejně jako V třicetistupňovém počasí mohli ležet
u vody, ale přesto se všichni sešli, aby pojsem to udělala já. Opravdu to stojí za to, však vidíte výsledek.“ (úsměv)
mohli zraněné dívce. Uvařit guláš v tak
velkém horku byl vskutku heroický výkon.
.20(17Éì3$7521.<
Deset soutěžních týmů se nad svými kotlíky sklánělo již od půl druhé a finišovali před
352-(.783520ħ1<
půl pátou. Pětičlenná porota, jejímiž členy
„PROMĚNA naší druhé čtenářky všeho, co vlasy za tak dlouhá léta měly
se velice povedla. Paní Martina Zed- v sobě nastřádané. Co se týče líčení, paní
ková potřebovala opravdu velkou změnu Martina hezky prokoukla. Také nový styl
a s její novou podobou jsem moc spokojená. oblečení čtenářce sluší a velmi ji omladil.
Působí mladším dojmem, je z ní atraktivní Nynější vzhled jí patrně zvýšil sebevědomí,
žena, plná energie a má jiskru. S ohledem tudíž pózování nečinilo sebemenší potíže.
na povolání a rodičovské po-vinnosti jí Sama čtenářka byla nadšená, a jak PLUMLOV V pondělí 1. června
byl vytvořen jednoduchý, ale elegantní styl prozradila, v pozitivním smyslu nebyla nově otevřel své brány Hotel Plumoblékání i účesu. Rapidní zkrácení vlasů o schopna ani slov. To je pro mě a náš pro- lov u břehu přehrady, který vznikl
více jak půl metru čtenářce velice prospělo. fesionální tým ta největší odměna. Druhá
rekonstrukcí bývalého penzionu
Je odvážná, dlouhé vlasy si pěstovala celý PROMĚNA se nám podařila skutečně
život, každá žena by nedokázala tak na výbornou. Všechny jsme si celé dva dny Happy Valášek. Krásné prostory
vyvedené v duchu první republiky
snadno zbavit se tolika vlasů.Ale dovedu užily a těšíme se na další z vás!“
si představit to velké odlehčení a odhození
Za celý tým Aneta Křížová zaplnili uplynulou sobotu první
svatebčané.
Svoji svatbu jako první v hotelu
oslavili novomanželé Tereza a Josef
Janečkovi. „Toto úžasné místo jsme si
vybrali, protože je tu krásné prostředí.
Já jsem navíc z Plumlova, takže volba
byla jasná,“ svěřila se Večerníku mladá
novomanželka.

byli i dva šéfkuchaři, následně degustovala
anonymní vzorky a určila toto pořadí: třetí místo si vyvařil pěvecký sbor Proměny,
druhé místo obsadil tým Maďarské speciality Jiřího Petricia a absolutním vítězem
se stal tým s názvem „Bambule“. Desítky
návštěvníků, které se do té doby tísnily ve
stínu pod slunečníky, se následně nahrnuly ke kotlíkům, aby mohly zhodnotit,
zda bylo rozhodnutí poroty správné. Celý
výtěžek z prodeje gulášů bude věnován již
zmíněné Zdeničce.
=GHÎNXSRGSRÔLOL
LPX]LNDQWL

Od třinácté hodiny, kdy oficiálně celý
program začal, se na pódiu vystřídalo šest
hudebních skupin. Celou akci zahájila folkrocková skupina Dojem, písničky Martina Maxy i vlastní skladby zahrála kapela
Náhodná sešlost, trampskou klasiku si diváci mohli zazpívat s pěveckým sborem
Proměny, známé i méně známé rockové
pecky představilo kytarové duo K2, folko-

vé i country písně zase Divousy z Přerova
a celé odpoledne zakončil písničkář Edgar.
Obdivuhodný byl také výkon obou zvukařů, kteří na sluneční výhni museli strávit
téměř celý den...

zopakovali. Snad nám k tomu dopomůže i tato sbírka. Přes první katastrofické
prognózy lékařů Zdenička dělá pokroky. Zlepšuje se v mluvení, s dopomocí se
postaví na nohy a natáhne ruku. Moc se
snaží. Doufám, že jednou bude zase sobě=GHQLÄNDGÈO½SRNURN\
stačná. Bude to možná trvat ještě několik
Příjemné překvapení pro všechny přítom- let, ale já tomu pevně věřím. Bojujeme
né bylo, že se hlavní aktérka Zdeňka i přes dál,“ dodala odhodlaným hlasem Zdeňka
svůj neutěšený zdravotní stav přijela se starší.
všemi pozdravit. Na polohovacím vozíku
9\EUDORVHSÔHV
dorazila do Kolářových sadů za asistence
dvacet tisíc
maminky, která se s Večerníkem podělila
o několik dojmů. „Jsem velice překvapená, Charitativní akce byla nakonec velmi
jak je celá akce veliká. Vůbec jsem to neče- úspěšná. Z prodeje gulášů i upomínkokala a jsem za vše moc ráda. Je skvělé vidět, vých předmětů získá Zdenička na svou
že v tom nejsme sami!“ Zdeniččina léčba je léčbu nakonec 20 244 korun. Poděkování
totiž velmi finančně nákladná. „V současné rodiny patří všem, kteří se na akci podíleli,
chvíli jsme museli koupit nové brýle, pro- zejména Okrašlovacímu spolku města
tože se holce rapidně zhoršil zrak, hrozila Prostějova, firmě Maďarské speciality Jijí dokonce slepota. Také jsme pořídili spe- řího Petricia, Patrikovi Zatloukalovi, zvuciální výukový počítačový program. Ob- kařům, hosteskám a všem organizátorům
rovsky nám pomohl rehabilitační pobyt i soutěžícím. Stále je také možnost poslat
v Klimkovicích, který bychom velmi rádi Zdeničce příspěvek i na transparentní účet.

jak see pom
máhaalo
o Zdeeničcee...
ZHQVQ2CXNC8CwMQX¾
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Na léto jich tu už mají naplánováno deset

HLASTE SE!

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

Staòte se finalistkou èervnové PROMÌNY
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil zcela nový projekt PROMĚNY
IMAGE. Před časem jsme vyhlásili třetí výběrové kolo a během několika výzev
se nám přihlásilo několik desítek čtenářek, avšak šanci mohla dostat jen jedna
zvás.Nejenmezinimitotižhledámedalšífinalistku!PROMĚNAVEČERNÍKU
odstartovala výborně a stejně kvalitní bude nepochybně i náš třetí díl.
Máte pocit, že se u vás již dlouho nic nezměnilo? Připadáte si už několik let
stejná a bez chuti do života? Nevíte, jak správně o sebe pečovat, jaký zvolit
účes nebo barvu či potřebujete pomoci s výběrem vhodného šatníku?
S velkou radostí a bez starostí vám pomůžeme. Na nic nečekejte a přihlaste se
do květnové PROMĚNY IMAGE. Chceme vám pomoci, vypadat tak, jak si
představujete. Někdy je těžké najít si čas sama na sebe. Zajít ke kadeřníkovi,
dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to abychom měly přinejmenším volno a plnou peněženku peněz. Nyní máte však
možnost tohle vše mít naprosto zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování, budete si připadat jako
princezna. Svěříme vás do péče prvotřídních profesionálů, kteří začnou barevnou
typologií, dále vám vytvoří nový účes, elegantní líčení a celý proces proměny
završí slušivým oblečením.

Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte
a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 11. června, následně budeme vybírat další
z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi.

V hotelové knize je na léto naplánováno již deset svateb. „Svatebčané
se mohou mimo jiného pokochat
krásným výhledem na plumlovskou
přehradu z terasy restaurace, relaxovat a zároveň ochutnat speciality naší
kuchyně. Pro nejmenší hosty je pak
připravena třeba domácí limonáda
a zmrzlina,“ zmínila se majitelka
Hotelu Plumlov Ilona Šťastná s tím,
že vychutnat si zdejší poklidnou atmosféru mohou také rodiny s dětmi,
cyklisté, zaměstnanci firem či každý,
kdo má rád klid a pohodu ve stylovém prostředí.
(mls)
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury
HIT TRADE, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“
připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na blížící se VELKÝ
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ S KAPELOU ADAMA PAVLÍKA. Vystoupení se uskuteční již tuto SOBOTU 13. ČERVNA 2015 na pláži U Vrbiček
plumlovské přehrady. V případě nepříznivého počasí pak ve Společenském
domě v Prostějově. Díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Naše dnešní SOUTĚŽ je TELEFONICKÁ a probíhá od pondělí 8. do čtvrtku
11. června, přičemž na vstupenky se bude moct těšit hned PŮLTUCET Z VÁS.
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku,
zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

6287¨l1©27=.$=1©
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Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „VĚRA ŠPINAROVÁ“. 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 11. ČERVNA, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců budeme kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST
na sebe KONTAKT.
Vstupenky pak budou následně připraveny v redakci Večerníku ještě tentýž
den, případně po celý pátek 12. června.

BYLI JSME
U TOHO

,CMQRTXPÊXMT¾UPÚEJRTQUVQT¾EJ*QVGNW2NWONQXQUNCXKNKXUQDQVWéGTXPCUXQLK
UXCVDWPQXQOCPåGNÆ6GTG\CC,QUGH,CPGéMQXK
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury
MAMUT AGENCY, pro vás také v rámci nového projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na vystoupení těch pravých českých legend či pořádných klasik. Jedinečné seskupení známých kapel se sejde na jednom pódiu již tento PÁTEK 12. ČERVNA
2015, a to v Zámeckém parku v Konici. Start je naplánován 19:00 hodin. Díky
Večerníku šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 8. do čtvrtku 11. června, přičemž hned PŮLTUCET
Z VÁS bude moct do konického parku ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou
hrát ty největší hity partiček jako MERKUR, MARASD, QUERCUS, JUNIOR,
AREST, DEMENCE a NEOPETS!
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku,
zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

6287¨l1©27=.$=1©
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Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „LEGENDY SE VRACÍ-KONICE“. 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 11. ČERVN A, 14.00 hodin.
ŠESTICI výherců obeznámíme telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na
sebe UVÉST KONTAKT. Vstupenky pak budou následně připraveny na
jméno oproti dokladu přímo u vchodu do Zámeckého parku v Konici.
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Pondělí 8. června 2015
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běh a tanec

BĚŽCI NA PŘEHRADĚ UCTILI PAMÁTKU PŘEDČASNĚ ZEMŘELÉ MEDIČKY
Skvěle zorganizovaný závod nabídl nejkrásnější trasu široko daleko
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
MOSTKOVICE Je to vidět na
každém kroku. Pomalu se z nás
stává národ pupků. Přesto u nás
stále žijí lidé, kteří se s tímto trendem nechtějí smířit. I proto čím
dál více lidí tráví život v poklusu.
Úžasnou příležitost se proběhnout, porovnat své síly s ostatními a zároveň si nechat změřit čas
na úžasné desetikilometrové trati
dostali všichni, kteří uplynulou
sobotu dorazili do mostkovického tábora pod hrází plumlovské
nádrže. Právě zde byl start premiérového Běhu kolem přehrady, jehož exkluzivním mediálním
partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Start premiérového běhu kolem jedné z nejvýraznějších dominant celé
střední Moravy byl hodně emotivní.
Bezprostředně před ním se držela
minuta ticha za jednu z oblíbených
členek velké běžecké rodiny. Sedmadvacetiletá vicemistryně ČR v běhu
na sto kilometrů Šárka Krčková celý
rok statečně bojovala s rakovinou.
„Během náročné a vyčerpávající
léčby téměř do posledních chvil
pokračovala ve studiu medicíny,
která jí samotné nakonec nedokázala pomoci,“ zmínil se organizátor

ka zákeřné
běhu Luděk Coufal. Šárka
nemoci podlehla v úterýý 2. června
vého Běhu
a právě v den premiérového
lomoucii
okolo přehrady měla v Olomouci
pohřeb. Na něj zamířila velkáá
imiž
část jejích kamarádů, s nimiž
se pravidelně setkávala na
eběžeckých tratích po celém Olomouckém kraji.
Právě v této skutečnostii
ůbylo možné spatřovat důkou orgavod nižší účasti, než s jakou
nizátoři původně počítali..
ovou trať
Přesto na desetikilometrovou
ytrvalců.
vyběhlo sedm desítek vytrvalců.
hrady se
Z hráze plumlovské přehrady
m k nově
postupně vydali směrem
otevřenému Hotelu Plumlov
elu, od něj
dále pak nahoru ke kostelu,
k Podhradskému rybníkuu a po otočce u pily v Soběsukách se kolem takačali vracet
zvaného „Loupežníka“ začali
vicích. Přizpět k táboru v Mostkovicích.
erné výhletom se jim otevřeli nádherné
á
dy nejen na přehradu, ale i na kkrásnou hanáckou krajinu. Na úplném
konci všechny čekalo překvapení
v podobě výběhu prudkých schodů
vedoucích na hráz plumlovské nádrže a pak už jen finiš po její koruně. „Je to jednoznačně nejkrásnější
trasa, kterou jsem v životě běžel.
A to mám za sebou třeba masový
půlmaraton v Olomouci, oblíbený Běh vokolo príglu v Brně, čím
dál oblíbenější Boskovické běhy
a spoustu dalších závodů v širokém
okolí. Přitom stokorunové startovné
je více než lidové,“ zhodnotil prů-

Fotoreportáž

Šárka Krčková ve svých
sedmadvaceti letech zemřela
na rakovinu, se kterou statečně bojovala po celý uplynulý
Foto: Facebook
rok.

k lí tratii ččtyřiatřicetiletý
ři ři il ý
běh i okolí
Martin. Další sportovci zase ocenili
profesionální organizaci. „Bylo to
tady jako na mnohem větších závodech. Policisté hlídali silnici, všude
byli lidé, kteří pomáhali s orientací.
Docela jsem čučel,“ prohlásil s úsměvem jeden z nich.
Běh si užil i čerstvý osmdesátník
Jaroslav Merta. „Minulý víkend
jsem běžel půlmaraton v Zábřehu
a ve středu zase osm kilometrů
v Olomouci,“ šokoval Večerník čiperný pradědeček, který do Plumlova dorazil až z Jeseníku.

Na start premiérového Běhu okolo přehrady se postavila sedmdesátka amatérských sportovců.

Ani sami pořadatelé netajili spokojenost s tím, že se jim podařilo potvrdit svoji pověst a zvládnout organizaci na profesionální úrovni. „Běžců
jsme pravda čekali o něco více, ale
rozhodně se nevzdáváme. Každý
začátek je těžký a věříme, že jsme

dokázali, že to dokážeme. Příští rok
bude účast určitě minimálně dvojnásobná,“ vyjádřil se odvážně Luděk
Coufal z pořádajícího L. A. Sports,
který tvoří s Alešem Odehnalem.
„Chtěl bych zároveň moc poděkovat
celému týmu patnácti lidí, kteří se

Foto: Martin Zaoral

na přípravě závodu ve svém volném
čase podíleli,“ dodal.
Právě L. A. Sports už nyní začíná
s přípravou druhého ročníku Prostějovského městského běhu, který ulice našeho města oživí v neděli 6. září. A i jeho
partnerem bude pochopitelně Večerník!

výsledkový servis bìhu kolem pøehrady
MUŽI:
1. David Pelíšek (1990)
2. Tomáš Steiner (1986)
3. Václav Bitala (1977)
4. Ondřej Horák (1977)
5. Daniel Roško

ŽENY:
1. Marie Delingerová (1976)
2. Anna Brychtová (1993)
3. Alena Kriklová (1979)
4. Zuzana Svobodová (1981)
5. Marie Hyštová (1957)

34:15 minuty
34:45 minuty
36:34 minuty
37:46 minuty
38:42 minuty

43:48 minuty
46:45 minuty
47:34 minuty
48:49 minuty
49:20 minuty

hrd
dinové plu
umlo
ovsské přeh
hrady....
3x foto: Martin Zaoral

Desetikilometrový běh v tropickém počasí Tato trojice nejmladších běžců z Ať už staří, nebo mladí, pro všechny bylo
zvládl i osmdesátiletý Jaroslav Merta, mateřských škol se utkala na padesá- v cíli připraveno báječné občerstvení,
který už se těší i z jednoho pravnoučka. timetrové trati. Závodili se vší vervou.
které skutečně „bodlo“.

V malebném okolí Skalky se proháněli běžci Akce POHYB JE ŽIVOT
SKALKA V kouzelném prostředí
okolí lázeňské obce vedla desetikilometrová trať, na které
si to předminulou sobotu rozdalo celkem jedenasedmdesát
závodníků. Přestože někteří
z amatérských sportovců bojovali se zdravotními obtížemi,
v cíli na ně kromě uzeného
cigára čekal ničím nepopsatelný
pocit, že to navzdory
všemu zvládli.
Ve Skalce se konal
už devátý ročník
závodu v přespolním
běhu, který byl zároveň
Memoriálem
Radomila
Večeři. Běžecké dopoledne začalo
kláním na 200 metrů pro šestileté a
mladší děti. Postupně si zasoutěžily
všechny věkového kategorii, načež
odstartoval hlavní závod na deset
kilometrů. Na široké účastnické
pole čekaly tři okruhy v malebném
okolí lázeňské obce s krásnými
výhledy do hanácké krajiny.
„Celý květen jsem se potýkal se
vším možným a na běh už nebylo
pomyšlení. Do závodu jsem se
přihlásil, abych si dokázal, že se
s tím vším dokážu poprat. A nebyl
jsem sám. Všiml jsem si, že jeden
ze starších závodníků trpěl obrovskými střevními potížemi. Sám
jsem ho viděl, jak po vyběhnutí
kopce musel dvakrát zastavit
a v lese u trati vykonat velkou
potřebu. Při té příležitosti jsem ho

roztancovala Sportcentrum

BYLI JSME
U TOHO

Někteří
se popr
ali
i se stře
vními p
otížem
i
předběhl, ale on mi to pak stejně
zase vrátil. Muselo to být pro něj
šíleně náročné a má moji velkou
poklonu,“ vyjádřil se třiatřicetiletý
Michal, který se letos závodu
zúčastnil již podruhé. „Po loňské
premiéře jsem doufal, že příští rok
budu aspoň o pět minut rychlejší.

Na start
celkem
Hned od
Dvořák,
nepustil.

běhu ve Skalce se postavilo
jedenasedmdesát sportovců.
úvodu se do čela dostal Pavel
který už před sebe nikoho
Foto: Albert Halmo

Nakonec jsem o pět minut
pomalejší. Ale věřím, že teď už to
zase bude jenom lepší,“ usmál se.
Tento rok se ve Skalce běželo za
ideálního počasí, čtyři roky starý
rekord Davida Pelíška přesto odolal. Nejlepší běžec Pavel Dvořák za
ním zaostal o necelé dvě minuty.
Podařenou akci pořádaly obec
Skalka, Klub biatlonu Prostějov
a TJ Liga Stovkařů Olomouc.

Výsledky běhu ve Skalce
Muži: 1. Pavel Dvořák (Biatlon Prostějov) 37:28 minuty, 2. Jan Lachnit (TJ Liga 100 Olomouc) 38:24, 3. Marek Štěpán (TJ Sokol Týn nad
Bečvou) 39:25, 4. Per Oyvind Spene (Nydalens SK) 40:11, 5. Zdeněk
Nový (SK K2 Prostějov) 40:28
Ženy: 1. Zuzana Svobodová (AK Drnovice) 49:12, 2. Olga Čechmánková
(TJ Sokol Tovačov) 49:29, 3. Jana Matějíková (TJ Liga 100 Olomouc)
49:33, 4. Radka Chmelařová (Slatinky) 52:18, 5. Blažea Svačinová
(Pampeliška Olomouc) 52:46

PROSTĚJOV Mladé tanečnice
a tanečníci z prostějovských škol
i okolí předvedli uplynulou sobotu své umění před zraky široké
veřejnosti. Mnohdy bylo těžké
uvěřit, že na pódiu stojí děti,
a to díky jejich profesionálním
tanečním výkonům, přesně dle
hesla akce - POHYB JE ŽIVOT!
Ani se tomu nechce věřit, ale zdejší
mladí tanečníci absolvovali již devatenáctý ročník regionální přehlídky
pohybových skladeb. Pro některé
z letošních účinkujících šlo o první velkou premiéru před zraky publika, pro
jiné to už bylo jedno z mnoha klání.
Mezi tanečníky byl totiž nejeden mistr světa ve svém oboru. „Je zde vůbec
to nejlepší, co mohou lidé vidět na
jednom místě ze všech regionálních
tanečních škol. Naše přehlídka nabízí
každoročně nepřebernou přehlídku
různých stylů. V dřívějších dobách
byla dokonce rozdělena na soutěžní
a přehlídkovou část, od toho jsme
ale upustili a raději z akce udělali velkou show, kde mohou děti a mládež
předvést rodinným příslušníkům,
kamarádům i tanečnickým kolegům
z jiných škol, vše co umí,“ přiblížil
Večerníku záměr události Jan Zatloukal, jeden z hlavních organizátorů
akce.
Městská hala Sportcentrum-DDM
poskytla v sobotu 6. června útočiště

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Sportcentrum - DDM Prostějov

téměř pětistovce zejména dětských
i juniorských tanečníků a tanečnic
z Prostějova či okolí. Divákům se
představily Taneční škola Pirouette, Tanečního studia Free Dance,
Aerobik klubu Pavlíny Radičové,
TS R.A.dance, Extension Dance
Prostějov, Česká asociace sport pro
všechny i TS Rytmus Olomouc,
který je zastřešující organizací pro
dvě Prostějovanky Kateřinu a Terezu Rozkošovy. „Letos byla nabídka
zážitků opět velmi bohatá a prokázala, jakou je Prostějov taneční velmocí.
V různých tanečních choreografiích jsme viděli nejen mistry a vicemistry České republiky,
účastníky mistrovství Evropy

a další finalisty těchto soutěží, ale
i nejmladší kategorii, která svými
prvními krůčky objevuje velký svět
tanečních jevišť,“ zhodnotil akci Zatloukal.
„Dcera je nadšená, do taneční školy
Pirouette chodí už rok a moc ji to
baví,“ usmívala se maminka šestileté
tanečnice Emy. „Na vystoupení
jsem se moc těšila, i když jsem byla
trošku nervózní,“ přiznala nám mladá
tanečnice Marie z Kostelce na Hané,
která je spolu se svými tanečnickými
kolegy z TS R.A.dance, z.s., držitelkou
třetího místa z mistrovství světa.
Návštěvníci akce si pochvalovali nejen
vystoupení mladých tanečníků, ale
i skvělé organizační zajištění akce.

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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TREFA D
ČERNÉHO
FOTBAL ZASÁHNOU ŠKATULATA!
Kralice ruší „béčko“ a jednají o „áčku“, nejistoty také v Pivíně a Klenovicích
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
AJSTVÍ
VÍÍ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PROSTĚJOV Fotbalový ročník
2014/2015 ještě neskončil, a i když
do rozlosování toho nacházejícího
schází necelý měsíc, již nyní pozornost mnohých funkcionářů směřuje
k tomu, co se bude dít v podzimní
části nadcházející sezony. Večerník již
avizoval dobrovolný přechod Určic
zpět do krajského přeboru, přesun
mezi soutěžemi ovšem řeší i v řadě
dalších oddílů...

„Mohu potvrdit, že muže jsme přihlásili do krajského přeboru, je to definitivní. Kádr se výrazně obmění, nikomu nebudeme bránit. Budeme stavět na mladých hráčích, máme tu šikovné dorostence a něco si stáhneme,“ deklaroval končící předseda TJ Sokol Určice Květoslav Petružela po pondělním jednání klubového vedení.
Po svém návratu do páté nejvyšší domácí soutěže jistojistě nenarazí Určice na Klenovice, které se po jednoroční zkušenosti vracejí níž. Nejpravděpodobnější
je účast v I.A třídě, ve hře je však stále i I.B třída Olomouckého KFS.
„Vše je podmíněno tím, kolik hráčů zde zůstane. Teď kluci odehráli předposlední zápas a jen těžko se to z nich páčí.
Uvažujeme o I.A třídě, pokud ale nebudeme mít seriózní záruky, tak nevím. Bavíme se o tom a definitivní by to mělo
být do čtrnácti dnů, ovšem dokud se ještě nelosuje, tak to lze změnit,“ poodhalil aktuální stav v táboře oddílu, jenž
po loňské euforii zažívá velice krušné období, jeho předseda Stanislav Cetkovský.
A v souvislosti s I.B třídou se v posledních dnech velice intenzivně hovořilo také o tradičním účastníkovi krajského přeboru Kralicích na Hané, tedy celku, jenž před necelým rokem oslavil kulaté osmdesátileté jubileum a za posledních dvacet let jen dvakrát
absentoval v nejvyšší krajské soutěži. „Je to jedna z variant, ale teprve rozhodnou jednání s městysem v nejbližších dvou týdnech. Nechci to příliš rozmazávat, ale atmosféra mezi činovníky obce a fotbalu není příliš dobrá,“ nastínil problematiku předseda
FC Kralice na Hané Václav Répal. Problém nevězí v podpoře obce, která činí pro letošní kalendářní rok celkem šest set tisíc korun.
Pokračování na straně

➢
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ZMĚNY v eskáčku

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

jsou zatím v jednání Nechme fotbalu, co jeho jest

PROSTĚJOV „Všichni naši hráči by
měli zůstat,“ odvětil trenér František
Jura na otázku, rýsují-li se už nějaké
změny v kádru 1.SK Prostějov pro
příští sezónu. Znamená to tedy, že

bychom nadále měli vídat opory
týmu brankáře Bureše a záložníka
Zelenku. „S Lukášem jsme domluveni na půl roku s tím, že v zimě vyhodnotíme situaci,“ upřesnil Jura.
Jak to bude s oběma hráči hostujícími ze
Zbrojovky Brno, Susem a Kroupou, ještě není jasné. „Hráči v zásadě mají zájem
pokračovat, ale vše je zatím v jednání,“
naznačil Jura. Do jaké míry se tedy pro
příští ročník změní loni hodně obměněný kádr, si budeme muset ještě pár
dnů počkat.
Jisté také je, že se do Prostějova nevrátí
Pavel Hloch, na nějž druholigový Třinec uplatnil opci, takže by měl ve Slezsku pokračovat, jakmile se oba kluby
dohodnou na všech formalitách. (tok)

Naši předkové znali od dob
středověku slogan „Co je císařovo,
dejte císaři, co je božího, Bohu“.
Jestliže tenkrát bylo žádoucí
striktně oddělovat světské a církevní, jejichž prolínající se autority
většinou nepřinesly lidu nic dobrého,
v současné době by se mělo jednat
především o sport a politiku.
V poměrně nedávné paměti je
ještě osud letních olympijských her
v první polovině osmdesátých let,
kdy kvůli rozhodnutí politiků neměli
možnost všichni kvalifikovaní sportovci zúčastnit se sportovního svátku
v Moskvě a Los Angeles. Stalo se to
ovšem v době vrcholící studené války,

takže nešlo o úplné překvapení, byť
i na tehdejší poměry to byl bezprecedentní krok. Kdo by si byl pomyslel,
že se v jedenadvacátém století bude
opět vyhrožovat bojkotem významné sportovní události?
Dva dny před volbou předsedy
světové fotbalové federace FIFA se
„probudili“ američtí vyšetřovatelé
ze slovutné FBI a nechali zatknout
za údajnou korupci světové fotbalové špičky. Ponechme stranou
oprávněnost podezření. Pokud
se podíváme na český fotbalový
dvoreček, můžeme se oprávněně
domnívat, že v mezinárodních
vodách se místo kapříků prohánějí

velryby. Že se ale údajné uplácení
za přidělení MS 2010 řeší až v roce
2015, vyvolává oprávněné dohady
o silné účelovosti.
Fotbalový „Majdan“ se nakonec
nekonal, USA se svými západními
spojenci na to jaksi početně nestačily.
Vysvětlení našich fotbalových
činovníků, že jsme členem týmu
UEFA, takže s ním také hlasujeme,
evokuje spíše atmosféru z kabiny,
kde je trenéry hráčům naordinována
taktika, které se pak musí v zápase
držet. Zájmové společenství by asi
takto fungovat nemělo, ale hlavně:
Nekomplikujme už zase život
sportovcům!

Změna v Prostějově, Juríka střídá Ordelt

PROSTĚJOV Hráčská kariéra
Svatopluka Ordelta je minimálně pro nějakou chvíli uzavřena,
zkušené pravé křídlo a dosavadní
hrající asistent Aloise Juríka se
totiž stal novým hlavním trenérem házenkářů Sokola II Prostějov. Muž, jenž za rok oslaví kulaté
čtyřicáté narozeniny, tak k funk-

SONDA
JIRKY

MOŽNÉHO

cionářské práci předsedy klubu,
jimž je od jarní valné hromady,
přibírá i trenérské povinnosti.
„Výbor mi neprodloužil smlouvu
a novým trenérem určil Svaťu Ordelta. Já osobně si nyní vezmu volno, chci
si odpočinout, taky už mám nějaké
roky. Nevím zatím, co bude dál, nyní
chci trochu relaxovat,“ okomentoval

svůj konec na lavičce druholigového
celku sedmašedesátiletý lodivod.
To jeho nástupce je teprve na pořádce trenérské dráhy, byť již nyní uděloval svým spoluhráčům řadu pokynů a dělil se s nimi o své postřehy. „Je
to pro mě velká výzva, nebude to ale
nic lehkého. Tento tým má potenciál a je potřeba o z něj vymáčknout.

V zásadě nebudu nic výrazně měnit,
jen trochu doladit a vypilovat útočnou i obrannou fázi,“ představil své
plány Ordelt.
A je připraven na to, že bude nehrajícím koučem a jeho pobyt na palubovce nastane jen zcela výjimečně.
„Pokud nenastane vyloženě krize,
jako třeba nyní na jaře, když se zra-

nil David Jurečka, tak budu nehrajícím koučem. Nechci hrát, protože
pohled z lavičky je jiný. Musím také
poděkovat panu Juríkovi za odvedenou práci. Snad jsem se od něj něco
naučil a důstojně ho nahradím,“ doplnil nový kouč a současně předsedaa házenkářského oddílu Sokol II
Prostějov.
(jim)

TY DVA ROKY STÁLY ZA TO

ZREDUKUJME KRAJSKÝ PŘEBOR

ŽE BY TICHO PŘED BOUŘÍ?

Na jaře 2013 se fotbalisté Sokola Určice stali
vítězi krajského přeboru a řešilo se, jestli využijí
možnosti jít výš a zkusit si divizi, nebo zůstat
ve stejné soutěži jako do té doby. Převládl názor vydat se do neprobádaných oblastí a první
půlrok byl přímo pohádkový. Určice se mohly
pyšnit špičkovou defenzivou, dlouhou dobu
šly od výhry k výhře, podařilo se jim mimo jiné
zdolat i ambiciózní Havířov a patřily k tomu
nejlepšímu. Pak nastaly velké změny, jaro už moc
dobré nebylo, ale ve výsledku to ještě dopadlo
optimisticky. I loni v létě se spekulovalo o tom,
jestli Určice budou v divizi pokračovat, nakonec
funkcionáři šli do toho. První půlrok ovšem příliš
radosti nepřinesl a ani postupné zlepšení k úniku
ze sestupové oblasti nevedlo. Složit tým pro divizi je mnohem náročnější a už s předstihem bylo
jasné, že přijde dobrovolný návrat do kraje. Je to
rozumné řešení a lepší než držet vyšší soutěž za
každou cenu a zcela se tím vyčerpat. Třeba časem
přijde další divizní zkušenost.

Opakuje se to rok co rok. Při pohledu na termínovou listinu fotbalového krajského přeboru mužů
se trenérům i funkcionářům dělá mdlo, když vidí
dvě vložené středy a ještě k tomu předehrávky až
do půlky listopadu. Šestnáct účastníků ale příliš
jiných možností nedává, zejména když nelze
odhadnout, jak přívětivá bude zima, kdy přijde
a kdy zase odejde. Komplikace to znamená zejména v podhorských oblastech, málokdo navíc
disponuje umělou trávou. Jednou z možností je
posunout závěr soutěží až k letním prázdninám,
to už ale pomalu začínají turnaje letní kopané,
navíc přichází vlna veder a každý se vidí raději
někde u vody či ve stínu s dostatečně zajištěným
pitným režimem, než aby běhal devadesát minut
pod důkladným dohledem pálícího sluníčka.
Řešením je snížení počtu účastníků na čtrnáct,
jako se tomu stalo v okresních soutěžích. Mohlo
by to přinést růst kvality, zejména však ušetření
čtyř termínů. Odpadly by tedy středy a mohlo by
se začít později, případně skončit dřív.

Krátce před zahájením letní přípravy představili
Jestřábi nového trenéra a postupně odtajnili
první jména, která v Prostějově zůstanou, kdo
přijde a kdo naopak zcela určitě odejde, stále je
tu však spousta volných pozic a soupiska zdaleka
není zaplněna. Právě skončený týden nepřinesl
žádný nový dílek do skládačky, jedinou novou
zprávou, s níž vedení oddílu přišlo, bylo oznámení o ukončení spolupráce s dosavadní marketingovou ředitelkou Terezou Vychodilovou.
Ta se během svého ročního působení zapsala do
paměti nejvíce při sporu mezi klubem a fanoušky,
kdy byla tím hromosvodem, který musel snášet
všechny blesky. Postupně se z ní stal takový Ferda Mravenec, když také pořizovala pár fotek ze
zápasů a na konci byla i hlavním pořadatelem.
S trochou nadsázky to vypadalo, že kdyby sezona
byla o trochu delší, přibyly by jí i další povinnosti
v realizačním týmu a na konci možná i přímo na
ledě. Třeba se tak právě ona stane novou hráčskou
posilou, kterou klub zatím tají. Kdo ví.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Po mnoha nezdarech v řadě zakončili fotbalisté 1.SK Prostějov
sezonu vítězně, nejprve zdolali
při předehrávce posledního kola
jednoznačným poměrem Opavu „B“, poté si poradili i s Břeclaví
a mohou ještě skončit třetí.
DEBAKL
Vedení prostějovských hokejistů se
rozloučilo s marketingovou ředitelkou Terezou Vychodilovou, za
uplynulý týden je to ale jediná změna, jíž Jestřábi odtajnili. Oficiálně
žádný nový hráč nepřišel.
ČÍSLO VEČERNÍKU

3

Jiří Veselý se jako první v historii
prostějovského tenisového turnaje dostal potřetí v řadě až do
finále, stejně jako před rokem
navíc dokázal závěrečný souboj
rozhodnout pro sebe.
VÝROK VEČERNÍKU

„BOHUŽEL NÁM
NEPOMOHLA NITRA,
PUSTILA TO PRAZE!“
Trenér prostějovských boxerů
PETR NOVOTNÝ k zisku
bronzové medaile, když přiznal, že
pomýšlel v interlize trochu výš...
KOMETA VEČERNÍKU

PETRA KVITOVÁ
Na pařížském grandsla
grandslamu sice dokráčela pětpě
advacetiletá
advacetilet
tenistk
tenistka
pouze
do osm
osmifinále, i tak se p
po
dnešní aktualiza
aktualizaci
žebříčku WTA pop
sunula podruhé v kariéře na pozici
světové dvojky.

34

navštivte stále více oblíbenější inter

fotbal

HRÁČ

Díky závěrečné DVOJVÝHŘE sesbíralo „eskáčko“

PODLE

VEČERNÍKU
JAN KOUDELKA
Jakkoli se to možná nezdálo, mohlo být reprezentační
angažmá Jana Koudelky koncem března a náročné
cestování po Americe jedním z faktorů, které se
podepsaly na jeho jarní formě. Najednou se
vytratil pověstný tah na branku, a pokud se
dostal do šancí, nezvolil dobré řešení. V posledním zápase si ale všechno vynahradil.
Byl určitě nejvýraznější postavou týmu, byť
střelecká efektivita stále nebyla optimální.
Po několika nedotažených pokusech se
ale parádně trefil k tyči břeclavské branky
a důležitým prvním gólem nasměroval tým
k vítězství. Možná neméně důležitá byla i jeho
druhá branka, v pořadí třetí, která pečetila
výsledek.
„Utkání s rezervou Opavy bylo spíše
o nás, jak k zápasu přistoupí naši
mladí hráči. Vzhledem k situaci nastoupili od začátku a byli vynikající.
Trochu zatrnulo při šanci Opavy před
aneb
ale z protiútoku jsme dali
pohledem poločasem,
na dva nula a od té doby jsme měli
tomáše
zápas absolutně pod kontrolou. Šlo
o perfektní, koncentrovaný výkon
bureše
v obtížných podmínkách horkého
počasí, šli jsme za vítězstvím, tým si zaslouží jenom pochvalu, především ti mladí.
Utkání s Břeclaví nemělo žádnou kvalitu, žádný náboj, bylo to takové utkání posledního kola ještě v obtížných podmínkách téměř tropického dne. Zápas rozhodl jeden
gól, poté Břeclav úplně odpadla. Výsledek jasně předčil výkon. Z našeho pohledu jsme
samozřejmě chtěli vyhrát, protože jedině to nám uchovávalo naději na celkové třetí místo.
Celkově mohu zopakovat, že mě z pohledu diváka, kterého jsem si v jarní
části nedobrovolně docela užil, mrzí, jakým směrem se ubírá třetí liga. Soutěž
evidentně ztrácí úroveň rok od roku. Také jsem si potvrdil, že máme dobře
složené mužstvo. Oprávněně hrajeme na špici třetí ligy, je proto velká škoda,
že nám v domácích utkáních chyběla kvalitní finální fáze. To, že jsme doma
vyhráli jen dvě utkání, je velká kaňka tohoto jara. Naopak venku se dařilo
využívat rychlostní typy hráčů, kteří celkově dominují modernímu fotbalu.
Tomáš BUREŠ,
brankář 1.SK Prostějov

OKÉNKO
KAPITÁNA

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Michal Seèkáø
uspìl u zkoušek

Prostějov (tok) - Hektickou středu
prožíval mladý záložník 1.SK
Prostějov Michal Sečkář. Během
dne skládal, nutno říci úspěšně,
závěrečné zkoušky oboru kuchařčíšník, v podvečer v Opavě rozeběhl akci, z níž padl důležitý
druhý gól. „Budu ještě pokračovat
v nástavbovém studiu,“ plánuje
Michal.

VEÈERNÍK V NOVÉM
ƔƔ celobarevné vydání
ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHVSRUWX

shodný bodový zisk jako v předešlé sezóně
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV Jedenapadesát
bodů. To je celková bilance
letošního ročníku MSFL na
kontě prostějovského „eskáčka“.
A je to přesně stejné číslo, jako
se výběru kouče a generálního
sportovního manažera Františka
Jury podařilo získat v předešlém
ročníku. Jestli to bude stačit na
obhajobu třetího místa, není
zatím jisté, bude záležet na posledním zápase rezervy Slovácka.
V případě jejího vítězství skončí
Prostějov až na čtvrté příčce.
Posledním fotbalovým týdnem jarní
sezóny a celého ročníku byl pro prostějovský tým už ten první červnový díky
předehrávanému zápasu 30. kola ve středu v Opavě. Rezerva Opavy, která se po
roce loučí bez jakékoli zahořklosti s třetí
ligou, byla pro hodně mladou sestavu

„eskáčka“ soupeřem pouze v prvním poločase. „Tohle utkání nám vyhráli mladí,“
byl si vědom trenér František Jura. Právě
akce dvojice Sečkář - Petržela těsně před
přestávkou byla tou rozhodující.V tomto zápase se téměř úplně rozpadla tradiční středová řada, protože Koudelka
bral antibiotika, Fládr měl stopku za červenou kartu v Kroměříži, navíc stoper
Sus si léčí kotník. K Zelenkovi tedy přibyli mladíci Sečkář, Šteigl a Petržela, ke
střídání byli připraveni další dorostenci
Sikora, Přikryl a Kováč. Možná trochu
překvapivě se mezi tři tyče opět vrátil
brankář Bureš, který se po zapojení do
tréninku poměrně brzy cítil připraven
nastoupit do utkání.
Problémy s marodkou nebraly konce
do posledního jarního zápasu. Sečkáře
v šatně při sobotním dopoledním utkání
starších dorostenců píchlo v koleni, Zelenku postihlo v Opavě svalové zranění,
takže trenér Jura poskládal úplně přesně
jedenáctku hráčů. Naštěstí už mohl nastoupit jak distancovaný Fládr, tak vyléčený Koudelka. Na lavičku tedy usedli
další dorostenci Přikryl, Makowski a
Gottwald, pro něž to byla i jakási forma
odměny za velmi povedené jaro v dorostenecké lize.

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Jestliže utkání ve Slezsku rozhodli mladíci, pak poslední domácí duel s Břeclaví
především Koudelka, který si v závěru
sezóny rozvzpomněl na svou podzimní
formu. Jeho dva góly spolu s Fládrovou
brankou, kterou vypracoval předchozí
pěknou střelou Kroupa, rozhodly o očekávaném šestibodovém zisku posledních dvou zápasů, v nichž defenziva neobdržela ani branku. Skóre 8:0 je velmi

slušivé a může být aspoň částečnou náplastí na předchozí nepovedené výkony.
Shrnuto a podtrženo: výsledky proti Opavě „B“ a Břeclavi byly konečně
takové, jaké prostějovští fanoušci očekávali už v zápasech s Vyškovem, Líšní
a Třebíčí. Pak by nebyla ve hře třetí či
čtvrtá příčka, ale s přehledem ta druhá.
Ovšem „kdyby“ neplatí ani v historii, ani
ve sportu.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

V zápase s Břeclaví se „našel“ Koudelka
1.SK Pv
/5-$X

3:0

PROSTĚJOV Po zkušenostech z předešlých domácích zápasů proti hratelným soupeřům si už nikdo netroufal odhadovat, jak dopadne poslední
utkání sezóny. Navíc v případě týmu
opět se potýkajícímu s výraznou
marodkou. První poločas odpovídal
horkému počasí, kdy by se lépe „opékalo“ u vody než na zeleném trávníku.
Poněkud pochodový fotbal nemohl
vygenerovat nic jiného, než bezgólový stav. Po několika nedotažených
pokusech se po hodině hry konečně
prosadil Koudelka a odstartoval tak
střeleckou dvacetiminutovku, která
vrátila modrobílé na třetí místo tabulky MSFL.
Trenér František Jura si tentokrát nemusel lámat hlavu nad tím, koho postavit
do základní jedenáctky. Ta byla naprosto jasná, spíše se po dopoledním utkání
starších dorostenců licitovalo nad tím,

kdo další z mladých nadějí půjde usednout na lavičku. Volba nakonec padla
na trojici Přikryl, Makowski a Gottwald.
Tu doplnil náhradní gólman Kofroň,
který v posledním týdnu přepustil místo
v brance uzdravenému Burešovi.
Vzhledem k přítomnosti Šteigla začal
Koudelka na levém křídle, z kterého
se už v první minutě snažil zásobovat
Kroupu před brankou hostí. Do poklidně plynoucího fotbálku zasáhla dobře
slyšitelná vzdušná srážka Krejčíře s De
Carvalhem, kterou oba borci odnesli
zraněním na hlavě. Zatímco v případě
domácího beka stačil obvaz hlavy, brazilská posila Jihomoravanů musela na šití.
Parádní individuální akcí na sebe upozornil uprostřed první půle Koudelka,
finální střela ale gólmana Kunického
nezaskočila. Další Koudelkův centr zleva proletěl nad Kroupou, za ním stojící
Šteigl z úhlu trefil pouze boční síť. Bureše na druhé straně vystrašila Fojtíkova
několikrát tečovaná střela. Těsně před
přestávkou vyslal Fládr do vápna Šteigla,
jeho centr ovšem adresáta nenašel. Koudelka zatočil v poslední minutě balón do
šibenice, Kunický byl ale připraven.

Po přestávce padla důrazná trenérova slova přece jen na úrodnou půdu
a především Koudelka začal zaměstnávat břeclavskou defenzivu. Po jeho
průniku Hirsch mířil nad bránu, kromě nepřesných střel zkoušel i kolmé
přihrávky na Kroupu. Petrželův pokus
v 56. minutě se ještě mezi tři tyče nevešel, zato Koudelkova střela z hranice
šestnáctky zapadla přesně k tyči – 1:0.
Příkladné vybojování míče uprostřed
hřiště předvedl po sedmdesáti minu-

tách Krejčíř, Šteiglova střela byla ale
obranou zblokována. O chvíli později
se ve velkém vápně prosadil Kroupa,
jeho střelu dotlačil přes obránce Jurčíka
do brány Fládr – 2:0. Ani dvougólový
náskok deset minut před koncem nemusel být dostatečný, jak se domácí
přesvědčili v utkání s Třebíčí. Zvlášť
když kapitán hostí Simandl pořádně
protáhl Bureše ranou pod břevno. Veškeré dohady ale rázně utnul opět Koudelka, který ze strany technicky pře-

hodil vybíhajícího Kunického – 3:0.
Vzápětí Bureš udržel čisté konto proti
Horváthovi, který se dostal za obranu.
Ten v poslední minutě v nepřerušené
hře bez míče fauloval Zatloukala a byl
bez okolků sudím vyloučen.
„Konec dobrý, všechno dobré“, dalo
se vyčíst z tváří prostějovského realizačního týmu. Poslední utkání utváří
logicky závěrečný dojem ze sezóny,
takže z tohoto pohledu může být domácí lavička spokojena.

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
- 1.SK Prostìjov:
„Sezónu jsme chtěli zakončit vítězstvím
jednak z toho pohledu, že jsme poslední
domácí utkání nevyhráli, jednak sezóna
se vždy lépe končí vítězstvím. Jsme tedy
rádi, že jsme vítězství zvládli, byť se nerodilo lehce. První
poločas jsme dělali vše příliš složitě, hru jsme zjednodušili
až po přestávce. Před dorostenci je ještě spousta práce, ale
obou posledních zápasů se zhostili dobře. Koudelka začal
střelecky sezónu s Hlučínem a stylově ji gólem i zakončil, byť
dnes mohl vstřelit i čtyři branky.“

Karel BEÈKA
- MSK Bøeclav:
„První poločas byl poměrně vyrovnaný a
troufl bych si říci, že v některých pasážích
jsme měli i více ze hry. Samozřejmě nás
přibrzdilo zranění Carvalha, což byla
poměrně nepříjemná věc pro něj i pro tým. Ve druhém
poločase jsme si pak zápas prohráli sami našimi hrubými
individuálními chybami. Nemůžeme přece házet aut, aby
z toho byl gól v naší síti. Takováto porážka je velká škoda,
ovšem nezbývá nám teď nic jiného, než se začít poctivě
připravovat na další sezónu.“

„Na jaře mi to najednou nějak nešlo,“ je si vědom JAN KOUDELKA
PROSTĚJOV Právě včas se znovu„našel“ dynamický Jan Koudelka
(na snímku), který na podzim na pravém křídle přiváděl k zoufalství soupeřovy obránce. Na jaře se mu už tolik nedařilo, navíc
několik zápasů absentoval. Ten poslední mu ale vyšel nejen podle
vlastních představ.

Tomáš KALÁB
ƔƔ Po nějaké době vás bylo na hřišti plno, máte pocit, že se vám zápas
hodně vyvedl?
„Nemyslím si, že se mi zápas enormně vyvedl, ale dal jsem dva góly, za což
jsem pochopitelně rád. Každý musí být

rád za jakýkoli gól, který vstřelí. Chtěli
jsme ten zápas zvládnout jako tým, což
se nám povedlo. Ona prostě ta „závěrečná“ musí být hezká...“ (úsměv)
ƔƔ Na hřišti jste se potkal s „parťákem“ z malé kopané Ondrou Paděrou, probíhalo nějaké špičkování
před zápasem?

„Ne, my jsme s Ondrou pohodoví
kamarádi, navíc to byl poslední zápas sezóny, tak jsme to chtěli odehrát relativně v klidu bez zbytečných zranění. Během zápasu jsme si
vyměnili pár slov, ale nic nabroušeného.“
ƔƔ Jak se Břeclav jevila jako soupeř?
„Nebyli zas tak špatní, mají dobrou
středovou řadu díky Simandlovi a Paděrovi, občas jsme je nezachytávali.
Ohromně nám pomohly dva góly, které jsme dali relativně rychle po sobě.

Ale i Bury nás v některých momentech podržel. Celkově jsme si vítězství
zasloužili, protože Břeclav si vyloženou šanci vlastně nevypracovala.“
ƔƔ Jak byste zhodnotil celkově jarní sezónu?
„První dvě kola jsem nestihl kvůli reprezentaci v malé kopané, první zápas
na Slovácku jsem se sžíval s velkým
fotbalem. Od té doby se mi zrovna
moc nedařilo, probírali jsme tuto situaci i s trenérem. Necítil jsem se dvakrát
špatně, ale prostě mi to najednou nešlo tak, jako na podzim.“

ƔƔ Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
„Absolutně nemám. Běhal jsem a snažil se pořád stejně, ale najednou mi to
prostě nešlo. Tak to někdy ve sportu
obecně chodí.“
ƔƔ Jak hodnotíte svoje dosavadní
angažmá v Prostějově?
„Jsem moc rád, že jsem tady. Je tady
kvalitní mančaft, mám to z domu relativně kousek, ze všech hledisek to pro
mě byla ta nejlepší volba. Doufám, že
v Prostějově zůstanu a navážu na své
lepší výkony, nikoli na ty z posledních
deseti kol.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC
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ŠAFÁŘOVÁ SI PODMANILA PAŘÍŽ. NA ROLAND GARROS ODEHRÁLA ŽIVOTNÍ TURNAJ Česko-americký pár míří na Masters
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Sladká Paříž navždy zůstane v srdci prostějovské tenistky Lucie Šafářové.
Životními výkony si podmanila
druhý grandslam sezony. Ve dvou
soutěžích postoupila do finále
a v jednom případě zvítězila. Ve
dvouhře se to bohužel nepovedlo.
Už osmifinále proti Marii Šarapovové
naznačilo, že česká dvojka zůstane
v turnaji opravdu dlouho. Obhájkyně
titulu na Češku, která v utkání zaznamenala čtyřiatřicet vítězných úderů,
nestačila a Paříž opustila zklamaná.
„Takhle šťastná jsem mockrát nebyla.
Navíc se hrálo na centru a díky tomu
byla výhra ještě příjemnější,“ ohlédla
se za klíčovým duelem Šafářová.
Další povedené představení předvedla ve čtvrtfinále, když vyřadila
Španělku Garbine Muguruzaovou.
„Především první sada ji dala zabrat.
Bylo to maso,“ uznala vítězka, která
následně vyřadila i Srbku Anu Ivanovičovou. Na začátku zápasu sice
prohrávala 0:3, pak se ale dostala do
tempa a získala první set a Srbce nepovolila ani v koncovce vyrovnané
druhé sady. „Na začátku jsem trochu

pomalejší. Ana hrála opravdu dobře
a chodila do úderů, takže jsem se do
rytmu dostávala pomaleji. Ale když
jsem vyhrála set, začala jsem mít navrch. Až ve druhém setu, když jsem
si uvědomila, že konečně můžu být
ve finále, přišla trochu nervozita.
Konec všechno napravil,“ hodnotila
duel Šafářová.
Ve finále rychle ztratila první set v turnaji a v tom druhém už prohrávala
1:4. Pak opět potvrdila, že je velká
bojovnice. Sadu dotáhla do zkrácené
hry a v něm světovou jedničku zaskočila. Pohodu si přenesla i do začátku
rozhodujícího dějství a vedla 2:0,
jenže v tu chvíli Williamsová ukázala,
že je právem nejlepší hráčkou světa
a šesti hrami v řadě rozhodla o zisku
svého dvacátého grandslamového
titulu. „Vypadalo to, že zápas bude
rychlý. Ale pak jsem zabojovala, obrátila druhý set a hned měla brejk
v tom třetím. Bohužel Serena začala
hrát zase výborně a nedala mi šanci
to někam dotáhnout. Nenašla jsem
žádnou zbraň, která by ji zastavila. Ale
i tak to byl skvělý zážitek,“ okomentovala finále reprezentantka Prostějova.

PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Podruhé v řadě nenašel na grandslamu pár Lucie
Šafářová, Bethanie Mattek-Sandsová přemožitelky. Po Australian Open
vyhrála česko-americká sestava také turnaj na Roland Garros a v průběžném pořadí se posunula na první místo dvojic, které bojují o postup na
turnaj mistryň na konci sezony.
„Napadlo nás to už po Austrálii. Teď přišel další velký úspěch a jsme blízko. Blížíme se k Singapuru,“ míní Šafářová. nasazené sedmičky neměly snadný los a
už ve čtvrtfinále narazily na Hingisovou s Mirzaovou, nejvýše postavené hráčky v soutěži. Vyhrály a pak si poradily s českým párem Hlaváčková, Hradecká.
Svoji pouť zakončily ve finále, když ve třech setech přehrály Dellacquovou a
Švedovovou. „Lucka hrála prakticky každý den, protože postupovala i ve dvouhře. Musím jí moc poděkovat, že se mnou v deblu vydržela. Byl to bláznivý a
krásný turnaj s tím nejlepším koncem,“ ocenila skvělý přístup své kamarádky
Bethanie Mattek-Sandsová.

Prostějovská tenistka Lucie Šafářová sice na Serenu Williamsovou nevyzrála, ale tato fotografie po finále bude zcela jistě patřit ke skvostným artivaktům její sbírky po skončení kariéry. Foto: Česká sportovní/Karel Tejkal
Na začátku druhého týdne turnaje ohlédla se za svým vystoupením
se v Paříži loučila další prostějovská v Paříži Kvitová, která přes vyřazení
hráčka Petra Kvitová. V osmifiná- ve světovém žebříčku postoupila na
le byla nad její síly Švýcarka Timea druhé místo. „Je to hezké, ale nějak
Bacsinszká, které česká tenistka pod- zvlášť to neřeším. Přijde Wimblelehla ve třech setech. „Bojovala jsem, don, kde obhajuji spoustu bodů.
snažila se. Nestačilo to. Ale mohla Uvidíme, jak dlouho tam nahoře vyjsem vypadnout hned v prvním kole, držím,“ dodala Kvitová.
(lv)
osmifinále zase tak špatné není,“ Výsledkový servis najdete na straně 27.

Finalistce z Paříže desítka nestačí
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Kolem svých soupeřek proletěla
jako francouzský rychlovlak TGV a zastavila se až v cílové stanici s označením 7. Lucie Šafářová na světovém
žebříčku WTA během pařížské jízdy poskočila o šest příček a poprvé v životě se probila do Top Ten.
„Postup do desítky byl dlouhodobý cíl. Od začátku roku jsme
po něm s trenérem šli a teď se to podařilo,“ vydechla si brněnská
rodačka. „Tím ale život nekončí. Ani moje snaha výsledky ještě
vylepšit. Martina Navrátilová mi říkala, že jednou můžu grandslam vyhrát a to je velké povzbuzení do další práce. Budu dál
makat a uvidím, co to přinese,“ plánuje Šafářová.
Žádné velké volno tenistce nedopřeje ani její kanadský
trenér. Podle Roba Steckleyho má Šafářová na postup
mezi nejlepší světovou pětku. „Desítka byla náš cíl, ale
věřím, že je hráčka pro elitní pětku. S větší vyrovnaností
a několika velkými výsledky na grandslamech by to šlo.
Lucie ukázala, že to v sobě má a může to opakovaně dokázat,“ tvrdí Steckley.
Se svým koučem souhlasí také samotná tenistka, která
herně stále roste, a její výkony mají vzestupnou tendenci.
„Doufám, že úspěch v Paříži je jenom začátek,“ říká odhodlaně Šafářová.
(lv)

co øekli o úspìchu lucie šafáøové
Jan Kukal, bývalý fedcupový
a daviscupový kapitán:
Je to nejoblíbenější hráčka na okruhu,
všichni jí přáli úspěch. Tentokrát to
nevyšlo, ale takové šance ještě přijdou.
Hraje úžasný tenis. Finále nabídlo velké drama a bylo skvělou reklamou na
ženský tenis.

„LAŤKU JSEM ZASE POSUNULA NAHORU,“ SMĚJE SE ŠAFÁŘOVÁ
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Skvělé týdny prožila ve francouzské metropoli Lucie Šafářová. V soutěžích druhého grandslamu zůstala hráčka TK Agrofert Prostějov do posledního dne a odehrála celou řadu
těžkých zápasů. Přesto necítila únavu, ale velkou spokojenost.„Užila jsem si každou minutu, každou
vteřinu,“ tvrdí stále usměvavá tenistka.

LADISLAV VALNÝ

Euforie po postupu do finále French Open neznala
mezí.
Foto: Česká sportovní/Karel Tejkal

Petr Pála, nehrající
kapitán Fed Cupu:
Lucce sedí spolupráce s trenérem
Robem Steckleym. Na hodně věcech zapracovali a věří tomu, což je
u Lucky hodně důležité. Jsem přesvědčený, že si může finále grandslamu zahrát znovu.

Jana Novotná,
wimbledonská vítězka
Finále nabídlo kvalitní tenis z obou
stran. Na Sereně bylo vidět, že nechce
za žádnou cenu prohrát. Přes porážku
je finále pro Lucku obrovský úspěch
a může být na sebe pyšná. V turnaji
předvedla skvělé výkony.
(lv)

Šťastný pár. Zrození českoamerického dua přineslo již druhé granslamové vítězství.
Foto: Z Paříže pro Večerník Jiří Vojzola

●● V Paříži jste byla ve velkém zápřahu. Opravdu jste necítila únavu?
„Zápasů bylo hodně, to je pravda.
Přesto jsem se fyzicky cítila dobře. Občas nějaká bolístka. Ale nic, co by mě
limitovalo.“
●● Po loňském Wimbledonu jste
udělala ještě jeden krok navíc. Posílí
to ještě více vaši psychiku?
„Vyhrála jsem celou řadu těžkých zápasů. Svoji laťku jsem zase posunula
výrazně nahoru a to mi nikdo nevezme.
Taková zkušenost by posílila každého.!
●● Pařížané si vás oblíbili. Cítila jste
jejich podporu v hledišti?
„Fanoušci byli skvělí. Zasloužili si, abych

jim poděkovala. Jejich podpora byla
fantastická a já si ji maximálně užívala.
Doufám, že příště budu i kvůli nim hrát
ještě lépe.“
●● Ve finále dvouhry byli v ochozech rodiče i kamarádi. Byl to i díky
tomu speciální zápas?
„Prožívala jsem velké emoce, na které
nejsem zvyklá. Bylo to příjemné, současně
jsem cítila až strach, že jsem ve středu pozornosti. Přesto převládaly příjemné pocity. Hlediště bylo pozitivní a toho si vážím.“
●● Bezprostředně po Paříži startuje
travnatá sezona. Jak se na ni těšíte?
„Přechod z antuky bude náročný, ale
osobně se na trávu těším. Před rokem
mi přinesla hodně radosti. Třeba se to
zopakuje.“

Smutku z finálové prohry se Lucka
brzy zbavila. Foto: Česká sportovní

Prostějov hostí mezinárodní turnaj vozíčkářů

PROSTĚJOV Od středy 10. do
neděle 14. června se v areálu Národního tenisového centra Morava
uskuteční již jednadvacátý ročník
mezinárodního tenisového turnaje vozíčkářů kategorie ITF2, jehož
hlavním sponzorem je společnost
VINCI.
Každý rok se na prostějovské dvorce
sjíždí tenisová špička z celého světa,
včetně domácích borců. Na prvním
místě je to historicky nejlepší domácí
tenista na vozíku Miroslav Brychta. Aktuálně mu patří 121. místo na žebříčku
ITF a bezezbytku se mu zúročilo odhodlání po nešťastné autonehodě, kdy
se vydal na sportovní dráhu. Nejvýše
byl sedmý, ve světovém pořadí jako jediný český paralympionik reprezentoval
před jedenácti lety v řeckých Athénách.
Chybět nebude ani teprve osmnáctiletý
Petr Utíkal, jenž by se mohl stát BrychPROSTĚJOV Zkraje jara se zdálo tovým nástupcem. Také on se ocitl na
být hotovou věcí, že si chomutov- invalidním vozíku po autonehodě a po
ští junioři po Karlových Varech
jako druhý český klub vyzkouší
převážně ruskou MHL. A z pozice hlavního kouče je měl vést
prostějovský rodák Jaroslav Beck,
pod jehož vedením začala zlatá
éra mladých Pirátů. Nakonec je
ale vše jinak. Ruský svaz vsadil
na taktiku mrtvého brouka a otálel s jakoukoliv oficiální reakcí na
žádost o vstup do mezinárodní
soutěže, výsledkem tak je setrvání Chomutova v české extralize PRAHA, PROSTĚJOV Již zía přechod zkušeného trenéra zpět tra, tedy v úterý 9. června, se jednu
na lavičku Kadaně, kterou napo- hodinu po poledni uskuteční aktiv
sledy dovedl k sedmému místu po zástupců prvoligových klubů. Na
pořadu bude rozlosování soutěže
základní části.
Více v příštím vydání Večerníku a schválení řádu druhé nejvyšší

nezbytné léčbě se Petr a jeho rodina rozhodli pro tenis, hru gentlemanů. Petr je
velice talentovaným hráčem, který neustále šplhá po žebříčku ITF vzhůru,
aktuálně zaujímá 141. místo.
Tenis na vozíku je naprosto nevšední
podívanou, při které se snoubí tenisové
umění, lidská odhodlanost a silné život-

ní příběhy. Oproti klasickým pravidlům
je povolen takzvaný dvojdopad, a to
jednou do dvorce a podruhé i mimo
něj. Speciálně upravený vozík se zešikmenými koly se kvůli stabilitě stává součástí hráčova těla. Jedná se tak celkově o
kombinaci sportu, elegance, odhodlání,
síly a zábavy.
(hc, jim)

MHL NEBUDE,
JAROSLAV BECK

ZŮSTÁVÁ TRENÉREM

KADANĚ

V úterý se losuje první hokejová liga
domácí soutěže pro nadcházející
ročník 2015/2016.
Očekává se posvěcení stejného
modelu, v jakém se hrálo v poslední
sezoně. To znamená po dvaapadesáti
kolech play off, přičemž elitních šest
celků postoupí přímo do čtvrtfinále
a další čtveřice se utká v předkole,
naopak poslední kvarteto bude muset bojovat o záchranu ve skupině
play out.
Stejně jako loni se v lize střetne
čtrnáct celků, změnila se jména dvou

z nich. Vítězi základní části Chomutovu se podařilo úspěšně zvládnout
i barážové souboje a po roce se tak
Piráti vrátili zpátky do extraligy, o patro níž se naopak odporoučeli Rebelové z Havlíčkova Brodu.
Místo nich se naopak do Prostějova
vydá sestupující z nejvyšší tuzemské
soutěže a dvojnásobný mistr ligy za
posledních patnáct let Slavia Praha,
po sedmnácti letech se pak do celostátní soutěže vracejí přerovští Zubři.
(jim)
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BITVU REZERV OVLÁDL PROTIVANOV, MOSTKY MAJÍ TRABLE
Hosté se výhrou zachránili, jejich soupeř hraje o vše v Pivíně

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

VIDEOGAL

Domácí se ještě pořádně nestačili rozkoukat a už museli učinit tři neplánované rozehrávky ze středového kruhu.
A mohlo být pro ně ještě hůře, mimo to
po rohovém kopu z levé strany trefili Protivanovští tyčku, dělovkou z velké dálky
rozezvučeli břevno, když se míč následně od brankové čáry odrazil ven, hrozili
z útoků po stranách i středem, soupeřovi
hráči proti nim byli bezradní. Byli totiž
všude později, nedokázali si přihrát, lehce
ztráceli míče, směrem dopředu pak nebyli prakticky vůbec nebezpeční. Až po půlhodině se začala hra vyrovnávat, nicméně
na víc než pár standardek a střel z dálky
to z mostkovické strany nestačilo. Jakoby
však hřiště bylo nakloněno na jednu stranu, po přestávce se totiž karta výrazně obrátila a hosté se už vydávali dopředu jen
sporadicky. Naopak Mostkovičtí výrazně
zabrali a odměnou jim byli dvě branky. Jejich tlak se poté stupňoval, ale vyrovnání
se už nedočkali.

MOSTKOVICE Fantastický úvod
a tři branky za necelých šestnáct
minut do značné míry určily ráz,
jakým se bude vyvíjet střetnutí
mezi domácími Mostkovicemi
„B“ a Protivanovem „B“, tedy
dvěma rezervami celků nastupujících v krajských fotbalových
soutěžích. Domácí měli velký
problém vytvořit sestavu, když
se jich sešlo právě jedenáct, navíc
mezi sebou neměli ani jednoho
čistokrevného brankáře. A hosté
toho do puntíku využili, načež
svého soka zatlačili a dlouhé desítky minut nepouštěli k ničemu
nebezpečnému. Po přestávce
se vše hodně změnilo, záloha
Mostkovic dotahovala, vyrovnání se však nedočkala a o svém
setrvání ve III. třídě OFS Prostějov
Zásadní okamžiky
tak rozhodne až nadcházející sobotu odpoledne na půdě pivínV jedenácté minutě se Mudroch vyhnul
ského„béčka“.
ofsajdové pasti a postupoval sám na gól-

Oběma týmům šlo o hodně. Domácí
přebývali dvě kola před koncem druhé
nejnižší soutěže na předposlední pozici jen o skóre před Pivínem „B“, jemuž
v prvním vzájemném utkání podlehli,
Protivanov „B“ měl na kontě jen o pět
bodů více a případná porážka by tak
znamenala jeho zatažení do sestupové
matematiky. V úplně stejný čas navíc
hrálo jejich „áčko“ své utkání na půdě
Zvole, takže nemohlo počítat s žádnou
výraznější hráčskou podporou. Taktéž
domácí však den před derby „A“-mužstva
s Čechovicemi měli trable, sužují je zranění a někteří dříve narození hráči museli
dát přednost tomuto duelu před bitvou

Mostkovický Marek Chmelař:
„Scházíme se jak na mariáš...“

ERIE

klikni na

super pas přesně mířenou střelou (1:3)
a na jediný gól snížil po centru zprava,
vyhraném souboji ve vápně a prudké
střele, jíž při cestě do brány otřásl hostujícím gólmanem, když ho trefil do krku
a muselo následovat krátké ošetřování
- 2:3. Tlak „béčka“ Mostkovic stále sílil,
hosté se ale bránili a sem tam se pokusili
o brejk, s nimiž si však obrana Mostkovic
s gólmanem Chmelařem poradila. Také
on se vydal do vápna na závěrečný roh,
vyrovnávající gól to ale nepřineslo.

Osobnost utkání
Na obou stranách se objevil dvougólový
střelec, větší radost mohl mít ten hostující.
Přitom Ondrej Milar měl na svém kontě
v tomto ročníku jen dvě trefy v dresu
„béčka“, nyní mu ke zdvojnásobení tohoto čísla stačila jediná minuta. Naproti
tomu Jan Pospíšil platí za nejlepšího střelce Mostkovic „B“, právě načal druhou desítku zásahů a má jich už dvanáct. Navzdory třem inkasovaným gólům
zaslouží pochvalu i Chmelař, v úvodu sice
zaváhal při rohu a dostal dva trochu lacinější góly, poté už ale nechyboval a vytáhl
i několik opravdu povedených zásahů, na
které by byli pyšní i skuteční brankáři.

mana, jehož oklamal a míč poslal do sítě 0:1. Za další dvě minuty přidal druhou
branku střelou zpoza šestnáctky k pravé
tyči Ondrej Milar (0:2) a stejný hráč se
jen několik desítek sekund nato mohl radovat po hlavičce z rohového kopu, která
obloučkem zapadla milimetrově přesně
ke vzdálenější tyčce - 0:3. Sedmnáctiletý
ofenzivní plejer dokonce útočil na brzký
hattrick, když v osmnácté minutě předběhl váhající obránce, Chmelař ale jeho střelu na zadní tyčku fantasticky vykopl. Stejně dopadl i jejich souboj v závěru první
půle, na což domácí odpověděli břevnem
Zajímavost duelu
po hlavičce z malého vápna.
Ihned po rozehrávce druhé půle vypálil
mostkovický Pospíšil z otočky o fous Při pohledu na soupisku zaujalo hned
vedle, jeho chvíle přišly až později. Ještě na první pohled příjmení Milar. Nejenže
předtím sám nevyužil další možnost po jeden nositel tohoto jména běhal s pra-

TJ Sokol Mostkovice „B“

Domácí obrana se spoléhala na dvaatřicetiletého stopera „áčka“ Ondřeje Milara, Jiří Možný
na opačné straně stanul a celých devadesát minut odehrál Ondrej Milar. A tuto ●● Co stálo za tak špatným úvobitvu ovládl o patnáct let mladší plejer, jak dem, že jste hned po dvaceti minutách prohrávali o tři branky?
už bylo zmíněno v řádcích výše.
„Stalo se tak po našich chybách i po mé,
Atmosféra støetnutí já ale nejsem brankář, jenom zaskakuji.
V šatně jsme si ale řekli, že musíme hrát,
V době, kdy vrcholil finálový souboj zlepšilo se to, podařilo se nám dát dva
Lucie Šafářové na Roland Garros góly, pak už nám chybělo štěstí. Nevím,
a spousta lidí dávala přednost televizi čím to je, ale je nás málo a scházíme se
či vodě na osvěžení, se na jednu ze zá- jak na mariáš, tak by to nemělo chodit!
sadních bitev o záchranu ve III. třídě Musíme sehnat nějaké hráče, aby nás
vydalo plných deset fanoušků včetně aspoň dvanáct třináct bylo.“
tří místních fotbalistek! A domácí kotel ●● Nakonec to ale bylo velké drama...
byl rád za stín pod slunečníkem a otevře- „To ano, chybělo jen štěstíčko. Nechci
ný stánek s občerstvením, samotní hráči si se vymlouvat, ale byla to naše chyba,
udělali žízeň už jen při nástupu na trávník. rozhodčí pískal dobře. Na konci to už
Možná i díky tomu se jednalo o poklidné byl vabank, poslední roh, buď to dáme,
utkání bez žádných excesů.
nebo nedáme, tak jsem se také vydal

síme uspět v Pivíně. Tam také nevím,
kolik nás bude. Rozhodující zápas
o záchranu, uvidí se, co zápas a tamní
prostředí přinese. Je tam těžké hrát...“
●● Vnímali jste, že díky výhře jste
už mohli být blízko záchraně?
„Vnímali ja chtěli jsme jako každý zápas
vyhrát. Bohužel to nevyšlo. ‚Áčko‘ se připravuje na derby s Čechovicemi, chybějí
nám ale oba gólmani i další hráči. Proto je
to tak, jak to je. Musí se sehnat hráči, jak
do ‚áčka‘, tak do ‚béčka‘, aby se to začalo
hrát. Nemůžeme hrát v osmi hráčích
a dívat se, jestli nás bude jedenáct...“
●● Jak jste se vlastně cítil v bráně?
„Při prvním gólu šel na mě sám, to je
těžké. Chyba tam byla a při tom druhém
vlastně taky, neodhadl jsem, kde stojím.
Chytám, abych něco pochytal, ale když
člověk není gólman, nemá výběhy ani
jistotu. To je potřeba si vyzkoušet a zažít.“

PROSTĚJOV Bezprostředně po závěrečném utkání s Břeclaví si s hráči sedli
předseda klubu Petr Langr a generální
sportovní manažer a trenér František
Jura. Tradiční posezónní rozlučka nemohla v interiáři „eskáčka“ chybět ani
letos. A Večerník byl u toho!
„Dosáhli jsme stejného počtu bodů jako
loni a je možné, že to bude stačit na obhajobu třetího místa,“ připomněl úvodem
Langr. Ocenil výkony hráčů především
ve venkovních zápasech. „Je samozřejmě
škoda, že jsme před domácím publikem
ztráceli body, to poněkud kazí celkově
dobrý obraz našeho týmu v tomto ročníku,“ zalitoval předseda klubu.
Hráčům poděkoval za jejich výkony po
celou sezónu také trenér Jura. „Během
následujícího týdne bych si chtěl indi-

na bránu. Ve druhé to pak ale bylo přesně naopak... Asi
v našich řadách zavládlo až příliš velké uspokojení, navíc
bylo horké počasí, Mostkovice posílily ofenzívu a my se
místy tolik nevraceli, takže nás domácí zatlačili. Závěr
už byl od nich trochu vyhrocený, ale udrželi jsme to
a máme důležité tři body. Jeli jsme si pro remízu a jsme
tak za výhru moc rádi. I naše sestava je pro každý zápas
jiná, doplňují nás dorostenci, někteří jezdí s ‚áčkem‘. Nikdy není jisté, kdo bude hrát.“ (smích)

Bronislav PTÁÈNÍK - SK Protivanov „B“:
„Chtěli jsme se udržet, což nám klaplo, takže jsme spokojeni. Konec byl sice hektický v podobě boje o záchranu, celkově se nám ale sezóna vydařila. První půlka
tohoto zápasu byla perfektní, Mostkovice nevystřelily

Ordelt

1Rd$q
1.SK Pv

0:5

PROSTĚJOV Nečekané starosti se
sestavou měl trenér František Jura
před středeční předehrávkou třicátého kola MSFL na hřišti rezervy
slezského klubu. Drobným pozitivem bylo, že se po dlouhodobém výpadku mezi tyče vrátil Tomáš Bureš.
Přestože první poločas byl výsledkově hodně vyrovnaný, jeho závěr
rozhodl.
A opět je tu marodka! Sotva se vrátil
dlouhodobě zraněný Bureš, vypadl ze

Richard

Bronislav
PTÁČNÍK

Cigr
Pavlů
Ondrej Milar

Chmelař

Pozápasové hodnocení trenérù
Lubomír HRABINA
- SFC Opava B:
„Poslední zápasy jsou z naší strany zmar. Místo toho, abychom ve
44. minutě vyrovnali, jsme inkasovali
druhý gól a bylo po zápase. Pořád doplácíme na vlastní chyby.“

www.vecernikpv.cz

Ptáčník

Sekanina
Mudroch
Hruban

R. Karafiát

Hruban

J. Karafiát
Piták

Všetička

Kolínský

Kapounek

Branky: 63. a 79. Pospíšil
Střely na branku:
Rohové kopy:

MOSTKOVICE

7
3

Střely mimo branku:

7
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PROTIVANOV

Branky: 13. Mudroch, 15. a 16. Milar

( 0 :3)

Střely na branku:
Rozhodčí: Holinka – Běhal, D. Milar

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Měli jsme velké problémy se zařazením
dvou hráčů, Kroupovi pomohli obstřiky
zad na poslední chvíli, Sečkáře jsme
složitě omlouvali ze závěrečných zkoušek,
ale potíže se nám podařilo překonat a nakonec právě tito
hráči spolurozhodovali utkání. Druhý poločas jsme měli
pod kontrolou, rozhodující byl druhý gól do šatny.“

Diváků: 25

Rohové kopy:

Žluté karty: 52. Ordelt, 65. Pospíšil, 88. Všetička

Žluté karty: 81. Hruban

Střídání: -

Střídání: 55. Bílek za Marka, 70. Svoboda za Nejedlého

11
5

Střely mimo branku:

SKVĚLOU JARNÍ SEZÓNU
1.SK Pv
1.SC Z

Nejedlý

Ondřej Milar

náskok vydržel až do závěru prvního
dějství. Byla to Opava, která mohla
minutu před přestávkou srovnat skóre,
Macíček totiž pohotově vysunul Vránu,
ten ale trefil pouze nohy vybíhajícího
Bureše. Po následujícím rohu domácí
propadli, balón si potáhl rychlík Sečkář,
naservíroval jej Petrželovi a ten prakticky rozhodl o osudu utkání – 0:2.
Ve druhém poločase během pěti
minut zkompletoval hattrick Zatloukal, když se opět prosadil ve vápně
a pak potrestal okno v domácí obraně – 0:4. Čtvrthodinky před koncem
pak Zelenka našel centrem Kroupu,
ten se zbavil obránce a podél Goduly podtrhl gólový účet utkání – 0:5.
(tok)

Starší dorostenci odehráli

Musil

Pospíšil

sestavy do konce sezóny stoper Sus, laborující s kotníkem, vedle nemocného
Pančocháře bral krátkodobě antibiotika také Koudelka. Když k tomu přidáme distancovaného Fládra pykajícího
za zbytečné vyloučení v Kroměříži, a
Sečkáře, který stíhal zápas jen tak tak,
protože zrovna ve středu skládal školní
závěrečné zkoušky, měl trenér František Jura hodně mladou záložní řadu, jejíž věkový průměr kazil pouze zkušený
Zelenka.
První branka padla po necelých dvaceti
minutách, když Prostějovu konečně
vyšla standardní situace. Po rohovém
kopu se na malém vápně dostal k odraženému míči Zatloukal, který zblízka
nedal Godulovi šanci – 0:1. Hubený

328=(=$.ê

Marek

ŠATINSKÝ

„Přeji všem zaslouženou regeneraci
a odpočinek, zároveň upozorňuji, že
poslední dva týdny musí být věnovány
individuální přípravě, k níž je třeba přistupovat velmi zodpovědně,“ zdůraznil
Jura.
(tok)

BÚRA, PROSADILI SE ÚTOČNÍCI

25. kolo III. třídy OFS Prostějov
Šubert

viduálně pohovořit s každým hráčem,“
avizoval Jura součást tvorby týmu pro
novou sezónu.
Příprava na ni začne v pondělí 13. července, v rychlém sledu následují přípravné zápasy s obtížnými soupeři.

/(91÷-,$$å'26&+51.<
www.vecernikpv.cz/predplatne
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SK Protivanov „B“
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ESKÁČKO NASÁZELO REZERVĚ OPAVY

Pozápasové hodnocení trenérù
Richard ŠATINSKÝ - TJ Sokol Mostkovice „B“:
„Nezlobte se, nemám chuť utkání hodnotit ani se fotografovat...“

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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Vedení klubu hodnotí sezónu jako úspěšnou Žáci E. Valenty postoupili na Svátek fotbalu

MOSTKOVICE Na poměrně
netradičním postu odehrál
v.cz
kp
ni
er
celé utkání proti Protivanovu
ec
.v
www
„B“ univerzál Mostkovic Marek
Chmelař (na snímku). V „A“týmu nastupuje poslední dobou uprostřed obrany, v sobotním duelu„béčka“ ale při vynucené absenci obou gólmanů
navlékl rukavice i žlutý brankářský dres a postavil se mezi tři
Hosté (ve světlejším) byli dlouhou dobu silnější na míči, i proto se mohli
radovat ze tří bodů.
Foto: Jiří Možný tyče. Svůj tým několikrát skvěle
podržel, zpočátku se na něj ale
Foto: Jiří Možný
centru zprava a Jaroslav Karafiát nezužit- porkem po lajně, navíc se dva téměř sto- valil útok za útokem a body tak
do vápna. Nedali jsme to, tak teď mukoval své sólo. Pak už Pospíšil zakončil procentní jmenovci postavili proti sobě. na Hané nezůstaly.

starých pánů, i tak ovšem byli rádi, že se
jich sešlo alespoň jedenáct...

Vývoj zápasu

Stav pøed výkopem

přímé reporty
ty
ví
zpravodajství
pozápasové ohlasyy

netové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Přestože na prvenství
v MSDL nakonec nedosáhli, nic to
nemění na tom, že tým „U19“ prostějovského „eskáčka“ předvedl nejlepší
sezónu za poslední ročníky. Kvalitní
individuality a dobrá parta se zúročila v impozantní šňůru osmi vítězných
utkání. O to víc může samozřejmě
mrzet nečekaná domácí porážka
ve druhém jarním kole s Líšní nebo
ztracené vítězství v Třinci gólem v nastaveném čase. To jsou ale zbytečné
spekulace.
V prvním poločase nastřelili hosté břevno, ze tří prostějovských šancí se ujala ta
Přikrylova, který se prosadil individuálně v šestnáctce, když přešel hned přes tři
soupeřovy hráče.
Tentýž hráč se dostal po Zapletalově
centru do šance hned po přestávce,
v dobré pozici ale minul přihrávku.

Chvíli poté putoval míč po ose Kováč
– Sikora – Gottwald, který střelou zblízka načal svůj hattrick. Znojemští pouze
vysílali na Konečného střely z uctivé
vzdálenosti. Když si Gottwald pohrál po
přihrávce Přikryla s hostující obranou,
bylo o vítězi definitivně rozhodnuto.
V samotném závěru ještě využil dobré
pozice před soupeřovým gólmanem a
dokončil svůj hattrick.
„Měl jsem docela strach, aby mě nechytly křeče a já to trefil,“ komentoval
svůj třetí gól šťastný střelec. „Od začátku
jsme byli lepší a gólově jsme to potvrdili.
Oslavy večer budou myslím oprávněné.
Druhé místo je super, kdybychom si to
začátkem jara nepokazili, čekala by na
nás baráž,“ drobně zalitoval „Gotty“.
„Jsem rád, že jsme to poslední utkání
zvládli, že jsme udrželi neporazitelnost, trochu to byla taková exhibice.
Tuto polovinu sezóny jsme byli jasně nejlepším celkem soutěže, kdybychom udrželi body s Líšní nebo
Třincem, mohlo to být úplně jinak.
Škoda, že Kroměříž dnes také vyhrála,
ale i druhé místo se tady počítá, je to

úspěch. Třeba to kluci příští rok vybojují,“ loučil se s týmem kapitán Patrik
Sikora.
„Utkání jsme zvládli a jsem tomu rád.
Posledním zápasem jsme potvrdili vítěznou šňůru a znovu prokázali naši kvalitu.
Chtěli jsme, abychom v případě klopýtnutí Kroměříže dosáhli na první místo,
což se nakonec nepodařilo. Pravidelný
trénink a také neustále se zlepšující podmínky pro mládež v našem klubu jdou
ruku v ruce s výkony hráčů. Těžko teď
můžeme spekulovat, jestli byla rozhodující porážka s Líšní, každopádně jsme
chtěli, aby výkon týmu šel nahoru a tyto
výkony nebyly náhodné, ale stabilní, a
to se podařilo. Pokračujeme ve výchově
talentů, kteří jdou ve stopách Fládra, Šteigla a dalších, kterými chceme oživit tým
mužů. Tento tým má dobrou perspektivu pro příští ročník, ze základu vypadnou
pouze Sikora, Kováč a Sečkář, takže tým
doplníme a budeme chtít hrát opět na
špici MSDL,“ shrnul uplynulou sezónu i
výhled na tu další trenér Radim Weisser.
Statistiky z utkání
(tok)
najdete na straně 26
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Krumsínský Haná Cup 2015 je již za dveřmi
KRUMSÍN, PROSTĚJOV Opět
pod záštitou senátorky Boženy
Sekaninové a za mediálního partnerství PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU se o prvním červencovém víkendu uskuteční v Krumsíně
jeden z největších turnajů v malé
kopané na Prostějovsku pod názvem KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
2015. Již devatenáctý ročník započne v sobotu 4. července v devět
hodin ráno, finále je na programu
v odpoledních hodinách o den později.
Pořadatelem je již tradičně oddíl kopané TJ KRUMSÍN, na jehož fotbalovém hřišti turnaj proběhne. Připravena jsou celkem čtyři travnatá hřiště
a na regulérnost jednotlivých střetnutí
budou dohlížet po celou dobu turnaje
výhradně profesionální rozhodčí.
„Ubytování si zajišťuje každý tým
samostatně, po dohodě s pořadateli
lze stanovat přímo v areálu v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště.
V areálu se bude po celých čtyřiadvacet hodin denně prodávat teplé jídlo
a občerstvení. Navíc se účastníci turnaje mohou těšit na sobotní večer, kdy
se na hřišti uskuteční taneční zábava.
Letos vystoupí opět živá rocková kapela“, sdělil hlavní organizátor turnaje
Martin Ošťádal.
Přípravy jsou v plném proudu a pořadatelé už hlásí také první čtyři přihlášené. Tím vůbec prvním oddílem
se staly ŽELEZÁRNY – ANNAHÜTTE, k nimž se následně přidaly
FC Hlučín, Torpedo Prostějov a SK

FOSP Řešetova Lhota. K dispozici
je tak ještě šestatřicet volných míst.
A mírné úpravy pravděpodobně dozná samotný herní formát, takže osmifinálové skupiny již nebudou tříčlenné, nýbrž pětičlenné.
„Veškeré informace postupně zveřejňujeme na nových oficiálních internetových stránkách turnaje na adrese
www.hanacup.cz, kde se objeví přihlášená družstva, propozice, rozlosování
a jiné aktuální informace k turnaji.
Také areál TJ Krumsín doznal mnoha
změn k lepšímu, jsme připraveni na
cokoliv. Máme kryté posezení, taneční parket a venkovní i vnitřní sprchy,“
zmínil.
V areálu fotbalového hřiště bude k dispozici po celou dobu turnaje zdarma
internet od společnosti PLNET a turnaj bude řídit deset profesionálních
rozhodčích, každý zápas vždy dvojice.
Pořadatelé kontaktovali mladé arbitry,
kteří mají zkušenosti z turnajů v malé
kopané.
Opět existuje možnost platit startovné
na turnaj přímo v Prostějově, konkrétně v areálu firmy TONERMARKET
na Plumlovské ulici. Stačí tam nahlásit
jméno týmu, poštovní adresu, telefon
a zaplatit startovné. Další možností
představuje osobní zaplacení hlavnímu pořadateli, nebo předtištěnou
složenkou, která je součástí pozvánky na turnaj, případně převodem na
bankovní účet 2847211494/0600,
kde variabilní symbol tvoří číslo
z předtištěné složenky, popřípadě
ho přidělí hlavní pořadatel.

„Přípravy na turnaj jsou již měsíc v plném proudu, teď už jen aby vyšlo počasí. Snažím se dostat na turnaj hodně
kvalitní týmy, takže se bude jistě na co
dívat. Stejně jako loni bude k dispozici
textový online z turnaje a na internetu
se budou objevovat okamžitě také fotky,“ poukázal.
Letošní turnaj se stejně jako ten uplynulý uskuteční pouze během dvou
dnů, což je dáno snížením počtu týmů
ze šedesáti na čtyřicet. „I tak to bude
určitě parádní podívaná plná krásného
fotbalu. Už se moc těším a jistě nejsem
sám. V současné době bylo rozesláno
bezmála pět set pozvánek pro týmy
z Prostějovska, Vyškovska, Blanenska,
Zlínska, Brněnska, ale i pro týmy, které sem každoročně zavítají z různých
koutů naší republiky,“ informoval
Martin Ošťádal s tím, že generálním
partnerem turnaje se stal Pivovar Černá Hora.
Uzávěrka přihlášek je 25. června 2015,
týmy, se mohou hlásit na kontaktní adrese: Martin Ošťádal, Krumsín
211, 798 03 Plumlov, na telefonním
čísle +420 774 825 285, případně na
e-mailu hana.cup@seznam.cz. Startovné činí tisíc korun.
„Nejpozději týden před začátkem turnaje dají pořadatelé k dispozici hrací
listinu s vylosovanými skupinami
a přesným začátkem jednotlivých
utkání. Veškeré informace budou
k dispozici na internetových stránkách www.hanacup.cz, které jsou denně aktualizovány,“ upozornil hlavní
organizátor.
(jim)

TurnajiOpohárnáměstkaprimátoravládlyMostkovice
ČECHOVICE V pátek na prvního máje se za příjemného počasí odehrál na fotbalovém hřišti
v Čechovicích již čtvrtý ročník
velkého turnaje přípravek O pohár
náměstka primátora města Prostějova Jiřího Pospíšila pro hráče narozené
v roce 2006 a později. Klání se zúčastnilo hned deset mužstev z celé Moravy a nejvíce se dařilo benjamínkům
Mostkovic. Druhé skončilo prostějovské „eskáčko“ a třetí Sigma Olomouc.
Fotbalové boje začaly ve dvou pětičlenných skupinách a následně pokračovaly vyřazovací části, diváci tedy
viděli celkem čtyřiatřicet střetnutí. Z
prvních míst postoupily do čtvrtfinále
celky Sigma Olomouc 2007 a Sokol

Mostkovice, tyto dva týmy se následně
probojovaly i do semifinále. Tam je doprovodily 1.SK Prostějov a TJ Libina.
Vítězové základních skupin nakonec
prošli až do finále, v němž mostkovický
Sokol jednoznačně zdolal prostějovský
výběr 4:0 a mohl si při slavnostním vyhlášení vychutnat vítězný pokřik. To
boj o bronzové medaile byl napínavý
až do konce a po závěrečném hvizdu
se radovali hráči Sigmy Olomouc, kteří
zvítězili nad Libinou 4:3. Domácí tým
vedený trenérem Radkem Šteiglem dosáhl na pěkné páté místo.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
Marek Smékal z 1.SK Prostějov, nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen
Jakub Zapletal ze Sokola Mostkovice

a nejlepším brankářem Tomáš Pán
z domácího TJ Sokol Čechovice.
„Jménem fotbalového výboru TJ Sokol
Čechovice děkujeme panu Jiřímu Pospíšilovi za podporu a umožnění uspořádat
tento turnaj. Dále bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se na jeho přípravě podíleli. Ještě jednou všem díky a pevně věříme, že se příští rok při podobné akci zase
na čechovickém hřišti uvidíme,“ hodnotil
spokojený předseda fotbalového oddílu
TJ Sokol Čechovice Jiří Jančík.
Konečné pořadí turnaje: 1. Sokol
Mostkovice, 2. 1.SK Prostějov, 3. Sigma
Olomouc, 4. TJ Libina, 5. Sokol Čechovice, 6. Futsal Čelechovice, 7. Sokol
Olšany, 8. SK Žebětín, 9. Sokol Dub, 10.
Sokol Konice.
(jim)
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Fotbal

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Konice, Kralice
a také Èechovice
konèí v sobotu

Olomouc (jim) - O den dříve oproti
původnímu plánu završí své působení v soutěžním ročníku 2014/2015
fotbalisté Sokola Konice, FC Kralice
na Hané a Sokola Čechovice. Prvně
jmenovanému klubu změnila termín závěrečného utkání krajského
přeboru Sportovně-technická komise (STK) Olomouckého krajského fotbalového svazu (O KFS)
a z důvodu regulérnosti soutěží
podle čtvrtého odstavce článku 30
soutěžního řádu se s druhým celkem tabulky utká hned v sobotu od
16.30 hodin. Ve stejný čas se Kraličtí představí na půdě Mohelnice
„B“, to Čechovičtí sehrají v „B“ skupině I.A třídy na vlastní žádost duel
s jasně vedoucím Ústím v sobotu
13. června dokonce hned o půl
druhé.

Určice se doma ROZLOUČILY REMÍZOU Čechovice deklasovaly Mostkovice, Lipová padla
1
1

URČ
RÝM

URČICE, PROSTĚJOV Víkendová nečekaná vítězství posledních Velkých Karlovic ve čtvrtém
Brumově a čtrnáctého Lískovce u
šestého Nového Jičína rozhodla o

tom, že hráči Určic neopustí dvě
nejhorší pozice a sestup je tak jako
tak nemine. Hanáckému zástupci
k lepšímu umístění nestačil ani nerozhodný výsledek s Rýmařovem,
který se stal domácí derniérou s divizními trávníky.
„V úmorném vedru to nebyla žádná
velká podívaná. Fyzické síly docházely, i když tam byly pauzy na občerstvení. Měli jsme trochu více ze hry,

uprostřed jsme dokázali držet balon,
kvalita finálních přihrávek a zakončení tam ale nebyla. Do šancí jsme se
tak moc nedostávali,“ přibližoval dění
hlavní kouč Určic Petr Gottwald.
Do vedení se tak dostali přibližně po
hodině hry hosté, alespoň bod pak
čtvrthodinu před koncem zařídil Tomáš Los. „Kluci chtěli vyhrát, ale stejně tak i Rýmařov mohl ještě skórovat,
takže remíza je spravedlivá. Nedařilo

se nám v útočné fázi držet míč, neměli
jsme ho pod kontrolou a kazili jsme
přihrávky, proto jsme si nevytvářeli
možnosti. Ve druhé půli se to trochu
zlepšilo a zahrávali jsme i velké množství standardních situací, nedokázali
jsme je ale dobře kopnout,“ popisoval
kouč.
Po vyrovnání na 1:1 se vyznamenal
gólman Milan Piták, jenž dostal přednost před uzdravujícím se Miroslavem

Nejezchlebem, stejně tak ale mohli
ještě zvrátit výsledek na svou stranu i
domácí. „Trajer netrefil prázdnou bránu, dále jsme měli střely Machynka,
byla tam dorážka Lose,“ vyjmenoval
možnosti Petr Gottwald.
Minimálně na rok posledním určickým soubojem ve čtvrté nejvyšší
domácí soutěži bude nedělní odpolední střetnutí na půdě Valašského
(jim)
Meziříčí.

Kralice si proti Šumperku zastřílely
4
2

KRH
ŠUM

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Nebývalou střeleckou kadenci
předvedli v sobotu odpoledne před
vlastními fanoušky fotbalisté Kra-

lic. Ačkoliv jim byl soupeřem druhý
nejlepší celek krajského přeboru,
nasázeli mu za necelou hodinu hry
čtyři branky a poté již utkání v poklidu dohrávali. Díky tomu tak drží
umístění v elitní desítce.
„Hráli jsme aktivně a zaslouženě jsme se v
patnácté minutě dostali do vedení. Byl to
náš poslední domácí zápas a chtěli jsme
si ho užít. Ve třicáté a pětatřicáté minutě

jsme přidali další dvě branky, v pětapadesáté čtvrtou a bylo rozhodnuto. Pak už
jsem to prostřídal a koncepce se rozpadla,
takže jsme dostali dvě branky,“ hodnotil
spokojený kouč vítězů Ivo Gottwald.
Největší radost měl z toho, že jeho
hráči konečně dali víc než jednu dvě
branky, opět se na tom ale nepodíleli
útočníci. Dvakrát se trefil krajní záložník Troneček, jednou bek Hlačík

a jednou středopolař Neoral. „Jsou to
netradiční střelci a už před zápasem
jsem klukům říkal, že jsem spokojen s
tím, jak vstřebali systém. Máme silný
střed hřiště, ale nejhorší útok. Němec
z jednoho metru netrefil hlavou bránu, nedaří se ani dalším. Točil jsem
tam Jardu Lehkého, Kamenova, Němce a Dostála, ani jeden se tam ale nechytil,“ poukázal na zvláštnost.

Soupeř už byl podle něj od stavu 4:0
hodně odevzdaný a Lehký ještě mohl
ze sóla zvýšit. „Pak už všichni chtěli dát
gól a také jsme soupeře pustili do šancí. Těší mě ale, že defenziva funguje,
celý první poločas jsme je do ničeho
nepustili a nevěděli, co hrát,“ chválil.
Rozlučku s ročníkem 2014/2015
odehrají Kraličtí v sobotu odpoledne
na půdě mohelnického „béčka“. (jim)

V Nìmèicích sportovali ti nejmenší

Němčice nad Hanou (jim) - Květen patří v Olomouckém kraji akci
nazvané Měsíc náborů – Můj první
gól. Po české Vsi a Zábřehu se třetí díl
tohoto projektu uskutečnil v pátek
22. května v Němčicích nad Hanou.
Průběh nezhatilo ani nepříznivé počasí, funkcionáři domácího klubu
pod vedením sekretáře Ivo Kopřivy
připravili dětem v tamější sportovní hale celkem deset stanovišť, na
nichž si postupně mohly zasportovat
a v zajímavých disciplínách ukázat
své pohybové dovednosti.
Nejprve se na palubovce objevily
děti z mateřských školek, zatímco
prváci a druháci se jim na tribuně
starali o perfektní atmosféru, poté
přišel čas pro nejmladší školáky.
Hned polovinu účastníků tvořily dívky a prokázaly, že si v ničem
s chlapci nezadají. V řadě případů
byly dokonce i lepší. Na závěr celé
akce obdržely děti za své sportovní
výkony občerstvení, sladké odměny a drobné propagační předměty,
které jim účast na této akci budou
připomínat.
Akce se zúčastnilo celkem dvaačtyřicet dětí z mateřských školek
a dvaasedmdesát dětí z prvních
a druhých tříd základních škol, přítomna byla mimo jiné i paní učitelka Markéty Tobolíkové, která
se v minulosti stala čtyřnásobnou
krasojezdeckou mistryní republiky a vlastní i jednu zlatou medaili
z mistrovství světa.

Blíží se krajský losovací aktiv
Olomouc (jim) – Ve čtvrtek 25.
června od 17 hodin se v sále budovy
BEA centrum Olomouc na třídě
Kosmonautů uskuteční losovací aktiv Olomouckého krajského
fotbalového svazu pro soutěžní
ročník 2015/2016. Funkcionářské setkání má na programu sedm
bodů, a sice zahájení, vyhodnocení
právě končícího soutěžního ročníku, změny v rozpisu soutěže pro
novou sezonu, diskuse, rozlosování mistrovských soutěží, informace
o projektu elektronizace a závěr.
Samotné přihlášky do soutěží je na
krajský svaz nutné zaslat nejpozději do středy 10. června.

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

PØEBOR OFS
PROSTÌJOV DOROSTU:
18. kolo: Nezamyslice - Pivín (sobota
13.6., 14.00), Brodek u Prostějova Kralice na Hané (sobota 13.6., 10.45).
OKRESNÍ PØEBOR ŽEN:
19. kolo, neděle 14. června, 10.00:
Mostkovice - Kostelec na Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

Klenovicím hrozila v Holici desítka
1.HFK „B“
KLH

9
0

HOLICE, PROSTĚJOV Poslední
duely Klenovic nasvědčovaly mírné zlepšení, byť tu stále přetrvával
hlavní problém v podobě obtíží s
tvorbou jakékoliv sestavy. Podobně

tomu bylo i v neděli dopoledne na
půdě „béčka“ 1.HFK Olomouc. I
tam odjeli klenovičtí jen v jedenácti, navíc se na pravém kraji obrany
objevil staronový fotbalista Ondra.
A výsledkem byl krutý debakl 0:9.
„Slezlo se nás alespoň jedenáct, měl
jsem ale velké obavy, že nás nebude
ani tolik. Prohledali jsme všechny registračky a byl jsem vděčný za každého nového hráče. Třeba Ondra už tři

roky nehraje, je ale z Klenovic. Patřil k
těm nejlepším, chtěl hrát, nekazil, slíbil, že přijde i příště. Za to budu rád,“
poznamenal lodivod Klenovic Vladimír Krč.
K samotnému duelu se mu ovšem příliš vracet nechtělo. „Výsledek 9:0 hovoří za vše a není co hodnotit. Opakoval
se náš klasický scénář, do patnácté minuty jsme udělali tři hrubky a bylo to
3:0. Pak jsme vyrovnali hru, byli jsme

ale pro domácí spíše příjemným tréninkovým zpestřením a do poločasu jsme
dostali čtvrtou branku,“ konstatoval.
Po pauze se jeho svěřencům podařilo
zmobilizovat síly, byli aktivní a prostřednictvím Krče s Přikrylem se dostali do dvou loženek, jenže branky stříleli
jen soupeřovi hráči a zejména Blažkovský, jemuž se to podařilo hned pětkrát.
„Krčovu střelu gólman zázračně vykopl,
Přikrylův nájezd krásně vytáhl na roh.

Pak jsme udělali dvě katastrofální minely
a bylo to 6:0. Měli jsme ještě náznaky po
křídlech, ale nevyšlo to,“ připojil.
Posledním soubojem Klenovic před
sestupem z krajského přeboru bude sobotní domácí střetnutí se Šternberkem.
„Konečně bychom se snad měli sejít a věřím, že alespoň toto utkání neprohrajeme.
Teď se bohužel hrálo ráno, kluci stále mají
nějaké oslavy. Kluci už to také chtějí mít za
sebou,“ sdělil Vladimír Krč.
(jim)

Konice nebodovala a rozhodne až závěr
KON
KOJ

1
3

KONICE, PROSTĚJOV Teprve
v sobotu večer bude jasno o tom,
který tým doprovodí Klenovice na
Hané do I.A třídy. Před závěrečným

kolem jsou na tom v duelu o záchranu lépe hráči Sokola Konice, i
vinou domácí porážky s Kojetínem
však stále nemají nic jistého. Pokud
nechtějí spoléhat na pomoc Holice
na půdě Chválkovic, musí uhrát
alespoň bod v Šumperku.
Poslední tři týdny platí mezi dvěma týmy
na hranici sestupu dvoubodový rozdíl
a nezměnil se ani po právě skončeném

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 3. èervna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 24. kolo bez závad, utkání Sokol Čechovice „B“ – Sokol Olšany nehráno pro nezpůsobilý terén. Dohoda oddílů na středě 3.6.2015 v 16.30 hodin. III. třída 24. kolo bez závad, chybí zápis FK Výšovice – Sokol Čechy pod
Kosířem, hlavní rozhodčí pan Fojtek. IV. třída 20. kolo bez závad. Dorost:
18. kolo bez závad. Starší žáci 16. kolo bez závad. Mladší žáci 16. kolo bez
závad, dodatečně schváleny dohrávka 13. kola FK Výšovice – TJ FC Kostelec
na Hané 0:17 a 15. kola TJ Smržice – TJ Sokol Držovice 0:6. Žáci 7+1 12.
kolo bez závad. Starší přípravky turnaj v Určicích bez závad. Mladší přípravky turnaje v Konici a Nezamyslicích bez závad.
2. Nehlášené výsledky:
III. třída Sokol Bedihošť – TJ Haná Nezamyslice „B“ pokuta 100 korun dle
článku 23, odst. 2.
IV. třída FC Doloplazy – TJ Sokol Přemyslovice „B“ pokuta 100 korun dle
článku 23, odst. 2.
starší žáci FC Dobromilice – TJ Sokol Plumlov pokuta 100 korun dle článku
23, odst. 2.
mladší žáci TJ FC Kostelec na Hané – TJ Jiskra Brodek u Konice pokuta 100
korun dle článku 23, odst. 2.
žáci 7+1 Sokol Bedihošť – TJ Sokol Přemyslovice pokuta 100 korun dle článku 23, odst. 2.
3. Různé:
Mladší žáci TJ FC Kostelec na Hané podali z výkonnostních důvodů žádost
o povolení družstva startovat v soutěži OFS Olomouc. STK bere na vědomí a
doporučuje oddílu podat případně přihlášky do obou okresů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov
na svém zasedání dne 4. èervna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Petr Držálek (Sokol Tvorovice) – 3 SU od 1.6.2015, DŘ čl. 11/3a.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

víkendu. Chválkovice totiž padly vysoko
0:4 ve Velkých Losinách a Konice dostala tři branky od Kojetína. Sama se trefila
správně pouze díky Petru Vydrželovi, k
tomu přidala ještě jednu vlastní branku a
již posedmnácté v probíhajícím ročníku
nezískala ani jeden bod.
Poslední týdny se Koničtí výrazně trápí
v zakončení, více než jednu branku dali
naposledy 3. května při výhře 3:1 nad

holickým „béčkem“. Poté se třikrát v řadě
netrefili ani jednou, proti Hněvotínu
a Kojetínu dosáhli alespoň na čestný
úspěch. Jejich štěstím tak je, že velice
podobně je na tom i nováček soutěže,
jemuž se nedaří v obraně ani útoku.
V Konici se tak zrodil naprosto
totožný výsledek jako na podzim při
středeční předehrávce čtrnáctého kola,
hráči soupeře David Javořík s Rad-

imem Vaňkem se tak během svého
půlročního angažmá v tomto městě
dočkali vítězství nad všemi třemi regionálními účastníky soutěže – hned
na úvod to byla výhra nad Klenovicemi, před týdnem zdolání Kralic a
nyní i vítězství nad Konicí. Také jejich
zásluhou je tak Kojetín v elitní pětici
krajského přeboru a disponuje třetí
největší ofenzivní silou.
(jim)

Kostelečanky našly proti
Kohoutovicím devět střelkyň

PROSTĚJOVSKO Žádné velké drama nepřipustily fotbalistky Kostelce
na Hané v souboji s jedním z adeptů na
druhou pozici. Proti Kohoutovicím
se dokázaly prosadit hned devětkrát,
čímž dokázaly zvítězit i ve čtrnáctém
soutěžním utkání, navíc pomohly
i Mostkovicím.
„Musím přiznat, že výsledek neodpovídá hře. Pro soupeře je to kruté, předvedl
nejlepší hru proti nám za poslední dobu.
Hrály otevřeně a tlačily se dopředu, dostávaly ale góly,“ uznal kormidelník vítězek
Marek Jelínek.
Hlavní nespokojenost panovala s hrou
zálohy, jednalo se tak spíše o nákopy z
obrany až do útoku. „Středová řada nám
úplně vypadla a třeba Hájková už ani
nešla do druhého poločasu. Bylo tam
jen pár brejků po pravé straně ze strany

Knápkové, jinak nic. Slušně ještě zahrála
střídající Martina Křupková, která hrála
fotbal po půlroce, prokázala fyzický fond
z hokeje a dokázala přinést agresivitu,“
povšiml si Jelínek.
Hlavně tak kvitoval konečný výsledek a
počet přesných střelkyň, které se v utkání
našly. „Devět gólů odpovídá soutěži, kterou hrajeme, hodně nám ale vázla kombinace. Samozřejmě se na tom podepsalo i
počasí, hrálo se při třicetistupňovém vedru
a i přes přes střídajících hráček byla únava
znát,“ upozornil na další podstatný faktor.
O tomto víkendu se Kostelečanky utkají
v posledním regionálním derby sezony s
hráčkami Mostkovic. Ty měly nyní volno
a zatím stále ještě čekají na kontumaci
střetnutí s Ráječkem, proto jim v aktuální
tabulce stále schází jeden bod na Kohoutovice. Pokud se ovšem na druhé pozici

chtějí udržet až do konce, potřebovaly by
zabodovat i v neděli od 10 hodin. „Mohli
bychom jim pomoci, je to ale derby a v
něm si nedá nikdo nic zadarmo. Musí být
dobře připraveny a zasloužit si to,“ zmínil
Marek Jelínek.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Tatran Kohoutovice
9:0 (4:0)

Branky: Hájková, Marková, Vykopalová, Urbanová, Zahradníčková, Šimková,
Smičková, Hrazdilová, Knápková. Rozhodčí: Procházka. Sestava Kostelce na
Hané: Drápalová – Hrazdilová, Smičková, Zapletalová, Šimková – Knápková,
Hájková, Pitáková, Adamová – Vykopalová, Marková. Střídaly: Zahradníčková,
Grygarová, Paličková, Urbanová, Křupková. Trenér: Marek Jelínek.
(jim)

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

(65. Němeček), Halouzka (78. Grepl).
Trenér: Jaroslav Klimeš.

I.A třída skupina B

Lipová
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Atraktivní derby mezi
Mostkovicemi a Čechovicemi se v I.A třídě
Olomouckého KFS stalo jednoznačnou záležitostí hostů. Domácím scházela brankářská jednička i dvojka a nedařilo se jim ani v
zakončení, to hosté si s chutí zastříleli a posunuli se již na šestou
pozici. Mimo jiného se bodově dotáhli na Lipovou a díky lepšímu
skóre se kolo před koncem posunuli před ně. Nováček soutěže totiž padl ve Slatinicích, když se mu v lázeňském sídle nepodařilo ani
jednou skórovat. A Mostkovicím patří po porážce desátá pozice,
mohou si ale ještě o místečko polepšit.
Čechovice

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Èechovice
2:6 (0:3)

Branky: Chmelař z penalty, Šlambor
– Halouzka 3, Kolečkář, R. Klimeš, Drmola. Rozhodčí: M. Pospíšil – Zaoral,
Grečmal. Sestava Mostkovic: Chme-

lař – Všetička, Milar, Walter, R. Hanák –
Dadák, M. Vojtíšek (80. Zbořil), Musil,
Šlambor – Pospíšil (50. Kapounek), Kuchař (70. Ordelt). Trenér: Jiří Kamenov.
Sestava Čechovic: D. Klimeš – Chmelík, Jano, Vlach, Bilík – Drmola, Kolečkář
(50. Jančík), M. Klimeš, R. Klimeš – Jahl

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Přišlo plno lidí a vyšlo i počasí. Byli jsme
lepší na míči, Mostkovice hrozily jen brejky
po nákopech za obranu. V jedenácté minutě nás dostal do pohody Halouzka, jedenáct minut nato přidal druhý gól Kolečkář.
Hráli jsme po zemi a zápas jsme měli pod
kontrolou, domácí měli jen několik rušivých útoků a šance z nich. Do šatny jsme
zvýšili na 3:0, pak už jsme si to hlídali a hráli
pro diváky. Chybělo nám pět zraněných
hráčů a ‚béčko‘ za sebou mělo náročný
zápas se Skalkou, museli jsme vytáhnout
i dorostence, kteří mají náročný program
středa, sobota, středa. Stáhli jsme si také
Halouzku z Určic a prokázal střeleckou
fazonu, jakou měl na podzim.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Už při nástupu do utkání, kdy nám chyběl brankář, jsem věděl, že si nemohu
moc slibovat. Ale je to kolektivní hra a
zdaleka nemohl za všechny branky. První
půle byla v poli docela vyrovnaná, soupeř
však své šance proměňoval a my ne. Je to
o přístupu hráčů, agresivitě v soubojích,
nechodili jsme tolik do těla, běhali dva tři
hráči. Dopouštěli jsme se chyb uprostřed,
ztráceli jsme míče a nikdo to nedokázal
napravit. Kluci navíc šli do zápasu s tím,
že bez brankáře se vyhrát nedá. Soupeř
tak měl čas otočit se s míčem, přihrát. To
už trvá od té doby, co jsme se definitivně
SK Slatinice
zachránili. Čechovice se navíc snažily
SK Lipová
zakončovat a střílely, nicméně to klidně
1:0 (0:0)
mohlo skončit i 6:4 nebo 6:5. Pokud
bychom byli kompletnější, byli bychom Rozhodčí: Konečný – Boháč, Žvátora.
Sestava Lipové: Běhalík – Takáč, Ohlídal,
důstojnějším partnerem v derby.“

Spáčil, Žilka – P. Koudelka, Dostál, Vybíhal, Z. Koudelka – Přikryl (80. Macourek),
Petržela (15. Růžička). Hrající trenér:
Pavel Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Je to zasloužené vítězství domácích,
měli více šancí. Dlouhou dobu nás držel gólman Běhalík, jenž toho hodně
pochytal, dvanáct minut před koncem
jsme však dostali po chybě branku. Je to
škoda. Pak jsme už dali vše do útoku a tři
minuty před koncem měl Karel Spáčil
na hlavě vyrovnání, mělo to skončit v
bráně. Celkem jsme se dostali do dvou
tří možností, tu největší jsme ale měli až
v závěru. Domácí byli ale opravdu lepší a
měli více šancí. Minulý týden jsme hráli
vyrovnanou partii s nejlepším týmem, je
nás ale hodně málo, pouze dvanáct třináct, z toho někteří hrají i se zraněním. I
proto musel Zdena Petržela střídat hned
po čtvrthodině.“
(jim)

Plumlov skončí druhý, Kostelec je čtvrtý
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Dobojováno ještě není,
ale kolo před koncem „A“ skupiny I.B třídy
Pivín
je jisté, že se vítězem stanou Všechovice
Vrchoslavice
a poslední skončí Radslavice. Právě tyto
dva celky tak opustí čtrnáctku účastníků, jeden směrem nahoru, druhý pak směrem dolů. Plumlovští
fotbalisté i přes výhru nad ústeckou rezervou skončí druzí, díky
remíze s Tovačovem a porážce Čekyně ve Vrchoslavicích jsou
hráči Kostelce již čtvrtí, jejich regionální kolegové poskočili již na
sedmou pozici. A blízko lepší polovině je po zdolání Radslavic
i devátý Pivín, schází mu k tomu jeden bod. Otinoves je sice předposlední, ale díky nejlepší bilanci ze třináctých celků to na rozdíl
od Velkého Týnce a Vikýřovic pro ni neznamená pád do okresu.
Plumlov

Otinoves

TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Ústí
4:0 (2:0)

Branky: Hladký 2, Ullmann 2. Rozhodčí: Molík – Habich, Pitner. Sestava
Plumlova: Moravec – Plajner, Ostratický,
Kutný, Klváček – Varga (70. Pavel Kiška),
Zabloudil, Fabiánek, Křupka – Ullmann
(80. Ševcůj), Hladký. Trenér: Jan Pešek.

pili v útoku vedle sebe kanonýr Hladký a
stoper Ullmann, kteří svorně zatížili konto
soupeře dvěma brankami. Vítězství je o to
cennější, že několik hráčů muselo nastoupit se střevními či svalovými problémy
a v horku, které panovalo, jim musím za
jejich výkon jen poděkovat. První už skončit nemůžeme, stále se ale hraje o body
a chceme se rozloučit vítězně, má to pro
nás náboj, i kdyby druhé místo nebylo postupové.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
TJ FC Kostelec na Hané
„Po zápase v Pivíně, kdy hlavně mladší hráTJ Sokol Tovaèov
či cítili velkou frustraci z atmosféry a prů1:1 (1:0)
běhu zápasu, jsme soupeře jednoznačně
přehráli. Od začátku jsme dostali Ústí pod Branky: Preisler – Tlustý. Rozhodčí:
tlak a trpělivou hrou jsme si připsali zaslou- Habich – Hubený, Majer. Sestava Kosžené tři body. Při absenci Frýborta nastou- telce na Hané: L. Menšík – Synek (70.

Božek), Chocholáč, Móri, Chytil (60.
Juračka) – Vařeka (65. Smékal), T. Menšík, Langr, Grepl – Lužný (80. Skalník),
Preisler. Trenér: Vladislav Frňka.

se dělovka odrazila od břevna do zad
brankáře a míč se dokutálel do brány.
Kluci nicméně bojovali a kombinačně
se dostávali do spousty šancí, jen Šimek
šel třikrát sám na brankáře, dvakrát jsme
trefili tyčku, po vyrovnání Pavla Horáka
mladšího jsme nedali pokutový kop. Ale
i Loučka nás musel podržet, posledních
dvacet minut jsme jen útočili. Rozhodl
až v poslední minutě Konupka, je to ale
zasloužené vítězství.“

Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Vladislava Frňky:
„Chtěli jsme vyhrát, proti byl ale soupeř
i extrémní teplo. Hosté hráli důrazně a
dost tvrdě, kostelečtí kluci bojovali a hráli dobře. Jsem spokojen, nejde jim upřít
snahu o vítězství, myslím si, že bod je naTJ Sokol Radslavice
konec zasloužený. Musím vyzvednout
TJ Sokol v Pivínì
čtyři dorostence, kteří ve druhé půli
2:3 (1:2)
nastoupili, podali velice dobrý výkon.
Celkově máme pětatřicet bodů, myslím Branky Pivína: J. Svozil, Šišma, Špaček.
Rozhodčí: Molík – Pumprla, Menšík.
si, že můžeme být spokojeni.“
Sestava Pivína: V. Svozil – Donát, SpáTJ Sokol Vrchoslavice
lovský, Švéda – P. Sedlák, J. Svozil ml.,
TJ Sokol Èekynì
Vrba, Šišma – Tydlačka, M. Sedlák (82. L.
3:2 (1:2)
Svozil), Špaček. Trenér: Jaroslav Svozil st.
Branky Vrchoslavic: P. Horák st., P.
Hodnocení trenéra Pivína
Horák ml., Konupka. Rozhodčí: VaJaroslava Svozila:
louch – Ženožička, Sedláček. Sestava
Vrchoslavic: Loučka – Jiříček, Šmíd, „Také nás postihla ‚akvaparková infekce‘
Zatloukal, Spiller – P. Horák ml., Hradil, a museli jsme nastoupit ve slátané sestaP. Horák st., Konupka – Šimek, Lacina vě. Osm minut před koncem nastoupila
(60. Olejníček). Trenér: Roman Šmíd. na hřiště i naše opora udírny Ludvík Svozil a celý zápas zvládl Pavel Sedlák, kloHodnocení trenéra Vrchoslavic
bouk dolů před ním, jako jediný ze všech
Romana Šmída:
hráčů obou celků do toho dal bojovnost
„Na lavičce jsme hodně trpěli, klobouk a srdíčko. Panovalo úmorné vedro, vědědolů před tím, co kluci zahazovali. Už li jsme ale, že jsme zachráněni, tak bylo
do patnácté dvacáté minuty jsme měli cílem zahrát si fotbal. Bohužel nám to
rozhodnout, místo toho jsme inkaso- kazilo mnoho zkažených přihrávek pravali po teči zdi, naštěstí také z trestňáku menících z nesoustředěnosti. Po polosrovnal Pavel Horák starší. Hosté poté čase jsme vedli 2:1 a soupeř už působil
dali do šatny šťastný gól z dálky, když odevzdaným dojmem. Přehrávali jsme

Radslavice, jim se ale podařilo vyrovnat
a patnáct minut před koncem dal vítěznou branku Špaček. Pak už jsme to v
klidu dohráli, celkově to ale bylo spíše
přátelské utkání bez emocí.“

Protivanov

I.B třída skupina B

nastala asi zasloužená dělba bodů. Jsme
spokojeni s tím, že jsme zlepšili hru, ale
nepadá nám to tam, asi jsme se zalekli
padesátky branek a zůstali jsme zaseknutí na osmačtyřiceti zásazích. Snad se
nám to podaří proti Babicím. Sestavu
jsme dávali těžko dohromady, protože
hrálo ve stejný čas ‚béčko‘ důležitý zápas, celkem nám oběma chybělo sedm
hráčů. My i oni jsme to ale zvládli, takže
spokojenost panuje veliká.“

káře, čtyřikrát jsme trefili tyčku, oni nám
dokázali z ojedinělé šance dát gól. Měli
jsme je na lopatkách, hraje se ale na góly
a nevím, kam se nám poděla koncovka.
Je ale potřeba říct, že nás limitují zranění, kluci jsou dokopaní a musí hrát
i s nateklými kotníky, lidi nejsou. Nelíbí
se mi změna termínu v utkání s Hvozdem, máme hlášenky a možná budeme
dohrávat jen v sedmi lidech. Je to nesmysl, co svaz vymyslel, ať si úředníci
uvědomí, že to děláme dobrovolně a ne
za peníze, když rozhodují takto od stolu.“

Zajíček, D. Čížek, Horák – Drešr,
K. Laštůvka, P. Tichý ml., J. Tichý –
Z. Tichý (70. V. Čížek, 85. Krejčí).
Trenér: Petr Tichý starší.

besta. Sestava Hvozdu: Koutný – Pírek,
Hlavinka, Novotný, J. Bílý (75. Antl) –
D. Grulich (46. P. Muzikant), Mlýnský,
Z. Poles, F. Poles, V. Bílý (90. Dutszak)
– Křeček. Trenér: Rudolf Švehla.

PROSTĚJOVSKO Už jen jednu zásadní hádanku zbývá rozluštit v„B“ skupině I.B třídy.
Předposlední kolo definitivně rozhodlo
o tom, že do okresních přeborů padají Velký
Týnec se Šumvaldem, zatím je však otázkou, kdo
se stane celkovým vítězem. Vedoucí Lutín totiž prohrál doma
s Haňovicemi a Velká Bystřice se přiblížila na dva body. Stejně tak
TJ Sokol Babice u Šternberka
padl i Jesenec a skončí mezi osmou a desátou pozicí, Protivanov
SK Jesenec
1:0 (0:0)
díky remíze ve Zvoli ještě může zabojovat o pátou pozici a nejFC Hvozd
FK Nové Sady „B“
spokojenější jsou po víkendu ve Hvozdu. Ten sice doma prohrál Branka: Kršek. Rozhodčí: Hetmá0:2 (0:1)
s rezervou Nových Sadů, o své dvanácté místo však po ztrátách nek – Kovalec, Vojtek. Sestava Jeposledního dua již nepřijde. A to k udržení stačí.
sence: Kýr – Žouželka, Továrek, Rozhodčí: Grygar – Langhammer, ŠeTJ SK Zvole
SK Protivanov
0:0

Rozhodčí: Juřátek – Langhammer,
Janků. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M.
Sedlák – D. Sedlák, Kropáč, Grulich
(55. Slaný), Z. Pospíšil – R. Sedlák, F.
Pospíšil. Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Na klimatické podmínky, které panovaly, se hrál svižný fotbálek. V první půli jsme měli dvě vyložené šance
a soupeř jednu, poté se sice tempo
mírně zvolnilo, ale šancí bylo tak na
dva zápasy. My jsme si jich celkově vypracovali více, po dobrém fotbalu ale

Hodnocení trenéra Jesence
Hodnocení trenéra Hvozdu
Petra Tichého:
„Těžko se mi to hodnotí, prohráli jsme
Rudolfa Švehly:
totiž se soupeřem na úrovni okresního „Byli jsme si vědomi důležitosti
přeboru. Pětkrát jsme šli sami na bran- utkání a vstoupili jsme do něj dosti

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
30. kolo: Valašské Meziříčí - Určice
(neděle 14.6., 16.30, Drápal - Lakomý,
Dorušák).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR:
30. kolo, sobota 13. června, 16.30:
Klenovice na Hané - Šternberk, Mohelnice „B“ - Kralice na Hané, Šumperk
- Konice.
SMOOS I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 13. června, 16.30:
Bělotín - Mostkovice, Čechovice - Ústí
(13.30), Lipová - Hlubočky (neděle
14.6., 16.30).
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 14. června, 16.30:
Přerov „B“ - Vrchoslavice (14.00), Horní Moštěnice - Plumlov (sobota 13.6.,
16.30), Pivín - Brodek u Přerova, Kojetín „B“ - Kostelec na Hané (hřiště Koválovice), Tovačov - Otinoves.
FGP STUDIO I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
26. kolo, neděle 14. června, 16.30:
Protivanov - Babice, Jesenec - Hvozd.

TJ Otinoves
1.FC Viktorie Pøerov
1:1 (1:1)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA - U17, sk. „B“, jaro:
13. kolo: Líšeň - 1.SK Prostějov
(neděle 14.6., 10.15, Hlubinka - Jm
KFS, Jm KFS).

Branka Otinovsi: Doseděl. Rozhodčí:
Krpec – Machala, Vyroubal. Sestava Otinovsi: Piňos – Doležel (80. Sekanina st.),
Janeček, Sekanina ml., Koutný – Matocha, Doseděl, Skoupý, Hustý – Pavlinský,
Škvára. Trenér: Tomáš Hrdlovič.

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
- U16, sk. „B“, jaro:
13. kolo: Líšeň - 1.SK Prostějov
(neděle 14.6., 12.30, Jm KFS - Hlubinka,
Jm KFS).

Hodnocení předsedy Otinovsi
Luboše Sekaniny:
„Nechtěli jsme hrát se soupeřem posíleným z ‚áčka‘ vyrovnanou partii
a začali jsme dobře. Oni sice byli lepší
na míči, my jsme ale po pěkné kombinaci dali vedoucí branku, v závěru
poločasu se hostům podařilo po zaváhání brankáře a obrany vyrovnat,
když po centru z poloviny nechali zcela volného hlavičkáře. Snažili jsme se
nepouštět je do vápna a je pravdou, že
trefili břevno, ale i my jsme měli šance. V první půli se Pavlinský ocitl před
brankářem, ale špatně mu skočil míč
a poslal ho kousek vedle, nadějná byla
i hlavička Hustého. Bylo dusno a teplo,
takže nám docházely síly, obě strany
toho měly plné zuby. Kluci si zaslouží
pochvalu za bojovnost, myslím si, že
výsledek je přijatelný pro obě strany.“
(jim)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
Dohrávané 17. kolo: Nový Jičín - Čechovice (středa 10.6, 17.00, Dubravský
- Bartoš, Kortonšikov).
30. kolo: Slavia Opava - Čechovice (sobota 13.6., 10.00, Streit - Tvrdý, Migota).

Hvozd se i přes porážku zachránil
Hvozd
Jesenec
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zakřiknutě. Chtěli jsme hrát vzadu
pozorně, ale soupeři jsme umožnili dvě brankové příležitosti. My
taky, kdy šel David Grulich sám na
brankáře, ale ukopl si míč a nestačil
míč usměrnit. To ve druhé půli jsme
otevřeli hru, dostali jsme soupeře
pod tlak a vytvořili jsme si množství
šancí, které jsme ale nedokázali proměnit. A pět minut před koncem se
hostům podařilo vstřelit druhý gól.
Ve výsledku ale můžeme být přes
porážku spokojeni, protože jsme
se zachránili. Mrzí mě však rozhodnutí kraje a přesunutí souboje
s Jesencem na neděli, správné derby
se hraje v sobotu, aby neděle byla
volná. (úsměv) Hlavní je ale to, že
kluci směnují, mají služby a brali si
volno na sobotu. Navíc jsou u nás
i u nich kluci z Konice, když skončilo tamější ‚béčko‘, takže je to takové
trojderby. Kdyby to vrátili na sobotu, tak by se mohl hrát pěkný fotbal
a přijít hodně lidí, vždyť už boje
o záchranu jsou rozhodnuté. Hlavně
to ale rozhodnout rychle, ať víme,
kdy hrajeme.“
(jim)

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
Dohrávané 17. kolo: Nový Jičín Čechovice (středa 10.6, 14.45, Bartoš
- Dubravský, Kortonšikov).
30. kolo: Slavia Opava - Čechovice (sobota 13.6., 12.15, Tvrdý - Streit, Migota).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PØEBOR - dorost:
26. kolo: Velké Losiny - Kostelec na
Hané (neděle 14.6., 10.00), Velký Týnec - Určice (neděle 14.6., 14.15), Konice - Nemilany (neděle 14.6., 10.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
26. kolo: Němčice nad Hanou - Tovačov (sobota 13.6., 10.00), Doloplazy
- Protivanov (sobota 13.6., 16.30), Šternberk „B“ - Smržice (sobota 13.6., 12.15).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
26. kolo, sobota 13. června, 16.30
hodin: Haná Prostějov - Smržice, Nezamyslice - Vrahovice, Kralice na Hané „B“
- Olšany, Přemyslovice - Skalka (neděle
14.6., 16.30), Čechovice „B“ - Určice „B“,
Brodek u Prostějova - Držovice, Horní
Štěpánov - Zdětín (neděle 14.6., 16.30).
III. TØÍDA:
26. kolo, sobota 13. června, 16.30
hodin: Bedihošť - Ptení, Nezamyslice „B“ - Čechy pod Kosířem (neděle
14.6., 16.30), Vícov - Kladky (neděle
14.6., 16.30), Výšovice - Tištín, Pivín
„B“ - Mostkovice „B“, Protivanov „B“
- Dobromilice, Němčice nad Hanou Otaslavice.
IV. TØÍDA:
22. kolo, neděle 14. června, 16.30
hodin: Pavlovice u Kojetína - Ivaň,
Kostelec na Hané „B“ - Vrahovice „B“
(sobota 13.6, 16.30), Brodek u Konice - Brodek u Prostějova „B“, Plumlov
„B“ - Tvorovice (hřiště Krumsín), Želeč
- Přemyslovice „B“, Biskupice - Doloplazy (sobota 13.6., 16.30).

40

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

JAKUB VESELÝ: „RADOST Z MISTROVSKÉHO TITULU JE OBROVSKÁ“
Sedmadvacetiletý sportovec se dočkal vysokého tuzemského ocenění a bude chtít uspět i v Evropě

●● Začneme trochu netradičně a to rovnou těmi největšími
úspěchy, kterých jste dosáhl
v blízké minulosti...
„Tím úplně nejčerstvějším výsledkem je první místo na Grand Prix
ve Zbýšově, z čehož mám obrovskou radost, protože této pohárové
soutěži předcházel vrchol letošní
sezóny a potvrzení tak skvělého
umístění z mistrovství České repubilky Men´s physique, kde jsem
získal zlatou medaili v kategorii
nad 182 centimetrů. Už začátek
května byl předzvěstí dobrých
výkonů a vynesl mi bronzovou
příčku na mistrovství Moravy
a Slezska.“ (úsměv)
●● Co pro vás nejvyšší tuzemské ocenění znamená?
„Nejde ani tak o ty poháry či věcné ceny, ale ten pocit, že všechna
ta dřina měla nějaký smysl. Stát
na pódiu jako poslední je úžasný
pocit, to vědomí, že nikdo jiný už
nejvyšší ocenění nepřebere, to je
prostě nepopsatelné. S člověkem
cloumají emoce, jde o opravdu
krásný pocit a zadostiučinění.
Absolutní vítězství mi sice uniklo, ale radost z mistrovského titulu byla veliká.“
●● Jak se vůbec zrodila myšlenka věnovat se kulturistice,
respektive účast na soutěžích
v tomto odvětví?

„Svalnatost a tělesná kondice,
samotná prezentace i osobnost
samotného soutěžícího. Pak také
celkový dojem z postavy, to znamená přiměřená svalnatost, vyrýsování, symetrie i tvar postavy.
Bere se také v úvahu stav a barva
pokožky, vlasy i rysy obličeje,
které by měly dotvářet celkový
vzhled postavy, jež by měla být
estetická a sportovní. Posuzuje se také projev soutěžícího na
pódiu, jeho osobnost, držení těla
a kontakt s publikem. Extrémně
svalnatá postava není tím hlav
hlavním znakem Men´s physique,
ve Spojených státech však
kladou větší důraz i na
svalnatost.“

●● Jak vypadá takový trénink
ať už během roku, či před blížící se soutěží?
„Každému vyhovuje něco jiného,
stejně tak i já už za ty roky vím,
co na mě funguje, co mi vyhovuje
více, a co méně. Objemovou fázi
nahradí přibližně tři měsíce před
soutěží dieta. Držím se klasické
kulturistické diety, kdy člověk
sníží příjem tuků na minimum,
bílkoviny nechává na stejné hladině, případně o něco zvýší, nejvíce si hlídá příjem sacharidů.
Trénuje se de facto stejně, jen se
zvyšuje intenzita cviků.“

●● Kolik času trávíte v posilovně?
„Mimo sezónu je to třikrát až čtyřikrát týdně, ideální je čtyřikrát.
Když jsem v dietě, tak se počet zvýší na pět. Třikrát v týdnu
a dvakrát o víkendu. Loni jsem to
dokonce zvládal až šestkrát, ale
časové možnosti člověka trochu
eliminují.“ (úsměv)
●● Jedná se jen o přípravu v posilovně nebo ji prokládáte i jinými
sportovními disciplínami?
„Když jsem v objemové fázi, nebojím se užít si rekreačně i jiné
Plav
druhy sportu. Plavání,
brusle,
dří jsem měl
badminton a další, dříve

„Nejde ani tak o ty poháry či vě
cné
ceny, ale ten pocit, že všechna
ta dřina měla nějaký smysl...“

„Kondičnímu posilování jsem
vat již ve svých
se začal věnovat
h, svůj debut na
šestnácti letech,
nech se však díky
soutěžních prknech
ostem oddálil až do
různým okolnostem
roku 2014. To se v České repubvá kategorie physlice objevila nová
hned zaujala, a tak
ique, která mě ihned
řipravovat na svou
jsem se začal připravovat
o disciplíně.“
premiéru v této
●● Přibližte čtenářům, jaké
naky či rozdíly od
jsou hlavní znaky
ristiky?
klasické kulturistiky?
„Těch rozdílů jee hned několik. Začít můžeme od úboru, kde oproti
vkám jsou
klasickým plavkám
naším oděvem plavecké
šortky, které mohou
být různých barev,
honesmí však obsahorů,
vat loga sponzorů,
ce
byť prezentace
svýrobce je do jisa.
té míry povolena.
reDále je to v preýká
zentaci, co se týká
pózování. Jsou zde
čtyři základní pózy,
což jsou čelní postoj,
zezadu a póza v obou boolná sestava
cích. Odpadá volná
dbu, přesto se
na zvolenou hudbu,
alisté prezentují
většinou až finalisté
nou pořadateli.“
na hudbu zvolenou
suzuje u rozhod●● Co se posuzuje
čích?

adrenalin
rád i více adrenalinové
sporty,
ale těm se už logicky vyhýbám.“
(smích)
●● Máte nějakého trenéra či
b vám pomanažera, který by
organizac
máhal s organizací?
„Dříve jsem se o vše staral
sám, nyní mi s organizací všeho podstatného
pomáhá přítelkyně.
Trenéra nemám,
ví že pokud
ale vím,
bych chtěl uspět
n evropské
i na
scén bylo by
scéně,
vho
vhodné
jej pořeši
řešit...“
M vítěz mis●● Má
trovst republiky
trovství
právo zúčastnit se
některého z dalších
šampionátů na které
šampionátů,
tri
by se tímto triumfem
kvalifikoval?
„Stále je to u nás bráno jako
okrajový sport, ale ro
rok od roku je
to větší a organizačně je to na lepší úrovni. O automatický
automat
postup

POHLED FANOUŠKA-PØÍTELKYNÌ:

dobře i spolupráce s paní Řezníčkovou, za jejíž podporu bych
chtěl velmi poděkovat. Mým
oficiálně prvním finančním
sponzorem se stala prostějovská
firma Spedice Dobeš a Holemý.
Jsem jim velice vděčný, že se mě
rozhodli podpořit na mé cestě
a doufám, že se k nim časem ještě
někdo přidá...“
●● Jaké jsou vaše cíle, kterých
byste chtěl dosáhnout?
„V dohledné době bych si chtěl
udělat trenérský kurz, nad kterým uvažuji už několik let a do
budoucna se může určitě hodit.
No a tím asi největším snem je
založení vlastního fitness centra,
které by přineslo zase něco navíc.
Co se týče soutěží, tak po následném odpočinku a dovolené s přítelkyní budeme zvažovat start na
podzimních soutěžích, kde je velkým lákadlem a vrcholem start na
Olympia Amateur Europe v Praze. Také nominace na mistrovství
Evropy je určitě jedním z nejbližších cílů.“ (úsměv)

vizitka

JAKUB VESELÝ

Foto: Tomáš Coufal

✓ narodil
na
se 7. prosince 1987 v Prostějově
✓ vystudoval
vy
Střední odbornou školu oděvní v Prostějově
a Vyšší
Vy odbornou podnikatelskou školu v Kroměříži.
kondičnímu cvičení se věnuje od šestnácti let, na soutěž✓ ko
ní p
prkna vstoupil
p v roce 2014.
✓ mezi jeho největší úspěchy
ús
patří 1. místo na MČR 2015, 3. místo na misSlezska 2015, 1. místo v rámci Grand Prix Zbýšov 2015,
trovství Moravyy a Slez
7. místo na MČR 2014 a 11. místo na mistrovství Moravy a Slezska 2014.
✓ zajímavost: bývalý hráč HC Prostějov, působení v hokejovém klubu
ukončil v dorostenecké
dorosteneckém věku.

15051810484

15040310352

„Příprava je opravdu náročná, podpora musí být velká. Dny se v podstatě
kopírují. Práce, pro mě vaření, Kuba cvičení, společné venčení psa a padáme
únavou do postele. V přípravě jsme téměř bez společenského života, nálady
se stříd
střídají, ale naštěstí jsme schopni vše zvládat bez
hádek.
hádek (úsměv)
Ned
Nedávné mistrovství republiky bylo dlouhé
ale při vyhlašování výsledků se jasně
a náročné,
ná
uk
ukázalo, že to stálo to. Když jsem viděla, jak mu
ppři vědomí, že si právě plní sny, štěstím září oči,
byl to pro mě velice silný zážitek, který mi vynahradil veškeré úsilí. Podporovat ho v jeho
snech budu samozřejmě i nadále.“
Vendula Dobešová
fanpage: www.facebook.com/jakubveselý

se tu nejedná, je potřeba se nominovat na reprezentačním srazu,
který bývá dříve než samotné domácí mistrovství. Možnost by tak
byla až příští jaro. Výhrou na již
zmiňovaném pohárovém klání ve
Zbýšově pro mě skončila letošní
sezóna a následuje tak zasloužený odpočinek.“ (úsměv)
●● Jak je postaráno o vaše zázemí a funguje v physique třeba sponzoring?
„Jako amatérský závodník si vše
hradím sám. Již deset let navštěvuji fitness centrum Remi Sport
a po posledním úspěchu vypadá

15060510586

PROSTĚJOV S blížícím se
létem pomalu shazujeme
přebytečné části oblečení
a poodkrýváme svá více
či méně vypracovaná těla.
Josef
Posilovny se tak před baPOPELKA
zénovou sezónou plní, ale
ne všichni návštěvníci těchto zařízení mají stejný záměr jako
Jakub Veselý, který zastupuje prostějovský region v relativně
nové soutěžní disciplíně na českém území - Physique mužů.
Tato kategorie je pro muže, kteří dávají přednost rozvoji méně svalnaté, ale přesto sportovní, estetické postavě. Nejedná
y,
se jen o fyzickou připravenost, ale také o zdravýý životní styl,
oty. O své úspějenž je hnacím motorem v tvorbě svalové hmoty.
strovského tituchy či tréninkovou dřinu se čerstvý držitel mistrovského
ník.
lu podělil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
V rámci exkluzivního
rozhovoru pro Večerník
se ptal
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RAFTAŘI
TOMI-REMONT
OVLÁDLI
EVROPU
V Bosně už nemuseli dávat pozor na miny, nyní zaútočí na prize money
BANJA LUKA, PROSTĚJOV
Kompletní sestava pro kategorii Masters a trojice juniorů
doplněná o své hodonínské
kolegy reprezentovala oddíl
Tomi-Remont Prostějov na
nedávno skončeném kontinentálním šampionátu šestimístných raftů, který se konal v Bosně a Hercegovině.
A vedli si nadmíru úspěšně,
veteráni se vrátili se čtyřmi
zlatými a jednou stříbrnou
medailí, junioři skončili ve
výsledném pořadí těsně pod
stupni vítězů.

Jiří Možný

„Slalom je naší prioritní disciplínou,
vyhráli jsme jej rozdílem třídy. Sprint
je trochu loterie, jel se na Bílém buku,
nejznámější peřeji řeky Vrbas, která
je známá tím, že se často mění voda.
A zrovna nám se při průjezdu 'zavřela',
takže se loď zpomalila natolik, že nebyla možnost to už vyhrát. Ve všech
ostatních disciplínách jsme vyhráli
a tím získali titul mistrů Evropy,“ jásal
nadšený velitel posádky Tomi-Remontu Zbyněk Netopil.
Právě ve slalomu připravili pořadatelé jedno velké specifikum, a sice
večerní start pod umělým osvětlením. „S něčím takovým jsme se zatím setkali jen na mistrovství Evropy

Bosenská řeka Vrbas dala závodníkům zabrat, členové oddílu Tomi-Remont však
prokázali své zkušenosti a zazářili.
Foto: facebook

v Rakousku, kde si to ale jen nouzově
zkoušeli hasiči. Toto bylo napevno instalované osvětlení. Pro vodáky je to
ale hodně nepříjemné, umělé světlo
řeku přetváří a nejsou tak dokonale
vidět všechny záludnosti. Takže po
vodácké stránce je to spíše nepříjemné, pro diváky ale asi atraktivní,“
komentoval Netopil raritu s tím, že
napřed všechny posádky na zhruba
půlkilometrové trati absolvovaly několik tréninkových jízd.
Ostatní závody se jely klasicky ve dne,
ve stříbrném sprintu zaostali veteráni o osm desetin za druhou českou
posádkou a skončili druzí, v Head To
Head jim to ale oplatili, slalom ovládli
s náskokem plných sto dvaceti sekund,
když soupeři sbírali jednu penalizaci za
druhou, a ve sjezdu byli Prostějováci
o pět sekund lepší. V konečném pořadí tak z toho bylo jasné zlato před další
českou šesticí a zástupci Ruska. „Čekali jsme stupně vítězů a doufali jsme
v ten nejvyšší. Myslím si, že v pozici,
v níž jsme se ocitli, když jsme ruské
a anglické posádky poráželi rozdílem
třídy, tak jsme si po prvním dnu věřili
natolik, že by pro nás druhé místo bylo
zklamáním,“ přiznal Netopil.
Prostějovská výprava se vrátila do
známého prostředí, na stejném místě
se závodilo již před sedmi roky, kdy se
tam taktéž konalo mistrovství Evropy.
„Dá se říci, že to bylo porovnatelné.
Snad jen s tím rozdílem, že před sedmi
roky jsme ještě měli zákaz vystupovat

na pravý břeh řeky, protože tam bylo
zaminované území. Oni nám říkali,
že je to kvůli divoké zvěři, pak jsme si
ale všimli, že všude bylo upozornění
na miny. To už tam letos nebylo, zemi
se podařilo zbavit důsledků války,“
oddechl si zkušený vodák.
Na něco podobného ale byli prostějovští zástupci v minulosti zvyklí, na
Balkáně to bývalo téměř na denním
pořádku. „Pomáhali jsme tam zakládat
raftové asociace, dneska už je ve všech
zemích bývalé Jugoslávie poměrně silná reprezentace. Když jsme tam začali
jezdit po válečných konfliktech, které
se táhly od severu k jihu a byly nekonečné, tak jsme vždy narazili na území,
kde válka skončila, nebo ještě hrozila,
takže to v zásadě pro nás nebylo takové
překvapení,“ přiznal Netopil.
Tentokrát si naopak museli raftaři zvykat na velký zájem ze strany
veřejnosti. „Přímým přenosem
to vysílala televize, břehy byly
plné diváků. Na to nejsme vůbec
zvyklí, my známe spíše nezájem,
pak se člověk může převléct, kde
chce, stejně tak si nafouknout
loď. V davech je to problematické i z hlediska prohlídky trati, na
druhou stranu je to pro propagaci dobře,“ popisoval dlouholetý
doyen prostějovských raftařů.
A právě v Bosně je raftin docela populární sport, navíc se závody konaly
nedaleko druhého největšího města
země, kterým je Banja Luka. „Trať se

Prostějovští zástupci neměli v kategorii Masters konkurenci a stali se mistry
Evropy.
Foto: facebook

nachází na hlavním tahu k moři a bosenský pořadatel dokáže hlavní silnici na dobu závodu uzavřít. Lidé, kteří
jeli na dovolenou, tak buď měli možnost objet to přes kopec, nebo počkat než závody skončí. Tím pádem
bylo pro spoustu lidí zajímavější jít
se podívat než sedět v autě,“ vyprávěl
s tím, že zahlédl i několik Čechů.
Po návratu ze šampionátu, jehož se
mohli zúčastnit jen díky podpoře
firmy Tomi-Remont, následuje
pouze velice malá pauza, již v nejbližších dnech se totiž prostějovští
zástupci vypraví na exkluzivní závody do Turecka. „Našel se tam pořadatel, který hradí několika týmům
Evropy účast. Byli bychom sami proti
sobě, kdybychom tam nejeli, navíc
jsou tam vypsány ještě prize money,
s tím se jinak setkáváme jen v Číně

Stříbro boxerům Prostějova nevyšlo,

rozlučka se BC DTJ ale POVEDLA

PROSTĚJOV S bilancí čtyř výher,
jedné remízy a tří porážek zakončili interligovou sezonu 2014/2015
boxeři BC DTJ Prostějov. Hned
dvakrát se jim podařilo zdolat
slovenskou Dubnici. Poprvé bez
boje, když soupeř nepřijel, podruhé už se oba soupeři střetli a v

jednoznačném poměru 6:2 připadly dílčí bitvy hanáckému celku.
„Utkání hodnotím velice kladně. Potěšil mě výsledek i to, po jakém výkonu
jsme k tomu dospěli. A radost mi udělali i rozhodčí, viděli to správně, to letos
v interlize nebylo zvykem,“ usmíval se
po vítězném zakončení ročníku trenér

prostějovského týmu Petr Novotný.
A spokojen byl o to víc, že s tak hladkým průběhem nepočítal. „To v žádném případě. Ve výhru jsem věřil, ale
ne tak vysokou. A domácí přitom nasadili nejsilnější sestavu, i když neobsadili super těžkou váhu,“ nezastíral kouč.
A co podle něj stálo za tím, že hned to-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

...ještě

+

lik jeho svěřenců (jmenovitě Filip Barák,
Hamo Aperjan, Ondřej Schilder, Miroslav
Šerban, Vladimír Lengál a bez boje Ištván
Benáth) odcházelo z ringu s rukama
nad hlavou? „Bojovali, byli dobře fyzicky
připraveni, šli si za tím a měli silný závěr.
Škoda, že už je konec sezony,“ upozornil
Novotný na rostoucí formu řady borců
a ještě jednou zalitoval chybějících bodů
za porážky v Praze a doma s Nitrou,
právě ty mohly posunout DTJ před Big
Board. „Třetí místo není špatné, ale očekával jsem spíše to druhé. Bohužel nám
nepomohla Nitra, když to pustila Praze,
už jí totiž o nic nešlo. Vrcholí přípravy
na Evropské hry, takže Tanko, Zátorský
a Strnisko vyhráli, zbytek to ale vypustil,“
poznamenal k překvapivé porážce jasného premianta soutěže Petr Novotný.

Pozici uprostřed pětičlenné tabulky
ale považuje za důstojnou a nyní už
pomalu začne přicházet prázdninové
období. „Teď tu bude finále extraligy
v Ostravě, vyvrcholí oblastní soutěž,
bude se konat memoriál v Malackách.
Červenec bude takový přechodný
a letní příprava nám začíná v srpnu,“
podotkl prostějovský kouč, jenž neopomněl poděkovat za podporu všem
sponzorům v čele s městem Prostějov
a Olomouckým krajem.
(jim)

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

P

Skóre

1.
2.
3.
4.
5.

BC Stavbár Nitra
Big Board Praha
BC DTJ Prostějov
BC Dubnica nad Váhom
Górny Slask Gliwice

8
7
8
8
7

94:34
64:48
76:50
44:84
24:88

14
10
9
4
1

Erik Boreček se stal juniorským vicemistrem republiky
RAKOVNÍK, PROSTĚJOV O prvních třech květnových dnech se
v Rakovníku uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů v boxu.
Tohoto klání se ve všech hmotnostních kategoriích zúčastnilo na pět
desítek nejlepších domácích boxerů, mezi nimiž nechyběli ani prostějovští zástupci. V lehké velterové
váze se představil student obchodní
akademie a člen Moravanu Prostějov Erik Boreček, svěřenec Františka Gašparíka si nakonec dokráčel
až pro stříbro. To putování Kamila
Jahy z BC DTJ Prostějov skončilo
hned v prvním kole a jeho oddílový
kolega Pavel Ján nedostal od pořadatelů svolení.
„V průběhu zápasu jsem se cítil velmi
dobře, věděl jsem, že jen pohybem,
technikou a svojí aktivitou můžu
soupeře překvapit, a myslím, že úlohu jsem splnil. Byla to pro mě další
zkušenost a výzvou je porazit tohoto

soupeře na prestižním mezinárodním
turnaji v Třeboni, který se bude konat koncem května. Se zápasem jsem
spokojený, i když mě prohra mrzí.“
ohlížel se za finálovým soubojem Erik
Boreček, jehož ambicemi je probojovat se na mistrovství Evropy. Ještě
předtím se ve svém semifinálovém
zápase Boreček střetl s evropským
semifinalistou v kickboxu Vilémem
Cao z Gambare Olomouc a vyšlo mu
to nad očekávání. Erik splnil všechny
dohodnuté taktické příkazy trenéra
a vybojoval zápas 3:0 na body. Tímto
výsledkem si zajistil postup.
Ve finále dostal Erik zkušeného boxera z SKB Praha Julia Vasila. Zdatný
soupeř, ale ne neznámý. První kolo
začalo agresivním nástupem soupeře,
který vytvářel tlak na Erika, ale prostějovský zástupce byl dobře připravený
jak fyzicky, tak i technicky a soupeřův
počáteční tlak ustál a vyrovnal zápas.
Ve druhém kole se Erikovi podařilo

předvést vrchol svého mistrovského
boxu a svými technickými kousky
přehrál soupeře. Do třetího kola nastoupili oba boxeři s cílem strhnout
vítězství na svou stranu, Erik čistě
bodoval, ale rozhodčí se přiklonili na
stranu pražského rohovníka a přiřkli
mu vítězství 2:1 na body.
„Tak jako zvedli ruku soupeři, mohli
zvednout ruku i Erikovi. Souboj byl
vyrovnaný, ze strany Erika techničtější,“ hodnotil po zápase jeho trenér
František Gašparík společně s radostí,
že byl jeho svěřenec zařazen do reprezentačního výběru České republiky.
Ve stejné hmotnosti do 64 kilogramů
podlehl Kamil Jaha hned na úvod
právě pozdějšímu vítězi Juliu Vasilovi z Prahy a jeho cesta tím skončila.
„I tak se ukázal ve velice dobrém světle, můžeme jeho vystoupení hodnotit jen pozitivně a doufáme, že by se
v budoucnu mohl stát jedním z prostějovských odchovanců v interlize,“

Stříbrný Erik Boreček se svým trenérem Františkem Gašparíkem. Foto: Lenka Kittová

přeje si hlavní trenér mužů BC DTJ
Petr Novotný. A ještě dříve než začalo, tak i skončilo působení Pavla Jána,
jenž se před pár měsíci stal mistrem
republiky mezi kadety. „Pro nízký věk
mu nepovili start, byl by to ale adept

na první místo. Bude mít teprve šestnáct let, zatímco juniorské mistrovství je pro sedmnácti a osmnáctileté.
Podle dřívějších pravidel tam ale
mohl i mistr mezi kadety startovat,“
posteskl si Novotný.
(jim)

a Indii,“ poodhalil Netopil. Vítězná
posádka se tak může těšit celkem na
dva a půl tisíce euro, třetí nejlepší loď
si rozdělí dohromady tisíc euro, což
alespoň pokryje náklady na letenky.
„Pro nás je to nezvyklá událost, když
někam jedeme, tak si musíme zaplatit
veškeré náklady včetně startovného.
Takto jsme startovali v Indii na řece
Ganga a v Číně, kde to jako obvykle
pojali ve velkém. Vždy při otvírání
raftového střediska pozvali nejlepší
týmy světa, aby se porovnaly s místními týmy, které na to ještě neměly,
ale okoukávaly a nechávaly se od nás
trénovat,“ poukázal.
Poté přijdou na řadu další díly Českého poháru a po zakončení domácí sezony dlouhá příprava na světový šampionát, ten hostí na přelomu listopadu
a prosince indonéský ostrov Jáva.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kouèem Kostelce
zùstává Grepl
KostelecnaHané(jim)-Vnedávno
skončeném ročníku přivedl Jiří Grepl kostelecké házenkáře k pátému
místu v druholigové tabulce a v započaté práci bude po návratu k trenérské činnosti pokračovat i nadále.
„Za ten rok se nám podařilo složit
velice slušný mančaft, i herně jsme
na tom byli velice solidně. Když
jsem to na podzim dával dohromady, tak jsem měl velké obavy, ukázalo
se ale, že jsem některým klukům až
tak nevěřil,“ vysvětlil své rozhodnutí
s tím, že by měli pokračovat všichni
stávající hráči a také si už vyhlédl několik posil pro nadcházející ročník.

Nùše judistických
medailí z Kromìøíže
Kroměříž (zg, jim) - Devětt judistů
Sokola I Prostějov z kategorií benjamínků a mladších žáků se v sobotu
16. května zúčastnilo Velké ceny
Kroměříže. Kvalitně obsazený turnaj
se sto osmdesáti startujícími dopadl
pro zástupce Prostějova velmi dobře,
s medailí se totiž vrátili všichni.
V kategorii mladších žáků do
46 kilogramů přivezl zlatou medaili
po skvělém výkonu Matyáš Roubík.
Druhé zlato pro Prostějov získal taktéž bez zaváhání benjamínek David
Zaoral (U9 do 24,9 kilogramů).
Všichni zbývající pak obsadili třetí
místo a získali bronz.
Mezi nejmladšími benjamínky
U9 do 21 kilogramů se to podařilo
Robertu Kryštofovi, v kategorii benjamínků U11 do 46 kilogramů obsadil třetí místo jeho bratr Matyáš Kryštof, v U11 do 27, 30 a 34 kilogramů
byli třetí Jakub Vejmola, Erik Pospíšil
a Pavel Burget.
g Třetí místa získali
i mladší žáci Filip Čépe ve váze do
35 kilogramů a Denis Jelínek v hmotnostní kategorii
kateggorii do 50 kilogramů.
kiloggramů.
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volejbal

Extra dobrá zpráva: na Hané ZŮSTÁVÁ TAKÉ WEISS!
„Kathleen řadím vedle Liannes Simon a Julie Kovářové do osy největších
opor našeho současného družstva,“ mne si ruce Petr Chytil
PROSTĚJOV Každotýdenní seriál oficiálních podpisů nových
smluv mezi volejbalovým oddílem VK AGEL Prostějov a stávajícími členkami jeho hráčského kádru pokračoval dalším dílem.
Tentokrát obnovený kontrakt signovala svým autogramem obzvláště významná plejerka: první nahrávačka Kathleen Weiss!

Marek SONNEVEND
Jednatřicetiletá německá reprezentantka přišla na Hanou loni v létě s
pověstí vynikající tvůrkyně hry, která
národní výběr své země umně dirigovala na cestě za dvěma stříbrnými
medailemi z Mistrovství Evropy. „Věřím, že se s holkama rychle sžijeme a
budeme schopné předvádět kvalitní
volejbal, jímž uděláme radost fanouškům i sobě,“ říkala Weiss po svém
dost pozdním zapojení do přípravy s
„vékáčkem“, které se zrodily právě kvůli

povinnostem v reprezentaci.
Její slova se ukázala jako prorocká
a stoprocentně se naplnila. Pozměněný kádr našeho ženského kolektivu
přitom vůbec nepotřeboval delší čas
k sehrávání, naopak pod vůdcovskou
taktovkou nového nahrávačského esa
brzy začal šlapat po vzoru perfektně seřízeného stroje. Velkou zásluhou malé,
ale nesmírně šikovné Němky senzačně
uspěl v evropské Champions League a
českými soutěžemi prošel bez jediné
porážky. „V mých očích je Katy hlavní
strůjkyní skvělých výkonů, které jsme

Díky podpisu nové smlouvy se ženy VK AGEL budou moci dál opírat o nahrávačské schopnosti skvělé Kathleen Weiss.
Foto: Josef Popelka

v uplynulé sezóně stabilně podávali.
V první řadě excelentně nahrávala,
a to naprosto ze všech pozic, díky jejím schopnostem jsme si mohli dovolit
takové kombinace i akce, jaké Prostějov dosud nikdy nehrával. Prostě
mančaftu otevřela novou dimenzi
herních možností. Navíc je ohrom-

ně hbitá, navzdory svému nižšímu
vzrůstu velice platná na síti, výborná v
poli a maximálně rychlá, díky čemuž
je u každého balónu včas. Že se nám
ji podařilo udržet i pro příští ročník
považuji za výjimečně dobrou zprávu,“
lebedil si Miroslav Čada, kouč prostějovských volejbalistek.

S jeho slovy naprosto souhlasil i klubový šéf. „Já Kathleen řadím vedle
Liannes Simon a Julie Kovářové do
osy největších opor našeho současného družstva. Dokonce si myslím,
že právě ona je klíčovou, nejspíš
úplně nejdůležitější členkou týmu.
Tvoří totiž hru, a to z mého pohledu
zcela vynikajícím způsobem. Jsem
přesvědčen o tom, že tak špičkovou
nahrávačku nejvyšší mezinárodní úrovně jsme dosud ještě nikdy
neměli. Při vší úctě ke všem předchozím ženám na tomhle postu,“
zdůraznil předseda správní rady VK
AGEL Prostějov Petr Chytil a dodal:
„Setrvání Weiss v našich službách tudíž vidím coby stěžejní předpoklad k
tomu, aby nová sezóna mohla být
podobně úspěšná jako ta minulá.“

CHYSTÁME

Startovní pole evropské Ligy mistryň už je známo

SPECIÁL!

Nejprestižnější soutěž hlásí rozšíření o kvarteto celků!

A i letos
Ani
l
nebudete
b d ochuzeni
h
i o ohlédhléd
nutí za další sezónou v podání prostějovského volejbalového klubu,
která byla vpravdě historická. "A"-tým VK AGEL obhájil mistrovský
titul i Český pohár a uspěl také v evropské Lize mistryň. Z mládežnických výsledků vyniká pochopitelně
premiérový titulek kadetek.
To vše, ale jako tradičně i spoustu
dalšího navíc najdete ve speciální
příloze PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která bude součástí vydání 22. června 2015.
NEZAPOMEŇTE SI ZAJISTIT
NEJČTENĚJŠÍ REGIONÁLNÍ

PERIODIKUM!

LUXEMBOURG, PROSTĚJOV
S měsíčním předstihem před slavnostním losováním byli v hlavním
městě Lucemburska oznámeni
Evropskou volejbalovou federací
účastníci CEV DenizBank Champions League mužů i žen 2015/2016.
Mezi družstvy kategorie něžného
pohlaví nechybí už poosmé za sebou
VK AGEL Prostějov, o čemž Večerník informoval před několika týdny.
Zajímavostí ale je, že Ligu mistryň bude
v novém ročníku nakonec hrát čtyřiadvacet týmů, to znamená o čtyři víc než

v uplynulé sezóně. Tím pádem ze šesti
základních skupin postoupí do play off
jen dva první celky každé grupy plus
jediný mančaft s nejlepší bilancí na třetích místech. „Dostat se do vyřazovací
fáze tak bude ještě mnohem těžší než
naposledy, kdy jsme senzačně nechali
za sebou favorizovanou Rabitu Baku
a prošli dál právě ze třetí pozice. Tentokrát je postupový klíč o poznání tvrdší,
chtělo by to mít aspoň trochu štěstí při
losu,“ odtušil Miroslav Čada, hlavní trenér „Agelek“.
V osudí pochopitelně nebudou chybět tradiční velkokluby Fenerbahce,
Vakifbank a Eczacibasi z tureckého
Termíny utkání ve skupinách:
1. kolo - 27. až 29. října, 2. kolo 10. až 12. listopadu, 3. kolo - 24.
až 26. listopadu, 4. kolo - 8. až 10.
prosince, 5. kolo - 19. až 21. ledna,
6. kolo - 27. ledna.

Istanbulu, rovněž tři zástupci ázerbájdžánského Baku Telekom (dosud
Rabita), Azerrail a Lokomotiv, ruská
Dynama z Kazaně i Moskvy a další
spolufavorité z Itálie, Francie či Polska.
Na druhou stranu mezi zúčastněnými
kolektivy figurují též papírově hratelné
kolektivy, například slovinský Kamnik, srbský Bělehrad, rumunská Blaj,
německý Stuttgart nebo francouzské
Le Cannet. „Samozřejmě vždy záleží na mnoha různých okolnostech,

ale při zvýšeném počtu účastníků by
i přesun ze třetí příčky do čtvrtfinále
CEV Cupu znamenal velký úspěch.
Uvidíme začátkem července po losování, které naznačí víc. My sami za sebe
nemůžeme udělat nic jiného, než stejně
jako loni postavit co nejsilnější družstvo
a předvádět co nejkvalitnější výkony,“
připojil Čada.
Losování nejprestižnější evropské
soutěže se uskuteční tradičně ve Víd(son)
ni a to v pátek 3. července.

Týmy CEV DenizBank Champions League žen 2015-2016

Telekom Baku, Lokomotiv Baku, Azerrail Baku (všechny Ázerbájdžán), VK
AGEL Prostějov (Česká republika), RC Cannes, Rocheville Le Cannet
(oba Francie), SC Drážďany, Allianz MTV Stuttgart (oba Německo), Pomi
Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Nordmeccanica Piacenza (všechny Itálie), Chemik Police, PGE Atom Trefl Sopoty, Impel Wroclaw (všechny
Polsko), CS Volei Alba Blaj (Rumunsko), Dynamo Kazaň, Dynamo Moskva,
Uraločka NTMK Jekatěrinburg (všechny Rusko), Calcit Kamnik (Slovinsko),
Vizura Bělehrad (Srbsko), Volero Curych (Švýcarsko), Fenerbahce Grundig
Istanbul, VakifBank Istanbul, Eczacibasi VitrA Istanbul (všechny Turecko).

Další opora podepsala novou smlouvu: PROSTĚJOV HOSTIL

oznámeno setrvání Sonji Borovinšek! BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ ČP JUNIOREK

Velezkušená blokařka Sonja Borovinšek je další hráčkou,
která zůstává v prostějovských volejbalových službách.
Foto: archív Večerníku

PROSTĚJOV Už jistých jmen do party volejbalistek
VK AGEL Prostějov pro další sezónu každým týdnem
neustále přibývá. Po Michaele Zatloukalové, Barboře
Gambové, Solange Soares, Tatsianě Markevich a Kathleen Weiss je šestou oznámenou členkou hráčského
kádru 2015/2016 Sonja Borovinšek, s níž vedení nejlepšího českého klubu podepsalo novou smlouvu.
Slovinská reprezentační blokařka je společně s kapitánkou
Soli nejzkušenější plejerkou týmu, ve svých čtyřiatřiceti letech patřila během uplynulého ročníku pevně do základní
sestavy. A zatímco ve své předchozí kariéře poměrně často
měnila oddílová působiště i v různých zemích, na Hané teď
zůstává již třetím rokem za sebou. „Nerada porovnávám, ale
musím říct, že v Prostějově všechno funguje výborně a zdejší angažmá i prostředí se vším všudy mi opravdu přirostlo
k srdci. Navíc jsme tady vytvořily skvělou hráčskou partu
a hrajeme velmi kvalitní volejbal, což člověka mnohem víc
drží na jednom místě,“ říkala během svého druhého roku
v barvách „vékáčka“ Sonja Borovinšek.
Kouč prostějovských Agelek si ji nemůže vynachválit. „Sonja možná není tak výraznou individualitou
jako některé jiné opory našeho družstva a na hřišti většinou není tolik vidět, ale přitom má také obrovský herní přínos. Hlavně je nesmírně spolehlivá
a vyrovnaná, v každém utkání dokáže odvést minimálně
standardní výkon bez větších výkyvů. Díky spoustě nabraných zkušeností je dostatečně ostřílená, svým klidem pozitivně působí na kolektiv a zároveň pořád stíhá ve všech
činnostech,“ vypočítal Miroslav Čada důvody, proč je rád
za setrvání Slovinky v mančaftu.
Především závěr nedávno skončené sezóny vyšel Borovinšek na jedničku, když se v extraligovém play off stala
jednou z nejčastěji bodujících žen celé soutěže. „Jasně
ukázala, že stále má na nejvyšší mezinárodní úroveň.
Hlavní trenér Mirek Čada ji dál chtěl, ona chtěla zůstat
u nás, a tudíž nebylo co řešit. K oboustranné spokojenosti jsme uzavřeli nový kontrakt a já Sonje přeju, ať zůstane
zdravá a v našem dresu nadále předvádí tak dobrý volejbal jako dosud,“ připojil předseda správní rady VK AGEL
Petr Chytil.
(son)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nový kondièní
trenér zatím ne
Prostějov (son) - Už před více než
měsícem jsme informovali o tom,
že v realizačním týmu „A“-družstva žen VK AGEL Prostějov dojde k jedné změně, neboť na místě
kondiční trenérky končí těhotná
Michaela Jelínková. A Večerník
už také ví, že místo ní by měl přijít
uznávaný odborník ze Slovenska.
Jeho přesná totožnost však stále
není známa. „Tuhle záležitost jsme
ještě neuzavřeli. Všechno je na dobré cestě, ale jednání dosud pokračují a definitivní dohoda pořád
není hotová. Jakmile bude, hned
se to dozvíte,“ upřesnil
p
hlavní kouč
našich volejbalistek Miroslav Čada.
Podstatné je, aby nový specialista
na fyzickou kondici nastoupil společně s hanáckým týmem zkraje
srpna do přípravy na další sezónu
2015/2016.
Dvoøáèková ve
výbìru Lvíèat ÈR
Prostějov (son) - Mnoho svých
zástupkyň má prostějovský volejbalový
j
ý oddíl v reprezentačních
p
týmech České republiky mládežnických kategorií. Platí to rovněž
o žákovském výběru Lvíčat, kde
však na rozdíl od národních kolektivů juniorek a kadetek s více
členkami VK figuruje momentálně
jediná Agelka.
Je jí nahrávačka Klára Dvořáčková,
kapitánka starších žákyň vékáčka
z uplynulého soutěžního ročníku. „Klára je na svůj věk už velmi
šikovná volejbalistka a navíc přirozená tahounka, být v žákovské
reprezentaci si naprosto zaslouží.
A věřím, že časem se do družstva
Lvíčat prosadí i další holky z našeho klubu. Dobrých s nesporným
potenciálem jich totiž máme víc,“
zauvažoval šéftrenér mládeže VK
AGEL Prostějov
j Jaroslav Matěj.j
Dívčí kolektiv ČR „U15“ má
v letošním kalendářním roce za sebou již pět soustředění: od 16. do
19. února, 15. až 18. března, od
7. do 10. dubna, 18. až 21. května
pokaždé v Brandýse nad Labem
ačerstvěmezi2.a7.červnemvDolní
Čermné a Lanškrounu. Klára mezi
svěřenkami kouče Aleše Nováka
s jedinou výjimkou zatím nikdy
nechyběla a v nároďáku do patnácti
let si buduje pevnou pozici.
Pøedstaven nový
míè pro beach

Vysmáté mládí. Čtyři nejlepší dvojice beachvolejbalového turnaje Českého poháru
juniorek v Prostějově měly důvod k radosti.
Foto: Josef Korhoň.

PROSTĚJOV Tak jako každý rok
i letos uspořádal oddíl Beach
Sport Prostějov oblastní turnaj
Českého poháru juniorek v plážovém volejbalu. Proběhl v sobotu
30. května tradičně na dvorcích
areálu u aquaparku a vítězství si
z něj odnesla dvojice Daniela Resová, Šarlota Svobodová.
„Místo původně přihlášených šestnácti párů se nakonec zúčastnilo jen patnáct, neboť nejvýše nasazené Kotlasová se Štochlovou uspěly v páteční
kvalifikaci o postup do turnaje vyšší
kategorie v Brně a logicky daly přednost jemu,“ vysvětlil na úvod ředitel
prostějovského ČP Josef Korhoň.
Hanácké klání potkala i částečná nepřízeň počasí. „Začali jsme na třech
kurtech za krásného svitu slunce. Po
odehrání základních skupin se ale přehnala bouřková fronta a holky se tak
během čtvrtfinálových zápasů musely vyrovnat s velmi nepříjemným
chladem i deštěm,“ popsal Korhoň.

Naštěstí se pak „matka Příroda“
umoudřila. „Na posledních šest utkání se opět vyjasnilo a diváci mohli
sledovat bojovný výkon dua Kristýna
Michalčíková, Tereza Jelínková, jež
v duelu o třetí místo porazily sestry
Kláru a Elišku Trunečkovy 19:17
v rozhodujícím tiebreaku. Naopak závěrečné finále bylo jednoznačnou záležitostí Resové se Svobodovou, které
hladce 21:10 a 21:17 přehrály druhou
nejvýš nasazenou dvojici Michaela
Kroupová, Miroslava Dunárová,“ informoval šéf akce.
Domácí zástupkyně Tereza Baláková
s Terezou Slavíkovou z VK AGEL
Prostějov obsadily po čtvrtfinálovém
vyřazení dělenou pátou příčku. „Celkově se turnaj moc vydařil a za jeho
hladký průběh chci poděkovat rozhodčím, sběračkám míčů z řad mládežnic VK AGEL i dobrovolníkům
z pořádajícího klubu Beach Sport
Prostějov,“ zdůraznil Korhoň na
(son)
závěr.

Koneèné poøadí turnaje ÈP juniorek v Prostìjovì
1. Resová, Svobodová, 2. Kroupová, Dunárová, 3. Michalčíková, Jelínková,
4. Trunečková, Trunečková, 5. Baláková, Slavíková a Bukvaldová, Lepková
a Šikralová, Muchová a Šotkovská, Černíková.

Prostějov (son) - Firma GALA
cobyy jjeden z hlavních ppartnerů
Českého volejbalového svazu
vyrobila, oficiálně představila
a dokonce již předala do zápasového užívání nový míč pro plážový volejbal. Má název Smash Plus
a premiérově
p
byl
y ppoužit během
nedávných turnajů Českého poháru mužů i žen v Pňově a Brně.
„Balón je ručně šitý, určený pro
oficiální soutěže beachvolejbalu
j
řízené ČVS a odpovídá oficiálním
požadavkům FIVB. Povrchový
materiál je ze syntetické polyuretanové usně na podkladě micro
fiber. Vzdušnice je butyl kaučuková,“ stojíj v ppopisu
p na webových
ý
stránkách Českého volejbalového
svazu. Zajímavá je kombinace bílé,
žluté a červené barvy, která vypadá
po designové stránce dost vkusně
i lákavě. Herní vlastnosti nového
beachvolejbalového míče budou
uživatelé teprve důvěrněji poznávat časem.

Pondělí 8. června 2015
www.vecernikpv.cz
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„Nehodláme se pouštět do finančních dostihů,“ říká ORLI SHÁNÍ PIVOTA
k přestupům generální manažer Ariete Petr Fridrich
p
„Myslím si, že na tomto postu
máme
dobré hráče. Vrátil se Dokoupil a výkony Ondřejee Peterky i Marka Sehnala
inulé sezony hodně nahošly během minulé
ch nebudou problémy.“
ru. Na křídlech
●● Máte už představu, jak bude
tní příprava?
probíhat letní
„Tréninkový dril zahájíme v srpnu, ale
ín jsme ještě nestanovili.
přesný termín
V každém případě nás čeká týdenní
soustředění av
a v plánu jsou pochopitelně
né zápasy. Předpokládám,
také přípravné
me devět utkání. Sezonu
že odehrajeme
●● Chybělo něco k ještě větší spo- „Tři podkošové hráče máme, takže pak zahájímee na začátku října, kdy buuperpohár s Nymburkem.
potřebujeme získat ještě jednoho a deme hrát Superpohár
kojenosti?
„Mohli bychom stále litovat porážky toho během léta přivedeme. Uvědo- Bude to pro nás prestižní zápas.“
ve třetím semifinále, kdy jsme přišli o
postup do boje o titul. Ale to už je pryč.
Vzhledem k přesunům v jednotlivých týmech
Ve sportu nikdy nic nevyjde stoprocentně. Máme dvě medaile a to opravnebudeme v lize patřit mezi největší aspiranty
du není málo.
na stupně vítězů. I tak nechceme hrát o udržení,
●● Klub opět opouští některé opory. Zvykáte si, že musíte opakovaně
nebo ve středu tabulky, ale znovu o medaile!
sestavu doplňovat?
„Vnímáme to jako realitu. Nehodláme
astní představu, s jakým
se pouštět do nějakých finančních do- mujeme si, že nahradit takové opory ●● Máte vlastní
ete do příští sezostihů. Toto není cesta, kterou chceme nebude snadné, ale uděláme, co bude cílem půjdete
jít. Přeplácet hráče nebudeme, proto v našich silách. Současně je však třeba ny?
dochází k přestupům. Zdá se, že po říct, že Jan Tomanec a David Šteffel „Vzhledem k přesunům
ch týmech nePandulovi s Kohoutem mají namířeno jsou hodně kvalitní hráči a určitě to v jednotlivých
ize patřit mezi
budeme v lize
do Pardubic i Nečas a Švrdlík, ale s tím během příští sezony potvrdí.“
●● Kromě zmíněné dvojice opor největší aspiranty
iranty na stupně vítězů.
bohužel nic nenaděláme...“
●● Jak chcete zacelit mezeru po odešel také Mrviš a Talley. Nebu- Rozhodně se chceme v tabulce pozmíněných pivotech?
dete mít problémy na křídlech?
hybovat v horní polovině a v play

PROSTĚJOV Také po poslední sezoně mohla v kancelářích prostějovských basketbalistů zavládnout spokojenost. Tým Orlů
se prosadil mezi nejlepší v obou nejvýznamnějších soutěžích
a potvrdil pozici jednoho z nejlepších domácích klubů.
„Nemáme se za co stydět. Bronzová medaile z ligy a triumf
v Českém poháru - to je přece skvělá vizitka,“ tvrdí v exkluzivním interview pro Večerník generální manažer Ariete Prostějov
Petr Fridrich. Co jej nyní přece
exkluzivní rozhovor
jen mrzí, je snad pouze pokrapro Večerník
čující exodus hráčů na východ
Ladislav VALNÝ
Čech...

“

PROSTĚJOV Posilu na post pivota
bude v letní pauze shánět vedení Ariete Prostějov. Po sezoně, kterou klub
zakončil ziskem bronzové ligové meoff se ppokusíme zaútočit. Nechce- daile, tým opustil nejlepší obránce lime hrát o udržení, nebo ve středu ggové soutěže Radek Nečas a také Kamil Švrdlík, o čemž už Večerník jako
tabulky. Naším přáním je znovu m
p
první informoval v minulém vydání.
bojovat o medaile!“
N
Navrátilec z Turecka sice Orlům pom
mohl k vítězství v pohárové soutěži,
aani on ale na Hané nezůstane.
„„Nedali se udržet. Máme omezené
m
možnosti a budeme muset pod koš
hhledat jiného hráče,“ potvrdil předseda
pprostějovského klubu Ivan Pospíšil.
P
Podle dostupných informací není vylloučeno, že oba pivoti budou v příštím
rročníku Kooperativa NBL nastupovat
v dresu východočeských Pardubic. „To
uuž by tam měli prakticky celou naši pětkku,“ poznamenal nostalgicky Pospíšil.
V podkošovém území budou i nadále
ooperovat Jan Tomanec a David Šteffel.
V
Větší prostor na palubovce dostane
M
Martin Novák. „Jednoho podkošovéhho basketbalistu ještě chceme. Některá
jjednání už proběhla, ale není to jednnoduché. Musíme vycházet z našich
m
možností. Navíc na trhu je vysokých
hhráčů málo,“ přibližuje problematiku
ppři shánění pivotů Pospíšil.
T
Také z tohoto důvodu nechce šéf prosttějovského Ariete nic uspěchat a bude
ppečlivě studovat nabídky hráčských
aagentů. „Může se stát, že se rozhodnem
me třeba až v průběhu srpna. Čas nás
aale příliš netlačí, nemusíme se rozhoFoto: Josef Popelka d
dovat v průběhu týdne.“

V minulých sezonách šel Prostějov
z pohledu složení sestavy česko-slovenskou cestou. Jedinou výjimkou byl
v posledních letech Dylan Talley ze
Spojených států amerických, který byl
v sestavě právě skončeného ročníku.
„Pravdou je, že bychom v týmu nejraději přivítali českého nebo slovenského hráče. Ale ti nejsou, nebo mají
velké finanční představy. Vůbec proto
nemůžu vyloučit, že se podíváme
po zahraniční posile. V dnešní době
jsou navíc cizinci levnější, než domácí
basketbalisté a to má také svoji váhu,“
říká Pospíšil, který dopředu nechce
vyloučit ani poslední možnou variantu. „Pokud nebude k dispozici kvalitní
a cenově přijatelný hráč, může se stát,
že půjdeme do sezony se třemi hráči
a posílíme se v průběhu přestupního
termínu,“ naznačil jednu z možností
Pospíšil.
Další přestupové variace v kádru úřadujícího vítěze Českého poháru nejsou
v plánu. „Tým by měl jít do nové sezóny
ve stávající podobě,“ potvrdil předseda
prostějovského Ariete.

souèasná podoba
kádru ariete prostìjov
Rozehrávači: Roman Marko, Radovan Kouřil, Adam Goga
Křídla: Pavel Slezák, Petr Dokoupil
(přestup z Opavy), Ondřej Peterka,
Marek Sehnal, František Váňa, Martin Nábělek
Pivoti: David Šteffel, Jan Tomanec,
Martin Novák

XXIV. ROČNÍK HANÁCKÉ VOLEJBALOVÉ LIGY VYHRÁL TÝM JUŘU BOLÍ VLASY,

VE FINÁLE PORAZIL VÝBĚR TJ HANÁ METAL
PROSTĚJOV Závěrečnými boji play off vyvrcholila Hanácká volejbalová liga smíšených družstev 2014/2015 hraná kompletně
v hale RG a ZŠ města Prostějov ve Studentské ulici. Z konečného
vítězství se radoval kolektiv Juřu bolí vlasy, stříbro získal obhájce
titulu TJ Haná Metal Prostějov a bronz připadl Čučkynům.

MAREK SONNEVEND
Uplynulý ročník HVL měl přitom
nejednu zvláštnost. Tou první byly
prapodivné názvy týmů, které se dostaly do popředí celkového pořadí.
Dalo by se s nadsázkou říct, že čím
„pitomější“ název, tím lepší umístění...
V druhé řadě pak bylo zvláštní, že v některých případech rozdělení družstev
či odchod některých hráčů do nových
mančaftů neznamenal ani pro jednu
skupinku zkázu. Naopak přinesl spíš

synergický efekt, neboť nově vzniklé
ekipy zlepšily své výsledky. Obvyklost
vyhlášení výsledků pak na závěr narušilo prohlášení předsedy SK HVL
Prostějov Jana Zatloukala, který sdělil,
že příští ročník bude ve vedení této
nejstarší smíšené volejbalové soutěže
v ČR jeho posledním. Po deseti letech
totiž opustí do té doby neochvějnou
pozici a soutěž si tak bude muset poradit s těžkým úkolem, kdo tohle těžké
břemeno čítající okolo 800 členů ponese dál. Ale pojďme popořadě.

KONEÈNÉ POØADÍ HVL 2014/15
1. Juřu bolí vlasy
2. TJ Haná Metal Prostějov
3. Čučkyni
4. Glauber R
5. Našrot
6. Sportovní klub K2 A
7. VK Vrbátky
8. Panteři
9. Glauber
10. Kosti
11. Lazam Vyškov
12. Debakl Team
13. Reálka
14. Sokol Smržice
15. Hematom

16. Sokol I Elán
17. Kaktusáři
18. SK Čunín
19. Galaxie
20. Premiéra
21. Mosambik
22. Sportovní klub K2 D
23. Volej „93“
24. El Gibon
25. FÉNIX
26. Tučňáci
27. Raubíři
28. TJ Sokol Přemyslovice
29. až 30. Keho! a Sexmeralda Prostějov
(nedokončili soutěž)

XXIV. ročník začal v září minulého
roku svou kvalifikací a pokračoval
sedmi řádnými koly. O minulém víkendu pak vyvrcholil finálovým play
off, v němž se o celkové pořadí družstva porvala ve čtyřech k.o. pavoucích. Ač v něm jsou možné opravy,
veškerá volejbalová sranda končí za
branami semifinále, kde už jde o vše,
prohra i dlouhodobě prvního týmu
znamená konec šancí na prvenství.
V sobotu se hrála utkání o 16. až 30.
pozici. Ačkoliv se jedná zdánlivě o neatraktivní umístění a vedením SK bylo
dřívější dělení na první a druhou ligu
dávno zrušeno, stále se má v povědomí
za to, že se hraje o vítěze nižší soutěže.
V tomto ohledu se pak atraktivita jednotlivých střetnutí vůbec nevytrácí.
Otázkou bylo, zda neoficiální vítězství
v daném ohledu urvou mladší výběry,
nebo si neporazitelnost udrží ostřílení
matadoři. I v tomto je HVL jedinečná, když v jednom kolektivu narazíte
na pětapadesátníka, kterému nahrává
sotva rozpučelá dívka. Tehdy nejvíce
na povrch vyvěrá přesvědčení, že volejbal je krásný sport a dokáže být atraktivní pro každého. Loňský výsledkový
scénář se letos neopakoval a vítězem
3. pavouka se tudíž stalo družstvo Sokol
I Elán kroutící v soutěži už třetí dekádu. V nejnižším 4. pavouku pak svou
neochvějnou pozici kvalitních plejerů
prokázal Volej 93. Ukazuje se, že obava

některých jedinců, že v pozdějším sportovním věku nebudou stačit mladším
a že je třeba založit již veteránskou
odnož HVL, se zatím jeví jako lichá.
Zato v prvním a druhém pavouku, jehož duely se hrály v neděli 17. května,
bylo mladických emocí až nadbytek,
letošní finálový den tak nebyl prostý
podbíhání hráčů pod sítí a dokonce
i jadrná slova z úst krásných dívek neznamenala bohužel výjimku. Jakmile
vkročil zdánlivě poklidný ročník do fáze
vabank, změnil se místy v boj na život
a na smrt. Ve druhém pavouku se nakonec z triumfu radovalo družstvo Glauber,
které porazilo prostějovské Kosti a skončilo tak celkově deváté. V boji o 7. místo
byly úspěšnější VK Vrbátky, když kontumačně porazily oslabené Pantery. Mezi
Našrotem a Sportovním klubem K2 A,
jelikož obsadili stejnou úroveň pavouka,
rozhodl poměr vyhraných a prohraných
setů ve finálovém dni a přerovský Našrot
tak obsadil 5. post. V bitvě o bronz byl
méně úspěšný Glauber R, který podlehl Čučkynům 1:2. Posledním utkáním
letošní sezóny a vyvrcholením celoročního snažení se poté stalo finále mezi
domácími TJ Haná Metal Prostějov
a celomoravským konglomerátem Juřu
bolí vlasy. Ačkoliv výběr Haná Metal
v prvním setu podlehl vysoko 15:25, nástup do druhé sady vyšel výborně střídajícímu Bronislavu Khýrovi, který - ač se
v tomto roce projevoval již více v dál-

Foto: Marek Sonnevend

kovém běhu - dostál cti kapitánské role
a pro svůj tým vykřesal naději do tiebreaku. V něm se však znovu opakovala situace z úvodu zápasu, a byť prostějovský
mančaft dotáhl na 9:12, nakonec si konečné vítězství v soutěži zajistilo družstvo Juřu
bolí vlasy poměrem 2:1 (15, -18, 11).
Premianti si kromě dalších cen odnesli i cenu hlavní věnovanou Cestovní kanceláří VLHA, kterou byl turistický zájezd do italských Dolomit.
Celý rok HVL finančně podporovaly
rovněž Statutární město Prostějov
a Olomoucký kraj.
K průběhu čerstvě skončené Hanácké
volejbalové ligy 2014-2015 se vyjádřil
její předseda Jan Zatloukal. „Nakonec
jsem s touto sezónou spokojený. Určité události v mém životě mě přiměly
k rozhodnutí, že to bylo hezkých devět
ročníků, ale že desátý bude příští rok
můj poslední. Jsem vlastně rád, že se
i tento devátý nakonec podařilo dokon-

čit. Pokud si mám z něj odnést nějakou
vzpomínku, vybavuji si sobotní vyhlášení vítězů, které jsem započal slovy:
Skončil nám XXIV. ročník Hanácké
volejbalové ligy. Příští rok budeme mít
za sebou čtvrtstoletí. Po dořeknutí této
věty započal na hale houfný potlesk
a já byl překvapen, protože jsem ho
v dané části vyhlášení nečekal. Bylo to
spontánní a šlo o vyjádření respektu
k tomuhle velkému dílu, které se podařilo mým předchůdcům odstartovat.
A co je ještě krásnější, máme zde i hráčku, která aktivně absolvovala kompletních čtyřiadvacet let HVL a vůbec byste
to na ní nepoznali! Pořád je to nesmírně
hezká ženská,“ sdělil se smíchem Zatloukal a dodal: „Nechci, abych po
skončení příští sezóny zhasnul a nikdo
po mně v září již nerozsvítil. Soutěž,
která má čtvrtinu století za sebou a osm
stovek lidí v členské základně, si své pokračování jistě zaslouží.“

VÝSLEDKY PLAY OFF HVL 2014/15
Skupina o 1. až 8. místo

Skupina o 9. až 15. místo

Skupina o 16. až 23. místo

Skupina o 24. až 30. místo

1. kolo play off: Čučkyni – VK Vrbátky 2:0 (17, 17), TJ
Haná Metal Prostějov – Panteři 2:0 kontumačně, Juřu bolí
vlasy – Glauber R 2:1 (-22, 22, 19), Sportovní klub K2 A –
Našrot 0:2 (-18, -18).
2. kolo play off - vítězové: Čučkyni – Našrot 2:1 (20, -16,
17), TJ Haná Metal Prostějov – Juřu bolí vlasy 2:1 (-27, 21,
10).
2. kolo play off - poražení: Glauber R – Panteři 2:0 kontumačně, Sportovní klub K2 A – VK Vrbátky 2:0 (18, 16).
3. kolo play off - o semifinále: Glauber R – Našrot 2:0 (28,
26), Juřu bolí vlasy – Sportovní klub K2 A 2:0 (13, 13).
Utkání o 7. Místo: VK Vrbátky – Panteři 2:0 kontumačně.
Semifinále: Juřu bolí vlasy - Čučkyni 2:0 (25, 21), TJ Haná
Metal Prostějov – Glauber R 2:0 (21, 19).
Utkání o 3. Místo: Čučkyni – Glauber R 2:1 (25, -23, 10).
Finále: Juřu bolí vlasy – TJ Haná Metal Prostějov 2:1 (15,
-18, 11).

1. kolo play off: Glauber volný los, Lazam Vyškov –
Hematom 2:0 (16, 17), Kosti – Reálka 2:0 (19, 18),
Sokol Smržice – Debakl Team 0:2 (-13, -18).
2. kolo play off – vítězové: Glauber – Debakl Team
2:0 (14, 16), Kosti – Lazam Vyškov 2:1 (23, -15, 13).
2. kolo play off - poražení: Reálka – Hematom 2:0
kontumačně, Sokol Smržice volný los.
3. kolo play off - o semifinále: Debakl Team – Reálka 2:1 (24, -14, 6), Lazam Vyškov – Sokol Smržice
2:0 (18, 16).
Utkání o 14. místo: Sokol Smržice – Hematom 2:0
kontumačně.
Semifinále: Glauber – Lazam Vyškov 2:1 (-22, 18,
10), Kosti – Debakl Team 2:1 (25, -23, 7).
Utkání o 11. místo: Lazam Vyškov – Debakl Team 2:0
(13, 19).
Finále o 9. místo: Glauber – Kosti 2:0 (19, 18).

1. kolo play off: Sokol I Elán – Sportovní klub K2 D 2:0
(24, 16), Premiéra – Galaxie 0:2 (-20, -20), Sexmeralda
Prostějov - Mosambik 0:2 (-22, -22), Kaktusáři – SK Čunín 1:2 (-21, 20, -12).
2. kolo play off - vítězové: SK Čunín – Sokol I Elán 2:0 (23,
22), Galaxie – Mosambik 2:0 (20, 13).
2. kolo play off - poražení: Premiéra – Sexmeralda Prostějov 2:0 (16, 17), Kaktusáři – Sportovní klub K2 D 2:0 (6,
21).
3. kolo play off - o semifinále: Sokol I Elán – Premiéra 2:1
(-21, 17, 18), Kaktusáři – Mosambik 2:0 (17, 20).
Utkání o 22. místo: Sportovní klub K2 D – Sexmeralda
Prostějov 2:0 kontumačně.
Semifinále: Kaktusáři – SK Čunín 2:0 (17, 18), Sokol I
Elán – Galaxie 2:0 (20, 15).
Utkání o 18. místo: SK Čunín – Galaxie 2:0 (23, 18).
Finále o 16. místo: Sokol I Elán – Kaktusáři 2:0 (26, 19).

1. kolo play off: El Gibon volný los, Volej „93“ - TJ
Sokol Přemyslovice 2:0 (20, 15), Keho! - FÉNIX 2:0
(20, 16), Tučňáci – Raubíři 2:0 (23, 16).
2. kolo play off - vítězové: El Gibon - Tučňáci 2:0
(22, 16), Keho! - Volej „93“ 2:0 (16, 17).
2. kolo play off - poražení: FÉNIX - TJ Sokol Přemyslovice 2:0 (14, 15), Raubíři volný los.
3. kolo play off - o semifinále: FÉNIX - Tučňáci 2:1
(21, -23, 16).
Utkání o 29. místo: Raubíři – TJ Sokol Přemyslovice
2:0 (9, 12).
Semifinále: Volej „93“ – El Gibon 2:0 (18, 15), Keho!
– FÉNIX 2:0 (17, 12).
Utkání o 26. místo: El Gibon – FÉNIX 2:0 (21, 17).
Finále o 24. místo: Volej „93“ – Keho! 2:0 kontumačně.
www.vecernikpv.cz
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Struktura i jízdní řád krajské kopané zůstává neměnný

Někteří trenéři totiž upozorňují, že začínat soutěže v polovině srpna je příliš
brzy a úvodní dějství jsou poznamenány dovolenými, jiní apelují na zrušení
kol uprostřed týdne, kdy jsou hráči na
školách či v práci a složit sestavu je na
amatérské úrovni mnohem složitější

než o víkendu. Žádnou z těchto výtek
ovšem členové Sportovně-technické
komise O KFS neschválili a pojede se
podle stávajícího schématu...
„U těchto soutěží jsou středy zbytečné.
Spousta kluků je pryč a pak jsou zápasy
zbytečně neregulérní. Nám takto na

podzim chyběl Honza Nečas, jenž byl v
Rakousku, a dva studenti, bylo to znát.
Pokud mužstvo nemá široký vyrovnaný
kádr, nemůže dát dohromady adekvátní jedenáctku,“ nesouhlasí se současnými zvyklostmi Ivo Gottwald, hlavní
trenér Kralic na Hané. Velice podobně
se již delší čas vyjadřuje také konický
hrající asistent Radek Řehák. Ani ho
příliš nenadchlo, že se pro nadcházející
podzim nic nemění. „Je potřeba říct, že
zatím ještě nejsme zachráněni a není
jisté, jestli se nás středy budou týkat,
ale je to holý nesmysl. Vždyť se jedná o
amatérskou soutěž postavenou na hráčích chodících do práce nebo na školy
mimo bydliště,“ podotkl.
Na svazu ale pro něco podobného zatím pochopení nemají. „Dvě
středy jsou nyní nutné, jinak by nastal problém vše poklidně dohrát.
A kluby s tím dopředu počítají, navíc
v krajském přeboru by už měly mít
takovou úroveň, aby je to neohrozilo. Je potřeba nechat si prostor, abychom mohli začít na jaře až v dubnu

Termínová listina - podzim 2015
Olomoucký krajský fotbalový svaz
Hrací den Datum Úřední začátek KP muži I.třídy muži KP dorost KS“A“ dorost KP žáci Přípravka
NE
9.8.2015
16.30
1
1
1
1
NE
16.8.2015
16.30
2
2
2
2
NE
23.8.2015
16.30
3
3
3
3
3
1
NE
30.8.2015
16.30
4
4
4
4
4
2
ST
2.9.2015
17.30
14
NE
6.9.2015
16.30
5
5
5
5
5
3
ST
9.9.2015 15.30 -17.00
1
NE
13.9.2015
16.00
6
6
6
6
6
4
NE
20.9.2015
16.00
7
7
7
7
7
5
ST
23.9.2015
16.00
15
NE
27.9.2015
16.00
8
8
8
8
8
6
ST
30.9.2015 15.30 -17.00
2
NE
4.10.2015
15.30
9
9
9
9
9
7
NE
11.10.2015
15.00
10
10
10
10
10
8
NE
18.10.2015
15.00
11
11
11
11
11
9
NE
25.10.2015
14.30
12
12
12
12
12
10
NE
1.11.2015
14.00
13
13
13
13
13
NE
8.11.2015
14.00
16
14
14
14
NE
15.11.2015
13.30
17
15
15
15

Také na podzim bude mít krajský přebor šestnáct celků - Kralice si již účast zajistily, Konice o ni bojuje, zato Klenovice na
Hané se po roce vrací do I.A třídy O KFS.
Foto: Jiří Možný

a ne hned v březnu, i letos by nastal
problém,“ obhajuje schválený model sekretář krajského svazu Pavel
Peřina.
V zásadě se nabízejí dvě další varianty - místo vložených střed začít dříve
a třeba i později skončit na jaře, nebo
zredukovat množství startujících
v krajském přeboru ze šestnácti na
čtrnáct. Nic z toho se ale pro nejbližší
ročník nechystá.
„Šestnáct je optimální číslo a necítíme
potřebu měnit počet týmů. A když postoupí výš, tak už budou mít jen jednu
středu,“ zmínil s nadsázkou, že i tato
drobnost může být zvýšenou motivací
pro kluby, aby pronikly do divize. „Ani
vyšší moravské soutěže se tomu nevyhnou. Problém nastává na jaře a je potřeba toho zvládnout co nejvíce, abychom
nemuseli začínat už počátkem března.
Cílem je odehrát sezónu bez problémů,
i proto jsou obě středy v září, kdy jsou
ještě velice příznivé podmínky,“ představil Peřina výhody zachování statu quo
s tím, že i tak musel krajský přebor zahá-

jit jarní část už o víkendu 21. a 22. března
a málokterý oddíl má k dispozici umělou trávu.
S tím například Řehák příliš nesouhlasí a osobně by se nebránil ani
tomu odehrát, jak na podzim, tak
i v jarní části po patnácti střetnutích.
„Zažil jsem to a jde to. Když totiž předehrávat, tak na slušném trávníku, nebo
na umělce, kde se dá hrát od nevidím
do nevidím. Z pohledu Konice toto
není dobrá věc, šest bodů ztracených
při středách pak může citelně chybět,“
konstatoval. Začátek podzimní části
hned v první polovině srpna by tedy
neměnil, naopak rezervy vidí v harmonogramu jarní části. „Kdo chce hrát
fotbal, tak si v létě dovolenou vybere
dříve a přizpůsobí se. Na jaře se ale
končí hned kolem čtrnáctého června
a klidně by to mohlo být o týden i dva
později, kdy je zrovna nejkrásnější počasí,“ přemítal Radek Řehák.
Krajní možnosti slýchané z úst některých funkcionářů na zavedení systému
jaro-podzim jako v Rusku či Skandiná-

vii nakloněn není, redukci počtu celků
si ale dokáže i bez zapojení fantazie
představit. „Nikdo si nepřeje spadnout
a zúžení třeba na dvanáct celků by už
bylo moc radikální, hrálo by se málo
zápasů. Očekávám ale, že po ekonomickém problému se budou muset oddíly
vypořádat i s hráčskými starostmi, protože nepřichází tolik dostatečně kvalitních dorostenců. Do pěti let tak začne
hodně týmů zanikat nebo se slučovat.
Doba tomu bohužel nasvědčuje..,“ očekává úpadek konický patriot.
Případné změny ovšem přinese
nejdříve až ročník 2016/2017,
losovací aktiv toho nejbližšího se
v Olomouci uskuteční ve čtvrtek
25. června. Teprve tam bude jasné,
kolik účastníků budou mít krajské
přebory dorostenců, žáků i přípravek a v jakém počtu se odehraje krajská soutěž dorostu. Také u žáků se
předběžně počítá se dvěma zářijovými středami, ale zato bez jarních předehrávek a se startem až o čtvrtém
srpnovém víkendu.

Chcete
dostávat
ZDARMA

žhavé
novinky
z celého
Prostějovska
na svůj email
či rovnou do
mobilu?
klikněte na
www.
vecernikpv.cz
a zajistěte si
naši novou
službu.

15030670256

OLOMOUC, PROSTĚJOV
exkluzivní
Šestnáctičlenný krajský přebor,
zpravodajství
dvě skupiny I.A třídy, tři grupy I.B
pro Večerník
třídy, to vše po čtrnácti mančaftem.V posledních letech stabilní
Jiří
vzorec mužských soutěží pořáMOŽNÝ
daných Olomouckým krajským
fotbalovým svazem (O KFS), který se ani pro sezonu 2015/2016
nezmění. Stejně tak je tomu i v případě termínové listiny, pro
všechny soutěže dospělých platí start o druhém srpnovém víkendu a konec 1. listopadu s možností dvou jarních předehrávek
v případě příznivých klimatických podmínek. V přeboru pak opět
přijdou ke slovu i hned dvě vložená středeční kola. U mládeže se
definitivně rozhodne o harmonogramu až uzavření počtu přihlášek, který se rok od roku mění. Večerník se na problematiku termínové listiny podíval trochu s předstihem a hlavně podrobněji.

