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CIKÁN se zabarikádoval v domě

TĚHOTNÁ SNĚDLA
JEDOVATÝ OLEANDR!

ˇ
„PODrEŽU SEBE I VÁS!“

DOBROMILICE
Všechny složky
Integrovaného záchranného systému
včetně policejního
komanda dostal do
pohybu mladý Rom
z Dobromilic, který
se opevnil v domě
svých rodičů a hrozil sebevraždou!
A nejen to, s nožem
v ruce dotíral na
všechny, kdo se
k němu chtěli dostat
a odradit ho od zlých
úmyslů...

PROSTĚJOV
V Tohle nepamatují ani ti nejzkušenější lékaři! Těhotná čtyřiatřicetiletá Prostějovanka se
rozhodla vzít si život způsobem, který je skutečně ojedinělý. Provaz, prášky, plyn, skok pod vlak?
Kdepak. Žena rozkousala a pozřela lístky krásné, ovšem nebezpečné květiny. Jedovatý oleandr se
jí mohl stát osudným. „Přijeli jsme včas, gravidní ženu jsme převezli do nemocnice na výplach
žaludku,“ komentuje vskutku originální případ pokusu o sebevraždu Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky.
(mik)
(m
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Bez penìz i zastávek?
Prostějov (mik) - Ve Vrahovicích-Trpínkách se rozhořel nebývalý boj
o autobusové zastávky. Jejich současné
umístění odporuje bezpečnosti silničního provozu, nové zastávky by se tak
měly na základě rozhodnutí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově posunout zhruba o třicet metrů
směrem k hasičské zbrojnici. S tím ale
nesouhlasí někteří občané této lokality, přičemž celkem 168 lidí podepsalo
protestní petici. „Projekt se připravuje
dva roky, vyjádřila se k němu Správa
silnic Olomouckého kraje i dopravní
inspektorát. A zastupitelé už na tuto
investici přijali dotaci ve výši 230 tisíc
korun. Obnovit zastávky, které jsou
dopravně špatně, nám stejně nikdo
nepovolí,“ uvedl na posledním jednání
zastupitelstva města Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu. „Pokud lidé
nebudou s přesunem zastávek souhlasit, dotaci je možné kdykoliv vrátit. Pak
bychom ale byli nuceni staré zastávky
zbourat a zrušit bez jakékoliv náhrady,“
upozornil na riziko, které občanům
Vrahovic hrozí, Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Jak Večerník exkluzivně
zjistil, na čtvrtečním jednání dopravní
komise vyjádřila souhlas s přesunutím
zastávky a v projektu se tedy bude pokračovat.

Roztáhnou koberce!
Prostějov (mik) - Také se vám zda
divné, že na náměstí ještě nevzešly
trávníky, přičemž už příští týden se má
opravené centrum slavnostně otvírat!
Všechno je ale v pořádku, tráva bude!
„Rozhodli jsme se jít modernější cestou. Zatím jsou vysázeny květiny, keře
i stromy. Ale trávník nebudeme zasévat, nýbrž v následujících dnech přiveze odborná firma speciální travnaté
koberce, které brzy zakoření,“ odmítla
jakékoliv obavy Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějova.

FOTO
VEÈERNÍKU
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rubriky
Večerníku
CO NÁS POTĚŠILO…
Dolů s nimi! Jedno z posledních
míst, které neuvěřitelným způsobem
hyzdí Prostějov, konečně brzy zmizí.
Radní města po dlouhých diskuzích
rozhodli o kompletní demolici Jezdeckých kasáren včetně hlavní budovy. Ta je v otřesném stavu, navíc se
pro ni v případě rekonstrukce nenašlo
využití.

Martin

ZAORAL

Japonští turisté pravidelně navštěvují nejkrásnější místa na planetě Zemi. Je tedy jasné,
že nemohli vynechat ani Plumlov.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Prázdniny klepou na dveře a turistická sezóna se rozjíždí na plné obrátky. Nelze se tedy divit, že jsme
o horkém víkendovém odpoledni na plumlovském zámku zastihli tuto skupinku Japonců. Zřejmě se jednalo
o otce se synem, které na společném výletě doprovázely hned tři spanilé gejši.
Podobné návštěvy jsou jen znamením, že Plumlov si oblíbili nejen Belgičané a Holanďané, kteří se vždy rádi pravidelně vraceli do místního kempu, ale o jeho krásách už ví své i v „zemi vycházejícího slunce“.
Na snímku právě otec „Čumizgumy“, občanským povoláním potápěč, kárá syna za to, že si nebyl schopen
vzpomenout na přesnou hloubku Podhradského rybníku. S radou mu spěchají pomoci všechny tři gejši,
pro které, jak se později ukázalo, je Plumlov „španělskou vesnicí“...

Agentura ZASTUPITELSTVO BUDE NATÁČET I TV KOZA!
Přímé přenosy pořizované z jednání Zastupitelstva města Prostějova
mají ve světě takový úspěch, že se
za nos pořádně chytila i největší komerční televize v Čechách a přilehlých koloniích. Jak Agentura Hóser
na sklonku minulého týdne exkluzivně zjistila, TV KOZA hodlá už
z příštího mimořádně mimořádného zastupitelstva pořizovat svůj
vlastní přímý přenos. Ten by měl
nahradit všechny zábavné pořady vysílané touto televizí, přičemž
vzniknout má jedna velká noční
show. „Regionální noviny infor-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

movaly nepřesně. On line přenosy z
breptání prostějovských politiků sice
sledovala jen hrstka Prostějovanů,
nicméně celosvětová sledovanost
už přesáhla přes miliardu kliknutí!
A to je důvod, proč kvůli tomuto
pořadu hodláme změnit naši programovou strukturu zábavy. Jednání prostějovského zastupitelstva
odvysíláme také v přímém přenosu,
pak ho ale rozdělíme na díly a ze
záznamu je odvysíláme místo tradičního seriálu Byty,“ informoval
Agenturu Hóser programový ředitel TV KOZA Vasil Biľak. Zájem
české komerční televize potvrdilo
také vedení prostějovské radnice. „Tato televize nám za vysílací
práva nabídla strašnej balík peněz, za které budeme moci napří-

klad postavit pět nových koupališť
a k tomu ještě osm rondelů. Tomu nelze odolat,“ holedbá se prostějovský
primátor Miroslav Nakaseseděl.
Otázkou ale bude, co televizní show
řekne celá česká veřejnost. „No co,
když tady máme sedět až do ranních
hodin, tak ať se aspoň proslavíme,“
krčí rameny náměstkyně primátora Ivana Hemeráková. „Bude to ta
největší sranda, jakou jsme kdy vysílali. Odmítli jsme proto již natočené
kabarety s Lábusem a Kaiserem,
stejně jako novou sérii Čundrcountryšou s Ivanem Mládkem. Já myslím, že všechny tyto komiky úplně
zahanbí pánové Piloušové, Matyšáci, Nicnevrátilové a spol. Těšíme se
na obrovskou sledovanost,“ dodal
jeden z dalších ředitelů TV KOZA.

„A skutečně nás uvidí celá republika
v televizi? Tak to si připravím dalších
dvacet technických poznámek! Ježíši,
to ze mě bude manželka celá paf!“
těší se na jednu z hlavních rolí František Pilouš, člen opozičního hnutí NE
1120.
První příležitost sledovat přímý
přenos z jednání prostějovského
zastupitelstva budou mít diváci TV
KOZA již toto úterý. Opozice totiž
svolala další mimořádné zasedání
tohoto vrcholného orgánu města.
Tentokrát kvůli ohrožení čolka
obecného ve vysychající říčce Hloučele...
Za Agenturu Hóser Majkl

CO NÁS UDIVILO…
Hulvát zůstane hulvátem. Zastupitel města František Filouš nemůže
přenést přes srdce svoji minulost
a kvůli kritice na svoji adresu vtrhl
v pátek do redakce Večerníku. Sprostý byl na pracovnice obchodního oddělení, arogantně se choval i k ostatním. Člověk se až diví, jak takový
člověk může reprezentovat město...
ZACHYTILI JSME…

24
Čtyřiadvacetiletého mladíka honila ve čtvrtek v noci po Vrahovicích
celá policejní komanda. Nakonec
byl dopaden, místo jeho zatčení ale
policisté zatím tají. Mladý muž je
podezřelý z dvojnásobné brutální
vraždy seniorů v nedalekém Tovačově. No, vrah a Vrahovice mají
k sobě tak blízko...
ZAUJALO NÁS…

JOSEF LAUFER

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

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

Babimaki & mik

Dostane zastupitel botičku? S návrhem na zrušení městské policie přišel konický zastupitel Petr Krejčí. Hned na začátku týdne však jeho nápad
jasná většina ostatních konšelů zamítla. Pokud tedy zastupitel stejně jako
kdokoliv jiný zaparkuje, kde nemá, pokuta ho nemine.

•• Úterý ••

Sobotní Setkání Kostelců vyšperkoval svým vystoupením nestárnoucí zpěvák a herec Josef Laufer. Naštěstí si Kostelec na Hané
nespletl s Kameňákovem, takže
dorazil včas a v plné formě. Diváci jeho legendární hity odměnili
dlouhým potleskem.
ZASLECHLI JSME…

S láskou až do hrobu. „Vie to aj piatačik, vie to riaditeľ školy, že láska občas tak nádherne bolí,“ zpívá skupina Elán. Své o tom ví i Miloš Hajsler.
Jeho drobná nakrátko ostříhaná přítelkyně se přišla podívat na soud, který
ho odsoudil ke třem rokům vězení. Právě sebezničující vztah k ní on sám
označil za svoje největší štěstí i životní tragédii zároveň.

„NA HOLÈIÈKU
NEBO NA
CHLAPEÈKA?“

•• Středa ••
Dáváte u Teska přednost zprava? Na obrázcích k závěrečným testům
v autoškole je nám vždy jasné, které auto kdy pojede. V praxi to však bývá
jinak. Obzvláště v křižovatkách bez značek mnozí řidiči řeší situace hodně „intuitivně“. To se nevyplatilo šestadvacetileté řidičce, která narazila do
projíždějícího auta. Určitě v tomto místě nebyla ani první ani poslední!

Nečekanou otázku položila
prodavačka oděvů ženě,
která hodlala koupit letní
šaty pro svou malou dceru

•• Čtvrtek ••
Cvičte paměť. Kolik si pamatujete telefonních čísel? Že ani jedno, protože
všechna máte v mobilu? Pak by se vám to nemuselo vyplatit. Naopak znalost
telefonního čísla na maminku pomohla mladíkovi, který do Prostějova dorazil s kamarády na alkoholový večírek. Mobil však ztratil a přátelé se kamsi
vytratili. Pomohli mu až strážníci a samozřejmě maminka. Kdo taky jiný...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/5 °C
Pavla

•• Pátek ••
Úterý

Pátek přál naháčům. Pokud byste potkali v ulicích Prostějova zcela odhaleného člověka, nemuselo se ještě nutně jednat o exhibicionistu, nýbrž o milovníka Žižkovského divadla Járy Cimrmana, který si tímto způsobem připomínal osmačtyřicáté výročí uvedení první Cimrmanovy hry nazvané Akt.

•• Sobota ••
My jsme z Kostelce, kdo je víc. Hrdost na místo svého bydliště se u nás
příliš nenosí. Naopak všichni spíše nadáváme na to, co právě u nás na vesnici či ve městě nefunguje. Proti tomuto trendu jednoznačně jdou účastníci
oblíbeného setkání Kostelců, kteří se sešli v sobotu na Hané a kteří dávali
najevo, jak jsou na svůj Kostelec pyšní.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Zdeňka

Støeda

Minulý týden schválili radní potřebné peníze na podíl pro výstavbu Rákosníčkova hřiště, které má být pro děti otevřeno již 2. srpna tohoto roku. Čím dál tím víc se ale lidé diví
tomu, proč dětské hřiště bylo umístěno právě na Husovo náměstí, kde se to jen hemží
vandaly, výtržníky a ostatními kriminálníky. Nu což, strážníci městské polici dostanou
asi zabrat při hlídání...

19/7 °C
Jan

Ètvrtek
Pátek

22/8 °C
Ivan

21/11 °C
Adriana

Sobota 22/11 °C

•• Neděle ••
Noty na zámku. „Je v tom příliš mnoho not. Nějaké odstraňte a bude to dokonalé.“ Takto údajně hodnotil císař Josef II. geniální operu W. A. Mozarta Figarova
svatba. Velké množství hudebních značek naopak vítají organizátoři projektu
„Tisíc not na zámku“, kteří do Prostějova pozvali lutínskou cimbálovku Šumica.

19/11 °C

Ladislav

www.vecernikpv.cz

Nedìle 19/12 °C
Lubomír
Zdroj: meteocentrum.cz
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ROZHODNUTO:
kasárna
FILOUŠ ŘÁDIL V REDAKCI
„Tohle že je zastupitel města?,“ ptaly se pracovnice Večerníku

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Tak to už je vrchol, pane
zastupiteli! Jako rozzuřený býk vtrhl
v pátek 22. června ráno do redakce
Večerníku František Filouš, prostějovský
zastupitel za hnutí ANO 2011.
Požadoval razítko na pamflet, kterým
žádá o omluvu za zveřejněné informace
ohledně jeho působení u STB.
Připomeňme, že Večerník reprodukoval
konflikt mezi jeho stranickým kolegou
Švecem a uvolněným radním Jaroslavem Šlamborem (KSČM), v němž
padala silná slova o kontráších. Avšak
komunistická minulost v zastupitelstvu
vedle F. Švece sedícího kolegy Filouše
zůstává jakoby opomenuta.
„Nezajímá mě, že tady není šéfredaktor
ani jednatel, dejte mi tam razítko,“

požadoval arogantně po pracovnicích
obchodního oddělení Večerníku až
nepříčetný František Filouš. Když se mu
kolegyně snažily vysvětlit, že přijmout
písemné podání mohou skutečně jen
šéfredaktor či jednatel společnosti Haná
Press, kteří v tu chvíli nebyli v redakci přítomni, snažil se Filouš probít přes
kancelář obchodního oddělení dál do redakce. „Můj čas je drahý, mě je jedno, že
jste jen obyčejné zaměstnankyně. Dejte
mi na moji písemnou žádost o omluvu
razítko a nehodlám s vámi nikterak diskutovat,“ projevil se další neskutečnou
arogancí František Filouš. Jakoukoliv
schůzku se šéfredaktorem či jednatelem
ale odmítl. Do sporu se museli vložit
redaktoři, kteří prostějovskému zastupiteli jemně naznačili, že se nechová
slušně.
„Tohle že je městský zastupitel? To jsem
měla vědět, jednala bych s ním úplně
jinak,“ komentovala páteční incident
v redakci Večerníku jedna z pracovnic

Je vůbec možné, aby se zastupitel
města Prostějova choval jako hulvát?
Ano, v případě Františka Filouše to
možné je!
Foto: Michal Kadlec

obchodního oddělení. Další přítomná
žena se nechala slyšet, že po tomto výstupu už nikdy nebude volit ANO 2011...
Co má František Filouš společného
s komunistickou Státní bezpečností
a z jakého trestného činu se
v devadesátých letech zpovídal po
obvinění policií před soudem?
Exkluzivní zpověď přímého svědka
někdejších událostí přinese Večerník
(mik)
už v příštím čísle!

jdou k zemi KOMPLET!

PROSTĚJOV Konečně! Večerník
se jako první dozvěděl informaci
o konečném rozhodnutí rady města
v otázce demolice Jezdeckých kasáren. Ta začne už v nejbližších dnech
a dolů padne i hlavní budova!
„Rada města o celkové demolici rozhodla na své schůzi už šestadvacátého
května. Přiklonila se k názoru, že stávající objekt je pro další využití nevhodný z důvodu technického stavu a prostorového řešení. Jakékoliv možnosti
rekonstrukce objektu jsou ekonomicky nevýhodné,“ zdůvodnil zásadní
a konečné slovo Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějova. Jak Večerníku potvrdil, demolice
celého objektu Jezdeckých kasáren začne ještě během června a do podzimu
by měla být dokončena.
Co ale potom s volným placem?
„V tuto chvíli máme dvě studie výstavby multifunkčního centra, ovšem

zjistili jsme

Konečně něco tak otřesného
a odpudivého, jako jsou bývalá Jezdecká kasárna, zmizí
z mapy Prostějova!
2x foto: Michal Kadlec

existují i úvahy o stavbě domuu
s pečovatelskou službou. Jsmee
pro účelné využití tohotoo
k,
lukrativního prostoru tak,
ili
abychom ho co nejlépe využili
al
pro občany Prostějova,“ dodal
k)
Pospíšil.
(mik)

MILIVOJ ŽÁK U SOUDU: „Škodu jsem nezpůsobil, smlouvy připravil Hanus“
Tunelování v praxi aneb jak si Oděvní podnik nechal ujít milionové zisky...
PROSTĚJOV Reálné odměny,
reálná odpovědnost? To jste
se spletli. Z výpovědí členů vrpro Večerník
cholného managementu vyMartin
plývá, že v Oděvním podniku
sice každý něčemu šéfoval,
ZAORAL
ale odpovědnost za konečný
výsledek nenesl vůbec nikdo. To alespoň vyplynulo z výpovědi
Milivoje Žáka a Dany Lauerové, jednatelky společnosti Oděvy
Praha. Tato rychle založená firma s jediným zaměstnancem
přitom gigantu s dlouholetou tradicí „vyfoukla“ většinu zisků ze
zakázky za šest milionů korun. Jak je něco takového možné? A kdo
tento„odklon peněz“ režíroval? O tom všem se ve čtvrtek mluvilo
u prostějovského soudu... Večerník u toho nemohl chybět.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Po Vrahovicích

honila policie

uzavřel dvě smlouvy, které se ukázaly
jako krajně nevýhodné. Kvůli jedné
z nich přišel Oděvní podnik o tři sta
tisíc korun, kvůli druhé dokonce o 4,4
milionů korun. On sám však jakoukoliv
odpovědnost v této souvislosti odmítl.
„Oděvnímu podniku Prostějov jsem
nezpůsobil žádnou škodu. Podepsal
jsem dodatek ke smlouvě, který skýtal
pro firmu výhodnost transakce. Měl

v případě zakázky, která byla původně
domluvená a vyrobená v Oděvním
podniku Prostějov,“ kroutil nad takovou
argumentací hlavou státní zástupce Jaroslav Miklenda.
Jak se tuneloval
krachující OP?

Ačkoliv tedy šestimilionovou zakázku
pro společnost Sazka vyrobili šičky
z OP, zisk inkasoval někdo jiný. Jak
fungovala společnost Oděvy Praha,
která vyfoukla prostějovskému podniku tento skvělý obchod? Celou
záležitost s odklonem peněz dle
obžalované režíroval tehdejší hlavní
majitel OP Prostějov a pražský právník
Roman Hanus. „S nápadem založit
tuto společnost za mnou přišel můj
spolužák ze základní školy Roman
Hanus. Já bych si na něco takového
sama netroufla, nikdy jsem žádnou
firmu předtím nevlastnila. Roman
složil základní kapitál a se svým bratrem měli také přístup k firemnímu

Předběhli jsme dobu...

VRAHA! Rondel u zámku na konci srpna!
PROSTĚJOV K otřesné dvojnásobné vraždě došlo minulý čtvrtek
18. června v nedalekém Tovačově.
Čtyřiasedmdesátiletého seniora
a o dva roky mladší manželku našli bez známek života v bytě, který
obývali. Okamžitě začala policejní
honička za vrahem, které se nevyhnul ani Prostějov!
„Vrahovice jsou plné policejních
aut s blikajícími modrými majáky.
Policisté hledají nějakého mladíka,
ukazují nám jeho fotku a varují, že
je to vrah a je nebezpečný,“ informoval Večerník muž z Vrahovic.
„Policisté ve čtvrtek v pozdních
nočních hodinách zadrželi čtyřiadvacetiletého podezřelého muže
a umístili jej do policejní cely.
V tuto chvíli probíhají další procesní úkony trestního řízení směřující k objasnění příčin a okolností
dvojnásobné vraždy a k usvědčení
jejího pachatele,“ sdělila k pátrací
akci Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Odmítla
ale prozradit, zda mladý vrah byl
zadržen právě ve Vrahovicích.
„Pátrání po podezřelém probíhalo
mimo jiné i ve Vrahovicích,“ potvrdila alespoň částečně „vrahovickou
akci“ Jitka Dolejšová.
(mik)

BYLI JSME
U TOHO

Milivoj Žák a Dana Lauerová se ve čtvrtek u prostějovského soudu sešli teprve
podruhé v životě. Přitom mezi sebou uzavřeli kšeft, kvůli němuž měl Oděvní podnik přijít minimálně o čtyři a půl milionu korun.
Foto: Martin Zaoral

účtu. S penězi nakládal výhradně on.
Ač jsem byla formálně jednatelkou,
tak jsem pouze dostávala pravidelný
plat za práci při zprostředkování
obchodu. Když se na to zpětně
dívám, zřejmě jsem se dostala do
role nastrčené figurky,“ tvrdí Dana
Lauerová, která společnost nakonec
převedla na hřbet takzvaného ´bílého
koně´. „I to bylo zcela v režii Romana

Hanuse,“ dodala žena, která po svém
„manažerském období“ v současnosti
pracuje v nemocnici Písek s platem
dvacet tisíc korun hrubého. Přitom jí
hrozí, že společně s Milivojem Žákem
bude muset zaplatit čtyřmilionovou
škodu.
Rozsudek v tomto procesu dosud
nepadl, jednání bylo odročeno na
17. září.

Last Minute <
datum počet dní
25.6. 8 dní
25.6. 11 dní
26.6. 12 dní
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27.6. 8 dní
27.6. 8 dní
28.6. 12 dní
28.6. 11 dní
29.6. 8 dní
30.6. 8 dní
30.6. 8 dní
30.6. 11 dní
1.7. 8 dní
2.7. 8 dní
2.7. 12 dní

odlet
Brno
Brno
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

destinace
hotel strava cena
Turecko
4* Al 12.590,Egypt-Marsa Alam 4* Al 14.490,Řecko-Rhodos
3* Al 16.990,Tunisko-Djerba 4
Al 14.990,Maroko-Agadir 4* Al 14.990,Egypt-Hurghada 4* Al 12.990,Řecko-Kréta
3* Al 17.990,Turecko
4* Al 14.990,Bulharsko
3* Al 11.990,Maroko-Saidia
5* Al 16.990,Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,Tunisko-pevnina 4* Al 14.990,Mallorca
3* Al 16.990,Řecko-Korfu
3* PP 12.990,Řecko-Lefkada 3* Al 17.990,-

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Co se tak posunout v čase o více než dva měsíce dopředu? Večerník to umí! Přesně takto bude vypadat Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz
Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
křižovatka prostějovských ulic Kostelecká, Blahoslavova a Vápenice na konci srpna tohoto roku. Řidiče neboFoto: Magistrát města Prostějova

jte, není to žádná fikce, uvidíte sami!
Podrobné informace k jedné z největších investic
v Prostějově letošního roku najdete na straně 14

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

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na

POUZE ZA 850 Kč

www.vecernikpv.cz/predplatne
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Druhý a poslední předseda představenstva OP Prostějov Milivoj
Žák, kterému nyní hrozí až pět let
vězení i uhrazení způsobené škody,
se postavil do ohrádky Okresního
soudu v Prostějově, načež stání
mohlo začít. Žák čelí obžalobě z podvodu a porušení povinnosti při správě
cizího majetku. Za OP Prostějov
se společností Oděvy Praha totiž

totiž snížit náklady tím, že společnosti
měly odpadnout potíže s distribucí
a prodejem. To podle mě není trestné,
proto se necítím vinen,“ řekl hned na
úvod své výpovědi Milivoj Žák.
Stímtovyjádřenímsevšaksoudkyněnespokojila. Obzvláště, pokud bylo jasné,
že firma Oděvy Praha vznikla nedlouho
před uzavřením žalovaných smluv
a kromě jednatelky měla jediného
zaměstnance. „Máte vysvětlení, proč
peníze po prodeji zakázky zhotovené v Oděvním podniku Prostějov
putovaly na účet společnosti Oděvy
Praha, která z nich OP předala pouze
necelou čtvrtinu?“ ptala se soudkyně
Hana Greplová. „Nemyslím, že by
tím vznikla nějaká škoda. Za přípravu
smluv nesl odpovědnost tehdejší
hlavní majitel OP Prostějov Roman
Hanus, o konkrétní zakázky se pak
staral Bořivoj Klug,“ odpověděl Milivoj Žák, který přiznal, že se příliš nezajímal o to, s jakou firmou smlouvu
uzavřel. „Nechápu, jak jste se mohli
vzdát zisku za účelem úspor. A navíc
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Daniel Zádrapa je už téměř rok šéfem muzea

CIKÁNI VE STUDENCI?

CO SE ZMĚNILO? Situace se stále zhoršuje
PROSTĚJOV Přesně před rokem
přinesl Večerník informaci, že novým ředitelem Muzea a galerie
Prostějov se stane Daniel Zádrapa.
Někdejší vedoucí prostějovského
odboru památkové péče magistrátu
ve funkci nahradil historika architektury Miroslava Chytila. Co se mu
za uplynulých deset měsíců zadařilo
a co ne? A jaké má další plány?
Už loni v červnu bylo jasné, že Daniel
Zádrapa zvítězil ve výběrovém řízení,
které vypsal zřizovatel muzea, jímž je
Olomoucký kraj. Do funkce pak nastoupil prvního září. „Za tu dobu se
mi snad podařilo změnit atmosféru v
kolektivu zaměstnanců muzea. Lidé
mezi sebou nyní více komunikují a
vycházejí si vstříc. To platí i o hvězdárně, která se stala naší neodmyslitelnou
součástí. Nedávno se nám podařilo pro
ni získat nový dalekohled, který výrazně zlepšil podmínky pro pozorování
noční oblohy,“ vyjádřil se pro Večerník
ředitel muzea, ve kterém momentálně probíhají přípravy dvou zásadních
expozic. Termíny jejich otevření však
zatím nelze přesně odhadnout. „Jedná se o expozici geologie, která sice
u nás byla, ale potřebovala modernizaci. Bohužel jsme narazili na problémy

s nosností podlahy potřebující opra- byl zřejmě až příliš velkým optimisvit. Rovněž chystáme zcela novou tou. Ukázalo se, že jsou v havarijním
expozici etnografie, kterou jsme pra- stavu a na jejich kompletní opravu
covně nazvali
bude velmi těžké najít potřebné
po
fiHanácká světnance,“ konstatoval Zádra
´Hanácká
Zádrapa, který
nička´. Nebude
v další budoucnosti plánuje například
přitom celý rok
zprovoznění nového depozitáře
depoz
mutejná, bude se
zea v areálu staré nnemocnice,
stejná,
vyvíjet například
vybudování iinteraktivní
v závislosti na ročherny zam
zaměřené na
ních obdobích,“ nafyzikální a astrononačil další plány
mické pokusy ve
značil
Daniel Zádrapa.
hvězd
hvězdárně či výS čím nový ředitel
stavy zaměřenaopaknemůžebýt
né na mladé
spokojen?„Hodně
um
spokojen?? „Hodně
umělce. „Věbojujeme s admiřím
řím, že máme
nistrativou v souco nabídvislosti s opěnout, rád
ovným otebych k nám do
tovným
vřením Kavármuz
muzea a galerie
ny Ve Špalíčku,
i do hvězdárkterou budeme
ny všechny
provozovat v naší reppozval,“ uzaii. Původně jsme chtěli
vvřel sumář
žii.
ařízení zpřístupnit už od
ppočinů ve
zařízení
áří, ale tento termín bussvé funkci.
září,
ddeme musett zřejmě
ř j ě odložit.
dl žit
Daniel Zádrapa musel čelit kontroverzi ohledně
Rovněž jsem chtěl opět otevřít zrušení pronájmu v Kavárně Ve Špalíčku. Ta by
Bezručovy domky v Kostelci na se nově měla znovu otevřít na podzim už pod
Foto: archiv Večerníku
Hané. Bohužel jsem v této věci hlavičkou muzea.
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Jak jednoduché... stačí kliknout na

POUZE ZA 850 Kč

Koordinátoři prý nic neřeší, pouze hrají badminton...
STUDENEC První příslušníci
romské etniky se do Studence
nastěhovali po rozprášení prostějovských „kolonek“ v roce 2002.
A s nimi přišly také první problémy: zápach, hluk, pálení odpadků,
volně pobíhající psi, potyčky s místními lidmi, neustálá záplava sprostých slov a dokonce i nemoci. Podle
místních se i přes veškeré pokusy
o nápravu situace stále zhoršuje...
Počet obyvatel polorozpadlé ruiny
v centru Studence se dlouhodobě zvyšuje. Nelze se divit, že kvůli otřesným
hygienickým podmínkám tu zdravotníci opakovaně řešili nákazu žloutenkou. Je pravděpodobné, že pokud
úřadu nezasáhnou razantněji, bude
hůř... „Situace je naprosto neúnosná,
protože tam žije stále více lidí. Původně šlo o čtyři rodiny od svaté Anny o
pětatřiceti lidech. Dnes jich tam je sedmdesát,“ stěžovala si ještě před čtyřmi lety Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic na Hané pod které
Studenec spadá. Vedení obce mělo
k problematice „svých“ Romů celou
tlustou složku. Opakovaně se na ně zaměřili koordinátoři z kraje, pracovníci
sociálních odborů nebo humanitární
organizace. Ovšem vždy bez úspěchu!
Jak Večerník zjišťoval přímo na místě, potíže tropí hlavně mladší z obyvatel domu. A podle místních v poslední době rezignovalo už i vedení
obce. „Starostka už o Studenci nechce
nic slyšet, naše obec ji prý vůbec neza-

EXKLUZIVNĚ

Před třemi roky se situaci v domě hrůzy snažila starostka Jarmila Stawaritschová aktivně řešit. Bohužel zlepšení nenastalo a dnes je první dáma Čelechovic
na slovo „Studenec“ už prý alergická.
Foto: archiv Večerníku
jímá,“ vypověděla jedna z místních
obyvatelek, která nám v uplynulých
dnech barvitě vylíčila aktuální situaci.
„Je to čím dál horší. Nedávno jedné
staré paní, která bydlí nedaleko, nadávali, že je stará kur.. a vyhrožovali, že jí
rozšlapou rypák. Čím si to tahle paní,
která nikomu neubližuje, zasloužila?“
neskrývala rozčarování obyvatelka
Studence, kter si z důvodu své bezpečnosti nepřála být jmenována.
Faktem tedy zůstává, že veškeré
pokusy o nápravu i po letech stále
selhávají. „Je pravdou, že tam pravidelně dochází romští koordinátoři,
kteří ale situaci neřeší. Pouze si s
těmi, co nepracují a berou jen dávky,
zahrají badminton nebo fotbal. Aby
je napomenuli? To fakt ne! A když

odejdou, začne veškerý bordel znovu,“ dodala rozčílená žena.
Romové žijící ve Studenci přitom dluží,
kam se podívají. Celý dům, který dostali od prostějovské radnice, je už několik
let zcela zatížen exekucemi. Jenže dluhům se pouze smějí. Vždy se totiž draží
pouze část jejich nemovitosti. Z tohoto
důvodu se obec rozhodla jej neodkupovat a nevyslyšet tak horoucí přání
snad všech starousedlíků.
V souvislosti s problémy s místními
Romy se Večerník opakovaně pokusil kontaktovat i starostku Čelechovic na Hané. Na konci předminulého týdne se o tomto problému
skutečně nechtěla nikterak obšírněji bavit, později už telefon ani
nezvedala...

Napsáno Revoluce v nemocnici. Mění se na akciovku!
ˇ
pred
05

27. 6. 20

S velkými nadějemi na jedné straně a s neskrývanými obavami na
straně druhé vzhlíželi zastánci i odpůrci přeměny krajských nemocnic z příspěvkových organizací
na jednu obchodní společnost
k pátečnímu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Výsledek
hlasování po více než dvouhodinové bouřlivé debatě nakonec potěšil
první zájmovou skupinu!
Poměrně těsně, převahou pouhých
dvou hlasů, dali zastupitelé souhlas se
založením Nemocnice Olomouckého
kraje, akciové společnosti, která bude
sídlit v budově krajského úřadu a zahr-

ne pod svá křídla nemocnice v Prostějově, Šternberku a Přerově. „Celé je to
šité horkou jehlou. Stačí se podívat na
ty nesmysly, které jsou uvedeny v návrhu stanov. Podle obchodního zákoníku musí být počet členů minimálně
tři a navíc, z důvodu jejich oddělené
volby, dělitelný třemi. Členů Dozorčí
rady by mělo být pět. Ač jsem dělal,
co jsem mohl, za poslední dvě noci se
mi nepodařilo trojku vydělit pětkou,“
všiml si nesrovnaností městský i krajský zastupitel Josef Augustin.
Myšlenku zřídit jednu akciovou společnost naopak propagoval náměstek
hejtmana Ladislav Kavřík, který ji

odůvodňoval převažujícími klady
nad zápory a také malou vzdáleností mezi jednotlivými pracovištěmi.
„Všechny tři nemocnice leží v okruhu
dvaceti kilometrů. Jedna akciovka
místo tří je nejen výhodnější ekonomicky, ale také se tím vytvoří silný
subjekt pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl Ladislav
Kavřík.
Odpůrcům nepomohla ani celá řada
otázek, které vznesl Josef Augustin.
Na některé se mu vůbec nedostalo odpovědi, proto doporučil zastupitelům
KSČM, aby se hlasování neúčastnili.
„Návrh na vytvoření jediné akciové

společnosti je nehlasovatelný. Proseděl jsem tady dvě hodiny, ale nedozvěděl se nic nového,“ zahřímal Augustin.
Pro jedinou akciovku zahrnující ne-

mocnice v Prostějově, Šternberku
a Přerově hlasovalo nakonec třicet
z celkového počtu pětapadesáti krajských zastupitelů.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Tolik hádek a nedůvěry v krajskou akciovku, a po dvou letech, tedy v roce 2007 bylo
stejně všechno jinak! Do hry o poskytování zdravotní péče vstoupila jako raketa
společnost Agel finančního magnáta Tomáše Chrenka. A najednou i prostějovská
nemocnice se ocitla v soukromém držení. Názory na tuto transakci můžeme mít
různé, pacienti mohou i nostalgicky vzpomínat na daleko více lůžek i lékařů, parkování v areálu nemocnice zdarma, možnost poležet si ve špitále více dní než je potřebné a tak dále a tak dále. Jenomže! Po vytvoření Středomoravské nemocniční se
zvýšila úroveň poskytované lékařské péče, společnost Agel „nalila“ do prostějovského nemocničního zařízení stovky milionů korun a co je hlavní, hospodaření špitálu
se dostalo do černých
ý čísel.
čísel.A
A ttaa desetikoruna
d setiko
de
eti
za parkování? Nicotnost...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně

Březinova ulice

Sídlí tu restaurace s historií. Ulice byla pojmenovaná dne 21. března
1930 podle českého básníka Otokara Březiny (1868-1929). Původně byla
zvána ulice Otokara Březiny, v období nacistické okupace v letech 1940 až
1945 německy Otokar Brezina Gasse a od 27. července 1945 již pouze
Březinova ulice. Jedná se o spojku mezi Plumlovskou ulicí a Bezručovým
náměstím s převážně zástavbou bytových domů. Na rohu sídlí restaurace
Na Březince s více než stoletou historií.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Průmyslová ulice
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168 POBODANOU DÍVKU ZACHRÁNILA SOUSEDKA
Zpověď rodičů pro Večerník: Na dceru zaútočila SPOLUŽAČKA!

s městskou policií

Vypadlo mu seno!

Foto: Městská policie Prostějov

V dopoledních hodinách předminulé soboty 13. června čekalo na
jednu obyvatelku Prostějova nemilé
překvapení. Při návratu z nákupu
zjistila zatarasený vjezd do domu. Při
projíždění Krasickou ulicí totiž v tu
chvíli neznámé osobě spadly z vleku
čtyři kulaté balíky sena a zakutálely
se přímo před nemovitost. Strážníci
seno přemístili na vhodnější místo.
Řidiče se v daném okamžiku nepodařilo zjistit. Ovšem přibližně za
půl hodiny od zmíněné události na
místo dorazil nákladní vůz. Hlídka
se vrátila zpět a zastihla muže při
nakládce. Vyšlo najevo, že traktorista
neměl náklad řádně zabezpečen. Pro
podezření z přestupku byla věc postoupena správnímu orgánu.

Vozíky u kontejnerů
Nákupní vozík slouží nakupujícím k přepravě zboží v obchodě a
v přilehlých prostorech. Bydlícím
na ulici Slovenská se v sobotu 13.
června naskytl poněkud ojedinělý
obrázek. U kontejnerů na odpad
byly odloženy tři nákupní vozíky, a
to z Kauflandu, Tesca a OBI. Kdo
je zde zanechal, se zjistit se nepodařilo...

Stačila pouhá chvilka
Neopatrností přišla zákaznice prodejny o osobní doklady, hotovost i
platební kartu. V pondělí 15. června v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka na základě telefonického sdělení do obchodního domu
na Dukelské bráně. Nakupující
žena si odložila tašku s peněženkou
do košíku a vybírala zboží. Neznámá osoba této příležitosti využila a
zákaznici okradla. Pro podezření z
trestného činu byla událost předána policistům.

Opeřenec na chodníku
Minulé úterý 16. června na Dukelské bráně nalezla hlídka pestře
zbarveného ptáčka. Jednalo se o
mládě žluny. Jelikož se nedokázalo
o sebe postarat, předali ho strážníci
ochráncům přírody IRIS na Husově náměstí.

Místo díků ho udal...

Nezvyklý konec mělo ve čtvrtek
18. června oznámení muže, který
nahlásil obsazení svého vyhrazeného parkoviště cizím vozidlem. Na
místě však hlídka zjistila, že tento
vůz patří kamarádovi oznamovatele, který mu přijel pomáhat se
stěhováním. Vše se tedy vysvětlilo.
Majitel parkovacího místa se za nedopatření omluvil.

Přijela pro něj matka!
Pamatovat si telefonní číslo na rodiče
se mladíkovi vyplatilo. Nepříjemnou chvilku zažil uplynulý čtvrtek
18. června jednadvacetiletý mladík
pocházející z města vzdáleného přes
sto kilometrů. S přáteli navštívil Prostějov. Ti ho zde zanechali v podnapilém stavu a odjeli. Mladý muž neměl
u sebe mobilní telefon, ale znal číslo
na matku. Strážníci ženu zkontaktovali. Ta přislíbila, že si pro syna
okamžitě přijede. Přibližně za dvě
hodiny po seznámení se synovými
potížemi si ho vyzvedla ze zastávky,
kde ho hlídka usadila...

PROSTĚJOV Večerník v minulém čísle
na tomto místě informoval o neuvěřitelném případu napadení mladé ženy
v ulici Antonína Slavíčka, kterou bez
doposud známých příčin pobodala
nožem jiná žena. Některé informace,
které si redakce bezprostředně po nešťastné události zjišťovala, jsou však
podle rodičů těžce zraněné dívky naprosto zavádějící a nepravdivé. Proto
se Večerníku přihlásili, aby celý smutný případ popsali a uvedli tím některé
nepřesnosti na pravou míru...

EXKLUZIVNĚ

Michal Kadlec

„Nerada hovořím o tak citlivé záležitosti, která postihla naši dceru a výrazným způsobem
ovlivnila život celé rodiny. Ale když jsem se ve
Večerníku dočetla, z jakých mylných informací
jste vycházeli, cítím potřebu uvést věci na pravou míru,“ požádala nás o prostor maminka
pobodané dvaadvacetileté dívky, které Večerník
zaručil zachování anonymity. Vzápětí promluvila
o skutečnostech, při nichž běhá mráz po zádech.
Přesně totiž popsala, k čemu v osudný den došlo.
„Podstatné je i to, že k napadení nedošlo venku, stalo se to v bytě, ve kterém naše dcera byd-

V ulici Antonína Slavíčka se nemluví o ničem jiném než o krvavém útoku na dvaadvacetiletou dívku. Její
rodiče vnesli do celého případu jasno.
Foto: Michal Kadlec

lí společně s nemocnou babičkou, o kterou se
stará. V onen osudný den, v úterý devátého
června, u dveří nečekaně zazvonila její bývalá
spolužačka, kterou už sedm let neviděla. Přišla prostě na návštěvu s tím, že pořádá sraz
třídy a jestli by dcera přišla. Nikdo neví, proč

ji z ničeho nic začala bodat nožem! Stalo se
tak nečekaně, zákeřně a zezadu! Je to pro
nás strašný šok, ta spolužačka neměla vůbec
žádný motiv ublížit dceři, vždyť se tak dlouho neviděly,“ kroutí hlavou nešťastná matka.
Podle jejích dalších slov byla útočnice brzy po

incidentu dopadena policií. „Pro celou
naši rodinu je velmi významná skutečnost, že naši dceru zachránila sousedka.
Jako jediná uslyšela zoufalé volání o pomoc. Vtrhla do bytu, poskytla holce okamžitou pomoc
a zavolala záchranku. Jednoznačně jí tím zachránila
život a my bychom jí rádi i prostřednictvím Večerníku chtěli ještě jednou poděkovat,“ řekla maminka zraněné dvaadvacetileté dívky, kterou již propustili z prostějovské nemocnice. „Zaplaťpánbůh
se holce už daří lépe, je ale stále v šoku z toho, co se
stalo. Stejně jako my si pořád láme hlavu nad tím,
proč jí spolužačka tímto způsobem ublížila, jaký
měla motiv?! Sami ho neznáme ani od policistů,
kteří případ vyšetřují. Bylo nám zatím jen sděleno,
že útočnice, která pobodala naši dceru, je ve vazbě,“
dodala zoufalá matka.
Její manžel ještě upozornil na nepřesné informace, které Večerníku sdělil muž z ulice Antonína Slavíčka, kde ke krvavému incidentu došlo.
„V žádném případě k onomu útoku nedošlo
venku a už vůbec naše dcera nebyla opilá! Test
na alkohol byl u ní negativní. Tato výpověď
onoho muže nás hodně poznamenala, museli
jsme lidem z okolí dlouho vysvětlovat, že je to
lež,“ uvedl otec dívky, kterou bez zatím neznámého motivu pobodala její bývalá spolužačka,
nad čímž zůstává rozum stát...

Podvodníci okradli stařenku o ČTVRT MILIONU KORUN!
Nestoudnice se vydávala za její vnučku, seniorka naletěla

PROSTĚJOV Neskutečný, ale
už dlouho ohraný a přesto pořád účinný fígl vymyslela dvojice
podvodníků. Muž a žena obrali
pětaosmdesátiletou stařenku z
Prostějova o čtvrt milionu korun.
Zarážející je nejenom skutečnost,
že podobné hyeny dokáží okrást
starého člověka, ale i to, že dáma v
pokročilém věku měla vůbec doma
tak vysokou částku v hotovosti!
„Dosud neznámí pachatelé využili
důvěřivosti starší ženy a vylákali z ní

dvě stě padesát tisíc korun. Stalo se
tak v pátek dvanáctého června dopoledne v Prostějově,“ potvrdil tuto
událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodal,
na podvodu se podílela žena se svým
komplicem. Jejich záměr jim bohužel
vyšel do puntíku...
„Téměř pětaosmdesátiletou ženu pachatelka telefonicky přesvědčila, že
je její vnučka a vylákala z ní peníze
na údajnou koupi auta. Peníze poté u

ZASE SE „STŘÍLELO“ NA PSA
ZVÍŘE PAK SKOČILO POD NÁKLAĎÁK…
PROSTĚJOV Po nedávném
případu, kdy strážníci museli
použít služební zbraň proti rozzuřenému vlčákovi, se v Prostějově opět střílelo na psa. Tentokrát ale pouze z uspávací pušky.
Odchyt zatoulaného chlupáče
se tímto nevšedním způsobem
ale nezdařil. Psa nakonec přejel
kamion!
„V průběhu celého pondělí patnáctého června opakovaně lidé oznamovali volný pohyb středně velkého psa. Hlídka strážníků na toto
sdělení vždy vyjela do uvedené lokality, ale odchyt toulavého zvířete
se pro jeho plachost nezdařil,“ in-

formovala Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci tak museli vymyslet náhradní plán. „Proto bylo v podvečerních hodinách přistoupeno
k přivolání odchytové služby
z Olomouce. Veterinář psa zasáhl
z uspávací pušky. Bázlivý čtyřnohý tulák však, ještě než zabrala
uspávací látka, stihnul vběhnout
na silnici pro motorová vozidla,
kde zrovna projížděl kamion. To
se mu stalo osudným, řidič psa
přejel a usmrtil,“ dodala Adámková s tím, že chovatele se podle
čipu, který pes měl, nepodařilo
zjistit.
(mik)

seniorky vyzvedl spolupachatel podvodnice, který se vydával za kamaráda
vnučky. Oba jsou pro své jednání podezřelí ze spáchání přečinu podvodu,
za který jim v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let,“ uvedl František
Kořínek s tím, že policie po obou
podvodnících usilovně pátrá.
Tento konkrétní případ je téměř
vzorovou ukázkou, jak podvodníci
často pracují. „Nejen senioři se dopouštějí často chyb, které nahrávají

podobným podvodníkům. Každý by měl větší finanční hotovost
uložit raději do banky. Doma o ni
můžete přijít nejen podvodem, ale
i krádeží či při požáru. Nikdy nikomu neříkejte, kolik peněz nebo
i jiných cenností vlastníte. Zásadně pak neřešte finanční záležitosti
telefonicky. Pokud váš příbuzný
bude potřebovat pomoc, rád vás
určitě navštíví,“ uzavírá mluvčí
krajské policie několika radami.
(mik)

CIKÁNI se vloupali do trafiky

PROSTĚJOV Během noci z neděle
14. na pondělí 15. června měli dva
snědí zloději spadeno na tučný lup
v trafice. Jejich plán se jim málem vydařil, nebýt projíždějící hlídky státní
policie. Začala nebývalá honička, jeden z Romů chtěl utéct přes střechy
okolních domů, při pádu se ale zranil. Druhou straku dopadli strážníci
městské policie až ve Vrahovicích!
„V současné chvíli mohu potvrdit, že
v pondělí krátce po druhé hodině v noci
došlo ke vloupání do trafiky na Brněnské ulici v Prostějově. Dva pachatelé
zde odcizili a měli připravené k odnesení cigarety různých značek v celkové
hodnotě téměř devětatřicet tisíc korun.
Protože byli vyrušeni projíždějícími
policisty, cigarety ponechali na místě
a utekli. Policistům se jednoho pachatele podařilo dopadnout. Ostatní okolnosti případu jsou předmětem dalšího

Oba byli
dopaden
i,
jeden se
při útěku
„přerazi
l“

policejního vyšetřování,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Mladý muž utrpěl jednak řezné
poranění od rozbité lahve, jednak při
skoku ze střechy si zranil oba bérce,“ informoval nás Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky.
Večerník kontaktoval majitelku trafiky
v Brněnské ulici, ta už ale o případu
nechtěla příliš hovořit. „Chtěla bych poděkovat policistům za jejich práci, jediné štěstí, že zrovna v době vloupání jeli
kolem. A jak jsem slyšela, toho druhého
zloděje chytili strážníci až ve Vrahovicích,“ svěřila se exkluzivně Večerníku
majitelka trafiky.
(mik)

TĚHOTNOU ŽENU LÉKAŘI ZACHRÁNILI
Pozření jedovaté rostliny smrt nevyvolalo
➢Z TITULNÍ STRANY
PROSTĚJOV Podivný způsob odchodu ze života si vybrala čtyřiatřicetiletá těhotná žena z Prostějova.
Ve středu 17. června pozdě večer se
rozhodla spáchat sebevraždu. Do úst
si strčila několik lístků jedovatého
oleandru! Gravidní žena měla jediné
štěstí, že pomoc přispěchala včas...
Večerník v uplynulých dnech zjišťoval o tomto podivuhodném případu
podrobnosti.
„Opravdu nevšední výjezd jsme měli ve
středu před půlnocí. Mladá žena v začínajícím stádiu těhotenství se pokusila
o sebevraždu tím, že pozřela lístky či
květy jedovaté rostliny. Oleandr je
nebezpečný, okamžitě může vyvolat

srdeční problémy či dokonce smrt.
Ke zmíněné ženě jsme ale přijeli včas
a rychle ji převezli do nemocnice,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Radomír
Gurka, ředitel Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje Prostějov.
Na urgentním příjmu prostějovského
špitálu se těhotné ženě dostalo okamžité péče. „Mohu potvrdit, že ve středu
sedmnáctého června krátce po půlnoci
byla do Nemocnice Prostějov přijata
pacientka, která uváděla, že rozkousala
lístky oleandru. Žena byla přijata na pozorování, ale naštěstí se u ní neprojevily
žádné příznaky otravy touto rostlinou.
Mohla být tedy ještě týž den propuštěna domů,“ prozradila Večerníku Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující prostějovskou nemocnici. „Obecně řečeno, takovému paci-

entovi se odebere biologický materiál
- krev, moč a žaludeční obsah k dalším
vyšetřením. Pokud nemocný přijde do
nemocnice včas, je proveden výplach
žaludku. Další léčba je odvislá od toho, co
bylo původem otravy. Velmi zjednodušeně se ale zdravotníci snaží co nejrychleji
dostat jed z těla ven, například dialýzou,“
konstatovala postup lékařů Radka Miloševská s tím, že právě okrasná rostlina
typu oleandr je skutečně nebezpečná.
„Intoxikace oleandrem je ale výjimečná
tím, že se nedá zjistit z krevních testů.
Otrava oleandrem se projevuje poruchami srdečního rytmu, které se objeví
krátce po jeho požití. U výše zmíněné pacientky naštěstí k žádným těmto potížím
nedošlo,“ přidala Miloševská.
Podobný pokus o sebevraždu snad
lékaři v Prostějově ještě neřešili.

„Těžko říct, zda tato žena věděla o jedovatých účincích oleandru, nebo se o nebezpečnosti této jinak nádherné rostliny dozvěděla například z internetu.
Obecně vzato, já osobně takový pokus
o sebevraždu ještě nepamatuji. Sebevrazi si vybírají různé způsoby, jak odejít
z tohoto světa. Nejčastější je nadměrné
požití léků, oběšení, skok pod vlak či
z výšky, v některých případech použijí
střelnou zbraň. Že by ale někdo pozřel
jedovatou rostlinu, to jsem opravdu
předtím nikdy neslyšel,“ dodal Radomír
Gurka, šéf prostějovské záchranky.
Motiv tohoto podivného způsobu
pokusu o sebevraždu zůstává utajen.
Lékařům se podle informací Večerníku těhotná žena svěřila se svými
problémy, ti ale z pochopitelných
(mik)
etických důvodů mlčí...

ČERNÁ
KRONIKA

Ze sklepa zmizel „horák“
V přesně nezjištěném čase během pátku 19. června vnikl do
sklepních prostor domu na ulici
Milíčova v Prostějově neznámý
zloděj. Poškodil dveře sklepa,
ze kterého pak majitelce odcizil
horské jízdní kolo značky Kellys
Magic v hodnotě za necelých devět tisíc korun. Škoda poškozením dveří se vyšplhala na 1 500
korun. Policisté se okolnostmi
případu zabývají.

Havárka na parkovišti
Ve středu 17. června krátce po
poledni došlo na parkovišti u
obchodního domu v Konečné
ulici v Prostějově k dopravní
nehodě. Na křižovatce, kde není
přednost upravena dopravním
značením, nedala šestadvacetiletá řidička vozidla značky Renault přednost z pravé strany
přijíždějícímu vozidlu značky
Kia, které řídil třiašedesátiletý
muž. Při střetu vznikla škoda
na vozidlech ve výši dvaceti tisíc
korun. Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl u obou řidičů
vyloučen provedenou dechovou
zkouškou.

Doplatili na
neopatrnost
Neopatrnost lidí je společným jmenovatelem skutků,
které byly oznámeny policistům na Prostějovsku v pondělí
15. června. Před devátou hodinou dopolední v centru Prostějova odcizil neznámý pachatel
čtyřiasedmdesátiletému muži ze
zadní kapsy peněženku s finanční hotovostí 8 600 korun a osobními doklady. Krátce po poledni
pak zloděj ukradl přímo z tašky peněženku čtyřiačtyřicetileté
ženě. Stalo se to v době, kdy
žena nakupovala v obchodním
domě na Plumlovské ulici v Prostějově a tašku měla položenou
v nákupním košíku. Žena tím přišla o 160 korun, platební kartu
a osobní doklady.
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s městskou policií

Manželka se postarala
Předminulou neděli 14. června po
druhé hodině v noci bylo přijato sdělení o ležícím muži na ulici Ječmínkova.
Jednalo se o padesátiletého chlapíka,
který bydlel na opačném konci města.
Samostatné chůze pro svůj podnapilý
stav nebyl schopen. Na záchytce ale neskončil. Strážníkům se podařilo vyrozumět o vzniklé situaci jeho manželku,
která poslala pro svého chotě souseda.
Ten se o něj postaral a dovedl ho domů.

Nemohl najít auto
Minulé pondělí 15. června nemohl
řidič nalézt své vozidlo, přičemž
o pomoc nejprve žádal pracovníky
cestovní kanceláře. Ti událost oznámili strážníkům, kteří osmaosmdesátiletému seniorovi vůz nalezli. Byl
zaparkován poblíž. Řidič nepocházel
z Prostějova, a tudíž se zde nevyznal.
Strážníci ho pro jistotu nasměrovali
ven z města, aby zbytečně nebloudil.

Nepřešel přes pokladnu
Předminulou sobotu 13. června před
osmou hodinou ranní vyjížděla hlídka do obchodního domu k podezřelému, který odcizil sadu nožů a artikl
z drogerie a ochrankou byl zadržen
u pokladen. Jelikož se částka přivlastněných věcí vyšplhala na sumu převyšující pět tisíc korun, byli na místo pro
podezření z trestného činu přivoláni
policisté, kteří si celou událost převzali.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

FEŤÁKA ZNIČILA BEZHLAVÁ LÁSKA
Miloš Hajsler mimo jiné vykradl dům v Olšanech
původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Další drogově
závislý muž si minulé úterý vyslechl rozsudek prostějovského soudu. Jednatřicetiletého
Miloše Hajslera hned šestkrát
(!) zastavili policisté, když řídil
bez řidičského průkazu, často
přitom byl i pod vlivem pervitinu. Kromě toho„vybral“ dům v
Olšanech u Prostějova a kradl i
v Tesku. Za to jej prostějovský
soud poslal na tři roky do vězení. Zcela zásadní roli v jeho
životě nepochybně sehrál sebezničující vztah k jeho „strašidlu“ - dívce, bez které si nedokázal svůj život představit...
Miloš Hajsler na první pohled nevypadá jako feťák, ale naopak působí jako dobře upravený mladý muž
z lepší rodiny. Před časem však propadl pervitinu a skončil jako bezdomovec. Zásadní roli v tom patrně

sehrála i láska k dívce, kterou on sám
něžně přezdíval jako „strašidlo“. Večerník byl úternímu jednání Okresního soudu v Prostějově přítomen.
má
„Já blázen hloupej kvůli ní máaplatil svým životem.
lem za vše zaplatil
toul v palici. Teď se jí
Mám parakotoul
ilo zničit. Totálně semě už podařilo
ně na potřetí. A to na
lhala, nejméně
truc. Přitom jsem jí dával, na co
a. A tahle smažsi vzpomněla.
ka a lupačkaa antidepresiv
oženě ulítávala
si jenom vyloženě
ukci. Přitom já
na mé destrukci.
uju, chci ji mít
ji pořád miluju,
v náručí, alee ona mě má za
u couru. Proč to
pětikačkovou
zený, nevím, potřemám tak hozený,
,“ napsal zcela
buji pomoct,“
oš Hajsler
zoufalý Miloš
nem na
před nedávnem
okový
svůj facebookový
profil.
ak už
V té době však
měl velké a opaémy
kované problémy
Žil
se zákonem. „Žil
jsem naplnoo
aa choval se jako totální hlupák,“ připustil
přímo u sou-

du Hajsler, kterého dobře znali
hlavně v Olšanech u Prostějova.
Z domu zde vzal motor do člunu,
minimotorku, sbíječku a další nářadí. Ukradené věci se původnímu ma
majiteli ve spolupráci s policií nakonec
podařilo vypátrat u Hajslerových
kamarádů. Obžalovaný se hájil tím,
že za krádeží stojí Luboš
Novák, na kterého je
nyní vydán evropský zatykač.
U soudu se
však prokázalo, že odcizené
věci nabízel li-

dem ze svého okolí právě Hajsler.
Prostějovský soud jej tedy poslal do
vazby, po jeho slibech ho však propustil na svobodu. Následně se však
zcela potvrdilo, že feťákům se věřit
prostě nedá...
Hajsler po dalším průseru musel být
opět zatčen a opětovně tedy putoval
zpět za mříže. Z vazby zřejmě plynule přejde do vězení, odsouzen byl ke
třem letům. „Soud vám dal již v minulosti opakovaně šanci, kterou jste
nevyužil. Vzhledem k tomu nemůže být trest jiný než nepodmíněný,“
odůvodnil druh trestu soudce Petr
Vrtěl.
Miloš Hajsler však toto rozhodnutí
nepřijal a na místě se proti němu
odvolal. Rozsudek tak není pravomocný.
Miloš Hajsler od soudu
opakovaně dostal šanci,
kterou stejně jako řada
jemu podobných nedokázal využít.
Foto: Martin Zaoral

ČERNÁ
KRONIKA

Øidiè dostal záchvat
V neděli sedmého června došlo
k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel, při která měla za následek
naštěstí jen lehké zranění. „Vzápětí
ale naši lékaři přišli na to, že jeden
z řidičů je silný diabetik a vlivem velmi teplého počasí dostal za volantem
záchvat. Ten mohl být hlavní příčinou havárie, řidič zřejmě ztratil kontrolu nad svým vozidlem,“ prozradil
Radomír Gurka. „Velká vedra hrají
určitou roli, která ovlivňuje chování

“

hlavním nádražím v Janáčkově ulici.
„Autobus tady na přechodu pro chodce srazil devadesátiletou ženu. Seniorka utrpěla naštěstí jen pohmožděniny
kyčelního kloubu a drobné oděrky.
Převezli jsme ji ale sanitkou na traumatologické oddělení prostějovské
nemocnice k vyloučení nějakého závažnějšího poranění,“ uvedl Radomír
Gurka.

nebo upadli sami pod silným vlivem
alkoholu. Vrcholem všeho byl případ
ze soboty 13. června, kdy jsme ošetřovali lehce zraněného cyklistu. Ten
nadýchal policistům přes čtyři promile alkoholu! Víte, většinou mají takto
opilí lidé štěstí a zraní se opravdu lehce.

„Nyní jsou otevřeny všechny možnosti jednání,“ zdůrazňují M. Pišťák s Jiřím Pospíšilem
PROSTĚJOV Primátor Prostějova
Miroslav Pišťák a jeho náměstek
Jiří Pospíšil poskytli Večerníku
exkluzivní dvojrozhovor na velmi žhavé téma současnosti. Oba
vedoucí představitelé města jasně deklarují, že v případě kauzy
Společenského domu Prostějov
a výstavby Galerie Prostějov
společností Manthellan městu
žádná škoda nevznikla. Minulý
týden město obdrželo písemné
vyhotovení rozsudku Okresního
soudu v Prostějově ohledně neplatnosti smlouvy mezi oběma
subjekty.

Michal KADLEC
ƔƔ Pane primátore, co bylo vůbec
cílem architektonické soutěže v roce
2009? Záměrně nehovoříme o výběrovém řízení, ale o soutěži...
Miroslav Pišťák: „Cílem bylo získat arOQåPQUVÊ LG X[UVCXQXCV 6Q UG O¾ CNG chitektonický návrh, který by řešil neutě(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW šený stav lokality v bývalých židovských
uličkách a najít investora, jenž by tento
za umìlecká díla?
záměr realizoval.“

ƔƔ Pane náměstku, pozemky v centru
už nejsou v majetku města?
Jiří Pospíšil: „Nikoliv, pozemky stále patří
městu. Pouze byla podepsána smlouva
o smlouvě budoucí a pozemky byly společnosti Manthellan pronajaty.“
ƔƔ Opozice hovoří o tom, abyste vyčíslili škody města v souvislosti s podpisem smlouvy...
Miroslav Pišťák: „Zdůrazňuji, že žádná
škoda městu do této chvíle nevznikla.“
ƔƔ Co říkáte na rozsudek okresního
soudu?
Jiří Pospíšil: „U soudu a pánaboha platí,
že člověk nikdy neví, jak dopadne. Ale teď
vážně. Rozhodnutí soudu bylo natolik
překvapivé, že se dá s největší pravděpodobností předpokládat odvolací jednání.
Tudíž je zjevné, že rozsudek prvoinstančního soudu nenabude právní moci.“
ƔƔ Co by se stalo, kdyby odvolací
soud rozhodl obdobně?
Miroslav Pišťák: „Fakticky by se nic
nestalo, již jsem uvedl, že městu žádná
škoda nevznikla. Pozemky jsou nadále
ve vlastnictví města. Samozřejmě by se
musel řešit další postup v této záležitosti.“
ƔƔ Není to potom jenom bouře ve sklenici vody, kterou rozpoutává opozice?

Jiří Pospíšil: „Je zřejmé, že opozice se
chce za každou cenu zviditelnit. Chápu,
že se při vynikajících výsledcích hospodaření města hledají témata těžko, ale hledat
je musejí, vždyť v České republice jsou
bezmála každý rok nějaké volby.“
ƔƔ Jste napadán, že jste si
na kauze Manthellan
postavil politickou
kariéru…
Jiří Pospíšil: „Máte
na mysli nenávistný
proslov zastupitele
Švece? Všichni vědí, že
já osobně jsem

vedl jednání ohledně dodatků k uzavřené
smlouvě od roku 2011 a vyjednal jsem
pro město dodatky, které celou smlouvu
vyvažují ve prospěch města. Takže nařčení ze strany některých frustrovaných
opozičních zastupitelů považuji za špatný
vtip.“
ƔƔ Proč město smlouvu nevypovědělo?
Miroslav Pišťák: „Na základě právních rozborů je smlouva nevypověditelná, což u smluv takového
charakteru bývá zvykem, neboť
investor, který hodlá realizovat tak
rozsáhlý projekt, si svoji investici
hodlá ochránit. Město
přistoupilo na tyto
podmínky proto, že

ne každý den se najde investor, který by byl
ochoten investovat téměř miliardu korun.
A to v době, kdy panovala hospodářská
krize...“
ƔƔ Myslíte si, že by bylo možné jednat
v rámci celého projektu o výstavbě nového kulturního domu?
Jiří Pospíšil: „Společnost Manthellan stáhla žalobu na město a v této chvíli
jsou otevřeny všechny
možnosti jednání. Investor se nebrání výstavbě
kulturního sálu, ovšem
konečné rozhodnutí
je na zastupitelstvu
města.“

(QVQ/KEJCN-CFNGE

8â=$6(Primátor svolal další MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO
PROSTĚJOV A pořád se něco děje! Je
tu opětovná žádost opozičních zastupitelů, kteří si na primátorovi Pišťákovi
„vymodlili“ nové mimořádné jednání
prostějovského zastupitelstva. Zatím není jasný program, opozice si ho
údajně nestanovila. Tentokrát ale prý
koaliční zastupitelé program jednání
schválí...

„Na základě žádosti opozičních
zastupitelů jsem svolal na pondělí
devětadvacátého června v patnáct
hodin mimořádné jednání zastupitelstva. Původně na tomto jednání
trvalo čtrnáct opozičníků, posléze
dva z nich žádost stáhli. Nicméně mojí povinností ze zákona je,
abych i dvanácti kolegům ze zastu-

pitelstva vyhověl,“ řekl na čtvrteční
tiskové konferenci Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova.
Večerník pochopitelně zajímalo,
zda opozice navrhla konkrétní
body programu mimořádného jednání. „Nikoliv. Proto jsem rozhodl,
že na programu budou záležitos-

ti týkající se určitých investičních
akcí města a projednávat budeme
dva, možná tři body ze zasedání
rady města,“ prozradil první muž
radnice.
Jen tak zničehonic ale opozice
zřejmě mimořádné zastupitelstvo
nepožadovala. „Pokud budou mít
naši kolegové z opozičních stran

a hnutí cokoliv na srdci, mohou
to sdělit v posledním bodu jednání, a to v připomínkách, dotazech
a různém. Tento bod je ze zákona
povinný a zakončuje veškerý program zastupitelstev,“ dodal Pišťák.
Je tak docela možné, že komunální
politiky čeká příští pondělí další
maratonské jednání...
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Kluziště na náměstí „Cítím DEHONESTACI své osoby, že si řeším

v zimě bude! osobníúčty,“vysvětlujetlakakritikuFrantišekFröml
Na šest týdnů a za dvě a půl mega

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Prostějov - Radomír
Gurka.
Foto: archiv Večerníku

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.

Možná, že kdyby ten cyklista byl střízlivý, dopadl by hůře. Několikrát jsme
ale ošetřovali rovněž cyklisty, kdy při
jejich zranění nehrál roli alkohol, ale
skutečnost, že neměli na hlavě předepsanou ochrannou přilbu,“ nechal se
slyšet Radomír Gurka.
(mik)

Lékaři prostějovské záchranky
v poslední době čím dál častěji vyjíždějí k nehodám opilých cyklistů.
„Počet zásahů záchranky nevybočoval
z průměru. Opět jsme ale zaznamenali
více dopravních nehod, některé také
v souvislosti s vysokými teplotami
a tím i nevolností řidičů. Bohužel,
vyjížděli jsme i k případům opilých
cyklistů, kteří se buď střetli s vozidlem,

Opilci mají většinou štěstí.
Kdyby byl ten cyklista
střízlivý, dopadl by hůře!

si primátor

Kradli přímo z vozíků

Od sebevražd a nehod ke dvěma rvačkám na zábavě...
a reakce řidičů. Může jít o dehydSebevražda!
rataci vyvolanou nízkým přísunem
tekutin, nebezpečí za volantem hrozí
Muž spolykal prášky
pak hlavně kardiakům či diabetikům,“ připomněl šéf prostějovské Smutnou povinnost měli lékaři prostějovské záchranky ve čtvrtek 11. června.
záchranky.
„Vyjížděli jsme k případu nálezu těla
Na zábavu v Hrubèicích mrtvého šedesátiletého muže. Bohužel
jela sanitka hned dvakrát! jsme museli po ohledání těla už jen konstatovat smrt, která nastala několik dní
Podle jeho slov došlo v minulých předtím. Starší muž spáchal sebevraždu,
dnech hned k několika případům fy- spolykal silné prášky. Doma zanechal
zického napadení. Důkazem toho je také dopis na rozloučenou,“ konstatoval
i opakovaná rvačka na zábavě v Hrub- ředitel Zdravotnické záchranné služby
čicích. „Stalo se tak v noci ze soboty Olomouckého kraje Prostějov.
šestého na neděli sedmého června.
Autobus srazil staøenku
Nejprve vyjížděla sanitka k muži, který byl při zábavě na fotbalovém hřišti Na první pohled k velmi závažné nenapaden a utrpěl zranění v obličeji. hodě došlo minulé pondělí 15. červAni ne za půl hodiny jsme na stejné na ráno na silnici před prostějovským
místo vyjížděli k dalšímu zraněnému
účastníkovi zábavy. Po fyzickém napadení spadl na betonový obrubník
a utrpěl zranění hlavy. Oba dva poranění muži byli pod vlivem alkoholu
a převezli jsme je postupně na vyšetření do prostějovské nemocnice,“
sdělil Radomír Gurka.

0+&*& MANTHELLAN SE NEBRÁNÍ VÝSTAVBĚ KULTURNÍHO SÁLU!

Předminulý pátek 12. června odpoledne jel po Vrahovické ulici
v Prostějově devatenáctiletý muž.
V okamžiku, kdy cyklista nedržel
řídítka, se mu smeklo přední kolo
a upadl na vozidlo Škoda Fabia, které ho právě předjíždělo. Řidič automobilu zastavil a cyklista z vozidla
upadl na komunikaci. Při nehodě
si mladík způsobil lehké zranění, se
kterým byl odvezen k ošetření do
prostějovské nemocnice. Ke škodě
na jízdním kole nebo vozidle nedošlo. Přestupek proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu byl
s cyklistou vyřešen na místě uložením blokové pokuty.
Sedmašedesátiletá žena si v pondělí 15. června uložila do nákupního
vozíku tašku s peněženkou. Vzápětí
však o ni přišla! V peněžence měla
600 korun, platební kartu, osobní
doklady a svazek klíčů. Ve stejný
den po patnácté hodině došlo
v obchodním domě na Okružní ulici v Prostějově k podobné
události. Třiašedesátiletý muž si
rovněž peněženku odložil do nákupního košíku. Během chvilky
tak přišel o téměř šest set korun,
platební kartu i osobní doklady.

Pondělí 22 června 2015
www.vecernikpv.cz
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Cyklista kaskadér

Lékařské případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Dopravní nehody,
pády a havárie opilých cyklistů,
krvavé bitky na vesnické zábavě,
ale také případy sebevražd.Takto
velmi stručně by se daly shrnout
výjezdy sanitek s lékaři prostějovské záchranky v uplynulé dekádě. Podle ředitele Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého
kraje Prostějov Radomíra Gurky
běžná činnost...

netové stránky www.vecernikpv.cz
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MARTIN SMEČKA

BOHUSLAV KOUDELKA

se narodil 24. srpna 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějově.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. května 2015. Jeho zdánlivé stáří je 30 let,
měří mezi 180 až 185 centimetry, má
hubenou postavu, modré oči a hnědé
vlasy. Na tváři nosí strniště.

se narodil 11. dubna 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
24. dubna 2015. Jeho zdánlivé stáří
je 52 let a měří mezi 175 až 178 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

VIKTOR ZATLOUKAL

ROMAN KONFÁL

se narodil 18. července 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. prosince 2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 36 let, měří mezi 180
až 185 centimetry, má obézní postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 43 do 45 let, měří mezi 180 až
185 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé vlasy a nosí bradku.

Případ, který jasně ukazuje, jak
jsou lidé důvěřiví a zároveň neopatrní. Policie od předminulého
pátku nahání dvojici podvodníků, která od stařenky z Prostějova podvodem vylákala čtvrt
milionu korun. Neznámá žena
se totiž v telefonu vydávala za
vnučku pětaosmdesátileté seniorky a požádala o peníze na
koupi auta. Babička jí to bohužel spolkla i s navijákem!

PROSTĚJOV Záměr náměstků
prostějovského primátora Ivany Hemerkové a Jiřího Pospíšila
přece jen vyšel! Už před Vánoci
letošního roku a dalších šest týdnů v řadě bude Prostějovanům na
náměstí T. G. Masaryka k dispozici mobilní kluziště s umělou ledovou plochou. Jak ale radní prozradili, nebude to levný špás…
Večerník seznámil veřejnost s tímto plánem už na začátku letošního
roku. Oba zmínění náměstci však
předpokládali, že kvůli tomuto projektu se pokácí dva vzrostlé habry
před muzeem, což ovšem ochránci
přírody zatrhli. Přesto se na náměstí v zimě bude bruslit! „Stejně jako
v mnoha jiných českých městech
plánujeme také v Prostějově instalovat už na začátku prosince tohoto
roku mobilní kluziště. Toto zařízení
o rozměru třicetkrát patnáct metrů
vyroste v prostoru před muzeem

a městskou pokladnu přijde na jeden
a půl milionu korun bez DPH. Počítáme s jeho provozem na šest týdnů.
K těmto nákladům za pronájem kluziště musíme ještě připočítat náklady
na energie v souvislosti s výrobou
ledu, umístění laviček, mobilní šatny
a podobně. Celkově nás tato služba
veřejnosti bude stát zhruba dva a půl
milionu korun,“ prozradil Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro stavební
investice.
„Umělé kluziště bude součástí programu Kulturní zimy v Prostějově
a podle plánu bude instalováno už
poslední listopadový den. Věříme,
že kluziště bude hojně využíváno,
stejně jako například v sousední Olomouci. A mohu prozradit, že nepočítáme s vybíráním jakéhokoliv vstupného od bruslařů,“ přidala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
(mik)

250 000
Poté, co balík peněz osobně od
nepochopitelně důvěřivé stařenky vyzvedl údajný přítel vnučky,
se vyrojilo hned několik otázek.
Jak je možné, že podvedená žena
nepoznala ani po hlase svoji
vnučku? A proč proboha měla takovou sumu peněz doma? Už se
s nimi zřejmě nesetká...

(QVQMQN¾å8GéGTPÊMW

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Je jedním z těch
členů opozice, kteří za spoustou rozhodnutí vedení města
vidí něco nekalého či dokonce
padá slovo podvod. Je navíc
vůbec první, který začal práci
současných radních kriminalizovat. František Fröml (na snímku) byl do zastupitelstva zvolen
za hnutí Změna pro Prostějov
a v dalším z dílů našeho seriálu
rozhovorů vysvětlil Večerníku
sporná témata po svém...
ƔƔ Z jakého důvodu jste nedávno
podal trestní oznámení v souvislosti
s přípravou Územního plánu Prostějova?
„Nepodal jsem trestní oznámení na
územní plán, ani na město. Naopak,
hájil jsem město, které patrně utrpělo
ztrátu asi půldruhého milionu korun.
Zatím jsem ani nepodal oznámení
k nadřízenému orgánu ve věci nezákonného postupu při pořizování územního plánu. Usiluji o otevření debaty
o nápravě nedostatků územního plánu
bez zpolitizování tohoto problému. Má
představa, že jako zastupitel budu mít
šanci napravit chyby územního plánu,
který se stal nástrojem úzké skupiny
vlivných osob, se ale ukázala jako lichá.
Diskuse na toto téma se nepřipouští.
Tam, kde chybí argumenty, nastupují dehonestace mé osoby a pomluvy, že si řeším osobní účty. Tento spor

vyústil v trestní oznámení na závažné
skutečnosti, které vznikly při výběru
zpracovatele územního plánu.“
ƔƔ Tak vidíte, odporujete si sám
sobě, protože vaše trestní oznámení
skutečně souvisí s územním plánem!
Není to příliš silné kafe, takto někoho
kriminalizovat?
„Původně jsem neměl v úmyslu věc
kriminalizovat. Snažil jsem se pouze rozbít klientelistické vztahy tím, že jsem
písemně upozornil pana primátora a jeho
náměstka na zjištěné skutečnosti. Navrhnul jsem i způsob nápravy i náhrady
škody a vyzval k zastavení dalšího
diskriminačního výběrového řízení.“
ƔƔ Večerník ale ví, že za celou zákonnou lhůtu jste nepodal ani jednu
námitku proti územnímu plánu. Vaše
protesty následovaly až poté. Proč?
„Územní plán se netýkal mého pozemku, ani mých zájmů. Proto jsem ze zákona nebyl oprávněn podávat námitky.
Tu jsem před tím podával jako majitel
pozemku u první změny předcházejícího územního plánu. Své připomínky
jsem uplatnil v komisi rady a na zastupitelstvu. Nebyly akceptovány. Podrobně
jsem se seznámil s územním plánem
v celé jeho složitosti později, a připomínek a námětů pro práci zastupitelů mám
dnes více.“ (Jak Večerník zjistil, zastupitel nemluví pravdu. Námitky k územnímu plánu může podávat každý občan).
ƔƔ Podle některých jste ale podal žalobu kvůli uražené ješitnosti, protože
vám město nevybralo projekt nového
multifunkčního zařízení místo Jezdeckých kasáren...
„Podobně jsem byl pomlouván i za námitky k jižnímu obchvatu při první změně
předcházejícího územního plánu v roce
2001. Po pěti letech mi daly za pravdu

dopravní průzkum a z něj vycházející odborná analýza
společnosti UDIMO, načež
s jižním obchvatem se dnes
již nepočítá. Co se týká
rozpracovaných návrhů Sportovně společenského centra v areálu
Jezdeckýchkasáren,už
dlouho nehájím svůj
původní návrh, protože
samotné zadání bylo
nesmyslné. Já dnes pouze
usiluji o zachování objektu,
který je symbolem této části města
a podpořím každé jeho smysluplné
využití. Nemusí to být nutně podle
mého návrhu.“
ƔƔ Na posledním jednání zastupitelstva jste hlasoval pro
Národní olympijské centrum. Přesto
jste ještě pár týdnů předtím nešetřil
jeho kritikou. Co vám na výstavbě
tohoto sportovního zařízení vadilo?
„Jako patriot města nemohu takovou investici nepodpořit. Co mi ale vadí, jsou
zákulisní dohody, po nichž je celé zastupitelstvo postaveno před hotovou věc ve
stylu kdo nejde s námi, jde proti nám.
Nemohu se také smířit s tím, že má být
koupaliště přesunuto na plochu, která je
už padesát let držena v územním plánu
jako rezerva pro novou hokejovou halu.
Až možná za deset patnáct let bude
Prostějov potřebovat novou ‚arénu‘ ve
společném areálu se starou halou, tak
jak se to jinde běžně dělá, a je to ekonomické, nebude to už tady možné...“
ƔƔ Ruku na srdce, nepřehání to opozice s některými destruktivními postoji při jednáních zastupitelstva?
„I já jsem rozčarován z poměrů v zastupitelstvu. Od komunální politiky

(QVQ/KEJCN-CFNGE

jsem si sliboval, že to bude věc dohody
a vzájemných ústupků či kompromisů
ve prospěch města.“
ƔƔ Jenže častokrát za každým rozumným návrhem koalice vidí
opozice hned nějakou nekalost či
dokonce podvod. Není to někdy až
zbytečná destrukce?
„Uměl jsem si představit použití síly
jednoho hlasu navíc v situacích pro
koalici zásadních. To, že koalice vždy
válcuje opozici způsobem, kdy žádný
její člen nesmí hlasovat jinak, vede
k antagonismu obou stran. I když se
vám postoj opozice nelíbí, chováme se
o poznání konstruktivněji a v žádném
případě ne na povel! V čem je opozice
jednotně proti, je účast KSČM v radě,
zásadní kauzy z minulosti jako Manthellan a pokračující manipulace. Rozumné
věci podporujeme. Naše návrhy ale nejsou většinou ani puštěny na program
schůze...“
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RYCHLÝ
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Více vody do
prùmyslové zóny
Prostějov (mik) - Vedení města
bylo nuceno schválit rozpočtové
opatření na projektovou dokumentaci na výstavbu přivaděče vody do
průmyslové zóny. „Důvodem je již
tak zaplněná zóna investory a z hlediska zachování či dokonce ještě
zlepšení zaměstnanosti v Prostějově
potřebujeme další zastavěné pozemky zásobit vodou. Určitou rezervu si
zachovává firma Toray, která čerpá
vodu i z vlastního zdroje. Pro ostatní
potenciální investory však musíme
vybudovat nový přivaděč vody,“ vysvětluje další investici města Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

„Husák“ se musí srovnat
Prostějov (mik) - V minulém roce
byla zahájena revitalizace parku ve
vnitřním prostoru Husova náměstí.
Na ploše musí dojít ještě k úpravě
výškových rozdílů terénu. K jejímu
provedení bude potřeba navezení
250 metrů krychlových orné půdy.
„Při provádění terénních úprav se
zjistilo, že terén má místy až čtyřiceticentimetrové výškové rozdíly, které
by bylo vhodné upravit a dosypat
vhodnou zeminou. Geodet zaměřil,
že je nutné doplnit terén o přibližně
dvěstě metrů krychlových ornice, aby
byl terén srovnán a mohlo dojít k obnově travnaté plochy,“ vysvětlila Ivana
Hemerková, náměstkyně prostějovského primátora. Jak dodala, pro tyto
účely budou muset radní sáhnout do
městské kasy ještě pro sto padesát tisíc korun.

Nasvìtlí se pøechody u škol
Prostějov (mik) - Rada města schválila realizaci nasvětlení dalších přechodů
pro chodce, a to u budov základních
škol. Magistrát při jejich realizacích
využije finančního příspěvku Nadace
ČEZ. „V rámci projektu dojde k nasvětlení přechodů u Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov
Sídlišti svobody a Základní školy Prostějov, ulice Dr. Horáka. Konkrétně se
jedná o přechody v Jungmannově ulici
a u křižovatky ulic Dr. Horáka a Rumunská. Týká se to frekventovaných
míst v bezprostřední blízkosti škol, takže dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí
a mládeže,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák. Radní schválili rozpočtové
opatření ve výši 40 tisíc korun na zpracování projektových dokumentací.
Samotná cena realizace je odhadována
na dvě stě tisíc korun.
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„Je nejvyšší čas jednat o výstavbě městské galerie,“ uvědomuje

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Různorodá umělecká díla kupovali prostějovští
radní pro potřeby městských
sbírek už za první republiky.
A nejinak je tomu v současnosti, kdy jsou z veřejných rozpočtů každoročně uvolňovány statisícové částky na nákup
obrazů, soch, plastik a dalších
uměleckých děl. V drtivé většině pochopitelně od autorů,
kteří mají v rodném listě zanesen Prostějov. V letošním roce
už primátor Pišťák doporučil
schválit zakoupení osmi obrazů v celkové hodnotě přesahující sto tisíc korun. A může
pokračovat, ve fondu je totiž
k tomuto účelu k dispozici ještě třikrát tolik! Jenomže kritici
upozorňují na to, že město
kupuje obrazy a sochy, aniž
by je veřejnost měla možnost
spatřit. Částečně mají pravdu,
což uznává i první muž prostějovské radnice. A slibuje nápravu...
„Poměrně nedávno jsme rozhodli
o nákupu osmi obrazů, které doporučila komise pro nákup uměleckých
děl. Shodou okolností předsedou
této komise jsem já. Osobně jsem byl
radši, když ještě před několika rady

rozhodnutím zastupitelstva mohla
tato umělecká díla nakupovat přímo uvedená komise. Nyní to ovšem
právní úprava nedovoluje. Proběhla také diskuze o tom, zda budeme
nakupovat díla vyloženě jen prostějovských autorů, nebo spojených s
naším městem či regionem. Musím
podle dosavadních zkušeností říct,
že tato alternativa platí a skupujeme
obrazy, sochy či plastiky v drtivé většině vytvořené našimi rodáky,“ objasnil celou genezi Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova. Jak vzápětí přidal, umělecká
díla se pro Prostějov nakupují přímo
bez odborníka zběhlého například
v aukcích. „Pro letošní rok máme na
tyto účely vyčleněnu částku čtyři sta
tisíc korun a při nákupu vycházíme
přímo z osobních jednání s majiteli.
Pokud bychom pořizovali obrazy například na aukcích, mohlo by nás to
přijít několikanásobně dráže. A navíc
by to nebylo v souladu se zákonem
o obcích.“
Nakupovat umělecká díla, samozřejmě nikoliv z důvodu dalšího
obchodování, je sice krásná věc. Ale
co dál? „Stále nemohu pochopit,
proč město kupuje například obrazy, když my obyčejní Prostějované
si je stejně nemáme možnost někde
prohlédnout. Nebo je tato šance jen
minimální při ojedinělých malých
výstavách,“ obrátila se nedávno na
Večerník Jana Ohnoutková z Prostějova.
Samotný primátor přiznal, že s vystavováním zakoupených uměleckých
děl, kterých jsou v tuto chvíli už stovky, je opravdu problém. „Dlouhodobě
máme před sebou řešení úkolu vybudovat v Prostějově pořádnou výstavní

síň. A musí jít o galerii, kde bychom
alespoň po částech celou městskou
sbírku uměleckých děl pravidelně vystavovali. Souhlasím s tím, že občané
by se měli se všemi obrazy, sochami
a dalšími díly seznámit, proto je přece
nakupujeme,“ uvedl Miroslav Pišťák.
„Byl bych hrozně rád, kdybychom
ještě letos pokračovali v diskuzi, který
prostor v majetku města vyčleníme
pro tolik potřebnou galerii. Zatím můžeme obrazy a další artefakty vystavovat prostřednictvím informačního
střediska na zámku. Samozřejmě přiznávám, že to není ideální, tyto prostory nejsou příliš velké. Když jsme
diskutovali o některých strategických
investicích města, právě výstavba
městské galerie byla jednou z nich,“
přislíbil prostějovský primátor.
Je opravdu navýsost smutné, že drtivá většina výtvarných děl je nyní
skryta v úschově. A kde že vůbec
stovky uměleckých děl zakoupených
v průběhu uplynulých desetiletí jsou
a jak je o ně postaráno. „Mohu celou
prostějovskou veřejnost ubezpečit,
že depozitář Muzea Prostějovska,
kde jsou uloženy, by nám mohla závidět mnohá města z celé republiky!
Všechny umělecké artefakty jsou v
NÁKUP UMÌLECKÝCH

autor
název
Jaroslav Franc
Beskydy - Soláň
František Tříska Říčka Hloučela
Dušan Janoušek Modrá kompozice
Vilém Topinka
Socha v parku
Richard Kaňák
Stará cihelna
Viktor Hohaus
Prostějov
Jaroslav Franc
Rybník
Jaroslav Franc
Vesnice

publicistika
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K PRÁCI NA RADNICI?
KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
A kdy už to bude hotové? Tato otázka
vrtá hlavou snad každému Prostějovanovi, který zamíří do centra města. Přitom toto datum je známé již dlouho.
Rekonstrukce náměstí by měla skončit 30. června, po nové dlažbě bychom
se tedy měli projít už první prázdninový den. A vedení města mluví o tom, že
se termín podaří dodržet.
Při pohledu na čilý ruch, který tu
prakticky od počátku roku panuje, se
tomu dá i věřit. Otázkou samozřejmě
zůstává, v jaké kvalitě se stavbu podaří odevzdat. I tentokrát (stejně jako
v případě někdejší opravy nedalekého
náměstí E. Husserla) může platit hanácké okřídlené „honem, honem, h...o
po tem“. Po zkušenostech s prostorem
u radnice už nyní spousta lidí očekává,

že se po dokončení bude ještě předlážďovat, předlážďovat a předlážďovat...
Tak uvidíme.
Oprava hlavního náměstí určitě byla
potřeba. Bude však nepochybně zajímavé sledovat, jak jeho novou podobu
přijmou lidé obzvláště pak konzervativní Hanáci. Řada věcí je otázkou zvyku,
na druhou stranu se už nyní objevují
velké rozpaky nad dosud nevídanou
plochou bez jediného kousku zeleně, ve
kterou se proměnil prostor před prostějovským muzeem. Dávat sem jakoukoliv lavičku je zbytečné, na pražícím slunci bez kousku stínu na ní stejně nikdo
sedět chtít nebude. Své uplatnění by zde
naopak mohlo nalézt plánované kluziště, které by alespoň v zimních měsících
skutečně mohlo střed města oživit.

Zatímco dole na náměstí se živě pracuje, tak na radniční věži žádná přílišná
aktivita už několik měsíců vidět není.
Stoletou dámu se úspěšně podařilo zahalit do lešení a následně i do zeleného
hávu. Od té doby tu však větší práce
prakticky ustaly. O hlavní zpestření
se zde v poslední době postarali snad
jen dva mladí opilci šplhající po lešení
vzhůru až ke hvězdám. Jejich „mise“
zaměstnala policisty státní i městské,
hasiče i záchranáře. Nyní tedy nezbývá, než aby vyburcovala k práci i dělníky a restauratéry, kteří by naši krásnou
radnici měli převléci do nového kabátu. Ten by měl být nový, slušivý ovšem
zároveň citlivý k její historii.
Buďme zvědavi, zda se jim to povede.
A také kdy...

DIVOČINA V NÁKUPÁKU
Dokumentární pořady z divočiny,
kdy divák napjatě sleduje příběhy
roztodivných druhů zvířat v jejich
přirozeném prostředí, jsou stále
více oblíbené napříč věkovými kategoriemi. Osobně se mezi tyto přírodomilné diváky nepočítám, protože
se přes svou masožravou náturu
nemůžu přimět k tomu, abych sledovala například ledního medvěda,
jak si pochutnává na tulení rodince
- brrr.
Vyměnit televizní pozorování za
to originální v živé přírodě pro mě
nepřipadá v úvahu už vůbec. Ne,
že bych byla úplně netrpělivá, ale
jakmile se každé dvě minuty neodehraje nějaký zásadní zvrat v po-

zorování přírody, neobjeví se jelen
Větrník, lví král, ani Ferda Mravenec s věrnou družinou, odcházím
hledat něco dobrého do žaludku
nebo na záchod, což je v přírodě
mnohdy tak trochu potíž.
Ale ani pokud máte podobný problém, sledování živočichů v jejich
přirozeném prostředí se vzdávat
nemusíte. Stačí navštívit některé
z nákupních center, nejlépe v období slev, pohodlně se usídlit v blízkosti
značkových obchodů s obuví nebo
oblečením a čekat. Zanedlouho
se to tam začne hemžit množstvím
nákupu chtivých zákazníků stejně,
jako se kolem krmelce shlukne tlupa srnek. Sledovat zákaznice, jak se

horečně prohrabují ramínky přeplněnými halenkami a svetříky, to je
pohled jen pro hardcore diváky.
Místa k sezení kolem vás se postupně začínají plnit především
viditelně vyčerpaným mužským
doprovodem, obloženým taškami
nebo unavenými dětmi, zatímco
maminky a přítelkyně se dál divoce prohánějí v džungli nákupáku.
V tuto chvíli mám za to, že jsem
viděla už dost a sama se vrhám do
nákupního víru, protože támhle vidím pěkné triko, hned vedle jsou ve
slevě boty, a hele, na tohle je sleva
dokonce osmdesát procent! Čert ví,
k čemu to je, ale pokud je to ve slevě, sem s tím!

<CVÊO RTQUV÷LQXUM¾ TCFPKEG PCMWRWLG WO÷NGEM¾ FÊNC VCM\XCP÷ FQ ×UEJQX[ U  OKPKO¾NPÊ 
DT\[\O÷PKV

moderním prostoru, kde se udržuje
pravidelná teplota. Není zde žádná
prašnost ani vlhkost,“ ujišťuje Miroslav Pišťák.

Kolik se utratilo

DÌL V ROCE 2015

druh
cena (v Kč)
tempera
8 000
olej na plátně
18 000
olej na plátně
40 000
olej
3 500
akvarel
3 500
olej
16 000
akvarel
5 000
akvarel
7 000
Zdroj: Magistrát města Prostějov
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JAK SE VÁM LÍBÍ RONDEL
NA PŘIKRYLOVĚ NÁMĚSTÍ?
➢ ze strany 3

HLAS LIDU

Muzeum má nečekaný problém…

HLAS BOŽÍ

DŘEVOMORKU v podlahách!
PROSTĚJOV Provozuje ho Olomoucký kraj, ale jak říká náměstek primátora Prostějova, budova
muzea je bohužel v majetku města. Proč bohužel? Protože právě
na prostějovském magistrátu teď
bude vyřešit nečekaný problém,
který se zde vyskytl. Do podlah výstavních místností se totiž pustila
dřevomorka!
„Při opravě takzvané staré radnice, ve které sídlí Muzeum a galerie
Prostějov, zjistili stavebníci masivní
napadení dřevomorkou a hnilobu
podlahových desek. Radní proto
schválili rozpočtové opatření ve výši
dvaceti tisíc korun na provedení dendrologického a stavebního průzkumu
a návrhu potřebných opatření,“ konstatoval Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
„Havarijní stav podlahy byl objeven
při přípravě nové expozice geologie ve druhém podlaží. Po odebrání
svrchních podlahových vrstev, koberců a parket bylo zjištěno masivní napadení podlahových desek dřevomorkou a hnilobou. Pravděpodobně
budou napadeny i trámy podlahové

Pondělí 22. června 2015
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konstrukce,“ potvrdil Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.
Rozsah napadení bude zjištěn odborným průzkumem. „Ten musí
zjistit, zda nehrozí rozšíření škůdce do dalších
částí objektu kulturní
památky. Zároveň oče-

káváme také návrh potřebných
opatření,“ dodal Fišer s tím, že cena
průzkumných prací se může ještě
zvýšit.
(mik)

4QPFGNPC2ąKMT[NQX÷P¾O÷UVÊ\EGNCLKUV÷WUPCFPÊąKFKéčOåKXQVRąKRTčLG\FW2TQUV÷LQXGO2QRTXÆUGRQP÷ORTQLGFQW\¾ąÊ
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PROSTĚJOV Prostějovští radní
dostáli svému slibu, že před každou
významnější investicí zveřejní vizualizaci daného díla. Stalo se. Jak Večerník informoval již v předešlých
vydáních, už příští týden bude zahájena výstavba kruhové křižovatky
u prostějovského zámku na Přikrylově náměstí. A podle obrázků zveřejněných odborem rozvoje a investic
prostějovského magistrátu se budou
mít řidiči rozhodně na co těšit!
„Vizualizace tohoto projektu bude
vyvěšena na velké tabuli mezi Kosteleckou ulicí a Vápenicí, a to ještě před
zahájením stavby. Lidé tak přímo na
místě budou moci vidět, po čem řidiči
5VCXGDPÊF÷NPÊEKRąKQRTCX¾EJKPVGTKÆTčRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GCVGRTXGP[PÊ\LKwċWLÊLCM budou jezdit už koncem srpna,“ řekl
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
LUQWPCVQORQFNCJ[XÚUVCXPÊEJU¾Nč/QEFQDąGVGF[TQ\JQFP÷PG
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC Statutárního města Prostějova.

Ve stavbě dalšího prostějovského
rondelu tak nyní již nic nebrání
v cestě. I když... „Správa silnic Olomouckého kraje dokončuje výběrové
řízení na zhotovitele stavby, za pár
dní vybereme vítěze. Já sám jsem
členem výběrové komise,“ prozradil Fišer. Na otázku Večerníku, proč
se dělá konkurz na poslední chvíli
a zda se tak nemůže začátek výstavby rondelu oddálit, kdyby se někdo
z neúspěšných uchazečů odvolal,
odpověděl náměstek pro investiční výstavbu s optimismem v hlase.
„Podmínky výběrového řízení visely
už dlouho předem na úřední desce
a všechny přihlášené stavební firmy
byly předem jasně srozuměny, že práce je nutné zahájit prvního července. Pokud se někdo odvolá, tak my

to stejně nemůžeme ovlivnit, to pak
bude řešit Olomoucký kraj. Osobně
ale neočekávám žádné komplikace.“
Nový rondel na Přikrylově náměstí
bude stát zhruba devět milionů korun.
Větší polovinu zaplatí Olomoucký kraj,
čtyřmi miliony se bude na nákladech
podílet prostějovský magistrát.
Zatímco popis celkové uzavírky
včetně všech objízdných tras zveřejní magistrát až během tohoto
týdne a Večerník jej čtenářům přinese v příštím vydání, už teď najdete na www.vecernikpv.cz kompletní
seznam změn provozu městské
hromadné dopravy i příměstských
linek během uzavírky Přikrylova
náměstí, která bude mít platnost od
1. července do 31. srpna.
(mik)

Mìli by je vybrat znovu

Jak dlouho vydrží?

Chtěla bych prostřednictvím Večerníku poděkovat dělníkům, kteří pracovali
na rekonstrukci Tylovy ulice. Přestože
i mě na začátku hodně trápilo kácení
nádherných stromů, nyní vidím, že
rekonstrukce měla hlavu a patu. Jde mi
ale o něco jiného. Ti dělníci pracovali
u nás v Tylově ulici každý den pozdě do
večera, a to i během sobot a nedělí. Přesně tak by se podle mého názoru mělo
pracovat. Ještě nás čekají další dvě etapy
rekonstrukce a hodně se přimlouvám
za to, aby vedení radnice vybralo znovu
tuto firmu. I když samozřejmě vím, že
výběrová řízení neovlivním...
Petra Kovaříková, Prostějov

Přiznám se, že z počátku se mi nelíbilo, jakým stylem probíhá rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. Postupem
času jsem ale v systému nové dlažby
i vysazené zeleně našel zalíbení
a musím uznat, že naše centrum
města bude opět pěkné a budou ho
nám všechna města znovu závidět.
Mám však jednu poznámku, která
mi nedává spát. Když se bagroval
celý prostor před muzeem, všiml
jsem si, že na několika místech byly
narušeny kořeny nádherných habrů. Nejsem si jistý, zda tyto stromy,
u nichž si ochránci přírody vybojovali jejich zachování, vydrží na náměstí
další dlouhé roky. Spíš bych řekl, že
uhynou do dvou let. Obzvláště když
jsou celé obklopeny žulovou dlažbou.
Jiří Hynek, Prostějov

Aspoò jeden koupák…

Je hezké poslouchat, jak město hospodaří velmi dobře, jak výborný máme
rating a kolika penězi v přebytku disponuje rozpočet. Když tedy máme
tolik ušetřených peněz, proč se už radní
konečně nerozhoupou k rozhodnutí
opravit jedno ze dvou koupališť? Proč
se neustále čeká na nějakou dotaci, když
peníze na to máme? Nejsem odborník,
abych posoudil, zda dříve rekonstruovat
koupák za velodromem nebo ve Vrahovicích. Ale aspoň na jedno koupaliště by
se město vrhnout mělo!
Jiří Linhart, Prostějov

Proè ne všechno naráz?

Konečně se město pustilo do rekonstrukce Havlíčkovy ulice. Bohužel,
opravují se zde ale jenom chodníky.
Zajímalo by mě, proč se rovnou celá
ulice neuzavřela a nespravila se i silnice? Vždyť ty dlaždice pamatují Marii
Terezii a celá ulice je ostudou našeho
jinak krásného města.
Ivana Kolaříková, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

CONÁMLÉTÁVEMĚSTĚVZDUCHEM
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Nebojte, nehodlám tady dnes
suplovat nějakého toho ukecaného ekologa, kterých se nám
teď vyrojilo jako hub po dešti
a od nichž slyšíme mouder, až
bůh brání. Koneckonců, že zdejší ovzduší není nejzdravější, vím
už dávno. Jednak tu máme nějaká měření, jednak jsem to poznal sám, když jsem byl poprvé
v Alpách a málem se udusil kyslíkem. Mluvit chci o úplně něčem
jiném...

dyž jsem byl v roce 1998 poprvé ve městě nad Seinou,
kterému staří Římané říkali Lutecie, ano, ti bystřejší z vás již tuší, že
se jedná o Paříž, tak jsem zůstával
v němém údivu, jak tam všichni
„mobilovali“, krom toho, že tam
skoro každý také jezdil na kolečkových bruslích. V tu dobu u nás byl
mobil stále ještě skoro zázrak a já
sám jsem oprašoval svůj Dancall
jako svátost. Dnes jsme pravda někde úplně jinde a můžu říct, že je
to tady už taky jako v Paříži. Všichni
„mobilujeme“ jako draci a vzhledem
k rozšíření smartphonů využíváme
plně internet a Wi-Fi sítě.
nu, zkusil jsem nedávno udělat
pokus a zmonitoroval jsem s pomocníky oblast čtyř náměstí ve středu města během dvou hodin. Nevím, zda budete překvapeni anebo
jestli jste s něčím takovým počítali,
ale podařilo se nám zachytit a to si
myslím, že to nebylo ještě všechno,
celkem 189 soukromých nebo veřejných Wi-Fi adres! Já to osobně
považuji za relativně vysoké číslo.
Na jedné straně si říkám, že jsme
tedy evidentně v jedenadvacátém
století a pokud si můžeme dovolit

I

tolik internetu, tak na tom nebudeme špatně ani ekonomicky. Na druhé straně mě ale napadá, jestli toho
vlnění není tak nějak moc a jestli
pak z těch vln také kapku neblbneme. Vědci se přou, zda vlny škodí
moc nebo málo, pravdy se asi nikdy
pořádně nedobereme. V každém
případě bych však osobně doporučoval, když je hezky, vypadnout raději někam ven a bez toho internetu
i chvíli vydržet, co vy na to?
ři zjišťování sítí a signálů jsme
měli věrné fanoušky. Ne, nebojte se, nemám na mysli nějaké bezdomovce, ale otravní jsou
podle mne také, hovořím teď
o holubech. Stále nás toto ptactvo
v centru města dost trápí, a když se
zeptáte majitelů domů, tak těm se
otevírá pověstná kudla v kapse. Holubi ničí fasády, jejich exkrementy ji
totiž pěkně vyžírají a to již nemluvím
o stránce estetické. Své o tom ví i majitelé restauračních zahrádek, neboť
pokud má někdo světlé slunečníky
a podíváte se přes ně ke slunci, vidíte nevábné tečky od holubího trusu,
to v lepším případě, v tom horším
šlápnete do holubince raz dva. Když
byl před lety počet holubů neúnos-

P

ný, byli nasazeni dravci, jenže ti nám
zmizeli a noví evidentně nejsou.
Myslím si, že by se s problémem
něco dělat mělo.
rčitě by nebylo od věci vydat
zákaz krmení holubů, jako je
tomu již v mnoha jiných městech,
a pak si myslím, že by to chtělo opět
povolat nějakého toho dravce, aby
nám ten počet zredukoval. Holub za
rok vyprodukuje až dvanáct kilogramů trusu a v něm lze nalézt mikroby,
plísně či alergeny. Nechci strašit, ale
v trusu je například klíšťák holubí,
čmelík kuří, což jsou mršky, které způsobí minimálně zarudnutí a svědění
kůže, ale ten druhý může způsobit i
anafylaktické reakce, tedy obtížně polykání i dýchání. Dále zde je také virus
klíšťové encefalitidy či prvoci, kteří
šíří trichomonády a toxoplazmózu,
jenž je nebezpečná pro těhotné ženy
v prvním a druhém trimestru gravidity i pro pacienty HIV pozitivní nebo
po ozáření či transplantaci. Řeknu to
na závěr asi takhle. Mám rád holubičku míru jako symbol, ale nemám rád
trousící holuby.
íkám si, že holt až půjdu příště
městem, budu koukat kde co lítá
a zas vám o tom napíšu.
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Děti, pejsci

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!

www.vecernikpv.cz

Dominik DOPITA
14. 6. 2015 44 cm 2,35 kg
Ludéřov

Nela KOFROŇOVÁ
4. 6. 2015 50 cm 3,30 kg
Prostějov
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

Petra DOSTÁLOVÁ
14. 6. 2015 50 cm 3,65 kg
Žárovice

Barbora VALÁŠKOVÁ
15. 6. 2015 51 cm 3,75 kg
Kostelec na Hané

Nina ZAVRŠANOVÁ
16. 6. 2015 48 cm 3,45 kg
Prostějov

Kiwanis
club lidem,“
připravil
dětem
„DĚkuji všem
vzkazuje
odpoledne s jídlem a zábavou
PROSTĚJOV První červnový pátek
připravil Kiwanis club ve spolupráci se
SOU obchodní v Prostějově pro děti
z prostějovského Dětského domova
zábavné odpoledne.
„Studenti se postarali o občerstvení formou špízů a výborných zákusků, my zase
zajistili suroviny. Navíc děti po absolvování soutěží obdržely další drobnosti. Pro
malé slečny byly k dispozici také kosmetičky-učnice,“ prozradil Večerníku Luděk
Coufal z prostějovského Kiwanis klubu,
který děti z dětského domova podporuje
již více jak deset let. „Každoročně touto
dobou připravujeme nějakou zajímavou akci. V minulosti se jednalo například o výlet do Westernového městečka
v Boskovicích či na Kosíř. Na Vánoce pak
předáváme vybrané peníze. V této podpoře hodláme i nadále pokračovat,“ dodal
Coufal.
(mls)

Děti si mohly pochutnat na výborných špízech a zákuscích, které jim připravili učňové SOU obchodní v Prostějově.
Foto: Luděk Coufal

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

POUZE ZA 850 Kč

NA VÍÿKA ÿEKÁME V REDAKCI
15061910618

Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka je možné nadále nosit
do přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem
je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí
rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

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.

ŠIMI

je kříženkyně malého vzrůstu ve věku zhruba jednoho až
dvou let. Je vyrovnaná, temperamentní, přátelská fenka
malého vzrůstu, která miluje lidi a kontakt s nimi. Každý
den je neustále pozitivně naladěná a je velký mazel. Nej-j
lépe jí bude u pánečka na klíně.

PAKO

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca šest až osm roků.
I když je to už pejsek v pokročilém věku, má co nabídnout.
Věrnost, oddanost a lásku, kterou dostane, by mnohonásobně vrátil. Má přátelskou nekonfliktní povahu, bez pproblému se snese s fenkou. Na vodítku umí.

GÁBINKA

je představitelka plemene kokršpaněl ve věku deseti let. Je
úžasná fenečka, velký mazel. Má přátelskou, vyrovnanou
povahu a perfektní bezproblémovou povahu. Snese se jak
s pejskem, tak i s fenkou. Jistě bude skvělým a oddaným
ý
parťákem, vhodná k dětem.

BRIT

je tři až čtyři roky starý kříženec středně velkého vzrůstu.
Je velmi učenlivý klučík, který je neustále pozitivně naladěný, je přátelské povahy. Vzhledem k jeho temperamentu
je vhodný například na různé psí sporty. S fenkou se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně.

Pondělí 22. června 2015
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zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

KRUMSÍN SE CHYSTÁ NA NOVOU KANALIZACI I VODOVOD
Stavební práce by mohly začít za tři roky, záleží na legislativě
původní zpravodajství
pro Večerník

JIŘÍ MOŽNÝ

KRUMSÍN Ve fázi příprav se nachází nejvýznamnější investiční
akce Krumsína za poslední desítky let. V plánu je vybudování
zcela nové splaškové kanalizace a využití té stávající čistě jako
dešťové, k tomu také intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)
a výstavba dlouho očekávaného vodovodu. Tedy akce v součtu
za více než sto milionů korun. Podaří-li se naplnit optimistickou
variantu, mohly by stavební práce započít na přelomu let 2017
a 2018. Vzhledem k legislativním a schvalovacím procesům se
však spíše jeví optimističtější až příští volební období.
„V letošním roce zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí na
výstavbu vodovodu a kanalizace, ve
druhé polovině roku budeme pravděpodobně řešit i projekt na ČOV.
Následovat by měla procedura zisku
stavebního povolení a souběžně bude
nutné hledat vhodné finanční zdroje
i uvažovat o vypsání výběrového řízení
na realizátora akce,“ popsal Večerníku
aktuální stav celé záležitosti Jaroslav
Střelák, starosta obce s necelými šesti
stovkami obyvatel.

O stávající variantě rozhodla odborná
studie zadaná a následně schválená
obecním zastupitelstvem. Z předložených materiálů vyplývá, že aktuální
kanalizaci by šlo použít jako dešťovou s
odtokem přes otevřené příkopy za oddělovacími šachtami současné kanalizace a nová splašková kanalizace by se
zaústila do vybudované kanalizace za
odlehčovacími komorami a končila by
na ČOV, která by se k tomu účelu technologicky upravila. „Do budoucna by
se tak dešťová voda zachytávala na po-

zemcích vlastníků a odpadní splašková
voda by byla odváděna nově vybudovanou kanalizací na upravenou soustavu biologických rybníků,“ vysvětlil
záměr krumsínský starosta.
Současně s hloubkovou kanalizací,
by se navíc v obci budoval i vodovod.
„V plumlovské místní části Soběsuky se
letos dokončí mimo jiné výstavba vodovodu a přes rozdělovací šachtu v Soběsukách se na pitnou vodu z Vodovodu
Pomoraví napojí i obec Krumsín. Toto
napojení je i v souladu s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje,“ popsal dále Střelák.
Voda tak do obce poputuje přes zrychlovací čerpací stanici, která vznikne
před obcí, a následně přes vodojem na
Osině v těsném sousedství Vojenského
újezdu Březina. Právě proto tam obec
odkupuje od vojenských lesů pozemek, na němž vznikne samotný vodojem. Následně poputuje pitná voda do
Krumsína samospádem spolu s novou
kanalizací směrem od Osiny. V praxi to
bude znamenat budování vodovodu
a kanalizace celkem ve čtyřech etapách.
Ty budou po dokončení funkční a postupně uváděny do provozu.

V Krumsíně se připravují na nejnákladnější projekt posledních desetiletí, starosta Jaroslav Střelák věří,
že práce začnou do konce volebního období.
Koláž Večerníku
„V první etapě by se do obce přivedla
pitná voda přes zrychlovací čerpací
stanici do vodojemu Krumsín a do
části obce. S tím by se budovala i kanalizace od vodojemu Krumsín na Osině
do obce s napojením na kanalizaci
u rozdělovací šachty naproti domu číslo popisné 161. Ve druhé etapě se bude
jednat o kanalizaci a vodovod v krajské
komunikaci Křenůvky - Soběsuky, ve
třetí etapě by výstavba probíhala v komunikaci Krumsín - Prostějovičky a v

poslední etapě by se napojila zbývající
část obce,“ přiblížil Střelák jednotlivé
kroky.
Náklady na stavbu vodohospodářské infrastruktury zahrnující
kanalizaci a vodovod včetně přivaděče vody do Krumsína, výstavbu
zrychlovací stanice a vodojemu
odhaduje studie na zhruba sto milionů korun. Samostatnou stavbu
by představovala intenzifikace ČOV
Krumsín, která prošla připomín-

kovacím řízením zainteresovaných
institucí. „Následovat bude konečná
verze návrhu intenzifikace ČOV. Ta
by měla stát kolem deseti milionů
korun a mimo jiné to bude znamenat úpravu strojní část a elektro části.
Prozatím na ni bude přemístěno srážedlo fosforu z plumlovské přehrady,“
upozornil starosta Krumsína Jaroslav
Střelák na další související úkol s tím,
že celý projekt znamená v pořadí druhou změnu územního plánu.

RYCHLÝ
V NĚMČICÍCH OCENÍ VE VÍCOVĚ VYHOŘELA PORODNA PRASAT! VEČERNÍK
Hasiči museli evakuovat zvířata

SVÉ NEJ... OBČANY
zjistili jsme

NĚMČICE NAD HANOU Při
požáru domu v Němčicích nad
Hanou šlo o život! Trojice místních neváhala a pomohla zachránit dceru manželů Králových. Za
to by měli od radnice získat ocenění. A nebudou sami.
Cenu Němčic za mimořádný čin
by letos měli dostat Kristýna Jeřábková, David Hrabal a Petr Loučka,
kteří pohotově zasáhli při požáru
rodinného domu. V oblasti sportu
pak bude oceněna Miluše Mikalová, a to za celoživotní zásluhy o

rozvoj krasojezdeckého sportu,
výchovu mladých sportovních
nadějí i vedení celého oddílu. Na
cenu byli navrženi také knihovnice
Luďka Kouřilová, vášnivý včelař
Květoslav Černý či velitel zásahové
jednotky místních dobrovolných
hasičů Jan Kyselák za obětavou
práci s mládeží. Posledním navrženým je nositel řady nejvyšších
mysliveckých vyznamenání Miroslav Vrána.
Nominované navrhla Rada města
Němčice, schválit je ještě musí zastupitelé. Ocenění jednotlivci obdrží od města Němčice nad Hanou
pamětní list a věcný dar v hodnotě
dvou tisíc korun.
(mls)

VÍCOV Pomoc hned pěti jednotek
si vyžádala likvidace požáru porodny prasat ve Vícově. Informaci
o kouři v budově, zřejmě po požáru elektroinstalace, převzalo
operační středisko Hasičského
záchranného sboru ve středu
17. června krátce po třinácté hodině.Aokamžitěšlodotuhého,uvnitř
se nacházel větší počet prasnic
a malých selátek!
„Operační středisko vyslalo k likvidaci profesionální jednotku z Prostějova za následného posílení dobrovolnými hasiči z Vícova, Ptení,
Protivanova a Kostelce na Hané.
Hasiči po svém příjezdu zahájili
evakuaci více jak čtyř stovek selat či
prasnic a během chvíle nalezli také
ohnisko požáru. Po celkovém odpojení přívodu elektřiny do objektu
následně požár lokalizovali pomocí dvou hasebních proudů. Došlo
k prohoření do stropní části v objektu

Konice má nový web

Rozsáhlý požár zničil porodnu prasat, shořely především stropní části
budovy.
Foto: HZS Olomouckého kraje
o velikosti zhruba dvacetkrát dvacet
metrů,“ informoval Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Ještě ve večerních hodinách probíhalo dohašování menších ohnisek a rozebírání konstrukce budovy. „Pomocí

termokamery bylo vyloučeno další
možné rozšíření v objektu. K požáru
došlo s největší pravděpodobností po
technické závadě na elektroinstalaci,
výši škody prozatím majitel neupřesnil. K úhynu prasat nedošlo,“ dodal
Hošák.
(mik)

LEŠANY BUDOU SLAVIT. MAJÍ UŽ 800 LET!
Sobotní oslavy výročí budou spojené se sjezdem rodáků
LEŠANY Když se někdo dožije sta let,
je to pořádný důvod k oslavě. Lešany
přitom letos slaví dokonce 800 let své
existence. První zmínka o obci se totiž objevila už v roce 1215 v době, kdy
u nás vládl Přemysl Otakar I.Vedení obce
ve spolupráci s místními hasiči, myslivci
a řadou občanů při této příležitosti na sobotu 27. června připravilo parádní oslavy,
a to nejen pro místní, ale i pro rodáky, kteří se sem sjedou z celé republiky.

Martin ZAORAL
Na nejstarší zmínce o Lešanech Vratislav, markrabě moravský, dává klášteru hradišťskému
v Olomouci panství. Podle starých dokladů
hranice panství sahaly od Určic z jedné strany
a od Lešan a Konice až k veřejné cestě z Jevíčka
do Konice. „Až do devatenáctého století patři- Lešany za sebou mají bohatou a zajímavou
la část Lešan církvi a část různým šlechtickým
rodům. Z té doby se traduje i přísloví: „Jsi na U příležitosti kulatého výročí obce s 383 obydvě strany, jak Lešany,“ zmínil se starosta obce vateli se plánuje sjezd rodáků. Ten se tu napoStanislav Faltýnek.
sledy konal před osmnácti lety. Tehdy byly po

Doufáme, že i letos se k nám sjedou rodáci
z celé republiky,“ věří Faltýnek, který, ač rodákem z Březska, se stal velkým lešanským patriotem.
Sobotní program od devíti hodin bude
zahájen výstavou fotografií, dokumentů
a kronik z historie obce. „Před kulturním domem budou hrát myslivečtí trubači a v deset
hodin přivítáme ony zmíněné rodáky v kulturním domě, kde proběhne přednáška o historii
Lešan a v poledne slavnostní oběd pro hosty
a rodáky. Ve třináct hodin bude sloužena mše
před kaplí Františka Xaverského, odkud půjde
průvod k pomníku padlých, kde bude položen
věnec. V patnáct hodin začne program v areálu
Rybníček, kde bude celé odpoledne vyhrávat
Holóbkova mozeka. Protože jsme na Hané,
vystoupí Hanácký soubor Kosíř včetně dětí
EXKLUZIVNĚ
s programem lidová řemesla a Beseda. Z Valaška k nám zavítá skupina historického šermu
historii, kterou připomíná i tato pohlednice. Valmont s ukázkami rekonstrukcí historicFoto: archiv obce kých událostí a bitev z období gotiky a baroka.
osmdesáti letech na kapli Františka Xaverské- A chybět nebudou samozřejmě ukázky hasiho znovu osazeny zvony zkonfiskované v roce čů,“ nastínil program sobotních oslav starosta
1917. „Zástupci obce rozdali tři sta pozvánek. obce.

Konice (mls) - Novou podobou
svých internetových stránek se od
uplynulého týdne může pochlubit
město Konice. Grafické podobě nového webu vévodí podklad
s motivem konického zámku. Důraz je kladen na akce a aktuality týkající se dění ve městě a jeho okolí.
Novinkou je i anketa umístěná přímo na titulní stránce.

Hasièi z Drahan
se mohou tìšit
na novou techniku
Drahany (mls) - Olomoucký kraj
schválil dotaci sto dvacet tisíc
korun na pořízení, rekonstrukci
a opravu požární techniky sboru
dobrovolných hasičů v Drahanech.
Samotná obec pak „přihodí” dalších minimálně sto osmdesát tisíc
korun.

Mostkovice odepsaly
dluh za pronájem pláže
Mostkovice (mls) - Dluhy T. L.,
který měl jeden rok v pronájmu
pláž u Vrbiček, už nikdo nezaplatí.
Zastupitelstvo Mostkovic rozhodlo o odepsání nevymahatelných pohledávek v celkové výši 81 174 Kč.
Dluh vznikl neuhrazením části nájmu a dále nedoplatky za provozní
náklady.

Øeky v regionu
VYSYCHAJÍ
Prostějovsko (mls) - Pouze pět
centimetrů vody protékalo předminulý pátek v poledne korytem
Romže ve Stražisku. Hloučela
v Soběsukách byla v tu dobu na
šesti centimetrech výšky hladiny.
Výstrahu před suchem vydali také
hasiči. Rozdělávat oheň ve volné
přírodě i obytné zóně se vůbec nedoporučuje. Podle hasičů se může
velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové
i ekologické škody.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Cyklista spadl
u Laškova

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

V sobotu 20. června odpoledne
jel na svém jízdním kole po silnici
mez obcemi Laškov a Kandia pětapadesátiletý muž. Po táhlém klesání a nájezdu do Laškova se plně
nevěnoval řízení, s největší pravděpodobností se otáčel za skupinkou
chodců, nezvládl řízení kola a spadl na vozovku. Přivolaní policisté
na místě nehody provedli u cyklisty dechovou zkoušku, při které nadýchal 1,56 promile alkoholu. Po
pádu byl s lehkým zraněním převezen na ošetření do nemocnice.

Z domu bral
elektroniku
Policisté z obvodního oddělení v Plumlově vyšetřují krádež
vloupáním do rodinného domu
v jedné z obcí na Plumlovsku.
K trestnému činu došlo předminulý
pátek 12. června od ranních do odpoledních hodin. Dosud neznámý
pachatel vnikl po vypáčení okna do
domu, ten prohledal a odcizil z něho
elektroniku a drobné cennosti. Odcizením věcí způsobil škodu v předběžně odhadnuté výši 44 500 korun.
V případě dopadení a odsouzení pachateli hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Ze stezky zdatnosti si účastníci odnesli víc než jen zlaté valouny

pro Večerník

Martin ZAORAL
IVAŇ Hřiště ukryté v „ďolíku“ na okraji Ivaně se uplynulou sobotu již pošesté proměnilo v severoamerickou prérii. Nad všemi
přítomnými se vznášel duch samotného Manitua. Hlavně díky
jeho ochraně asi sto padesát malých bojovníků v doprovodu
rodičů úspěšně zvládlo nástrahy stezky zdatnosti, která byla
stejně těžká jako krásná. Večerník u toho nemohl chybět...
Být jako Vinnetou! Prohánět se na smrdutou bažinou či překonávat strach
koni, lovit bizony, šplhat pomocí lana z pádu do propasti při chůzi po úzké
do prudkých srázů, vznášet se nad a zrádné kladině. To vše a ještě mnoho

Fotoreportáž

dalšího mohli prožít malí i velcí, místní i
přespolní, zkrátka všichni, kteří v sobotu
20. června dorazili na povedené „Indiánské odpoledne“ do Ivaně. Všechny disciplíny dokonale otestovaly jejich sílu,
odvahu, mrštnost i pohotovost.
Po splnění každého z jednotlivých úkolů
dostali děti a někdy i jejich rodiče zlatý
valoun, který pak na následném jarmarku
mohli proměnit za připravené poklady.
Kromě těch si však všichni udatní bojovníci i půvabné squaw domů odnášeli
nezapomenutelné a neopakovatelné
zážitky z kousků, na které by si za jiných
okolností možná ani nikdy netroufli.
„O této akci jsem se dozvěděl díky

Večerníku. Letos jsem na ni vyrazil i se
svým synem, který měl v březnu dva roky.
Musím říct, že si to tady užil neskutečně,
podobný mix dětské romantiky,
dobrodružství, zvířat a hudby se jinde
na jednom místě zažít nedá. Chtěl bych
organizátorům moc poděkovat a budeli to jen trochu možné, určitě se sem
za rok opět vrátíme,“ prohlásil jeden
z nadšených účastníků, který se nám
představil jako Michal.
Kromě stezky odvahy byl připraven
také bohatý doprovodný program,
kterému vévodila jízda po Ivani
v dostavníku taženém dvojspřežím
či bubnování na indiánské bubínky.

Cyklista: piva a vodky!
Neosvětleného cyklistu kontrolovali policisté v obci na Němčicku
předminulou neděli 14. června
půl hodinu před půlnocí. Nedostatečně vybavené jízdní kolo však
nebyl nejzávažnější přestupek
čtyřicetiletého muže. Orientační
dechovou zkouškou totiž policisté u cyklisty změřili hodnotu
3,1 promile alkoholu v dechu.
Do takového stavu se podle svých
slov dostal po vypití šesti piv
a čtyř odlivek vodky. Řidiči policisté zakázali další jízdu. Případ
bude předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

S půjčkami to přehnal
Prostějovští kriminalisté v těchto
dnechobviniličtyřicetiletéhomuže
z Prostějovska z přečinů podvodu
a úvěrového podvodu. Muž si v období od října roku 2013 do března
roku 2014 sjednal tři úvěry v celkové výši pětadevadesát tisíc korun, přestože věděl, že je vzhledem
ke své finanční situaci a závazkům
nebude schopen splácet. Nezaplaceno zůstalo více než šedesát tisíc
korun. Obviněnému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

Zatajil třináct tisíc
Minulé pondělí 15. června před
polednem zapomněla pětatřicetiletá žena třináct tisíc korun
v prostoru bankomatu v obci na
Prostějovsku. Dosud neznámý
nálezce peníze nevrátil. Je tak
podezřelý z přečinu zatajení věci,
za který mu v případě odsouzení
hrozí až roční pobyt ve vězení.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: 3x Martin Zaoral

O zpestření programu se postarali manželé Rárovi Jedním z nejmladších účastníků Stezky zdatnosti byl O cestu dostavníkem byl velký zájem. Během vyjížďky
s koňskou akrobacií, nad níž se doslova tajil dech. dvouletý Filípek, který často překonával sám sebe.
po obci si děti mohly natrhat i sladké třešně.

Velký potlesk sklidily například trojice akrobatických vystoupení na
koních v podání manželů Rarových.
U jejich závěrečné „džigitovce“ - tedy
kouscích na cválajícím koni - se při
hudbě z filmového trháku Piráti
z Karibiku doslova tajil dech. Spokojenost netajili ani pořadatelé.
„Letos to tu pořádáme již pošesté.
Už jsme přemýšleli, že místo

indiánů bychom mohli dělat něco
jiného. Ale indiánské téma nabízí tolik možností a akce se natolik chytla,
že v ní budeme i nadále pokračovat
v podobném duchu, a to až do doby,
než to lidi prostě přestane bavit,“
přislíbil Petr Cetkovský, starosta
Ivaně a zároveň jeden z hlavních
organizátorů celé akce zvaný „Velký
náčelník“.

KONICKÉ STRÁŽNÍKY ZAPÁLIL NĚKDO CHATY NA ZÁHOŘÍ?

zastupitelé nezrušili

KONICE Zastupitelstvo v Konici uplynulé pondělí rozhodovalo
o možném zrušení městské policie
v Konici. Hlasování skončilo jednoznačně: strážníci dostali podporu
třinácti zastupitelů, pouze dva z nich
trvali na jejich zrušení!
Dva koničtí strážnici budou i po pondělním zastupitelstvu stále docházet do
práce. Starosta města v tomto vidí vítězství zdravého selského rozumu. „Městská policie není pouze na udělování

pokut. Potřebujeme ji, aby dohlédla na
dodržování pořádku ve městě,“ vyjádřil
se František Novák.
S návrhem na zrušení strážníků přišel
zastupitel Petr Krejčí, kterému připadalo, že strážnici v některých případech
občany „buzerují“. Vadilo mu například pokutování za stání na konickém
náměstí. Svůj názor dosud nezměnil
a jako jeden ze dvou hlasoval pro zrušení městské policie. Další kroky v této
věci však podnikat nehodlá.
(mls)

Policisté ani hasiči nevylučují po požárech jasný úmysl žháře

ČECHOVICE Pět jednotek hasičů z řad
profesionálních a dobrovolných sborů se
ve středu 17. června podílelo na likvidaci
požáru dvou chat, z nichž jedna sloužila
pro skladování materiálu v Čechovicích,
místní části Záhoří. Událost oznámil na
tísňovou linku krátce před půl pátou ranní
vystrašený muž. Není přitom vyloučeno,
že za požáry stojí žhář...
„Naše operační středisko k nahlášené
události postupně vyslalo profesionální
hasiče z Prostějova a z řad dobrovolných
jednotek hasiče z Plumlova, Čechovic,
Krasic a Vrahovic. Požár se částečně rozšířil i do lesního porostu a poškodil dva
dřevěné objekty. Šlo o větší chatu o rozměrech zhruba desetkrát sedm metrů
a chatky vedené jako skladovací prostor
o rozměru čtyřikrát tři metry. Zásobování vodou hasiči vyřešili z hydrantu

CIKÁN V DOBROMILICÍCH SE CHTĚL ZABÍT,
VYHROŽOVAL POLICISTŮM I ZÁCHRANÁŘŮM
➢ ztitulnístrany
DOBROMILICE K nepochopitelnému incidentu došlo minulé pondělí v Dobromilicích. Mladý Rom
pod vlivem drog si tady chtěl vzít
život podivným způsobem. Přitom
neohrožoval jen sebe, ale i všechny
ostatní, kteří mu chtěli v té chvíli
pomoci...
„Drogově závislý mladý Rom se zabarikádoval v domě a vyhrožoval sebevraždou. U případu zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného
systému. Byli jsme nuceni počkat na
zásahovou jednotku policie, která pro-

nikla do domu a mladíka zpacifikovala. Při tomto zákroku byl lehce zraněn,
ale již nebyl v tu chvíli pro sebe ani
pro nikoho jiného nebezpečný. Ošetřili jsme ho a převezli na psychiatrické
oddělení,“ informoval Večerník Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje
Prostějov.
Podle očitých svědků snědý mladík
vyhrožoval, že se podřeže nožem,
a stejně tak ublíží těm, kteří by se ho
pokusili od jeho úmyslu odradit.
„Mohu potvrdit, že k uvedené události došlo. Pouze s tím rozdílem, že
nezasahovala zásahová jednotka Poli-

cie ČR, ale policisté hlídkové služby.
Mladý muž se zabarikádoval v pokoji
a hrozil sebevraždou. Po neúspěšném
vyjednávání policisté zakročili a muže
za použití donucovacích prostředků
zajistili. Po zákroku byl předán do
péče zdravotníkům,“ odpověděl na
dotaz Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Možná někoho překvapí, že mladý Rom
nebude za svůj čin nijak pykat. „Tímto
svým uvedeným činem se nedopustil
protiprávního jednání, takže mu žádný postih nehrozí,“ potvrdil mluvčí
krajské policie.
(mik)

BRODEK U PROSTĚJOVA
Hanáčtí archeologové zaznamenali obrovský úspěch. Při stavbě
rondelu u Brodku u Prostějova
odhalili objev, jaký nemá v Evropě
obdoby. Dávná dřevěná stavba
před asi čtyřmi a půl tisíci lety
sloužila pro posvátné účely a zřejmě i pozorování nebeských těles.

Od poloviny dubna do 21. května probíhal
v Brodku u Prostějova archeologický výzkum. A přinesl nečekaný objev. „Byla zde
zjištěna archeologická struktura, která se
již na první pohled diametrálně odlišovala
od dosud známých pravěkých sídlišť nebo
pohřebišť. Tvořily ji dvě souběžné řady
Kladina nad „smrdutou bažinou“ byla jednou z originálních disciplín, které
dokonale prověřily sílu, odvahu, mrštnost i pohotovost malých bojovníků.
Foto: Martin Zaoral

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

POUZE ZA 850 Kč

V Brodku u Prostějova našli došlo na naši adresu...
„Sótěže a hrátke senioru“
„HANÁCKÉ STONEHENGE“

Martin ZAORAL

jaccí bylii ind
dián
ni a bled
dé tvvářee v ivan
ni....

Vykradač
obchodů lapen
Z přečinů krádeže a poškození cizí
věci obvinili prostějovští kriminalisté třiapadesátiletého muže z Němčicka. Uvedených činů se dopustil celkem ve třech případech v období od
25. do 31. března tohoto roku. Za cíl
si vybíral prodejny smíšeného zboží
na Němčicku. Ve dvou případech to
byla prodejna v Pavlovicích u Kojetína a ve třetím prodejna v Pivíně. Vždy
rozbil skleněnou výlohu obchodu,
přes kterou vnikl do prodejny, kde
poté odcizil cigarety, alkohol, cukrovinky, kávu, pečivo a jiné zboží. Celkem svým jednáním způsobil škodu
za více než šestačtyřicet tisíc korun.
V případě odsouzení pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

FOTOGALERIE
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LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

aneb jsme
s vámi u toho...
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kruhových jam sloužících k ukotvení mohutných dřevěných sloupů tvořících tak
s geometrickou přesností rozložené linie
orientované striktně ve směru východ-západ. Vnitřní plochu o rozměrech cca
dvacet krát čtyři metry od východu uzavírala dvojice obdobných ´sloupových jam´.
Na straně západní na ni navazovala čtveřice
velkých obdélných jam rozložených opět
do přesně ´projektovaného´ obrazce,” popsal archeolog Pavel Fojtík.
Zmíněné obdélné jámy skrývaly na svých
dnech keramické poháry, kamenné destičky lukostřelců, korálky z jantaru a kosti,
ozdoby ze stříbra a zlata nebo kolekci kamenů, které zřejmě sloužily jako nástroj
kovotepce. „Svým charakterem jámy připomínaly bohatě vybavené mužské hroby příslušníků staršího vývojového úseku

kultury zvoncovitých pohárů z období dva
a půl tisíce let před Kristem. O pohřebiště
se však nejednalo, protože zde nebyly objeveny kosterní pozůstatky,“ upřesnil Fojtík.
Podobný objev dle odborníků nemá
v Evropě obdoby. „Lze v něm spatřovat
prvky objektů typu ´henge´ známých ze
západní Evropy a Britských ostrovů. Nepochybně i v tomto případě šlo o předem promyšlenou stavbu odrážející tehdejší znalosti
geometrie a snad i astronomie. Spojovala
v sobě více možností využití, od potřeb
sociálních a kultovních až po možné uplatnění při sledování pohybu nebeských těles
a uchopení času. Do počtu ´brodeckých
sloupů´ lze totiž velmi dobře přenést ´megalitický cyklus zatmění Měsíce´ hledaný
a nacházený v dřevěné svatyni předcházející
legendárnímu Stonehenge,“ uzavřel Fojtík.

Řidič za Hluchovem usnul a náraz
do stromu ho vymrštil zpět na silnici
HLUCHOV, PŘEMYSLOVICE Zřejmě hodně unavený řidič, nikoliv však naštěstí alkoholem, boural uprostřed minulého týdne na silnici za Hluchovem. Jakmile upadl za volantem do mikrospánku,
následoval náraz do stromu…
„Ve čtvrtek osmnáctého června před
osmou hodinou ranní došlo za obcí
Hluchov ve směru na Přemyslovice

k havárii osobního vozidla značky
Seat. Sedmadvacetiletý řidič uvedl, že vlivem mikrospánku vyjel
v mírné levotočivé zatáčce mimo
komunikaci, kde narazil do stromu.
Po nárazu se vozidlo odrazilo zpět
na komunikaci, kde zůstalo stát,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Škoda na vozidle byla vyčíslena na
šestadvacet tisíc korun. „Ke zranění
osob nedošlo a požití alkoholu před
jízdou bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. Z důvodu úniku
provozních kapalin zasahovali na
místě i hasiči,“ dodal mluvčí krajské
policie.
(mik)

Měsíc červen je pro Domov důchodců v Jesenci již několik let
neodmyslitelně spjat s pořádáním sportovních her. Ani letošek
nebyl výjimkou, navíc se jednalo
o jubilejní ročník...
Desátý ročník her proběhl ve středu 10. června. Na výzvu jeseneckých seniorů přijelo šest družstev
ze spřátelených zařízení, která se
nachází v Olomouckém kraji. Někteří jezdí takřka pravidelně, jiní
byli v Jesenci poprvé. Tříčlenné
týmy pak zápolily v disciplínách,
které byly letos pojaty netradičně,
tak trochu v hravém duchu. A ani
z názvů psaných v místním nářečí
nebylo dopředu patrno, co soutěžící
čeká. Disciplín bylo celkem sedm,
například „Vepi vodo z kohótko
a kličkem zamkni bódko, Zeždóchni střibrnó hradbo či Dvakrát déchni, jednó bóchni“ a další.
Sportovce uvítala jménem svým
i za patrony her ředitelka DD Jesenec Zuzana Bratterová spolu se sociální pracovnicí, poté „po horácke“
promluvil starosta obce Jesenec Jan
Kvapil. Následně dvě roztomilé dívky v hanáckých krojích ze spřátelené
ZŠ Ptení přednesly pár lidových písní
a říkadel. Další ptenští žáci a žačky
pomáhali rozhodčím při samotných
disciplínách. Příjemnou atmosféru
po ukončení soutěží vyplnily orientální senior-tanečnice z DD Jesenec

Foto: DD Jesenec
zvané „Vrti prti“. Jejich vystoupení bylo odměněno
bouřlivým a zaslouženým potleskem, přičemž do
poslední skladby se zapojili i ostatní přihlížející.
Mezi oceněnými se na prvním místě umístil nováček her – CSS Prostějov, jako druhý skončil
loňský vítěz DpS Ludmírov a třetí byli stejně jako
před rokem domácí účastníci – DD Jesenec. Vyhlášením vítězů hry zdaleka nekončily, všichni
účastníci byli pozváni na odpolední opékání klobás a točené pivečko za poslechu reprodukované
hudby, zájemci pak na komentovanou prohlídku
domova. Celý program se za přispění krásného
počasí konal převážně ve venkovních prostorách
areálu domova.
Cílem akce, konané pod záštitou prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise
Mačáka a náměstkyně hejtmana Olomouckého
kraje Yvony Kubjátové, nebylo pouze soutěžení,
ale především setkání všech přítomných seniorů
mezi sebou, stejně tak i poskytovatelů sociálních
služeb, v neposlední řadě vzájemná výměna zkušeností. Hry by se neuskutečnily ani bez donátorů,
hlavním sponzorem byla marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, bez jejíhož finančního
přispění by se hry nepodařilo v takovém rozsahu
realizovat. Děkujeme.
Yvona Andělová a Dáša Trnková,
sociální pracovnice DD Jesenec, p.o.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Trápí nás nezájem o stavební místa,“

přiznal starosta Jesence Jan Kvapil
JESENEC Své už celkově čtvrté období ve
funkci jeseneckého starosty zahájil na podzim
loňského roku Jan Kvapil. V tom předchozím
pro Večerník
čtyřletém cyklu se v obci s necelými třemi
Jiří MOŽNÝ
stovkami obyvatel mimo jiné podařilo připraHasiči se pořádně zapotili při likvidaci požáru na Záhoří.
2x foto: HZS Olomouckého kraje
vit parcely pro stavbu nových rodinných domů. Právě tato investice ale zatím
v nedalekých Seloutkách,“ popsal Zde- objektů. Požár jednotky celkově zlik- zde vyloučeno i úmyslné či nedbalostní příliš radosti vedení obce nedělá, noví zájemci o bydlení se totiž zatím do Jesence
něk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského vidovaly před sedmou hodinou ranní. jednání neznámé osoby s otevřeným nehrnou. Nejen o tom si Večerník povídal s prvním mužem Jesence v rámci pravizáchranného sboru Olomouckého kraje. Během něho i zásahu hasičů nedošlo ohněm,“ sdělil Zdeněk Hošák.
delného seriálu interview se starosty po prostějovském regionu.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

„Hasiči provedli postupné dohašení k žádným zraněním. Co stojí za příči- Podle předběžného vyčíslení byla požámenších ohnisek a částečné rozebírá- nou vzniku požáru je aktuálně v šetření rem na Záhoří způsobena hmotná ško- ●● Při našem posledním rozhovoru jste
(mik) zmínil útrapy při žádání o dotaci. Změnil se
ní požárem poškozených konstrukcí hasičů ve spolupráci s Policií ČR, není da ve výši 350 tisíc korun.
v něčem váš názor a budete o nějaké žádat?
„V letošním roce jsme žádali o finanční příspěvek
z celkem tří dotačních titulů. Bohužel nám nebylo vyhověno ani v jednom případě. Letos je to
navíc již potřetí, co jsme neobdrželi ani příspěvek
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.
Všechny plánované akce jako je oprava chodníku,
výstavba dětského hřiště a obnova pětatřicet let staVRBÁTKY Dvaačtyřicetiletý motorkář doplatil na chybu
rého nábytku v kulturním domě tak zrealizujeme z
řidičky osobního auta, která mu nedala přednost na křižovlastních prostředků, ovšem ne v takovém rozsahu,
vatce ve Vrbátkách. Po tvrdé srážce zůstal řidič motocyklu
jak jsme původně zamýšleli. Alespoň nebudeme
bezvládně ležet na silnici, sanitka ho s těžkým zraněním
muset absolvovat kolotoč byrokratického teroru,
převezla do nemocnice.
který všechny dotace provází...“
●● Co dalšího vás aktuálně trápí?
„V sobotu třináctého června před polednem došlo ve
„Nezájem o stavební místa v naší obci, do nichž
Vrbátkách, na křižovatce mezi Štětovicemi Prostějovem
jsme již investovali nemalé částky na zbudování přía Dubany, k dopravní nehodě. Třicetiletá řidička osobníjezdové cesty a zavedení elektřiny. Jedním z problého automobilu značky Seat jela z centra Vrbátek směrem
mů je rovněž objekt bývalé školy, kterou vlastníme
na Prostějov. Při projíždění křižovatky nedala přednost
spolu s majiteli židovské národnosti. Jelikož se k todvaačtyřicetiletému řidiči motocyklu značky Suzuki. Před
muto majetku nehlásí a není možno s nimi navázat
srážkou oba začali prudce brzdit, ale střetu již nedokázali
kontakt, budova chátrá a hyzdí střed obce.“
zabránit a motocyklista z boku narazil do vozidla,“ popsal
havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředi- Motorkář ani chybující řidička Seatu už nedokázali ve ●● Do čeho byste se tedy chtěli v tomto roce
Vrbátkách zabránit tvrdé srážce.
Foto: Policie ČR pustit?
telství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo k těžkému zranění motorkáře, se kte- odhadnuta na 37 500 korun. Veškeré příčiny a okolnosti „Kromě již výše uvedených akcí jsme již zaporým byl převezen k ošetření do prostějovské nemocnice. jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal čali s opravou kolumbária na místním hřbitově,
„Hmotná škoda způsobená nehodou byla předběžně Kořínek.
(mik) které je v havarijním stavu a potřebuje nutně

Závažná havárie ve Vrbátkách
MOTORKÁŘ SE TĚŽCE ZRANIL!

opravit. Výhledově bychom chtěli provést rekonstrukci veřejného osvětlení a revitalizaci veřejné zeleně i vzhledu obce. Průběžně bychom
také chtěli opravit místní komunikace, kterýchh
má obec ve vlastnictví cirka tři a půl kilometru.“
●● Před třemi roky jste zmínil zpracovanéé
jí
projekty na kanalizaci. Jak aktuální je její
budování?
u„Myslím si, že to není na pořadu dne. V minulosti, když byl ještě poslancem pan Vlček, tak tuu
byla vize udělat to společně pro Jesenec, Dzbel,l,
Ladín a Březsko, odkud by to bylo vedeno doo
čkonické čističky, která by na to měla dostatečnou kapacitu. Euforie ale opadla a necítím tlakk
ze strany obyvatel, navíc jsme poměrně členitáá
obec, znamenalo by to více než tři kilometryy
potrubí a náklady kolem čtyřiceti milionů. Mělili
el
jsme sice staré projekty, které jsou ale už bohužel
nepoužitelné a vypracování nového by vyšlo naa
více než milion korun, navíc to není uznatelnýý
onáklad. Při spoluúčasti obce dvacet až třicet procent by to značně zatížilo naše hospodaření.“
●● A jak jste spokojen s kulturním živootem v obci?
„V nedávno zrekonstruovaném kulturním doměě
dpořádáme divadelní představení, koncerty, předenášky, ale občané naší obce se těchto akcí moc nezúčastňují. V příštím roce se zastupitelstvo obcee

“

Všechny plánované
akce zrealizujeme
z vlastních prostředků,
alespoň nebudeme
muset absolvovat kolotoč byrokratického
teroru, který všechny
dotace provází...

rozhodlo uspořádat první obecní ples s bohatým programem, abychom
přilákali co nejvíce návštěvníků. Pokud se
ples vydaří, přáli
bychom si, aby se
tato akce stala tradicí.“

Foto: archív Večerníku
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rozhovor Večerníku

„VE PTENÍ JSEM SI UVĚDOMILA, ŽE ROZUMÍM JEN DIVADLU“
Pohledná herečka Nina Horáková se chce prosadit i jako autorská zpěvačka

ZAORAL

PRAHA, PROSTĚJOV Ojedinělý rozhovor s herečkou Ninou Horákovou
vznikl krátce po premiéře
nové hry Chaplin, kterou
nastudovala v mladoboleslavském divadle. V této
inscenaci hraje poslední ze čtyř Chaplinových
manželek Oonu, se kterou měl slavný komik
hned osm dětí. Ona sama
takto rozsáhlou rodinu
v tuto chvíli neplánuje,
naopak svůj život nyní
zcela podřizuje „kumštu“. Kromě divadla by
v budoucnu ráda prorazila i jako zpěvačka se svými
vlastními autorskými texty. Interview Večerníku
se sympatickou ženou ze
Ptení se točilo mimo jiné
kolem Divadla Point, kterým šestadvacetiletá Nina
prošla a kde jak říká, prožila „nejkrásnější chvíle
svého dospívání“...
●● Divadlo Point nedávno oslavilo desáté výročí existence.
Jeho principál Aleš Procházka
vás charakterizoval jako hyperaktivní dívku, kterou nejde utahat. Stalo se vám někdy v životě,
že byste byla naprosto vyšťavená
a říkala si, že už takto nemůžete
dál?
„Aleš má pravdu, jako malá jsem
byla celkem hyperaktivní, dnes už
ale umím s časem trochu víc pracovat a umím i odpočívat. (úsměv)
Vyšťavená se cítím téměř před každou premiérou v takzvaném generálkovém týdnu, kdy po dvouměsíčním zkoušení finišují veškeré
přípravy na premiéru. To občas
nevím, kde sebrat zbytky sil, ale to
očekávání, stres a adrenalin v den
premiéry herce na-

„V té době, kdy se divadlo Point zakládalo, jsem patřila k mladším členům souboru a od těch ‚starších‘
jsem se neustále učila. Například
práce s Mirkem Ondrou mě opravdu fascinovala. Užívala jsem si to
a nabírala zkušenosti, což si uvědomuji až teď zpětně. Pro mě v tu
dobu bylo nejdůležitější, že jsem
byla s lidmi, se kterými mi bylo
dobře, kde byla vždycky zábava
a skvělá uvolněná atmosféra.
Všichni jsme táhli za jeden
provaz, takže o jakémkoli
bojování nemůže být řeč.“
●● Proslýchá se, že populární píseň Tomáše
Kluse ‚Nina‘ koncipovaná jako intimní zpověď
dívky, byla inspirována
právě vámi. Co je na
tom pravdy?
„Cédéčko Tomáše Kluse s názvem Racek je
inspirované divadelní
hrou Antona Pavloviče
Čechova Racek. Když
se podíváte na názvy
ostatních písní z tohoto
alba, například Trigorin, Arkadina, Treplev
nebo Nina, zjistíte, že
všechno jsou to hlavní
postavy právě z této
divadelní hry.“

●● Aleš Procházka si na vás
vždy cenil zejména vaší univerzálnosti. Díky tomu, že umíte
zpívat, tančit i hrát vás mohl
obsadit prakticky do čehokoliv. Toho využíváte i nyní. Vám
osobně vyhovuje více činohra či
muzikál?

„Velmi mě baví zpěv a tanec, proto
miluji muzikál, kde tyto dvě věci
můžu uplatnit. Ale k činohře mám
přece jen bližší vztah. Už jen proto,
že je to obor, který jsem přímo vystudovala. V dnešní době se sice dá
muzikál udělat téměř z jakéhokoliv

●● Televizní diváci vás momentálně mohli vidět jako tanečnici
Ivu v ‚nekonečném seriálu‘ Ulice? Co vám dává a bere práce
v seriálové továrně?
„Dává mi především zkušenosti.
Neměla jsem zatím tolik příle-

„Velmi mě baví zpěv a ta
nec, proto
miluji muzikál, kde ty to
dvě věci
můžu uplatnit současně
. Ale k činohře
mám přece jen bližší vzta
h. Už jen
z důvodu, že js
j em tento obor studova
la“
tématu, ale mít tu možnost zahrát
Č
si pořádné klasické drama ČechoTenn
va, Shakespeara nebo Tennesseeho Williamse, to je podle m
mě to
pravé herectví. Muziku a zpěv
se snažím dělat i mimo di
divadlo.
pracujem se
V současné době pracujeme
N
skladatelem Vladimírem Nejedlým na vlastních autorskýc
autorských písních. Píšu si texty a přes léto bych
chtěla nazpívat pár prvních ppísní.“

žitostí stát před kamerou,
proto se mám pořád co učit. Samotnou mě zajímalo, jestli, jak
sám říkáte, ten koloběh seriálové
továrny zvládnu. Vyžaduje velkou
dávku zkušeností a profesionality. Rychlé tempo, střihy, naučit se
množství textu ze dne na den a tak
dále.”
●● Co byste osobně Pointu popřála do dalších deseti let?
„Neutuchající chuť k divadlu, k životu, nekonečnou dávku energie
a inspirace. Ať Point dělá divadlo
z lásky jako doposud a léčí smíchem
a radostí nejen sebe, ale i diváky.”
●● Kde byste se vy sama chtěla
po uplynutí této doby vidět?
„To nechám osudu...“ (úsměv)

vizitka

NINA HORÁKOVÁ

Foto: archív N. Horákové

✓ narodila se 23. prosince 1988 v Olomouci
✓ odmalička žije ve Ptení, po absolvování základní školy
Jiřího Wolkera v Prostějově, aby názvládla Gymnázium
Gym
sledně vystudovala DAMU - Herectví činoherního divadla na Divadelní
akademii múzických umění v Praze (2012)
✓ k divadlu přičichla již v šes
šesti letech, kdy v první třídě na základní škole
začala účinkovat v Ptenském dětském divadle
gymnáziu nastoupila do dramatického kroužku
✓ během studia na gymná
prostějovského amatérského divadla Point, rovněž se zaa byla členkou prostějovskéh
čala aktivně věnovat zpěvu.
✓ v současné době je herečkou v Městském divadle Mladá Boleslav, od srpdivadlech pražských ABC i Rokoko
na 2014 má angažmá v Městských
Měs
V divadle Kalich ji můžete vidět v roli
a účinkuje v Divadla Na Fidlovačce.
Fidlo
Frenchy v muzikálu Pomáda
objevila poprvé v roce 2011, když účinkovala
✓ na televizní obrazovce se ob
v pohádce Čertova nevěstě a sstudentském filmu Ze soboty na neděli. O rok
snímek Karaoke a letos se objevila v nekonečném
později přišel na řadu sníme
seriálu TV Nova Ulice
mezi její záliby patří ještě četba
✓ věnuje se tanci, zpěvu a dabingu,
da
představovala, že se stane cukrářkou nebo pa✓ zajímavost: v dětství si př
toložkou. O výrobě sladkostí a zkoumání mrtvol snila už jako dítě, stejně
popelářem nebo princeznou. Nakonec zvítězilo
jako se někdo chce stát pop
herectví. A kdyby mohla být kýmkoliv na světě, stala by se manželkou
Leonarda di Capria...

15052910560

Martin

kopne neuvěřitelným způsobem.
Tuhle sezónu zkouším téměř bez
přestávky, mám za sebou již čtvrtou premiéru a neměnila bych.“
●● Kde svůj elán čerpáte. Byl
vám dán, nebo existuje něco, co
vás dokáže spolehlivě dobít?
„V divadle platí, že čím víc dávám,
tím víc se mi vrací. Přestože mám
před představením málo energie,
nebo třeba i špatnou náladu, atmosféra z hlediště a pozitivní reakce diváků na mě působí jako droga.
Když po představení na děkovačce
vidím desítky spokojených diváků,
vždycky si pomyslím - ‚jo, má cenu
to dělat, děkuji‘.“
●● Začínala jste v šesti letech právě v Ptenském dětském divadle pod vedením
legendárního Karla Foltiny.
Jak dlouho trvala vaše spolupráce
a co vám dala do dalšího života?
„Trvala přesně devět let, tedy po
celou dobu studia na základní škole. Každý ročník jedna divadelní
premiéra. Velmi brzy jsem zjistila, že divadlo mě hodně baví, byl
to prakticky můj jediný koníček.
Začala jsem se účastnit různých
recitačních a pěveckých soutěží
a přehlídek. Bylo to pro mě jaksi
přirozené. Když jsem se potom
musela v devítce rozhodovat, co
dál, uvědomila jsem si, že tohle je
to jediné, čemu rozumím a co by
mě naplňovalo. Jsem ale nakonec
ráda, že tenkrát mě na konzervatoř
nepřijali. Šla jsem na gymnázium
a dál se divadlu věnovala právě
v Pointu a v ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově, kde jsem strávila ty nejkrásnější chvíle svého
dospívání a zároveň se utvrdila
v tom, že se skutečně chci živit
herectvím.“
●● V Pointu jste vystupovala
například ve Studně světců. Ke
komu z početného kolektivu tohoto souboru jste měla nejblíž
a proč? Byl naopak někdo,
s kým jste občas bojovala?

15051810484

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal
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KOSTELCE SE SJELY DO KOSTELCE. A BYLA TO JÍZDA!
Velkoryse pojatá akce bavila asi dva tisíce lidí
KOSTELEC NA HANÉ Jedinečná
akce s nezaměnitelnou atmosférou uplynulou sobotu zcela
ovládla Kostelec na Hané. Z nejrůznějších koutů České repubMartin
liky i Slovenska sem dorazilo asi
ZAORAL
dva tisíce lidí. Prakticky všechny
spojovala dobrá nálada, chuť se
bavit a také život v některém z celkem čtrnácti Kostelců. Jejich v historii už čtyřiadvacáté setkání nabídlo nespočet sportovních klání,
bohatý kulturní program a také slavnostní svěcení nového praporu
hostitelského Kostelce na Hané. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl - jakožto mediální partner - tomu všemu přítomen...
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

„Akce byla povedená, alespoň podle
názorů, které byly slyšet. Lidé se
dobře bavili, zazpívali si, zatančili.
Sportovci a hasiči předvedli urputné
boje při svých zápasech a soutěžích.
Třešničkou na dortu bylo vystou-

pení Josefa Laufera, který roztančil
a rozezpíval všechny Kostelečáky.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
průběh
se podíleli na přípravě a průběhu
této významné události. Jsem rád, že
ja
nás podrželo počasí a že jsme se jako
H
Ha
náci dobře předved
Hanáci
předvedli,“
konstatoval spokoje
spokojeně
Ladislav Hynek, stas
rosta pořádajícíh
pořádajícího
Kostelce na Hané.
Na Hanou se vypravivypra
lo minimálně patnáct
patná

Ani tentokrát nemohl chybět prezident setkání Jan
Nejedlo, jehož výstava fotografií z předchozích ročníků byla
k vidění v místní škole.
Foto: Martin Zaoral

plných autobusů z nejrůznějších
koutů České republiky, jedna výprava přijela i ze Slovenska. Přesto
někteří zvolili jiný způsob přepravy.
„Jsme parta, která na podobná setkání jezdí výhradně na kolech. A je
nám jedno, kde se konají. Do Kostelce na Hané jsme to od nás měli
asi stoosmdesát kilometrů. Vyjeli
jsme už ve středu a v pátek jsme tu
byli. Pro mě to není nic nového,
takto jsem už po dvacáté,“ prozradil
Večerníku Vladimír Kalivoda, jeden
z celkem jedenácti cyklistů z Kostelce nad Černými lesy.

BYLI JSME
U TOHO

Ministr Jurečka:
„Ať vám to vydrží!“
„To je ale fešák,“ komentovala jedna ze
stařenek z místního domova důchodců vzhled chlapce v hanáckém kroji,
který s praporem v rukou jel na koni
v čele dlouhého průvodu. V něm se
v sobotním dopoledni sešlo kolem sedmi stovek Kostelečáků a také několik
Kostoločáků žijících nedaleko slovenské Považské Bystrice. Společně vyšli
od školy, aby po necelé hodině došli
do místního sportovního areálu, kde
byla akce slavnostně zahájena. „Užijte
si celou akci a také celou řadu našich
regionálních potravin v čele se slivovicí,“
popřál všem účastníkům hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Krátce po
něm si vzal slovo další z významných
hostů, a to ministr zemědělství. „Sám
pocházím z Rokytnice na Přerovsku,
kde se podobná setkání Rokytnic rovněž nedávno konalo. Bylo to vždy moc
fajn, ale následující den mě docela bolela hlava,“ pronesl Marian Jurečka. „Ať
vám tato vesnická pospolitost a kultura
vydrží ještě dlouho,“ popřál.

V čele průvodu jel kočár s místním starostou a místostarostou, ministrem zemědělství Martinem Jurečkou a olomouckým
hejtmanem Jiřím Rozbořilem.
Foto: MÚ Kostelec na Hané

Kostelec na Hané
má svůj prapor

se stalo vystoupení zpěváka Josefa
Laufera. Sami Kostelečáci pak po celé
odpoledne vzájemně měřili síly v malé
kopané, florbalu, tenisu, ping- pongu či

několika „bojištích“, nakonec se však
všichni večer setkali při muzice či
u některého z četných stánků s občerstvením. „Příprava této akce byla po

Po české a slovenské hymně došlo na
žehnání nového kosteleckého praporu,
kterému vévodí tři věže. „Žádný jsme doposud neměli a ostatním ho na setkáních
záviděli. Teď jsme se konečně dočkali,“
nechal se slyšet místostarosta Kostelce

Starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek právě převzal nový prapor města do
svých rukou.
Foto: Martin Zaoral

V čele dlouhého průvodu jel tento chlapec na koni. V rukou nesl nový prapor
Kostelce na Hané. Foto: Martin Zaoral

hasičském sportu. V kostele zase proběhl koncert saxofonového kvarteta. „Věřím našim klukům, jsou skvělí a měli by
vyhrát. A jestli se jim to náhodou nepodaří, tak zvítězí stejně někdo z Kostelce,
takže naštvaná nebudu,“ vyhodnotila
s úsměvem Marcela Radecká před startem hasičských disciplín.
Celé odpoledne probíhalo hned na

organizační stránce nesmírně náročná.
Ale za ty nadšené ohlasy, které se k nám
dostávají, to určitě stálo. Setkání bylo velice srdečné a my jsme se jen mohli přesvědčit, že v Kostelcích žijí samí báječní
lidé. Už nyní se těším na příští rok, kdy
se sejdeme na panství hraběte Kinského
v Kostelci nad Orlicí,“ uzavřel starosta
hostitelského Kostelce Ladislav Hynek.

na Hané František Horák, načež prapor
oficiálně posvětil místní farář. „Tento prapor spojuje současné, budoucí a dokonce i minulé obyvatele Kostelce na Hané.
Věřím, že pro ně bude znamenat trvalou
připomínku jejich společných úkolů
a snů,“ prohlásil Stanislav Matyáš.

Zápolilo se
skoro ve všem

Hlavní hvězdou sobotního setkání byl Josef Laufer. Jeho vystoupení si vysloužilo velký potlesk.

Foto: MÚ Kostelec na Hané

Pak už se rozběhl nabitý kulturní program, který odstartovali malí Hanáci
ze souboru Kosíř. Jeho zlatým hřebem

Z Kostelce nad Černými lesy, který leží nedaleko Prahy, dorazilo na Hanou jedenáct cyklistů. Vyjeli už ve středu.
Foto: Martin Zaoral

Prostějovský policista USMRCEN! NEHODA nebo NÁSILNÝ ČIN?
PROSTĚJOV Prostějovská policie utrpěla další ztrátu.
Včera ráno bylo v ulici K rybníku v Čechovicích nalezeno
tělo mrtvého muže. A podle informací Večerníku šlo skutečně o policistu, vedle něhož leželo jízdní kolo. Že se ale
zřejmě nejedná o běžnou tragickou nehodu cyklisty, nasvědčuje rozsah vyšetřování, kterého byl Večerník svědkem. Ještě odpoledne se k místu neštěstí sjížděly celé týmy
vyšetřovatelů...
„V tuto chvíli vám mohu potvrdit, že v neděli jednadvacátého června okolo osmé hodiny ranní byl v Čechovicích nalezen cyklista bez známek života. Příčiny a další okolnosti
tragického případu se vyšetřují, byla nařízena pitva,“ sdělila nám včera krátce po poledni Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého.
Na přímou otázku Večerníku, zda se jednalo o policistu,
odpověděla neurčitě. „Totožnost mrtvého muže byla zjištěna, bližší informace médiím v tomto smyslu můžeme
podat až v pondělí, kdy se poradíme s vedením policie,“
uvedla Marie Štrbáková.
Večerníku se zatím podařilo zjistit, že jde o devětadvacetiletého muže. Už v dopoledních hodinách se v neděli na budově Dopravního inspektorátu v Havlíčkově ulici objevil
černý prapor....
(mik)

Ještě během nedělního odpoledne se k místu nálezu mrtvého muže sjížděly do Čechovic vyšetřovatelské týmy policistů. Na budově Dopravního inspektorátu byl vyvěšen černý
prapor.
2x foto: Michal Kadlec
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
SOUKROMÁ INZERCE
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Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhreality.c
cz

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

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

³XQmQRNU3URVWÁMRY3URGHM5'FKDOXS\]DVWDYČQiSORFKD
&HQD.´
248 m2, zahrada 562 m2.

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

3URVWÁMRY6WURXSHªQLFNkKRXO3URGHM5'VGYRMJDUiåt
WHUDVRX]DKUDGRX2E\WQiSORFKDP2, zast. plocha 152 m2,
&HQD.´
zahrada 148 m2.

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
Volejte: 739 322 895
3URGHMELVWUR:RONHURYD
.þ
6WDYHEQtSR]HPHN.RVWHOHFQD+DQpP.þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RYP.þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RYP .þ

352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895

%\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

1ÁP´LFHQDG+DQRXRNU3URVWÁMRY3URGHM]UHNRQVWUXRYDQpKR
GRPXE\WYSĜt]HPtYSDWĜHDSRGNURYtE\W7HUDVDVED]p
QHPGYRMJDUiå=DVWSORFKDP2, zahrada 499 m2.
&HQD.´

3521È-0<
Volejte: 723 335 940
3OXPORYVNiP
.þLQN
NN3OXPORYVNiP
.þLQN
2ORPRXFNi
.þLQN
NN+YČ]GD
.þLQN
3RG.RVtĜHP
.þLQN
5'3Y.UDVLFH
.þLQN
5'6PUåLFH
.þYþLQN
%\WýHOHFKRYLFH
.þLQN
7\ORYDPSRUHN .þLQN
1ČPþLFHP
.þLQN

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



3R]HPN\
0RVWNRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'VGYRMJDUiåt2E\WQi
&HQD.´
SORFKDP2, zast. plocha 121 m2.
BYTY – PRODEJ:

3YXO86SRÏLWHOQ\
3Y$6ODYm´ND
3Y2NUXªQmXO

.´
.´
.´

YêVWDYE\

*$5Éæ(²352'(-

*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

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

3YVmGO6YRUQRVWL.´PÁVmFY´LQNDVD
3YXO§gUND
.´PÁVmFY´LQNDVD
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.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$9,$&=

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 26. èervna v 10.00 hodin

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+kk, Sušilova 990.000 Kč
* BYT 3+1, E.Beneše 1.570.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.990.000 Kč
*RDporek.,Mostkovice 4.160.000Kč
* Chata Mostkovice 1. 890.000 Kč
* Chata Plumlov
890.000 Kč
*Stav.pozemek9.518 m2 BrodekuPV
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u PV 1.890.000 Kč
* Chata, Březský vrch 390.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* St.pozemek Hamry 470.000 Kč
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
* Pronájem kancelář 5.000Kč/měs.
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

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.
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
Koupíme byt 2+1 v Prostějově,
nebo blízkém okolí Prostějova.
Tel.: 774 405 644
Koupím dům se zahradou na prostějovsku. 792 284 168

Hledáme ke koupi dům se zahradou a sklepem. Stav nerozhoduje. Můžeme vyplatit okamžitou
zálohu před podpisem kupní
smlouvy. Tel.: 774 414 525
Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
byt 1+kk v klidné části Pv. Nájemné
4 400 Kč + inkaso. Volný od 1.7.2015.
RK nevolat. Tel.: 776 808 064
Koupíme byt 3+1 s balkonem.
Tel.: 774 739 539

www.vecernikpv.cz
SLUŽBY

Pronajmu zařízený 1+1 36 m2 na STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Libušince v PV, RK nevolat! Tel.: 721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
777 572 247
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Pronajmu garáž v uzavřeném vnitrobloku na nám. Spojenců. Volné
Čištění kanalizací a odpadů
od 1. 7. 2015, cena 1000 Kč/měsíc,
Odvoz fekálií
platba měsíc předem. Kontakt tel.:
Tel.: 774 368 343
776 560 512
Pronajmu garáž nebo garážové stání v garážovém dvoře na Svatoplukové ulici. Tel.: 777 010 323

Pronajmu byt 1+1 v PV, nájem Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Hledáme chatu ke koupi v okolí 5000 Kč + inkaso. Tel.: 702 316 537
Prostějov 604 389 367.
Prostějova! 774 101 818
Pronájem od 1. 7. 2015. Byt 3+1,nové Stěhování, vyklízení. Tel.:
Hledáme ke koupi RD nebo byt jádro, kuchyně, podlahy. Ulice Mozar- 775 132 134
v PV a okolí. I k rekonstrukci. Na- tova, Prostějov. Cena 10.000 Kč + plyn,
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
elektřina. Kontakt 731 892 835
bídněte. Tel.: 605 011 310 i SMS
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Koupím chatu v okolí PV a Stražis- Prodám rodinný dům se zahradou
v
Plumlově,
celková
plocha
Provádíme
dokonalé stroj. čištění
ka. 773 545 092 i SMS
pozemku 750 m2. RK Nevolat! sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Koupím byt 2+1,3+1.Finance mám Tel.: 720 204 000
z prodeje domu. 773 513 220
Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví, www. revay.cz
PV západ,,cena 1.250.000 Kč, RK
Stříhání a úprava psů, Plumlovská
Hledáme ke koupi byt 2-3+1 v Pro- nevolat, tel.: 730 186 675
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
stějově. Spěchá! Tel.: 605 011 310
Pronajmu zař. 1+1, RK nevolat!
Stříhací služba Mazlík vám
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, Tel.: 725 045 792
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430 Prodám byt 3+1 v Prostějově, ulice nabízí stříhání pejsků všech
plemen v Prostějově - kontakt
B. Šmerala, tel.: 603 109 620
Pronajmu garáž Moravská ulice – 606 166 853
levně. Tel.: 777 011 148
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘPronajmu zař. 1+1, RK nevolat! STVÍ VRÁNA. Výmalba místností
Tel.: 725 045 792
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350 Kč
/ks, nátěry radiátorů, železných
Pronajmu 1+1 cihla, blízko centra 5 konstrukcí, malování všeho dru900 Kč vč. ink., kauce 3 000 Kč. Tel.: hu. Na přání provedeme i úklid.
732 466 293
Tel.: 775 652 906
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Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz
FINANCE
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu
půjčku. Pracuji pro více věřitelů
Volejte: 777 551 492

soukromá řádková inzerce a vzpomínky
KOUPÍM

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

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.

15012320037

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

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Dne 21. června 2015
uplynul 1. smutný rok, co nás
navždy opustil
pan Miroslav FIALA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

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

Maminky nikdy neumírají,
ony jen usínají, aby se každé ráno
probouzely ve vzpomínkách svých dětí.

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
Koupíme starožitný nábytek, obras.r.o. Volejte777 551 492
zy, zbraně, vojenské předměty, hodiPůjčka5000Kčaž50000Kč,rychleaž ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
do domu, bez poplatku předem. Tel.: a jinou veteš. Vykoupíme také celé
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na Koupíme zánovní malou ledničku. Tel.: 608 960 042
739 066 462

Dne 24. června 2015
uplyne 5. smutné výroční od
úmrtí
paní Jarmily BÁBKOVÉ
z Prostějoviček a zároveň
dne 12. září by se dožila 65 let.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

PRODÁM
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Prodej bukového palivového dříví.
Pracuji pro více věřitelů.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Doprava zajištěna. Pila K+L DoloplaKč se zástavou nemovitostí. Tel.: zy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
Hotovostní půjčka pro všechny. Půj- dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm.
číme vám 5 až 50 tis. Kč rychle, dis- Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
krétně a až do domu. Zaručujeme nebo 605 405 953
seriózní jednání zavedené společnosti.
Tel.: 605 507 236. Zprostředkovatel- Prodejna Ivka Plumlovská ul. nabízí
skou činnost vykonávám výhradně novou letní zdravotní obuv i na velmi
problémové nohy a v nadměrných
pro jednoho věřitele.
velikostech.
Peníze pro všechny ihned při podAUTO MOTO
pisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Prodám Škoda Felicia, RV 1998,
cena dohodou. Tel.: 603 993 029

Dne 23. června 2015
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí mého manžela,
tatínka, tchána a dědečka
pana Rostislava PŘECECHTĚLA
z Vitčic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marie, syn Rosťa
a Roman s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 24. června 2015
uplynou čtyři roky, kdy nás
nečekaně opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi. Manželka
Alena a dcery Zuzana a Veronika.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Dnes, tj. 22. června 2015
je tomu 15 smutných roků,
kdy nás opustil
pan Miroslav VŠETIČKA
z Prostějova.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera
a vnuk s rodinou.

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.
Prodám Audi A4 r.v. 2006, garance na vše.Tel.: 777 011 148

Dne 26. června 2015
by se dožil 100 let
pan Vojtěch KRÁLÍČEK
z Myslejovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 22. června 2015
uplyne 10 let od úmrtí naší drahé
manželky, maminky a babičky,
paní Augustíny PAVELKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Manžel Miroslav,
dcera Milena, vnuci Tomáš,
Květa, Veronika, Roman.
Dne 17. června 2015
by se dožil 29 let náš milovaný syn
pan Zdeněk KRATOCHVÍL
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují rodiče
a sestra Katka.
Neplačte nade mnou moji milí,
nechte mě klidně spát.
I bez slzí je možno vzpomínat.

Dne 23. června 2015
uplyne 6 roků, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Zdeněk ZAPLETAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery s rodinami

Dne 22. června 2015
uplyne 1. výročí úmrtí,
co nás navždy opustil
pan Julius HAUBERT
z Prostějova.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
bratr a sestra s rodinou.

Dne 23. června 2015
by se dožil
pan Miloslav ŘIHOŠEK
z Hrubčic 100 let.
S láskou vzpomíná dcera
Ludmila s rodinou.

vzpomeòte na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze
za

200 Kè

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

smuteèní oznámení

Dne 16. června 2015
jsme vzpomenuli 23 let od úmrtí
paní Věry ŠTĚPANÍKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Zdena a vnuk Pavel.

GRATULACE

Ruku ti už nepodáme,
abychom ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a s láskou budeme vzpomínat.

V úterý 23. června 2015
vzpomeneme smutných 11 let,
co nám odešel náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Adolf KOŘÍNEK
z Prostějova na poslední
cestu bez návratu.
Naše vzpomínka na tatínka
je stále živá. Letos v květnu
by měl již 91 roků.
Za celou rodinu syn Adolf
s partnerkou Jitkou, dcera
Margita s manželem Karlem,
vnuk Martin, vnuk Kájin
s manželkou Libou a pravnuk
Ondra i Jareček, kterého již nezažil.
Nikdy nezapomeneme. Prosím,
kdo měl rád a znal našeho
tatínka, o tichou vzpomínku.

Krutá nemoc zkrátila Tvé žití,
Tvoje srdce přestalo bíti.
Odešel jsi neznámo kam a nás jsi
zanechal jen vzpomínkám.

Prodám Yamaha Virago 535, cena
50.000 Kč. Tel.: 602 75 66 30.

15012320038

Těžké je zapomenout, když slzy v očích
stojí, těžké je vzpomínat, když srdce
tolik bolí. Odešel jsi všem, kdo Tě měli
rádi, aniž Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
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Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

PODĚKOVÁNÍ

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

15021020132

Josef Dostál 1934
Slatinice
Vojtěška Pudová 1950 Prostějov
Vilém Vychodil 1945 Prostějov
Libuše Navrátilová 1928 Seloutky
František Bureš 1932
Plumlov
Eva Musilová 1939
Prostějov
Marie Pavlová 1929
Prostějov
Děkujeme všem, kteří se přišli
12. června 2015
naposledy rozloučit
s panem
Otokarem HOŘÍNKEM
z Prostějova.
Děkuje manželka Naďa s rodinou.

Letos slaví kulaté jubileum!
Dnes, tj. 22. června 2015
je tomu krásných 50 let,
co se narodil
pan Vladimír BRÁZDIL
z Prostějova.
Hodně zdraví, štěstí, nejen
pracovních úspěchů
a hlavně spokojenosti
přeje za celou rodinu
přítelkyně Dobromila.
Přejeme ti krátce
k dnešní padesátce,
ať není na světě člověka,
který tě za sebou nechá.
Pořád z číše extáze pij
a život naplno žij.

13
V dnešním čísle nacházíte
hned třináct možností
zavzpomínat na své zesnulé

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

v PÁTEK
26. èervna
v 10.00 hodin

Poslední rozlouèení

Úterý 23. června 2015
Jaroslav Trnečka 1948 Hrubčice 10.00 Obřadní síň Demelova
Středa 24. června 2015
Věra Štefková 1930 Otaslavice 11.00 Obřadní síň Demelova
Bohumila Vinklerová 1928 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Čtvrtek 25. června 2015
Milan Janeček 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Anežka Hýblová 1945 Myslejovice
František Tomeš 1932 Mostkovice

Čtvrtek 25. června 2015
Vlasta Kakrdová 1920 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Pátek 26. června 2015
Ladislav Vlach 1944 Štětovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Věra Kozárková 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Ing. Josef Král 1943
Marie Žáková 1939
František Pospíšil 1920
Jindřich Cetkovský 1955

Prostějov
Smržice
Smržice
Prostějov

Poslední rozlouèení

Pátek 26. června 2015
Rudolf Skopal 1934 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ilona Vybíralová 1944 Vrahovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Otokar Hořínek 1929 Prostějov
Jan Mucha 1950
Prostějov
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme zámečníka, svářeče. Přijmeme automechanika do autoPracoviště PV. Tel.: 603 533 508.
servisu v Prostějově. Nástup možný
ihned. Pro info. volejte 777 870 729.
Restaurace Drábek Hrubčice příjme
servírku/číšníka na plný úvazek. Nástup Přijmeme automechanika pro
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
možný od 1. července 2015. Informace osobní, nákladní autoservis a pneuservis.
Tel.:
777
797
260
Dopravní společnost Marek Spe- na tel.: 603 274 466 nebo 582 368 416.
dition Konice přijme mechanika
Hledáme brigádníky/-ce, důchodnákladních vozidel. Tel.: 777 990 022 Hledám slečnu, nebo paní, na doučování
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
ce i studenty. Lehká manuální prá- Pozice
mé dcery, 5 let, ve výslovnosti českého
ce. Tel. 582 330 341
jazyku. Denně mezi 15.00 - 17.00 hod.
Kuchař/-ka
12 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
ZŠ E.Valenty
Bezpečnostní a úklidová agentura
100 Kč /hod.. Kontakt.: jeto@seznam.cz
Lakýrník/-ce
od 15 000 Kč
dvousměnný
základní+praktická
DT mostárna
přijme na brigádu ženy na úklid.
Manipulační dělník ve výrobě
od 76/Kč hod. třísměnný
základní+praktická
Žolíková práce
Místo výkonu průmyslová zóna STUDIO 365 hledá nové tváře pro
Obchodní zástupce
od 20 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
WISCONSIN
Prostějov, pracovní doba v dopoled- reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605
Pomocné práce v oděv.výrobě 10 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
MPP mens
ních nebo odpoledních hodinách. 427 271, 9-12 h.www.studio365.eu
Ostraha objektů, vrátní
10 800 Kč
nepřetržitý
střední odborné
S.O.S. Olomouc
Informace na tel. čísle: 602 786 692.
Pekaři
od 9 000 Kč
pružný
základní+praktická
Pekařství M+M
Přijmeme prodavače/-ku do autoReferent personálního odd.
18 000 Kč
jednosměnný
bakalářské
MUBEA – HZ
Úklidová firma příjme pracovnici servisu v Prostějově. Nástup možný
Pomocný prodavač/-ka
9 200 Kč
dvousměnný
střední odborné
FOLGET
na krátký odpolední úvazek. Tel.: ihned. Znalost účetního programu PoProvozní zámečníci
od 70 Kč/hod
jednosměnný
střední odborné
ZD OLŠANY-HABLOV
Skladníci
14 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Spedition FEICO
582 345 379, 775 605 121.
hoda a praxe v oboru výhodou. StrukKontrolor měření
od 13 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
WISCONSIN
Volat do 16 hod.
turovaný životopis zasílejte na email:
Technolog/-ka
od 13 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
WISCONSIN
lukas@pneufloryk.cz.
Střihači textilu
od 11 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Cíl style
STUDIO 365 hledá nové tváře
Uklízeči
vlaků
a
nádraží
9
500
Kč
jednosměnný
základní
+
praktická
V-Trade
pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Přijmu pracovníka do obchodu, inf.
Vedoucí prodejny
od 12 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
FOLGET
Tel.: 605 427 271, 9-12 hod. v prodejně Ivka Plumlovská 21, Proswww.studio365.eu
tějov.
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP muže na pracovní pozici vrátný. Místo výkonu Prostějov,
podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Informace na tel. čísle: 602 786 692.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

150123020036

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Manipulační dělník
v potravinářské výrobě
Bezpečnostní pracovníci
Prodavači konfekce
Uklízeči prodejních prostor
Uklízeči výrobních prostor

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

58 Kč/hod.

dvousměnný

základní + praktická

od 12 000 Kč
67 Kč/hod.
od 70 Kč/hod.
65 Kč/hod.

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní + praktická
střední odborné
základní + praktická
základní + praktická

Firma
Eva Vachová
INDUS FACILITY
Miroslav Škurek
RPM Service
Žolíková práce

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

15061510609

15061210600

15061810616

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

15061210604

15061610611

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 24/2015:

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 25. ČERVNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

nám.Spojenců18
Radka RUTHOVÁ, Mozartova 23, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč, který věnoval partner
PONOŽKY OD MARUŠKY.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Věra Špinarová
Eva PIŃOSOVÁ, Otinoves 14
Výherci
Výh i získali:
í
POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

GARRARUFA
Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč,
který věnovalo STUDIO STYL.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

8,7,9,6
Jana LANGEROVÁ, Šárka 50, Prostějov.
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od partnera MODRÝ RÁJ.

15052760544

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Dobroty a nejen to najdete u Darexu
Pavlína KONŠELOVÁ, A. Slavíčka 12, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
prodejny od DAREXSHOPU..

Dnes můžete zápolit o netradiční, ale lahodnou cenuv podobě Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
3 kilogramů MEDU, který věnují právě Lahůdky z Hané. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15061560610

KVALITA, RYCHLOST A SPOLEHLIVOST OD........

Partnerem dnešního kola je STUDIO PERFECT,
který věnuje POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč
na sortiment služeb.

ALDA, AZYL, BĚLOCH, CIKÁNI, DIÁŘ, DREZÍNY, DŽEM, EURO, CHUTĚ, IDOL,
KRUL, KŘEZ, LAIK, LEICH, LIAT, LOUŽ, NEON, NERVÓZA, OVINY, PIKNIK,
PODZIM, PÓZY, STYL, ŠPÁLA, TENOR, ÚNIK, VADA, VŘED

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od Chovatelských potřeb a krmiv U MONTYHO.

15052760548

SUDOKU

OSMISMĚRKA

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...
Kdo je
na fotografii?
Tentokrát
jsme
zabrousili do
POLITIKY
a graficky lehce

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment zboží od ZDRAVOTNICKÝCH
POTŘEB VELEBOVÁ

15021660162

15012860075

poupravili
poupravili ředitele školy, co
je nově
členem
zastupitelstva...

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

TIPVečerníku

LEGENDY SE VRACÍ VII.

SLAVNOSTI
SNĚŽENEK

vs.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

pro všechny milovníky těchto světových rockových legend,
které málokdo měl příležitost vidět naživo v originále. Vezměte
s sebou příbuzné a známé a připomeňte si společně legendární
evergreeny v exkluzivním provedení špičkových revival bandů.
Vstupenky lze koupit na předprodejních místech Klenoty Eva,
Koliba U Tří králů, Hudebniny Tyl za cenu 120 korun, přímo
na místě pak za 150 korun. A nebo můžete soutěžit s Večerníkem (strana 26) o lístky ZADARMO!

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 22. června
14:00 Pondělní Bijásek – Mikulášovy
patálie na prázdninách
franc.film, jen pro držitele průkazky Bijásek
17: 30 Temné kouty
franc. mysteriozní thriller
20: 00 Temné kouty
úterý 23. června
14: 00 Úterní Bijásek
Mikulášovy patálie na prázdninách
17: 30 Temné kouty
20: 00 Poutník
- nejlepší příběh Paula Coelha
brazilsko – španělský životopisný film
středa 24. června
17: 30 Poutník
20: 00 Temné kouty
čtvrtek 25. června
17: 30 Dáma ve zlatém
amer. životopisný film
20: 00 Vincentův svět
amer. komedie – premiéra
pátek 26. června
17: 30 Dáma ve zlatém
20: 00 Vincentův svět
sobota 27. června
17: 30 Andílek na nervy
česká romantická komedie, premiéra
20: 00 Vincentův svět
neděle 28.června
17: 30 Andílek na nervy
20: 00 Vincentův svět

SOBOTA
27.6.2015
16:45 HODIN

Komedie ČR (1983)
Režie: J. Menzel
Hrají: R. Hrušínský, J. Hanzlík, J. Somr,
P. Čepek, F. Havlík, L. Šafránková
Nezapomenutelný spor dvou mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem.
Povídka je vlastně portrétní miniaturou sousedů, s nimiž Bohumil Hrabal
žil uprostřed chatové oblasti v Kersku
nedaleko Prahy. S neopakovatelným
vypravěčským stylem spisovatele a skvělou profesionální technikou režiséra se
před vašima očima rozvíjí nostalgická,
ale především hluboce lidská freska
žánrových příběhů lidí a lidiček žijících

14. kolo

DIVADLO POINT

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
PO DOBU PRÁZDNIN
KINOKLUB DUHA NEHRAJE !!!!!

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
středa 24. června
19:00 Až naprší a uschne
Komedie brit. dramatika Noëla Cowarda
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: E. Balzerová, L. Županič, I. Pazderková a další...

Letní KINO
Mostkovice

www.divadlopoint.cz
středa 24. června
19: 00 ZHASÍNÁNÍ SVĚTEL
Tradiční slavnostní zakončení divad. sezony

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

pátek 26. června
21:30 96 hodin: zúčtování
americký akční krimi thriller
sobota 27. června
21:30 Amazing Spider-Man 2
americký dobrodružný fantasy film

Galerie U Hanáka
do 30. června 2015
Jana Navaříková: „Zákoutí mé duše“
do 14. července 2015
Lubomír Čížek „Tak trochu jinak“

KDE SE CO DÌJE?
v Polabí. Znovu ožívají pan Franc, Leli,
rodina hostinského z Hájenky a nezapomenutelný příběh sporu dvou mysliveckých jednot nad zastřeleným kancem.

Ve filmu se snoubí poetično s realistickým popisem, stylizovaná nadsázka
s humornou drobnokresbou, události veselé s událostmi smutnými.

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

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
MC Cipísek èerven 2015
23. června 2015 Screeningové vyšetření očí pro děti - dle objednání vyšetření
bezkontaktní metodou pro nejmenší .
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.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Pohádkový týden s Cipískem 20. 7. - 24. 7.
2015
Letem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7.
2015. Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
22. června 2015 Od 16: 00 do 18:00
hod. – keramika, tvořivá dílna.
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny

TJ AVIA „B“
e
c
i
v
o
k
Ča

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

Už posedmé se na plumlovské pláži U Vrbiček bude servírovat skutečná lahůdka pro všechny pravověrné příznivce rockové hudby. Tradiční festival rocku a revivalových
kapel letos nabídne opravdové špičky ve svém oboru. A
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto stálý mediální partner, u toho nebude chybět. Vy byste neměli taky! Návrat do
minulosti začíná již tuto sobotu úderem osmnácté hodiny.
Po loňských legendárních rockerech v revival provedení Bon
Jovi, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath a Nirvana pódium letos postupně obsadí revival music bandy Depeche Mode, Smokie AC/DC a Deep Purple, které vám zaručeně navodí tu pravou
rockovou atmosféru. „Všechny milovníky kvalitních rockových
písní zveme na už sedmý ročník hudebního festivalu Legendy
se vrací. Těšit se můžete na Depeche Mode, Smokie, AC/DC,
Deep Purple a možná..., možná přijde i kouzelník,“ zve s úsměvem Petr Zlámal, majitel pořadatelské firmy HIT TRADE. „Na
každý ročník se snažíme připravit pro návštěvníky něco nového,
takže ani letos rozhodně nebudou zklamaní,“ slibují pořadatelé.
Nenechte se dlouho pobízet a přijďte si užít jedinečný zážitek

k obrazovce
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Sobota 27. června 2015 14:00 hodin

KDE: PLUMLOVSKÁ PLÁŽ U VRBIÈEK
KDY: SOBOTA 27. ÈERVNA 2015
OD 18:00 HODIN

TIP

1. nohejbalová liga
g mužù ÈR

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Knihovna bude uzavřena z technických
důvodů od 22. června do 19. července.
SEMTAMNÍK
23. června 2015 Výlet do Kojetína,
půjdeme volným tempem polní cestou kolem řeky Moravy asi 2 km do vesnice Uhřičice, odtud zpět busem do Kojetína, zde si
dáme oběd a projdeme si kojetínské náměstí. Odjezd z Pv busem od Alberta v 9.15
ze stan.č.2. S sebou pohodlnou obuv, pití
a svačinu. Pojedeme pouze v případě předem
nahlášené účasti.
24. června 2015 14: 00 Přátelské posezení v Kavárně Anreto (bývalá Kavárna
u Kocourka)
25. června 2015 8: 00 – 11: 00 Tvoření z keramické hlíny v Lipce
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – kurz je zaměřen především na
praktický nácvik rodičovských dovedností. Zahajujeme 15. září.
Kapka v moři - 24. června 2015 dopolední tvořivé dílny v MC
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

RÙZNÉ……..
ZO KSČM mladých Prostějov zve na
3. ročník VÝŠLAPU NA KOSÍŘ, který
se koná v sobotu 27. 6.2015. Společný odjezd z Prostějov – místní nádraží
v 8:06. Bližší info na mobilu 733 652 575,
nebo na webu http://prostejov.kscm.cz/.
Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Svaz tělesně postižených Prostějov
pořádá pro členy i nečleny organizace
tuzemské jednodenní zájezdy:
- 4. července - Rožnovské slavnosti
- účast na slavnostech. Zájemci se mohou
přihlásit v kanceláři svazu: Kostelecká ul.
4165/17, Prostějov, tel.: 588 008 095.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
Zámek Plumlov - 27. a 28. června 2015
od 10:00 hod - pohádkové prohlídky LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
pro děti a dospělé.
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací lůžka (meSVAZ NESLYŠÍCÍCH
chanická, elektrická). Kontakt po telefonu
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 vám nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odbor- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
ného sociálního poradenství, vám také v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
nabízíme zajištění baterií do sluchadel k zapůjčení kompenzační pomůcky,
a drobného příslušenství ke sluchadlům např. polohovací lůžka, ortopedické
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
různých velikostí). Zároveň vás upozor- jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližňujeme na změnu telefonní ho čísla pora- ší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
denského zařízení: 775 549 777.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Pv.

akce v regionu...
Zimní olymppijáda v Nezamyslicích
Nezamysličtí mažoreti uvádí 5. nultý ročník Zimní olymppijády, která se bude konat
tento pátek 26. června 2015 v 15.55.55 hodin, kdy na kopci Mount Nezamysl u hřiště
vyjde slavnostní průvod sportovců. Připraven bude biatlon, paralelní slalom na sněžnicích a sjezd na bobech. Sportovat se bude za každého počasí. Soutěžit může každý,
nutné je ovšem zimní oblečení a sportovní vybavení. Zajištěno bude občerstvení,
zdravotní služba a půjčovna lyží s 99,9% slevou. Sportovci mohou přespat v kyslíkových stanech v olymppijádské vesničce.
HODY V TIŠTÍNĚ
potrvají celý víkend
Městys Tištín zve na víkendové Tištínské
hody 2015 s dvoudenním programem.
V sobotu 27. června bude na výletišti
Malý háječek od 16.00 hod. připraven
koncert Pavla Nováka pro děti i dospělé.
Následovat bude tradiční program „Vesnice se umí bavit sama“, o který se postarají amatérští ochotníci, kteří nikdy nezklamou. Od 20.00 hodin bude připravena
Taneční zábava se skupinou No-Problem.
V neděli 28. června se od 10.00 hodin koná
mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, od
15.30 pak bude v Malém háječku připravena divadelní komedie Nízkotučný život
v podání ochotnického divadelního spolku Smotaná hadice Křenovice.

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché... stačí kliknout na

Repechy Tour prověří
malé i velké cyklisty
V neděli 28. června se u penzionu Lada
v Repechách koná Repechy Tour na
trati cross country, která bude vedena
převážně po polních cestách a loukách.
Prezentace bude od 9.00 hodin. Závody
budou připraveny hned pro devět věkových kategorií. Ti nejmladší se utkají
na okruhu dlouhém 300 metrů, ostatní
pak na distanci 3,5 km. Každý závodník
musí být vybaven přilbou. Děti do 15 let
startovné neplatí, ostatní 200 Kč. Všichni dostanou občerstvení zdarma. Slavnostní vyhlášení vítězů je plánováno na
14.00 hodin.

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15052710549

®

Pondělí 22. čer v na 2 0 1 5
Číslo 25•Ročník 19

Čechovický fotbal

Naleznete
uvnitř

oslavil sedmdesátiny

MÁTE DOMA
ZVÍŘÁTKO?
●● Nalistujte dnešní
tématický díl Večerníku

strana 27

BYLI JSME
U TOHO

TAK TOHLE
JE TEDY MACEK!
●● K pořádnému úlovku
došlo ve Viceměřicích

strana 28

Foto: Pavla Vašková

xt

3x foto: Jiří Možný

a
p

ČECHOVICE Plné tři dny slavil fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice kulaté výročí od zahájení činnosti. Na trávníku tamějšího areálu se tak hned v pátek střetli na půli hřiště tři hokejové výběry s domácími hráči, v sobotu
dopoledne se utkaly přípravky a odpoledne dospělí na celém hřišti, v neděli vše zakončil duel Old Boys Čechovic
s výběrem okresu. Velké oblibě se těšila výstava archivních materiálů a nechyběla ani ukázka ze cvičení psů. (jim)

j
strana

JEDNOU
VĚTOU
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zpravodajství z oslav najdete na straně 35

●● Prostějovem projede v pátek kolona vozidel Československé lidové
armády!
Více čtěte na straně 23

●● Čeští inlinisté včetně kvarteta Patrik
a David Šebkové, Michal Šimo a Jakub
Cik postoupili do finále mistrovství světa, duel s Francií začínal v Argentině těsně před uzávěrkou vydání. Výsledky
hledejte na www.vecernikpv.cz

strana 37

NA ZÁMKU ZNĚLY CIMBÁLY Sokol I uzavře základní část

●● Hokejový útočník Denis Kindl,
jenž v uplynulé sezoně krátce hájil
prostějovské barvy, pokračuje v hostování z Třince na Kladně.

●● Na kozí farmě Rozinka v Čelechovicích na hané se tuto sobotu koná
tradiční akce „Poznej svého farmáře“.
Program najdete na straně 26

●● Odejít se rozhodla
Srbka Bogdanovic

zveme na šlágr Večerníku - NOHEJBAL

●● Sportovně-technická komise
Olomouckého krajského fotbalového
svazu navrhuje od soutěžního ročníku 2016/2017 reorganizaci krajského
přeboru mužů a snížení počtu účastníků ze šestnácti na čtrnáct.
Více informací najdete v příštím čísle

●● Radoslav Látal bude i v nadcházející sezoně koučovat polské Gliwice, rodák z Němčic nad Hanou se
s klubem dohodl na pokračování
spolupráce o další rok.

➢

KOVÁŘOVÁ ZŮSTÁVÁ,
ZATLOUKALOVÁ NE

Foto: PV Večerník

PROSTĚJOV V rámci moravského happeningu Cimbály na ulici, který je součástí kulturního grantu Tisíc not na
zámku, si pěvecký sbor Proměny pozval včera odpoledne na nádvoří prostějovského zámku cimbálovku Šumica.
„Ačkoliv počasí z počátku nepřálo, nakonec se vyčasilo a všichni včetně diváků jsme si báječně zazpívali lidové písničky,“ uvedla pro Večerník Lenka Čechová, jedna z členek souboru.
(pk)

PROSTĚJOV Do konce základní části první nohejbalové ligy
zbývá odehrát poslední kolo. A před závěrečným soubojem celé osmičky účastníků drží nováček soutěže TJ Sokol
I Prostějov potřebnou čtvrtou pozici. Je tak velice blízko
tomu, aby pronikl do vyřazovacích bojů. Místenku pro play
off a bitvu o postup do extraligy si zajistí právě čtyři nejlepší
a prostějovský oddíl má vše ve vlastních rukách.
V sobotu 27. června od 14 hodin se na domácím antukovém
kurtu u sokolovny na Skálově náměstí střetnou s dalším
nováčkem celostátní soutěže, jímž je TJ AVIA Čakovice
„B“, a výběru Richarda Beneše stačí, když dokáže vybojovat remízu 5:5. Při prvním vzájemném souboji se o druhém
květnovém svátku v Praze radoval celek z hlavního města
po výsledku 6:2.
Oba týmy se potkaly již ve finále předešlého ročníku druhé
ligy, tehdy si po velkém boji zajistili postup nohejbalisté
Čakovic a Prostějov si musel ještě několik týdnů počkat.
I vzhledem k této zkušenosti tak mají prostějovští hráči svému soupeři co vracet.
Vstup na duel 14. kola je volný a také občerstvení bude pro
diváky zdarma.
(jim)

Reportáž z víkendového utkání
nohejbalistů najdete na straně 39
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sportovní výsledky

VÝSLEDKY 13. KOLA:

Sportovní sumáø

* výsledky * statistiky * tabulky

Pohár města Prostějova v malé kopané vyhrál v rámci
finálového turnaje v Dřevnovicích tým DOBROCHOVA
DŘEVNOVICE Letošní sezóna okresních soutěží v malé kopané OS ČUS
Prostějovska vyvrcholila finálovým turnajem Poháru města Prostějova mužů
2014/2015. V obecním sportovním areálu jej výborně uspořádal oddíl SK Dřevnovice a z triumfu se radoval kolektiv SK
Tomek Dobrochov, který díky souběžnému vítězství v lize slaví cenný double.

Závěrečný turnaj se hrál systémem každý
s každým, přičemž o držiteli pohárové trofeje definitivně rozhodoval pátý zápas v pořadí. Dobrochovu stačila i remíza, ale ještě
chvíli před koncem prohrával se Spojenými
kluby Hluchova a Čehovic 2:3. Potom však
největší favorit vyrovnal a potřebnou plichtu
již udržel. Druhé místo bral v tu chvíli zklamaný, ovšem celkově spokojený výběr Hlu-

chov/Čehovice, třetí příčku obsadil MK
Brodek u Prostějova a čtvrtá pozice zbyla
na domácí SK Dřevnovice. Ty mohla utěšit
alespoň bezchybná organizace celého finálového dne, jenž v dobré divácké atmosféře
kompletně odřídil zkušený sudí Bohuslav
Krátký.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PRVNÍ LIGY MUŽŮ


Tým

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

AC Zruč-Senec 2004
SK NOHEJBAL Žatec
TJ Spartak MSEM Přerov
TJ Sokol I Prostějov
TJ AVIA Čakovice „B“
SK Start Praha
PKS okna Žďár nad Sázavou
Radotínský SK

Z

V

R

P

Skóre

Body

13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
8
4
5
4
2
0

2
1
2
4
1
1
3
4

1
2
3
5
7
8
8
9

74:33
71:45
63:43
54:55
48:62
47:63
43:68
43:74

22
21
18
12
11
9
7
4

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
14. kolo, sobota 27. června, 14.00: Přerov – Žďár nad Sázavou, Prostějov – Čakovice „B“, Radotínský SK – Start Praha, Žatec – Zruč-Senec.

Výsledky finálového turnaje
Poháru mìsta Prostìjova 2014/2015

PŘIHLÁŠKY DO NOVÉ SEZÓNY
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.

Pohár nejlepšímu mužstvu a ceny všem medailistům předali starostka Dřevnovic Bohumila Charvátová, místopředseda SK Dřevnovice Renek Ponížil, předseda výkonného
výboru malé kopané Prostějov Pavel Kočíb
a revizorka výkonného výboru OS ČUS Prostějovska, z.s. Jiřina Kučerová.
(son)

Prostějov – Přerov 6:1, Zruč-Senec – Start Praha 6:3, Radotínský SK –
Žatec 4:6, Čakovice „B“ – Žďár nad Sázavou 6:3.
Dohrávka 12. kola: Žatec – Start Praha 6:3

Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – SK Tomek Dobrochov 2:5, Spojené kluby
Hluchov/Čehovice – MK Brodek u Prostějova 3:3, Dobrochov – Brodek u PV
5:1, Dřevnovice – Hluchov/Čehovice 0:5, Hluchov/Čehovice – Dobrochov 3:3,
Brodek u PV – Dřevnovice 4:1.

1. Dobrochov
2
2. Hluchov/Čehovice 1
3. Brodek u PV
1
4. Dřevnovice
0

Koneèná tabulka
1
0
2
0
1
1
0
3

13:6
11:6
8:9
3:14

7
5
4
0

Muži

ATP Tour - Halle (Německo)

dvouhra - 1. kolo: Berdych (ČR - 3) - Estrella (Dom. Rep.) 7:5, 6:3; Rosol - Monfils (4-Fr.) 3:6, 4:6; Veselý - Kukuškin (Kaz.) 1:6, 7:6, 5:7. 2. kolo: Berdych - Čorič
(Chorv.) 6:3, 6:2. Čtvrtfinále: Berdych - Karlovič (8-Chorv.) 5:7, 7:6, 3:6.
čtyřhra - 1. kolo: Berdych, Veselý (ČR) - Rojer, Tecau (1-Niz./Rum.) 4:6, 4:6

ITF – Poprad (Slovensko)

1. kolo: Pavlásek (ČR) - Nedovyesov (2-Kaz) 7:5, 3:0 scr. 2. kolo: Pavlásek – Bellotti
(It.) 6:3, 7:5. Čtvrtfinále: Pavlásek – Šátral 6:1, 4:6, 6:1. Semifinále: Pavlásek Ghem (4-Braz.) 6:3, 6:4. Finále: Pavlásek – Podlipnik-Castillo (Chile) 6:2, 3:6, 6:3.

ŽENY

WTA Tour - Birmingham (V. Británie)

SK TOMEK DOBROCHOV
VÍTĚZ POHÁRU MĚSTA PROSTĚJOVA 2014/2015

1. kolo: Plíšková (ČR) volný los; Smitková (ČR) - Jankovičová (15-Srb.) 4:6, 4:6;
Cetkovská (ČR) - Erakovicová (N. Zél.) 4:6, 2:6. 2. kolo: Plíšková (6) – Kontaová
(V. Brit.) 3:6, 6:3, 6:4. Osmifinále: Plíšková - Dijasová (Kaz.) 6:2, 6:2. Čtvrtfinále:
Plíšková - Suárezová (3-Šp.) 6:2, 6:2. Semifinále: Karolína Plíšková - Mladenovicová
(Fr.) 6:2, 7:6. Finále: Plíšková – Kerberová (4-Něm.) 7:6, 3:6, 6:7.

cyklo servis
Mostkovičanky se rozloučily drtivou výhrou
Foto: p. Podhorný

Výsledky z cyklistiky

DRNOVICE, PROSTĚJOV Posledním regionálním celkem, který dohrál
sezonu 2014/2015, se stal ženský fotbalový tým Sokola Mostkovice. Nováček blanenského oblastního přeboru
zajížděl na závěr ročníku do Drnovic a
potvrdil roli favorita, nicméně ani vysoká výhra 7:2 mu nezajistila průnik na
druhé místo hned za vítězný Kostelec.
Kohoutovice si totiž svou pozici pohlídaly a získaly o jediný bod více.
„Skvěle nám vyšel vstup, když jsme po pěti
minutách vedli 3:0. Celkově jsme první
polovinu hráli velice koncentrovaně a vedli
jsme po pětačtyřiceti minutách 7:0. Do
šancí jsme se dostávali i po změně stran, už
jsme je ale neproměňovali a navíc jsme nedali pokutový kop,“ popisoval rozlučkové
utkání kouč vítězek Jaroslav Karafiát.
Pro toto střetnutí sáhl k méně obvyklému
rozestavení 3-4-3 a tento tah mu vyšel,
nechybělo moc a hostující hráčky mohly
nastřílet dvouciferný počet branek. I tak

si výrazně vylepšily skóre a potvrdily vydařené jaro. „Chtěli jsme přidat ještě další
góly, soupeř se ale zlepšil, když promíchal
sestavu. Naše koncentrace navíc trochu
polevila, i tak jsme ale měli tlak. Domácím
se podařilo snížit trefou do šibenice a z penalty,“ přibližoval kouč.
Druhý regionální zástupce z Kostelce na
Hané dohrál již minulý týden a soutěží
prošel bez ztráty jediného bodu, spokojeni
mohou být ale i v Mostkovicích, jimž se
podařilo úspěšně integrovat do mistrovské
soutěže.
„Šestadvacet bodů je skvělé, na jaře jsme
prohráli pouze s Kostelcem a k tomu remizovali s Kohoutovicemi. Je vidět náš
postupný progres a zlepšování krok po kroku,“ užívá si Jaroslav Karafiát.
Nyní se mohou mostkovické hráčky těšit
na posezónní volno, letní měsíce si pak
zpestří účasti na kosteleckém turnaji Hanácká kopačka a 1. srpna ve Vlkoši, kde se
představí české a slovenské celky. (jim)

Koneèná tabulka oblastního pøeboru žen:
1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
Kostelec
Kohoutovice
Mostkovice
Ráječko
Drnovice

Z
16
16
16
16
16

V
16
8
8
4
1

R
0
3
2
1
0

P
0
5
6
11
13

S
128:3
51:31
23:27
15:68
14:102

B
48
27
26
13
3

+/(24)
(3)
(2)
(-11)
(-21)

20. kolo - oblastní přebor žen

TJ Sokol
Drnovice
TJ Sokol
Mostkovice

2

Poločas: 0:7

7

Branky Mostkovic: Domesová 3, Ošťádalová 2, Mlčochová, Ptačníková.
Rozhodčí: Stloukal.
SESTAVA
MOSTKOVIC

Mikešová – Kraváková, Kozlovská, Vaverková – Ptačníková, B.
Karafiátová, Haluzová, Holubová – Ošťádalová, L. Karafiátová,
Domesová. Střídaly: Vinklerová, Jančíková, Hejcmanová,
Mlčochová, Borovcová.
Trenér: Jaroslav Karafiát.

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

POUZE ZA 850 Kč

Výsledky Velké ceny Popelína:
Muži: 1. Martin Hačecký (Maloja Pushbikers), 2. Kamil Zielinski (Domin Sport, Polsko),
3. Stefan Rabitsch (Team Felbermayr Simplon, Rakousko), 20. Tomáš Koudela, 30. Petr
Lechner, 38. 38. Marek Šipoš, Luděk Lichnovský, Matěj Zahálka, Jakub Filip, Wojciech Pszczolarski (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončili.
Junioři: 1. Carlos Ambrosius, 2. Richard Banusch, 3. Max Kanter (všichni RSA Cottbus,
Německo), 9. Daniel Chytil, 19. Václav Kočařík, 23. Matyáš Strupek, 28. Martin Šmída, 40. Jiří Šána, 43. Martin Kubeš, Ondřej Línek a Vilém Bajer (všichni SKC TUFO
Prostějov) nedokončili.
Juniorky: 1. Nikola Nosková (Jablonec nad Nisou), 2. Larissa Luttuschka (Cottbus, Německo), 3. Nikola Bajgerová (Jablonec nad Nisou), 6. Eva Planičková, Kristýna Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov) nedokončila.
Kadeti: 1. Petr Klabouch (České Budějovice), 2. David Zadák (Ostrov), 3. Karel Vacek
(Příbram), 8. Tomáš Bárta, 26. Milan Kabrhel (oba SKC TUFO Prostějov).
Mladší žáci: 1. Adam Kaňkovský (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Filip Černý (Dukla Praha), 3. Matěj Stránský (Author Team), 15. Daniel Polanský (SKC TUFO Prostějov).
Šestnáctý roèník Memoriálu Jiøího Hudínka:
Muži: Kamil Zielinski (Domin Sport, Polsko), 2. Maximilian Kuen (Amplatz-BMC,
Rakousko), 3. Pawel Cieslik (Whirlpool, Polsko), 21. Petr Lechner, 29. Marek Šipoš, 47. Matěj Zahálka, Luděk Lichnovský, Tomáš Koudela, Jakub Filip, Wojciech Pszczolarski (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončili.
Junioři: 1. Max Kanter 2. Andy Beran, 3. Richard Banusch (všichni RSA Cottbus,
Německo), 12. Daniel Chytil, 13. Václav Kočařík, 17. Matyáš Strupek, 36. Jiří
Šána, 37. Martin Kubeš, 41. Vilém Bajer, 46. Martin Šmída, 48. Ondřej Línek
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Juniorky: 1. Nikola Nosková (Jablonec nad Nisou), 2. Christin Bolesta (Cottbus,
Německo), 3. Nikola Bajgerová (Jablonec nad Nisou), 5. Eva Planičková, 12. Kristýna Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov).
Kadeti: 1. Karel Vacek (Příbram), 2. Matej Blaško (Žilina, Slovensko), 3. Tomáš
Bárta, 35. Milan Kabrhel (oba SKC TUFO Prostějov).
Mladší žáci: 1. Adam Kaňkovský (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Richard Kobr (CK Bítovská), 3. Matěj Stránský (Author Team), 11. Daniel Polanský (SKC TUFO Prostějov).

Judističtí
benjamínci
Plavci
získali
tři
republikové
medaile
ZÍSKAL
KEJÍK

republikové

STŘÍBRO

OSTRAVA V sobotu 13. června se v Ostravě uskutečnilo mistrovství republiky
mladších žáků a kadetů v zápasení volným
stylem. Na turnaji pořádaném vítkovickým oddílem se představili i dva závodníci
Wrestlingu Čechovice. David Pospíšil po
jedné výhře a dvou prohrách obsadil ve váhové kategorii do 65 kilogramů páté místo
a ještě lépe dopadl Alois Kejík v hmotnosti do 44 kilogramů. Vybojoval tři vítězná
utkání a ve finále po prohře na body obsadil
krásné druhé místo. Zpět na Hanou se tak
vrátil se stříbrnou medailí na krku. (vs, jim)

BRNO, ZLÍN První červnový víkend se
ve dvou moravských krajských městech
Brně a Zlíně uskutečnilo letní mistrovství
České republiky žactva. Do soutěží se kvalifikovalo celkem devět prostějovských
plavců, mezi staršími žáky to byli Eva
Marciánová, Adéla Mazalová, Markéta
Nováková, Dominika Smékalová, Lukáš
Řehořek, Filip Švec a Robert Volek, mladší žactvo TJ Prostějov zastupovali Lucie
Řehořková, Ondřej Spáčil.
Starší žáci soutěžili v brněnské padesátce za Lužánkami a suverénně nejlépe si
z řad prostějovských vyslanců vedl Řehořek, když vybojoval dvě stříbrné medaile na 100 a 200 metrů prsa. K tomu

navíc obsadil čtvrté místo na 200 metrů polohový závod a pátou příčku na
100 metrů znak.
Medailově se zaskvěla také Eva Marciánová, jež vystoupila na bronzový stupínek při kraulovém sprintu na 50 metrů, na stovce znak i volný způsob pak
atakovala druhou desítku. Ještě lépe
si pak vedla štafeta děvčat na čtyřikrát
50 metrů volný způsob ve složení Mazalová, Smékalová, Nováková a Marciánová.
Toto kvarteto v dramatickém finiši doplavalo na vynikajícím druhém místě a získalo
tak stříbrné medaile.
Také Markéta Nováková se letos výrazně
posunula v pořadí. V disciplíně 100 metrů

volný způsob si doplavala pro páté místo,
na dvojnásobné trati byla jen o příčku horší
a také na nejkratším kraulu se vměstnala do
top ten. Stejně tak si polepšil i Filip Švec,
který na prsařských tratích obsadil sedmé
a osmé místo, k tomu byl dvanáctý na stovku motýlek i polohový závod. Volek i Smékalová se na svých distancích shodně prali
o nejlepší dvacítku.
Ve Zlíně pak z prostějovských řad startovalo jen duo Řehořková, Spáčil. Prvně jmenovaná skončila devatenáctá na
50 i 100 metrů volný způsob, Spáčil si
v maratonu na 1500 metrů volný způsob
výrazně vylepšil osobní rekord a obsadil
dvacáté místo.“
(jim)

dovezli zlato a stříbro

ČESKÝ TĚŠÍN, PROSTĚJOV Tříčlenná výprava judistů Sokola I Prostějov vyrazila v sobotu 23. května dobýt
Český Těšín. Mezinárodního Májového
turnaje se zúčastnilo na dvě stovky závodníků z České republiky, Slovenska
a Polska, všichni tři Prostějováci se vzhledem k početnému obsazení nejmenších
věkových kategorií museli popasovat
s náročnou soutěžní pyramidou. Na rozdíl od tabulkového systému i jediné zaváhání znamenalo konec nadějí na vítězství.

Dobrého výsledku zejména díky taktickému vedení boje dosáhl v kategorii U9
do 25 kilogramů David Zaoral. Prošel bez
zaváhání až do finále a turnaj také nakonec vyhrál. V kategorii benjamínků U11
získal druhé místo ve váze do 32 kilogramů Pavel Burget, když nestačil pouze na
svého finálového soka. Ve stejné věkové
kategorii a váze do 35 kilogramů bohužel
neprošel kvalifikační tabulkou do vyřazovacích bojů Martin Basl a zůstal tak bez
hodnocení.
(zg, jim)

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

sportovní výsledky
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zveme na fotbalové turnaje

„TÝMY MAJÍ POSLEDNÍ DNY NA ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO,
o víkendu chci losovat,“ hlásí Martin Ošťádal,
hlavní organizáror Krumsínského Haná Cupu 2015
KRUMSÍN, PROSTĚJOV Sedmnáct účastníků eviduje zhruba
týden před uzávěrkou hlavní pořadatel Krumsínského Haná
Cupu 2015 Martin Ošťádal, jenž se i letos těší na skvělý fotbal
a příjemnou atmosféru. V pořadí devatenáctý ročník tradičního turnaje v malé kopané si vedle již dříve přihlášených celků nenechají ujít ani Nazdárci, FC PIVO, Brodek u Prostějova,
Brodek u Prostějova „B“, 2MAX, slovenský FC 2 Litre, S.K. Haná,
FC Zavadilka 2000, SK Ariston Prostějov 92 a AC Vyprahlo.
K exkluzivnímu rozhovoru si PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto
hlavní mediální partner, pozval právě Martina Ošťádala.

JIŘÍ MOŽNÝ
●● Hlavním pořadatelem Krumsínského Haná Cupu jste již čtrnáctým rokem. Čím Vás tato akce
natolik zaujala, že jste v její organizaci tak dlouho vytrval?
„To už je tak dlouho? (smích) Když
jsem začínal, vůbec jsem nevěděl,
do čeho jdu. Je tady ale dobrá parta
obětavých lidí, díky kterým turnaj
existuje doposud. Za ty roky se tady
vytvořila jedna velká rodina, a to nemluvím jen o pořadatelích.“

●● Na co se letos nejvíce těšíte?
„Na skvělý fotbal a také na tu atmosféru. Stejně jako loni se hlásí samé silné
týmy, takže se určitě bude na co dívat.
Každoročně se těším na týmy, které
k nám jezdí dlouhá léta. Jen namátkou třeba Choceň, Vyprahlo Konice
a další“
●● Kolik lidí celkově se na uspořádání dvou a dříve třídenní akce podílí?
„Věřte nebo ne, do organizace turnaje
se zapojuje padesátka lidí! Je jedno,
jestli je akce na dva nebo na tři dny,
práce to dá pořád stejně. Jen si spočí-

tejte, kolik je lidí v bufetech na třech
směnám tak, abychom mohli uspokojit návštěvníky a účastníky turnaje po
celých čtyřiadvacet hodin denně. Už
dávno si nevystačíme sami a pomáhají
nejen členové TJ Krumsín, ale i hasiči,
rodinní příslušníci a kamarádi.“
●● Lze již nyní zhodnotit, jaká pozitiva a negativa přineslo snížení kapacity ze šedesáti na čtyřicet týmů?
„Některé týmy braly náš turnaj jako
prodloužený víkend. Odehrály si pátek, v sobotu se zajely někam podívat,
večer se pobavit a v neděli bojovat o
umístění. To byla výhoda akce. Ke
zkrácení na dva dny jsme však museli
přistoupit hlavně kvůli sobě. Celý týden lítáte, vaříte jídla, chystáte hřiště
a pak některé ještě čekají tři směny
v obsluze. Je to hodně náročné, všichni stárneme a už se to nedalo zvládat.“
(úsměv)
●● Před týdnem jste měli sedm přihlášených družstev, nyní již sedmnáct, věříte tedy, že se podaří dosáhnout maximálního stavu?

„Týmů stále přibývá a jako každý rok
věřím, že kapacita turnaje bude naplněna. Tradičně to všichni nechávají
na poslední chvíli a pak se diví, že na
ně nezůstane místo... Spousta týmů
mi volá, ale jako každý rok všem
říkám, že jedinou možnou registrací
do našeho turnaje je zaplacení startovného.“
●● Lze již nyní podle prvních jmen
odhadovat, jaká bude kvalita obsazení?
„Jak vidíte, tak přihlášeni jsou téměř
všichni vítězové z posledních let,
máme i tým ze Slovenska. Turnaj
má rok od roku kvalitnější obsazení a věřím, že tomu bude nejinak
i letos. Týmy mají poslední týden
na zaplacení startovného, o víkendu bych chtěl losovat. Ale uvidíme,
jak to bude s počtem týmů. Zřejmě posuneme uzávěrku a budeme
se snažit kapacitu turnaje naplnit.
Vše podstatné můžete sledovat na
internetových stránkách turnaje
www.hanacup.cz.“

DRUHÁ ČERVENCOVÁ SOBOTA

PATŘÍ MEXICO CUPU 2015
VÍCEMĚŘICE Už jen necelé tři
týdny zbývají do chvíle, než se
ve víceměřickém areálu Domova u rybníka odehraje v pořadí devátý ročník turnaje v malé
kopané MEXICO CUP 2015.
Konkrétně se tak stane v sobotu
11. července a také v letošním roce
se na jednodenním klání pořádaném oddílem SK Mexiko Víceměřice představí celkem šest mužstev.
Svou účast přislíbily vedle domácího výběru Doloplazy a Čelechovice,
organizátoři oslovili rovněž celky SK
Dřevnovice, Záchranáři Prostějov,
Chválkovice na Hané a Dynamo Pro-

stějovičky, které se zatím nerozhodly.
A protože ještě není zcela naplněná
kapacita, mohou se hlásit i další zájemci. Bližší informace jim podá hlavní
pořadatel Vladimír Fialka na čísle 602
361 868.
Začíná se v 8:00 hodin ráno a hrát
se bude v jedné skupině systémem
každý s každým, rozhodcovské role
se ujme pan Krátký. Organizátoři pracují také na bohatém doprovodném
programu, zpestřením turnaje bude
přátelský zápas mezi maminkami
a dětmi. Samozřejmostí je bohatá tombola, něco na zub a něco na osvěžení.
(jim)

piny po pěti až šesti družstvech, kde se
bude hrát systémem každý s každým.
Postupující se následně rozdělí do osmifinálových a čtvrtfinálových skupin po
třech týmech, jejich vítězové společně s
nejlepším druhým celkem postoupí do
semifinále. Při rovnosti bodů má ve skupině přednost vzájemný zápas, ve vyřazovací části následuje po remíze penaltový rozstřel. Hrát se bude systémem 5+1
s hokejovým střídáním, auty se vhazují a
fauly se nesčítají. Malá domů ani skluzy
nejsou povoleny, totéž platí i pro přestupy během turnaje.
Všichni účastníci mají možnost stanovat

přímo v areálu fotbalového hřiště s neomezeným přístupem do sprch a toalet.
Parkování v oploceném areálu je zdarma
a součástí je také volný vstup na sobotní
diskotéku. Organizátoři tohoto klání stáli
u zrodu největšího mužského turnaje
v malé kopané na střední Moravě, Krumsínského Haná Cupu.
Startovné činí 1 200 korun na družstvo a je v něm zahrnut pitný režim,
zájemci ho mohou uhradit převodem na účet 1500336349/0800 do
pondělí 6. července. Poté dojde ke stanovení finální podoby hracího systému
i samotnému rozlosování.
(jim)

BEDIHOŠŤ CUP bude i letos s Andělem Ženská HANÁCKÁ KOPAČKA napíše čtvrté pokračování

ČEHOVICE Prvních pět jistých
účastníků hlásí letní turnaj v malé
kopané Bedihošť Cup 2015, jenž se
v sobotu 11. července premiérově
odehraje na travnatém fotbalovém
hřišti v Čehovicích. V pořadí již
sedmý ročník si nenechá ujít hlavní
sběratel vítězných trofejí FC Anděl
„A“, ve startovním poli dále nechybí
FC Anděl „B“, FC Ladzimil Čehovice, AC Roma a TJ Biskupice, což
znamená, že je stále ještě prostor pro
dalších jedenáct zájemců. Mediálním partnerem jednodenního klání
je stejně jako v předešlých letech
prostějovský Večerník.
„Občerstvení bude zajištěno po celou
dobu turnaje a po jeho skončení přijde
od osmi hodin večer na řadu diskozábava. Myslím si, že z předchozích ročníků jsme získali mnoho zkušeností,
a dotazy, které vznikají, se snažíme řešit.

Účastníci se mají na co těšit, srdečně
zveme všechny příznivce malé kopané
a nejen je,“ sdělil za organizační duo optimisticky naladěný Jiří Kresta.
Samotná sportovní část započne
o půl deváté ráno, finále se odehraje
v odpoledních hodinách. Konkrétní
harmonogram určí až konečný počet
přihlášených celků, kapacitu stanovila
pořadatelská dvojice Jiří Kresta mladší
- Radek Kocourek na šestnáct mužstev.
Organizátoři již rozeslali na dvě stovky
pozvánek mužstvům z Prostějovska,
Přerovska, Blanenska, Svitavska, Zlínska, Vyškovska, Brněnska, Uherskohradišťska, Kroměřížska, takže lze očekávat, že další přihlášky na sebe nenechají
dlouho čekat.
„Veškeré informace postupně zveřejňujeme na našich stránkách www.
fotbaloveturnaje-kk.cz, kde naleznete propozice, přihlášené týmy,

aktuální informace o turnaji. Na
stránkách je spuštěno i fórum, kde
přivítáme vaše dotazy a názory. Případně jsme k dispozici na telefonu
606 850 147,“ upozornil Kresta.
Každý tým může mít na soupisce až
deset jmen, startovné činí jedenáct
set korun a zahrnuje rovněž pitný režim pro hráče. Pro úspěšnou registraci stačí vyplnit požadované informace
na výše zmíněných stránkách, tedy
jméno kontaktní osoby, jméno klubu,
telefon, e-mail, popřípadě poznámku
a zaplatit startovné.
„Pro platbu zadejte jako variabilní
symbol telefonní číslo kontaktní osoby a jako text pro příjemce název mužstva. Platba musí proběhnout nejpozději 5. července, kdy je taky uzávěrka
turnaje,“ vzkázal zájemcům o účast
společně s přáním, aby se vydařilo počasí.
(jim)

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

POUZE ZA 850 Kč

KOSTELEC NA HANÉ O víkendu
18. a 19. července se na fotbalovém
hřišti Kostelce na Hané uskuteční
Hanácká kopačka, již čtvrtý ročník
ryze ženského letního turnaje v malé
kopané. Záštitu nad kláním podpořeném i z krajského rozpočtu převzal
starosta města Ladislav Hynek.
Nejlepší čtyři týmy se mohou těšit na poháry i spoustu hodnotných věcných cen,
vítězné družstvo mimo jiné získá kompletní sadu značkových dresů. Množství a hodnota cen, se budou navyšovat
podle počtu přihlášených celků.
V sobotu se odehrají tři základní sku-
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navštivte stále více oblíbenější inter

kultura

Známe letošní
BYLI JSME
U TOHO

Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz

OSMAPADESÁTÝ ROČNÍK WOLKROVA
PROSTĚJOVA JE MINULOSTÍ
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

PROSTĚJOV Jedna z největších soutěžních přehlídek uměleckého přednesu a divadel poezie v České republice Wolkrův
Prostějov v sobotu 20. června vyvrcholila slavnostním závěrečným večerem. Diváci, kteří do posledního místa zaplnili sál prostějovského klubu Duha, měli možnost vidět to nejlepší, co z letošního, již 58. ročníku festivalu vzešlo. Představili se téměř všichni ocenění recitátoři. Tradiční akce započala v úterý 19. června
a Večerník byl u všeho podstatného.

Postoupit do celostátního kola soutěže v uměleckém přednesu v Prostějově je už samo o sobě velkým
uznáním pro každého recitátora.
A stát se dokonce jejím laureátem, to už
je věc, kterou se dá doslova pyšnit. Projít sítem krajských kol a obstát v široké
konkurenci není vůbec jednoduché.
Do letošního ročníku „Wolkráku“ se probojovalo téměř osmdesát sólových recitátorů, kteří byli
jako obvykle rozděleni do třech
věkových kategorií, a devět divadel poezie. Jejich výkony hodnotilo patnáct vskutku fundovaných

porotců, z nichž některé známe
i z profesionálních divadel, televize či
rozhlasu, a často se sami v minulosti
stali laureáty Wolkrova Prostějova.
Za všechny můžeme uvést například
herečku Martu Hrachovinovou, šéfredaktora Českého rozhlasu 2 Libora
Vacka nebo šéfrežiséra Českého rozhlasu Aleše Vrzáka. Program od úterý
do soboty byl jasný. V dopoledních
hodinách probíhaly semináře pro
účastníky a soutěže sólistů a odpoledne se představila divadla. Večery pak
patřily doprovodnému programu na
zahrádce v „Národě“.

Z témìø osmi desítek
VRXWÈzÉFÉFKY]HvORvHVWODXUH½WÕ

Při tak velké účasti měla porota vskutku
těžkou práci. Výkony všech soutěžících
pečlivě rozebrala a nakonec vyhodnotila
šest nejzajímavějších vystoupení. Laureáty
58. ročníku Wolkrova Prostějova se stali
v první kategorii Matěj Šumbera z Havířova s interpretací textu Raye Bradburyho
Klidný podvečer, Prostějovanka Karla Tomanová s textem Daniila Charmse Brrrm,
brrrm, brrrm! V druhé kategorii byli oceněni dokonce tři recitátoři. Eva Hadravová
z Prahy přednesla zádumčivý text Robin-

Ještě jedno ohlédnutí za MEDartem. Zajímavý divadelní

PROSTĚJOV Už devatenáctý ročník
MEDartu, u jehož počátků stála nynější zástupkyně ředitele ZUŠ Vladimíra
Ambrose Hana Šprynarová, proběhl
počátkem června v Prostějově. Festival každoročně sumarizuje vše, co
se urodilo za předcházející školní rok
nejen v dramatickém oboru ZUŠ, ale
i v divadelních souborech v Prostějově
a okolí. Úvodní večer si připili principálové všech souborů na zdar festivalu
symbolicky medovinou.
Žáci literárně dramatického oboru si letos
vybrali žánr drama. První půlrok se hodně
věnovali fantasy literatuře, ale nepodařilo
se najít téma, které by je dostatečně oslovilo. „Navštívila jsem jedno představení
o holocaustu, navíc se mi dopředu dostal
do ruky scénář, který mě zaujal. Představení se mi už ale líbilo méně, protože bylo
hodně obnažené. Získala jsem spíše zkušenost, jak k tématu nepřistupovat. Je to
jako v příběhu Souboj Titánů – Perseus
se na Medúzu také musel dívat přes svůj
štít, jinak by se z něj stal kámen,“ přiblížila

zrod představení pedagožka, scénáristka a
režisérka v jedné osobě Jana Turčanová.
Téma zaujalo, přestože nemá žádnou
přímou spojitost se 70. výročím konce
druhé světové války. Bohužel v dětském
divadle je obtížně uchopitelné. „Nelze
k tomu přistupovat naturalisticky, je třeba
hledat symboly a metafory. Hledali jsme
příběhy a snažili se na ně nahlížet přes
principy dramatické výchovy. Jedná se
vlastně o sled obrazů, kterým jsme dali
určitou strukturu. Bylo to trochu jako
stavění domečku z karet - pokud vložíte
kartu špatně nebo ji příliš rychle vytáhnete, celý domeček se zhroutí,“ vysvětluje
Turčanová.
Dílko „Ptaly se, proč...?“ přináší příběhy
konkrétních lidí, kteří se dostali do židovských transportů. Odkrývá i vztahy
židovských a árijských dětí, které se prudce proměnily (kamarádi měli najednou
zakázáno se stýkat).
O náročnosti tvorby tohoto představení
svědčí i fakt, že mu autorka věnovala tři
měsíce pilné přípravy. „Přečetla jsem hod-

Defenzivní hvězda podepsala v Prostějově novou smlouvu,
VK AGEL tedy udržel celé jádro skvělého týmu

PROSTĚJOV Uplynulý měsíc a půl se u prostějovského volejbalu
nesl ve znamení velké zákulisní radosti. Vedení VK AGEL coby nejlepšího ženského klubu České republiky totiž každý týden oznámilo setrvání jedné z ústředních tahounek silného hráčského
kádru, který v nedávno skončené sezóně tolik válel. Postupně tak
vyšlo najevo podepsání nových kontraktů s Tatsianou Markevich,
Sonjou Borovinšek, Kathleen Weiss i Liannes Simon. A teď je poslední v této řadě pozitivních zpráv Julie Kovářová, jež bude na
Hané v příštím ročníku také pokračovat!

LEGENDY V KONICI vzpomínaly na
Akce dokázala přitáhnout bigbíťáky všech gene
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
KONICE Horká červnová noc, výtečná rocková muzika, obnošené rifle, orosené plastové kelímky s pivem
a pořádná dávka nostalgie. Tím vším
se předminulý pátek zaplnil zámecký park v Konici. Už pošesté se zde
konal festival Legendy se vrací, který se ohlédl za časy, kdy člověk celý
týden žil jen pro to, aby o víkendu
mohl vyrazit někam na „zábavu”.
Na profesionálním a skvěle nazvučeném pódiu v Konici jako první zahráli
výteční mladí muzikanti z Neopets.
Následovaly je už skutečné legendy
jako skupiny Merkur (hned ve dvou sestavách), Demence, Arest, Junior, Marasd a vše měla zakončit kapela Quercus. Ta však nakonec kvůli zdravotním
problémům bubeníka nevystoupila
a nahradila ji skupina Integral.
Přítomní pak byli svědky hned několika „historických“ okamžiků jako například, když se za bicí soupravu kapely

Arest po dvanácti letech vrátil Láďa
„Sovjet“ Rus, či své dávno odložené
a zaprášené bicí vytáhl Vlasta Grepl
a zahrál na ně se skupinou Junior. Tyto
a řada podobných momentů pouze
potvrzovaly fakt, že jakmile někdo jednou propadne muzice, už se jí nikdy
nevzdá, přestože je mu jasné, že život
bez ní by měl o hodně jednodušší. Co
stoprocentně platilo o muzikantech,
to se dalo říct i o lidech pařících pod
pódiem. Tam se potkali sotva desetiletá dívka s pupkatým chlapíkem

Sedmadvacetiletá plejerka přišla
do „vékáčka“ ještě pod svým dívčím příjmením Jášová před dvěma
lety z Německa, kde na liberu tři
roky působila v tamní bundeslize za

Hamburk. V Prostějově se postupně vyprofilovala v jednoznačně největší oporu obranné hry a především poslední sezóna 2014/2015
jí vyšla naprosto fantasticky, když
se výraznou měrou podílela jak
na prodloužené dominanci svého

týmu v českých soutěžích, tak na
senzačním tažení družstva v evropské Champions League.
„Julča je jedním z velkých lídrů našeho kolektivu, díky své maximální
profesionalitě se během posledních
let vypracovala v nejlepší české libero.
Je hodně přemýšlivá a žije volejbalem, z herního hlediska je naprosto
spolehlivá na přihrávce a fantastická
v poli,“ říká o Kovářové hlavní trenér žen VK Agel Prostějov Miroslav
Čada. „Samozřejmě mě velice potěšilo, že s námi dál zůstává, protože
její přínos pro fungování defenzivní
části herního systému je obrovský,“
neskrýval kouč radost.

Rovněž šéf prostějovského oddílu má
z uzavření nové smlouvy s národní reprezentantkou jen ty nejlepší pocity.
„Snad mohu prozradit, že Julie původně chtěla odejít do Švýcarska za svým
manželem. My jsme však o ni projevili
opravdu značný zájem a nakonec se nechala přesvědčit, že ještě alespoň jeden
rok s tímhle naším vynikajícím mančaftem stojí za pokus o další sběr úspěchů.
Já osobně Kovářovou považuji společně s Kathleen Weiss a Liannes Simon
za členku takové pomyslné osy největších opor našeho týmu a z tohoto hlediska vidím její setrvání jako nesmírně
důležité až klíčové,“ zdůraznil Petr Chytil, předseda správní rady VK AGEL.

s vousisky téměř po prsa, atletičtí
mládenci s „maminami“, jejichž děti
už dávno odrostly, stejně jako zcela
prošedivěli elegáni s rozřechtanými
puberťačkami. Tuto na první pohled
nesourodou společnost spojovalo
jediné: radost z řízné hudby, která se
hraje naživo a ne jen „pouští“.
Podobná setkání jsou vždy dobrou příležitost ke vzpomínání. „Živě si pamatuji, jak jsem se v sedmé třídě snažil dostat na Merkury. Na rodiče jsme vyzráli
tak, že jsme s kamarády postavili stan
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Gambová bez
Grand Prix

Foto: archív Večerníku

EXKLUZIVNĚ

Michaela Zatloukalová bude rok hostovat ve Šternberku,
Ana Bogdanovic si na vlastní žádost hledá jiné angažmá
PROSTĚJOV Postupné prozrazování jmen hráček, které s VK
AGEL uzavřely nové smlouvy,
odhalilo základ týmu prostějovských volejbalistek pro novou
sezónu 2015/2016. Tvoří jej nahrávačka Kathleen Weiss, blokařka Sonja Borovinšek, smečařky
Tatsiana Markevich a Barbora
Gambová, univerzálky Liannes
Simon se Solange Soares a libero
Julie Kovářová.
Naopak už dlouho je známo, že kolektiv nejlepšího ženského klubu ČR
opustily smečařka Andrea Kossányi-

ová (přestup do Impelu Wroclaw)
a blokařka Stefanie Karg (ukončení
kariéry). Nyní se k těmto odcházejícím plejerkám s jistotou přidaly další
dvě: nahrávačka Michaela Zatloukalová a blokařka Ana Bogdanovic.
U prvně jmenované odchovankyně
„vékáčka“ však nejde o definitivní
přesídlení jinam, nýbrž pouze o roční hostování v TJ Sokol Šternberk,
které má napomoci v jejím výkonnostním růstu. „Míša je v klíčovém
věku, kdy ze všeho nejvíc potřebuje
hrát soutěžní utkání. U nás v pozici
druhé nahrávačky ale nedostávala

tolik prostoru, proto jsme společně
hledali řešení. Šternberk zároveň
potřeboval po odchodu Elišky Ticháčkové na mateřskou tvůrkyni
hry a tak vznikla dohoda, že Míšu na
jeden rok pustíme do Sokola hostovat,“ prozradil hlavní trenér Agelek
Miroslav Čada s tím, že jeho dvacetiletá svěřenka má v osmém celku
uplynulého ročníku UNIQA extraligy šanci naplno ukázat, co umí.
V podstatě stejný důvod k odchodu
z Prostějova má Bogdanovic. Srbské čahounce nestačila role až třetí
blokařky a na vlastní žádost míří do

jiného oddílu. „Anu jsme nikam
nevyháněli, ovšem současně nebylo
pravděpodobné, že by se v hierarchii družstva posunula výš tak, jak
by si ona představovala. Proto jsme
se v klidu domluvili na ukončení
vzájemné spolupráce a nechali ji, ať
si najde nové působiště. Snad se Bogdanovic splní touha po větším zápasovém vytížení. Každopádně Aně
přejeme hodně štěstí do další kariéry
a děkujeme za roční odvedenou práci,“ řekl Čada.
Všechny výše zmíněné skutečnosti dávají dohromady fakt, že

Volejbalové soutěže ČR 2015/2016 jsou rozlosovány

ně publikací a internetových odkazů, navrhla způsob inscenování. S tím se následně pracovalo přímo na jevišti, protože se
často ukázalo, že to, co se napíše předem
do scénáře, na jevišti prostě nefunguje,“
dokládá atmosféru zkoušek.
Závěr měla tvořit písnička Jarka Nohavici o Osvětimi, začínající slovy „To jste mi
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RYCHLÝ
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UNIQA extraliga žen má znovu devět účastníků
PROSTĚJOV V minulém týdnu bylo definitivně oznámeno
týmové obsazení i kompletní
rozlosování všech českých ligových soutěží ve volejbalu
pro nejbližší sezónu 2015/16.
My vám přinášíme informace
o těch soutěžích, ve kterých má
zastoupení Prostějov.

UNIQA
EXTRALIGA ŽEN
Dlouho se spekulovalo o tom, kolik účastníků se od nového ročníku
zapojí mezi národní elitu v ženské
kategorii. Bude jich deset s vítězem
1. ligy VK České Budějovice coby
nováčkem? Nebo zase jen devět bez
jihočeského oddílu, který nevyužije
svého postupového práva? Či dokonce ještě méně, přičemž po loňském
krachu Slavie Praha zanikne další
z klubů? Nakonec platí druhá varianta, neboť v Budějovicích vstup mezi
národní smetánku skutečně vzdali
a obsazení extraligy tudíž zůstává
beze změny. Základní část odstartuje
15. října, Agelky do zápasového kolotoče vstoupí na hřišti Ostravy.
Los 1. kola, 15. října 2015:
TJ Ostrava – VK AGEL Prostějov,
VK SG Brno – TJ Sokol Frýdek-Místek, PVK Olymp Praha – Volejbal
Přerov Precheza, Královo Pole Brno
– SK UP Olomouc.
Další program VK AGEL Prostějov
17. října doma Olymp Praha,
24. října venku KP Brno, 28. října
doma Olomouc, 31. října venku
Přerov, 14. listopadu doma Frýdek-Místek, 17. listopadu venku Štern-

berk, 21. listopadu doma SG Brno,
28. listopadu doma Ostrava, 5. prosince venku Olymp Praha, 12. prosince doma KP Brno, 19. prosince venku
Olomouc, 22. prosince doma Přerov, 16. ledna venku Frýdek-Místek,
23. ledna doma Šternberk, 30. ledna
venku SG Brno.

2. LIGA ŽEN,
SKUPINA C
I když byla další budoucnost volejbalistek TJ OP Prostějov trochu nejistá, nakonec pokračují dál ve třetí
nejvyšší soutěži ČR. Týmové složení
grupy C se přitom skoro vůbec nezměnilo, pouze sestoupivší Olomouc
B nahradil nováček Ostrava B a místo
Přerova B byly zařazeny Svitavy. Boje
zahájí zkraje října, oděvářky na úvod
zajíždějí do Šlapanic.
Los 1. kola, 3. října 2015:
TJ Sokol Šlapanice u Brna – TJ OP
Prostějov, Happy Sport Opava – VK
Kylešovice, ŠSK Bílovec – TJ Sokol
Brno Juliánov, TJ Svitavy – TJ Nový
Jičín, VK Austin Vsetín – TJ Ostrava B.
Další program TJ OP Prostějov
10. října doma Ostrava B, 17. října
venku Opava, 31. října doma Nový Jičín, 7. listopadu venku Bílovec, 14. listopadu doma Juliánov, 28. listopadu
venku Svitavy, 5. prosince doma Kylešovice, 12. prosince venku Vsetín,
9. ledna doma Šlapanice, 16. ledna
venku Ostrava B, 23. ledna doma
Opava, 6. února venku Nový Jičín,
13. února doma Bílovec, 20. února
venku Juliánov, 5. března doma Svitavy, 12. března venku Kylešovice,
19. března doma Vsetín.

EXTRALIGA JUNIOREK,
SKUPINA B
Výběr VK AGEL „U19“ byl logicky
opět zařazen do základní skupiny B,
v níž bude soupeřit stejně jako v uplynulém ročníku s Brnem, Ostravou,
Přerovem, Frýdkem-Místkem i Šternberkem. A nově alespoň v úvodní části
sezóny i s reprezentačním kolektivem
kadetek pod hlavičkou SCM-ČVS-KKY. Soutěž otevře své brány o posledním zářijovém víkendu, kdy naše
juniorky přivítají Královo Pole.
Los 1. kola, 26. září:
VK AGEL Prostějov – SG LD Brno,
TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Ostrava, TJ Sokol Šternberk – Volejbal Přerov Precheza.
Další program VK AGEL Prostějov
3. října doma Frýdek, 17. října venku Šternberk, 24. října doma Přerov,
7. listopadu venku Ostrava, 14. listopadu venku Brno, 5. prosince venku
Frýdek, 12. prosince doma Šternberk, 19. prosince venku SCM-ČVS-KKY, 9. ledna venku Přerov, 17. ledna doma Ostrava.

EXTRALIGA KADETEK,
SKUPINA B
Prostějovské družstvo do 17 let se též
ocitlo ve své obvyklé grupě B, ovšem
také s jedním nováčkem. V tomto
případě jde o Hradec Králové, který
nahradil sestoupivší Frýdek-Místek.
Systém soutěže jinak zůstal zachován
bez jakýchkoliv změn a pro mladé
Agelky začne koncem září na vlastní
palubovce proti Brnu.

Los 1. kola, 26. září:
VK AGEL Prostějov – SG LD Brno,
TJ Slavia Hradec Králové – TJ Ostrava, TJ Sokol Šternberk – Volejbal
Přerov Precheza.
Další program VK AGEL Prostějov
3. října doma Hradec, 17. října venku
Šternberk, 24. října doma Přerov, 7.
listopadu venku Ostrava, 14. listopadu venku Brno, 5. prosince venku
Hradec, 12. prosince doma Šternberk, 9. ledna venku Přerov, 17. ledna
doma Ostrava.

1. LIGA KADETEK,
SKUPINA D
Pod hlavičkou béčka VK AGEL hrají druhou nejvyšší soutěž kadetské
kategorie už několik posledních let
starší žákyně Prostějova. Nejinak
tomu bude i v nejbližší sezóně, kdy se
v základní grupě D popasují s pěticí
věkově starších protivníků a celkově
budou mít znovu jediný cíl: záchranu. Za jeho splněním vyrazí 26. září
doma s Olomoucí.
Los 1. kola, 26. září:
VK AGEL Prostějov „B“ – VK UP
Olomouc, TJ Sokol Frýdek-Místek
– VC Kroměříž, TJ Nový Jičín - TJ
Slovácká Slávia Uherské Hradiště.
Další program VK AGEL Prostějov „B“
3. října doma Frýdek, 17. října venku
Nový Jičín, 24. října doma Uherské
Hradiště, 7. listopadu venku Kroměříž, 14. listopadu venku Olomouc,
5. prosince venku Frýdek, 12. prosince doma Nový Jičín, 16. ledna venku
Uherské Hradiště, 24. ledna doma
Kroměříž.
(son)

kádr ženstva VK má momentálně sedm členek a na doplnění se
hledají čtyři nové posily. „Logicky jde o druhou nahrávačku, jednu
smečařku a dvě blokařky. V řešení
obsazení těchto chybějících postů
jsme různě daleko, například v případě druhé blokařky je už hodně
blízko uzavření kontraktu s volejbalistkou, která za nás v minulosti
nastupovala. Veřejnost se jména
nových hráček dozví okamžitě,
jakmile bude jejich příchod dořešen,“ upřesnil kouč Miroslav Čada.
(son)

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně
SURFUJ
NA

www.vecernikpv.cz

Brno, Prostějov (son) - Ještě
před týdnem to vypadalo, že
smečařka VK AGEL Barbora
Gambová může směle pomýšlet
na účast v letošní World Grand
Prix. Pak ale prostějovská volejbalistka nebyla zařazena do užší
p
nominace ženské reprezentace
České republiky na přípravný
turnaj Jelcin Cup 2015 v Rusku
a posléze vyšlo najevo, že už nebude pokračovat ani v další přípravě
na prestižní mezinárodní soutěž
nejlepších týmů světa. Přesné
důvody jsou zatím oficiálně zahaleny tajemstvím, ale Večerníku se
podařilo zjistit, že za současným
p y s názukončením krátké kapitoly
vem Gambová v nároďáku ČR
p
vězí blíže nespecifikované
zdravotní problémy. Údajně mělo jít
o potíže se zrakem, jež rodačku
z Přerova donutily opustit výběr
italského kouče Carla Parisiho.
„Podle mých informací však nejde
o nic vážného a Bára by měla být
určitě v pořádku, což je podstatné.
Víc to zatím nechci komentovat,“
sdělil hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
K celé záležitosti se každopádně
ještě podrobněji vrátíme.

Olymp bez
další opory
Praha, Prostějov (son) - Po
skončení uplynulé sezóny lodivod pražského Olympu Stanislav
Mitáč avizoval, že přijde hned
o několik hráčských tahounek
svého úspěšného družstva.
A koučova slova se teď potvrzují. Před týdnem byl oznámen
odchod Michaely Mlejnkové do
Stuttgartu, nyní se přidala Veronika Trnková s přestupem do jiného
klubu německé bundesligy VolleyStars Thüringen.
„Pro nás to byly klíčové hráčky
základního kádru, odvedly u nás
za poslední tři roky poctivý kus
práce,“ uznal předseda PVK
Olymp Praha Vladimír Pirunčík.
„Jsem rád, že holky našly uplatnění
v zahraničí, i když na můj vkus
odcházejí trochu brzy. Věřím, že
zahraniční angažmá jim oběma
pomůže
v dalším sportovním
růstu
p
p
i vzhledem k reprezentaci České
republiky,“ připojil Pirunčík na
konto věkem stále ještě teenagerek. Devatenáctiletá Trnková se do
Německa hodně těší. „Jsem velmi
šťastná, že příští rok můžu hrát za
Thüringen, je to pro mě velká čest
i zkušenost. Německá liga má víc
vyrovnaných
které hrajíj
y
ý týmů,
ý
kvalitní volejbal, zatímco v Česku
je jen Prostějov, který působí
v Lize mistryň, a pak jsou vidět
velké herní rozdíly mezi dalšími
celky. Těším se i na fanoušky, kteří
v Německu navštěvují zápasy
ve velké míře,“ řekla talentovaná
blokařka ke svému přestupu do
ciziny.
cizinyy.

Prostějovanky hrály
beach v Praze i v Brně
PROSTĚJOV Na úvod této stati
z dění v plážovém volejbalu se vrátíme ještě trochu dál do minulosti,
konkrétně ke květnovému turnaji
Světového poháru Beach Prague
Open 2015.
Do tohoto pražského klání se totiž
zapojila i členka VK AGEL Prostějov
Kristýna Adamčíková, která ve dvojici
s Annou Komárkovou absolvovala
takzvanou Country kvótu, což je jakási
národní předkvalifikace samotného vrcholného podniku. Hned v 1. kole však
přišla prohra s duem Řeháčková, Dostálová, byť bohužel velmi těsná 1:2 po
setech 12:21, 21:15 a 13:15. Kvalifikační boje si tak Týna o fous nevyzkoušela.
Poslední víkend května patřil elitnímu
podniku Českého poháru žen v Brně,

kde se dařilo dlouholeté opoře TJ OP
Prostějov Kateřině Veselé. Spolu se
Simonou Hronovou je pouze kousek
dělil od postupu mezi nejlepší osmičku a nakonec obsadily dělené deváté
místo. Kristýna Adamčíková se tentokrát dala dohromady se svou starší
sestrou Barborou, z čehož rezultovala
dělená sedmnáctá příčka.
Na stejném místě - tedy v brněnském areálu - se o týden později konal oblastní turnaj Českého poháru
juniorek. Na ten se vydal pár mladých Agelek Tereza Baláková, Tereza Slavíková a stejně jako nedávno
v Prostějově vybojoval dělenou pátou pozici, což byl určitě solidní výsledek s ohledem na nízký věk obou
hanáckých nadějí.
(son)
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RADEK FIALKA JE RAGBYOVÝM VICEMISTREM REPUBLIKY
PRAHA, PROSTĚJOV Znovu po jedenácti letech se oddílu JIMI RC Vyškov
podařilo proniknout až do finále české ragbyové extraligy. Na triumf
v nejvyšší domácí soutěži klasického patnáctkového ragby si ještě musí Moravané od zlatého ročníku 1993/1994 počkat, ale i stříbro je pro ně
velkým úspěchem. Přispěl k tomu i fotbalista TJ Haná Nezamyslice Radek
Fialka, jenž se dokázal úspěšně vrátit po vážném zranění a letní operaci
kolene. On sám ovšem zatím příliš slavit a odpočívat nemohl, již minulý
víkend jej totiž čekalo v barvách slovenské reprezentace mistrovství Evropy
v novém olympijském sportu, sedmičkovém ragby...

JIŘÍ MOŽNÝ
„Zahrát si finále extraligy, to se nepoštěstí každý rok a hlavně ne každému. Společně s předloňskou sezonou, v níž jsme
vyhráli sedmičkové ragby, a závěrečný
turnaj hostil právě Vyškov, je to pro mě
vrchol kariéry. To byl dosud můj největší
úspěch v seniorech, teď k tomu přibylo
toto druhé místo. Oslavili jsme to a uvidíme, co přinese příští rok,“ těší se už na
další ročník čtyřiadvacetiletý sportovec.
V roce 2004 se nad síly Jihomoravanů
ukázaly Říčany u Prahy, nyní to byl obhájce titulu RC Praga Praha. „Tento velký úspěch si pamatovali tři hráči. Chtěli
jsme vyhrát, cítili jsme se na to, bohužel
to nevyšlo. Ale jak jsme zpívali celou
dobu na hřišti, tak jsme druzí - no a co.
I tak jsme vítězi. Loni se tento mančaft
umístil na třetím místě a dva roky zpátky
jsme hráli baráž o udržení,“ upozornil Fialka na postupné zlepšování.
Klíčem k posunu vzhůru podle něj bylo
angažování trenérů Pavla Paly, jenž se
věnuje útoku, a Martina Hudáka, který má na starosti rojníky. „Dodali nám
impulz. Stejně tak musím vyzdvihnout
naši fyzioterapeutku Jarmilu Matulovou,
ta již v minulosti pomáhala fotbalistům
Drnovic. Byla s námi při každém zápase
i při trénincích, které se konaly v úterý
a ve čtvrtek,“ vyzdvihl.
Vyškovu patřilo druhé místo už po základní části, v níž jedenáctkrát zvítězil
a jen třikrát prohrál. Většinu těchto bitev
ještě musel regionální zástupce v tomto
tvrdém sportu sledovat v civilu.
„Nastoupil jsem letní přípravu, bohužel
jsem se ale zranil a 5. července jsem
absolvoval operaci kolene, po níž jsem
musel půl roku vynechat. Od Nového
roku jsem se vrátil do přípravy s týmem
a bylo to znát, tréninky už byly trochu
tvrdší, rychlejší, tým sehranější. Ukázali
se navíc noví kluci, kteří přišli z juniorů,“
poukázal Radek Fialka.
Návrat do sestavy tak pro něj nebyl zcela jednoduchý, alespoň jednu pětku na

půdě Mariánských Hor se mu ale podařilo položit. Při vítězném semifinále
28:12 proti šestinásobnému šampionovi
Tatře Smíchov absentoval, finále si ale
vyzkoušel na vlastní kůži. „Odehrál jsem
dohromady asi sedm zápasů, tedy polovinu soutěže. Dokázal jsem se vrátit, bohužel už ale byli trochu rozehraní mladší
kluci, kteří mě nahradili. Mají osmnáct
a jednadvacet let, jeden z nich hraje za
český nároďák. Pro mě to znamená, že
musím o to víc makat na tréninku a jsem
rád, že ve finále ukázali trenéři na mě
a mohl jsem jít do hry. Deset minut ve finále na Pragovce pro mě bylo největším
zážitkem,“ nezastíral fotbalovo-ragbyový obojživelník.
Samotný zápas o zlato skončil výsledkově jasným poměrem 41:7 pro Pragu, jíž
se podařilo položit hned šest pětek, zatímco Vyškovu jen jedna za stavu 20:0.
Ale ještě po půlhodině platil stav 3:0
pro domácí, teprve pak přišly dvě pětky,
dva kopy po pětkách a jeden trestný kop
v rychlém sledu, to už ale hráli hosté po
dvou žlutých kartách znamenajících dočasné desetiminutové vyloučení v oslabení. „Jednoznačné to dlouho nebylo.
Nechci se vymlouvat na rozhodčího, ale
pan Bednařík je proti Vyškovu vysazený, ač je původem Brňák. Měl to pískat
někdo jiný, třeba mezinárodní sudí jako
při fotbale Sparty s Plzní, aby to bylo nestranné,“ nezastíral Fialka své zklamání
a pokračoval. „Na čtvrt hodinu nás poslal
jen do třinácti proti patnácti, to nás položilo. První polovinu jsme sice prohráli,
ale jakmile se kluci vrátili z trestu, tak
jsme položili pětku i proměnili kop na
bránu a myslím si, že kdybychom hráli
celou dobu v patnácti, tak by se utkání
vyvíjelo jinak,“ vysvětloval.
Právě udělení dvou žlutých karet se mu
příliš nepozdávalo, zákroky soupeře totiž zůstávaly bez povšimnutí. „Rozhodčí
nás poslal do třinácti po zákroků na kapitána soupeře, jemuž náš hráč sice zlomil
nos, ale oba šli proti sobě do kontaktu
hlavami, pouze pan rozhodčí tam viděl

Stříbrné medaile si Radek Fialka (vlevo) vážil ihned po slavnostním ceremoniálu.
Foto: archiv R. Fialky

Vedle ragbyové trofeje se Radek Fialka dočkal rovněž fotbalového triumfu v barvách
Nezamyslic.
Foto: archiv R. Fialky

pěst. Dále chyboval, když deset minut
před koncem zápasník MMA Robert Voves přetočil našeho hráče, byla to nebezpečná skládka. Rozhodčí byl od toho dva
metry a říká, že to neviděl. Máme to nafoceno i natočeno,“ postěžoval si Fialka,
že některé osobnosti soutěže si mohou
dovolit více.
„Vrátil se z Francie a je to při ligových
zápasech vidět. S rozhodčími si on i Pavel Syrový jako kapitán Pragy tykají
a dokud budou hrát oni a bude to pískat
pan Bednařík, tak nebudeme schopni vyhrát. Myslím si ale, že jsme na ně měli,
hlavně rozhodčí nám to pokazil. Viděli to
diváci, viděli to hráči. Bohužel, stalo se,“
smiřoval se s porážkou.
Nyní tak opět přesedlal na sedmičkovou
ligu, která se hraje mezi sezonami. Zatím
je odehrano pět kol, teď na Slavii se budou udělovat dvojnásobné body.
„Červenec bude trochu volnější, zranění
kluci si odpočinou, budou dobrovolné
tréninky, kdy si půjdeme zahrát fotbálek, abychom se trochu hýbali. Sezonu
ale začínáme hned 30. srpna, takže asi
v půlce července bychom měli zahájit
přípravu na extraligu,“ předpokládá Radek Fialka.
Do té doby si čas vyplní i reprezentačními povinnostmi. Jeho druhý klub Slovan
Bratislava už nehraje českou ligu, ale
nově vzniklý Slovenský pohár. Ten Fialka nestíhal, nechyběl ale u výhry 25:0
nad anglickým klubem Christ Church.
Tehdy odehrál celý zápas. A na Slovensko se teď vrací kvůli národnímu týmu,
po kempu v Košicích totiž přijde na řadu
o tom víkendu v chorvatském Záhřebu
závěrečný turnaj mistrovství Evropy „B“
skupiny.
„Očekávám, že z naší skupiny postoupí
Irsko, které je v klasickém patnáctkovém
ragby na vrcholu, ale sedmičkové až dosud nehrálo. Půjdou hodně rychle nahoru
a pro nás bude obrovskou motivací zahrát si proti nim. Bude to dobrý soupeř
a pro nás největší zápas na turnaji,“ těší
se současně trenér vyškovské přípravky,
v níž vede děti do devíti let.
Mimo ragby také v případě časových
možností nastupuje za Hanou Nezamyslice, v jejích barvách se po loňském sestupu dočkal prvenství v okresním přeboru. „Vědí, že když nastoupím já, tak
přijde mladost, dravost, tvrdost a v neposlední řadě jsem se dokázal nedávno
prosadit proti Přemyslovicím,“ pousmál
se Radek Fialka.
(jim)

Šipoš drží v silničním ERIK BOREČEK OBHÁJIL ZLATO

poháru fialový trikot
POPELÍN, ŽIROVNICE V jihočeském Popelíně a Žirovnicích se o prvním červnovém víkendu zase po čase
potkala mládežnická družstva i sestava
mužů kategorie Elite SKC TUFO Prostějov. A vedlo se jim náramně, mladíci
si dojeli pro řadu pozic v top ten, Marek Šipoš stále drží první místo mezi
muži-prvoročáky a celkově zaujímá
prostějovská stáj třetí místo.
Nejprve se v sobotu v Popelíně na
startu představili mládežníci a mezi
kadety se do nejlepší desítky dostal
osmý Tomáš Bárta, ještě lépe se
vedlo Evě Planičkové, ta obsadila
mezi juniorkami šesté místo a ve
stejné věkové kategorii se výborným
výkonem prezentoval Daniel Chytil. Jako nejlepší z českých cyklistů
obsadil deváté místo za závodníky
z Německa a Rakouska.
Tým mužů se na start postavil v sestavě Jakub Filip, Matěj Zahálka, Lu-

děk Lichnovský, Wojciech Pszczolarski, Marek Šipoš, Tomáš Koudela
a Petr Lechner. O tempo početného
startovního pole, jež čítalo téměř sto
padesát závodníků, se starali především jezdci z Polska, Rakouska
a Slovinska.
Velmi rychlý závod na úzkých silnicích jen šestnáctikilometrového
okruhu se výrazně podepsal na pelotonu, konečné klasifikace se dočkala
jen necelá polovina. Z vítězství se radoval Martin Hačecký ze stáje Maloja Pushbikers před druhým polákem
Kamilem Zielinskim z týmu Domin
Sport a třetím Rakušanem Stefanem
Rabitchem reprezentujícím Team
Felbermayr Simplon.
Nejlepším ze zástupců žluto-modrých barev byl na dvacátém místě
Tomáš Koudela, jenž potvrdil, že
v poslední době závodí ve výborné formě. O deset pozic za ním jako

první ve spurtujícím hlavním poli
do cíle dorazil Petr Lechner, a výborného výsledku dosáhl i Marek
Šipoš, který obsadil osmatřicátou
pozici a i po čtvrtém podniku seriálu ČP FORCE cupu poveze fialový trikot nejlepšího „prvoročáka“,
v týmové soutěži je prostějovský tým
v polovině soutěže na třetím místě.
Nedělní závod v nedaleké Žirovnici
byl součástí pouze mládežnického poháru. I tady se dařilo Tomáši
Bártovi, který obsadil mezi kadety
výborné třetí místo. Solidně si vedla
rovněž Eva Planičková, pátá mezi
juniorkami. V mužském závodě,
jímž se stal již šestadvacátý ročník
Memoriálu Jiřího Hudínka, se nejvíce dařilo Petru Lechnerovi, jemuž
to vyneslo jednadvacátou příčku.
(oš, jim)
Výsledkový servis najdete
na straně 22!

NA EVROPSKÉM POHÁRU MLÁDEŽE

TŘEBOŇ, PROSTĚJOV Mladý a nadějný boxer BC
Moravan Prostějov Erik Boreček nenašel stejně jako
před rokem žádného přemožitele na Evropském
poháru mládeže v boxu. Sedmého ročníku
třeboňského turnaje se svěřenec Františka Gašparíka
zúčastnil v pozici aktuálního vicemistra republiky
a pro prvenství si došel velice suverénním způsobem.
Prestižního mezinárodního klání se účastnilo celkem
dvanáct oddílů a díky svému obsazení měl i letos tento
turnaj vysokou kvalitu. Mimo jiné dorazila polská
boxerská akademie Scorpion Štětín v čele se státním
trenérem Marcinem Stankiewiczem, právě jejich borci
vybojovali mezi provazy nejvíce zlata. Dále to byl další
polský oddíl 06 KLEOFAS z Katowic, který také nezůstal
pozadu, a samozřejmě nechyběla početná slovenská
reprezentace ani zástupci Čech, Moravy a Slezska.
V semifinále se Boreček utkal s vicemistrem Polska
Kaczmarczykem. Bylo to tvrdé utkání, v němž museli
oba borci předvést maximum ze svého umění. Potkal
se silový styl Kaczmarczyka proti technicky boxujícímu
Borečkovi. Toto nádherné utkání sklidilo potlesk u diváků
a zasloužené vítězství pro Erika.
Finálový souboj s Dominikem Popelkou z BC Sokolov
byl podobný. Silný a těžší soupeř se hned od začátku
zápasu pustil do Erika, ale tomu se dařilo tlak soupeře
zastavovat silnými kontry, čímž otupoval jeho agresivitu.
Už v druhém kole měl převahu, třetí kolo s technickým
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laureáty TISÍC NOT NA ZÁMKU
WHQWRNUiWYíHFNpPVW\OX
sona Jeffersona Pastýřka putující k dubnu,
Soňa Mucinová z Třince byla oceněna za
interpretaci textu Renaty Bellingerové Babička a Pražanka Johana Vašková za koláž
textů Afghánské album. Ve třetí kategorii
se laureátem stal Vladimír Soldán z Velké
Dobré s textem Jiřího Šotoly Na smrt Lamarckovu.
9KRGQRFHQÉGLYDGHOVH
SRURWDVKRGODVGLY½N\

V kategorii divadel poezie bylo uděleno
také několik ocenění. Cenu poroty získal
soubor Třetí věk Louny za inscenaci Racek. Stejné představení nejlépe ohodnotili i diváci. Dalšími oceněnými soubory
s doporučením na Jiráskův Hronov byly:
Edward a slečny Jaroměř s hrou Edwarda
Leara Byl jeden dědeček za dveřmi a Na
poslední chvíli, Ostrov s představením
Tam, kde šplouná.
9]QLNODQRY½FHQD
-DQD5RXEDOD

Novinkou letošního ročníku bylo udělení nově zavedené ceny, která je pojmenovaná po nedávno zesnulém prostějovském divadelníkovi, divadelním
teoretikovi a pedagogovi Janu Roubalovi. Bude se každoročně v rámci Wolkrova Prostějova udělovat divadlům
poezie za dramaturgii. Historicky první
cenu získal soubor Zhasni Uničov za
představení Koho vypijou lišky.

počinek na úvod

PROSTĚJOV Dovolenková ochutnávka
řeckých rytmů v podání řecké kapely
Jannis Moras and band(a) z Brna nadchla posluchače, kteří dorazili na nádvoří
prostějovského zámku vychutnat si Tisíc
not.
Už druhý týden za sebou zněly z nádvoří
prostějovského zámku tisíce not. Celou
hudebně kulturní akci zahájily čtvrtého
června zdejší dětské pěvecké sbory ze ZŠ Jana
Železného, RG a ZŠ města Prostějova, Múzy
Gymnázia Jiřího Wolkera, ZŠ Prostějov, ulice
Majakovského a ZŠ Němčice, pod názvem
Do pohádky s Proměnami.
Uplynulý čtvrtek si ale organizátoři a především řecká kapela Jannis Moras and
band(a) připravili pro zdejší účastníky akce
něco docela jiného. Už s prvními tóny řeckých
písní jste se snadno mohli v myšlenkách
přenést na některou z vyhlášených řeckých
pláží či do blízkosti starověkého chrámu antických bohů. „Jsou to hrozně příjemné melodie. V Řecku jsem nikdy nebyla, ale vždycky
jsem se tam chtěla podívat. Tak jsem dnes absolvovala takovou malou ochutnávku,“ usmá-

Pátek 24. 7. 2015
Sobota 25. 7. 2015
6ąKDTCVąK,CPPKU#NGZKUC/CTMQU\MCRGN[,CPPKU/QTCUCPF$CPF C UGX÷PWLÊąGEMÆJWFD÷Wå
QFOCNKéMCCD[NQVQ\P¾V1FFKX¾MčUKX[UNQWåKNKW\PCNÚRQVNGUM
(QVQ2GVTC*GåQX¾

la se paní Staňková, která se na čtvrteční koncert vypravila i se svou kamarádkou a dětmi.
Pozadu za hudebním vystoupením ale nezůstaly ani členky prostějovského pěveckého
sboru Proměny, pod jejichž organizátorskou
taktovkou koncertní pásmo probíhalo. Spolu

s Jannis Moras and band(a) si zazpívaly jeden
z řeckých songů, který si pro tuto příležitost
speciálně nacvičily. V rámci kulturního grantu Tisíc not na zámku pořádá pěvecký sbor
Proměny během června tři akce na nádvoří
prostějovského zámku.
(peh)

Tak trochu jiné krajinky

Pátek 24. července 2015 od 16:00 hodin

QUANTI MINORIS (CZ)
HAPPY TO MEET (CZ)
VINTAGE WINE (CZ)
TRADISH (DK)
TOM SOMR /Irish Morning/ (CZ)

CELTICA PIPES ROCK (AUT)
DÉMÁIRT /irské tance/
HAKKA MUGGIES (CZ)
Sobota 25. července 2015 od 11:30 hodin

KELT GRASS BAND (CZ)
POITÍN (CZ)
SCOTTISH LIVING HISTORY (CZ)
THE REBEL PIPERS (CZ)
PERCIVAL (PL)
DAOINE CEILTE (CZ)
IRISH ROSE (SK)
SELFISH MURPHY (HU-RO)
BRAN (CZ)

představil Lubomír Čížek

neřekli, co mě čeká za branou, že mě tam
čerti dostanou…“, která je o dětech odjíždějících od rodičů. Bohužel se ji přes veškerou snahu nepodařilo sehnat. I tak ale
bylo dětské představení velmi působivé
a klidně by mohlo sloužit jako učební pomůcka při výuce dějepisu na základních
školách.
(tok)

PROSTĚJOV V Galerii u Hanáka proběhlo předminulý pátek 12. června poslední
slavnostní zahájení výstavy před prázdninovou pauzou. Člen Fotoklubu Prostějov
Lubomír Čížek představil sérii fotografií
přírodních i městských zákoutí v netradiční úpravě, kterou nazval „Tak trochu jinak“.
„Tak to tu ještě nebylo,“ okomentoval svůj
první dojem z instalace výstavy Lubomíra
Čížka galerista Albert Halmo. Velké fotografie ze známých i neznámých zákoutí s následnou počítačovou úpravou působí totiž spíše
jako obrazy, ze kterých doslova „vystupuje“
hlavní objekt a okolí je téměř odstraněno.
„Mým záměrem bylo to podstatné zvýraznit, 5XCąQXCEÊVGEJPKMCéNGP(QVQMNWDW2TQUV÷LQX.WDQOÊTèÊåGMUGUXÚOKd6CMVTQEJWLKPÚOKqMTCLKPMCOK
(QVQ6GTG\C5MQWRKNQX¾
a to nepodstatné potlačit,“ jednoduše objas- 
nil svůj záměr autor. „Je to zajímavé, zas něco Vernisáž doplnila svým hudebním vystou- Výstavu Lubomíra Čížka můžete navštívit
jiného,“ shodla se na názoru většina návštěv- pením kapela Jižní ryba, která se představila až do 14. července v Galerii u Hanáka kažníků.
v nové sestavě a zahrála tři autorské skladby. dé úterý a čtvrtek od tří do pěti hodin.

kouzlo vesnických zábav
rací, těch mladých však ubylo
a řekli, že budeme spát v něm. Večer
jsme pak ve čtyřech na dvou kolech vyrazili z Konice do Štarnova. Tam jsme
ty bycikly schovali do pšenice a celí natěšení seběhli do Čunína, kde Merkuři
hráli. Když jsme se pak nad ránem motali zpět k domovu, nemohli jsme kola
najít. Byl v podstatě zázrak, že se nám
to nakonec podařilo a zemědělcům se
o žních nezasukovaly do kombajnu,“
zavzpomínal například Jirka Páleník.
Po organizační stránce byla akce perfektně připravená, navíc dokonale vyšlo

i počasí, přesto si do konického parku
našlo cestu „jen“ kolem čtyř stovek
pravověrných bigbíťáků. A ač řada lidí
poslouchala muziku ze zcela zaplněné
zahrádky nedaleké hospody, s počtem
návštěvníků nemohli být pořadatelé takto velkoryse pojaté přehlídky spokojeni.
„Jsou tu sice zástupci všech generací, ale
zejména těch mezi dvaceti a třiceti bych
tu čekal určitě víc. Vypadá to pak, že mladí lidé vymřeli a my staří to musíme táhnout dál až do úplného konce,“ glosoval
výstižně situaci jeden z návštěvníků.

ZHQVQ/CTVKP<CQTCN

přehledem ovládl a zvítězil 3:0 na body. Boreček
nezklamal a obhájil tak své loňské prvenství.
„Soupeře porazil technikou a hlavou, ne silou,“ upozornil
po vítězném finále dlouholetý trenér československé
reprezentace a nyní Erikův kouč František Gašparík.
„Samozřejmě, že udržet takový tlak a nápor soupeře
vyžaduje perfektní kondici, na které se musí ještě více
pracovat. Přijdou další a ještě silnější soupeři,“ těší se na
další úspěšné bitvy.
(jim)

BYLI JSME
U TOHO

Pavla VAŠKOVÁ

(QVQCTEJÊX<i7

BYLI JSME
U TOHO

UMWRKP[.CODTGVVCCåRQUQWéCUPQWUMWRKPW8[RUCP¾HK:C<CDKEÊX#TGUVGEJUGRQ
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tupenky...
výhodné vs
stream.cz
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ck
.ti
www

Z VERNISÁŽE

jaakéé bylyy leegeendy v konicci...

Po třeboňském turnaji zakončeném ziskem vítězného poháru se mohli Erik Boreček i František Gašparík
usmívat.
Foto: Lenka Kitová.

Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz

SLIOTAR (IRELAND)
SEAMRÓG /irské tance/ (CZ)
AKÁDA A MEČE BLESKY /ohňové show/ (CZ)
DICK O’BRASS (CZ)

VRXWÈzWHRYVWXSHQN\
VWUDQD

Do Prostějova

přijede Marta

KUBIŠOVÁ

PROSTĚJOV Exkluzivní dárek si
pro všechny hudební fajnšmekry nachystala agentura HIT TRADE, která koncem září přivede do Prostějova jednu z členek legendárního tria
Golden Kids. Ano, jde o Martu Kubišovou! Ve Společenském domě zazpívá 24. září. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude exkluzivním mediálním partnerem jejího koncertu.
Držitelka několika „Slavíků“, symbol
„Sametové revoluce“ a od 27. února
2015, kdy převzala ocenění z rukou
ministra kultury, také oficiální „Dáma
české kultury“ přijede do Prostějova
i s Milanem Heinem a skupinou Petra Maláska. „Půjde vůbec o poslední
vystoupení Marty Kubišové v Prostějově, neboť tato legenda české muziky
již s předstihem oznámila, že letos je
to její závěrečné vystoupení dlouhé
kariéry! Proto by si žádný z příznivců
této zpěvačky neměl nechat tuto příležitost ujít,“ láká fanoušky Petr Zlámal,
majitel agentury HIT TRADE. „Myšlenka přilákat sem do Prostějova Martu Kubišovou je jednak její vynikající
kariéra a samotný um, ale také vůbec

osud, jímž si prošla. Nikdo z nás určitě
nezapomene na hymnu v jejím podání z Melantrichu v listopadu 1989,
k níž přidala song Modlitba pro Martu, který se stal legendárním. Bohužel,
většina našich občanů neměla možnost tuto zpěvačku slyšet tak často,
jak by si všichni přáli, proto bychom
to rádi napravili,“ prozradil Zlámal.
„Věřím, že má i v Prostějově spoustu
příznivců a její koncert bude mít vysokou návštěvnost. Tato paní zpěvačka
s velkým Z by si to zasloužila,“ dodal.
Předprodej vstupenek na Martu Kubišovou již začal, a to prostřednictvím
ticketart.cz nebo v prostějovské prodejně Klenotnictví Eva (nám. T.G. Masaryka).
Co bude Martě Kubišové předcházet?
Už v sobotu se na pláži „U Vrbiček“
vrací legendy, následuje 11. července
ROCK OF MEMORY, 1. srpna přijede skupina OLYMPIC, 15. srpna novinka v podobě akce „GULÁŠ ROCK
FEST“ a 4. září koncert oblíbeného
seskupení VESELÁ TROJKA. Více
informací najdete zase v příštím Večerníku.
(pk)

Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz

?
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Konstelace hvězd Prostějova

Visí to ve vzduchu. Letní prázdniny jsou na spadnutí, o to více musí teď
především dospělí Prostějované zabrat. Výběr dovolené, starosti spojené
se školou povinnými potomky či nesrovnalosti v práci. Bude to perných
sedm dní!

BERANI - 20.3. až 18.4. Nevěřte
všemu, co se okolo vás říká. Jestliže
vás ale nějaká ta jedovatá slina naštve,
zjistěte si objektivně pravý stav věcí. Je
totiž možné, že v následujících dnech
se stanete obětí pomluvy, která bude
nepravdivá.
BÝCI - 19.4. AŽ 19.5. Buďte v maximálním střehu. Ve vašem okolí začíná
houstnout atmosféra a není vyloučeno, že zlost některých lidí se sveze po
vás. Dá vám hodně práce přesvědčit
mnohé nedůvěřivce o svých bohulibých úmyslech.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Vy byste
každopádně měli začít více sportovat.
Sedavé zaměstnání vám ubližuje, kynete jako sváteční knedlík. Co se týká
pohybu, nemusíte čekat na volný čas.
I během zaměstnání se dá vymyslet
spousta cvičení.
RACI - 20.6. až 21.7. Celkem pohodový týden naruší drsné jednání
s obchodním partnerem těsně před
víkendem. Investovali jste hodně peněz do kšeftu, který by vás měl finančně zajistit na několik let dopředu, ale
plány se pomalu hroutí.

LVI - 22.7. až 21.8. Nadřízeným
neodporujte. Jednak to nemá vůbec
žádnou cenu a jednak si tím pouze
ublížíte. Řiďte se heslem, že šéfové
mají vždycky pravdu, i když ji nemají.
Hleďte si své práce a jakékoliv stížnosti nechte na příhodnější dobu.
PANNY - 22.8. až 21.9. Nepoužívejte v těchto dnech taxík, i kdybyste
měli několik kilometrů šlapat pěšky.
Hrozí vám nebezpečí, spolehněte se
pouze na dopravu vlastním vozem
nebo raději jeďte vlakem. Na silnici
ale pozor na policisty.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Neberte na
lehkou váhu kritiku, která se během
následujících dní na vás pohrne ze
všech stran. Něco důležitého jste zanedbali a nyní si budete muset vylízat
všechno až do dna. Umíte ale zabrat,
takže všechno napravíte.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Očekávejte návštěvu tchýně, což pro vás bude
znamenat doslova a do písmene pohromu. Nemáte se příliš v lásce, ale
nyní si přímo vjedete do vlasů. Možná by stálo za úvahu na pár dní se sbalit a opustit domov.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vaše
nálada bude v těchto dnech pod bodem mrazu. Bavit vás nebudou ani
dříve tolik oblíbené večerní procházky s milovaným partnerem. Možná
by na vaší tváři vyloudil úsměv dávný
kamarád. Kde ho ale najít?
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Sice vám bude komplikovat život
jeden problém za druhým, nicméně
na vašem pohodovém životě se nic
nezmění. Nějaké trable se podaří vyřešit, jiné zase hodíte za hlavu. Vrátí se
k vám ale jako bumerang!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Vyhledávejte společnost pouze takovou,
ve které se pobavíte a přijdete na jiné
myšlenky. Stresu si užijete v práci i tak
dost, tudíž není cílem se rozčilovat
ještě ve volném čase. Uprostřed týdne
vás rozveselí dopis.
RYBY - 19.2. až 19.3. K tomu, abyste po dlouhé době uspěli s něčím
mimořádným v zaměstnání, potřebujete vymyslet fintu. Mozek na to máte,
takže si ho namáhejte. Doma ale na
práci nemyslete, tam máte spoustu
jiných úkolů.

nákupní servis
pro vás

... tentokrát ze sortimentu: KE SVAČINĚ

12,90

-

6,90

5,70

12,90

12,90

Apetito 150g

24,90

-

34,90

34,90

34,90

34,90

Eidam 30% 100g

14,90

15,90

25,90

14,90

25,90

18,90

Tvaroh tučný vanička
250g

17,90

-

17,90

17,90

18,90

14,30

Kyška 400g

15,90

16,90

18,40

13,90

15,90

15,90

14,90

Naše RESUMÉ

16,90

21,90

14,90

Ministerstvo zemědělství ČR a Kozí farma Rozinka vás zvou na den otevřených dveří „POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE“,
který se uskuteční v SOBOTU 27. června 2015 na Kozí farmě Rozinka v Čelechovicích na Hané
Více informací na www.rozinka.wz.cz a www.poznejsvehofarmare.cz.
od 10.00 do 15.00 hodin.
10.00
10.15
10.30
11.30
12.00
12:15
12.30

PROGRAM

Slavnostní zahájení
Představení hostitelské farmy
Loutkové představení pro děti Studia bez kliky
Vizitky farmářů
Farmářský kvíz pro děti i dospělé
Orientální tanečnice „Jahanara“
Představení značky Regionální potravina

14,90

14,90

Školní rok se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci. I tak je třeba nachystat dětem
zdravý pokrm, který zažene hlad a zpříjemní vyučování. A tak jogurt Florian
a kyšku koupíte nejlevněji v Kauflandu, sýr Apetito v Albertu, na obou místech
pak můžete vzít Eidam. Pro tučný tvaroh zajděte do Penny marketu, plnotučné mléko pak nabízí za nejnižší cenu hned čtyři markety – Albert, Kaufland,
Tesco a Penny market..
Pochutnejte si!
Průzkum proveden ve středu 17. června 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 22. DO 28. 6. 2015
VĚDA V ULICÍCH se koná v úterý od 9:00 do 12:00 hodin na nám. Svat. Čecha u sochy Jiřího Wolkera. Kromě
hvězdárny představí svůj program žáci pěti prostějovských škol. Vstup volný.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. V pozorovatelně probíhají stavební práce a proto nabízíme pozorování vesmírných objektů pouze přenosnými dalekohledy. V případě
špatného počasí se koná náhradní program. 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.

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

POUZE ZA 850 Kč

Blokové čištění v Prostějově
úterý 23. června: Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U TŘÍ BŘÍZ ), Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ,
Dolní - parkoviště 2 C-SO 02, Dolní - parkoviště 3 A-SO 04, Dolní - parkoviště 4 A-SO 03, Dolní - parkoviště
5 A-SO 02, Dolní komunikace u parkovišť A-SO01, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova,
Ječmínkova, Ječmínkova-Dvořákova parkovištěB-SO01, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní
(SSOK) včetně ostrůvků a přechodů, Dolní vnitroblok ( 8 - 24)
středa 24. června: Dvořákova (Šárka- dálnice), Jezdecká (Šárka- Okružní), Okružní (Lidická- Jezdecká), Okružní
- vnitroblok (Lidická- Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok
čtvrtek 24. června: Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní
(Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská

13.00
13.30
14.00
14.45
15.00

Vystoupení kapely „Naostro“ z Prostějova
Vizitky farmářů
Vystoupení kapely „Naostro“ z Prostějova
Rozloučení s farmou
Ukončení programu

VSTUP ZDARMA

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: Prostějov
Dne: 08.07.2015 od 07:30 do 11:00
Vypnutá oblast: ul. Kojetínská fy.
Insta CZ, Melzer spol. s.r.o., Ortéza,
s.r.o., JMP regul stanice, Pneukar
s.r.o., areál Strojírny Prostějov, a.s.,
Dolní č. 115, Sebranka, Kralická
ul.- Pneuservis Florýk s.r.o., Koberce Peršan, autoopravna p. Králíček,
Mechanika Pv 97,družstvo.

Dne: 08.07.2015 od 11:00 do 14:30
Vypnutá oblast: ul. Rejskova od
č.14 a 15 po ul. Martinákova, jednostranně ul. Daliborka od č.2 po
č.10, ul. Šafaříkova od Rejskové po
Havlíčkovu, dále část ul. Martináková od křižovatky s ul. Rejskova po
č.7 (bez č. 5) vč. místního žel. nádraží, dále ul. Sladkovského od Rejskové po č. 26 (sm. Olomoucká) vč. fy
Stamedop a.s., část ul. Havlíčkova
od Šafaříkové po Sladkovského (vč.
č.37 ) (mimo č.26 + 26a)
Obec: Prostějovičky
Dne: 09.07.2015 od 07:30 do 15:00

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

Jogurt Florian 150g

Mléko plnotučné trv.
1l

INFORMUJE
Poznej svého farmáře už tuto sobotu

Vypnutá oblast: Jednostranně od
č. 23 (obchod) po č. 97, vč. odběrů
na parc. č. 70/1 a 84/10
Obec: Prostějov
Dne: 10.7.2015 od 07:30 do 11:00
Vypnutá oblast: celé nám. J.V Sládka vč. kostela, ul. Západní č. 70,72,
od č. 74 po č. 88, č.95 a 97, ul. J. B.
Foerstra č. 1-7 včetně restaurace
„Kovárna“, barev a laků, ul. Krasická
č. 55, 57, 59, 61.
Dne: 10.7.2015 od 11:00 do 13:30
Vypnutá oblast: fotovoltaická
elektrárna FVE 26 s.r.o.
E. ON Česká republika, s.r.o.

LEGENDY SE
VRACÍ VIII.?

O

ARM

ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na tradiční návrat legend prostějovské rockové scény. Koncert hned několika kapel se uskuteční již tuto SOBOTU
27. ČERVNA 2015 na pláži U Vrbiček plumlovské přehrady. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Společenského domuě v Prostějově. A díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Naše dnešní SOUTĚŽ je TELEFONICKÁ a probíhá od pondělí 22. do čtvrtku 25. 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...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

V KOLIK HODIN ZAČÍNÁ AUTOBUSOVÝ SVOZ NA PŘEHRADU?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „LEGENDY
SE VRACÍ“. 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 25. 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
26. června 2015.

CHCETE LÍSTEK
ZADARMO NA...

KELTSKOU NOC!

RMO

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouholetý mediální partner této tradiční akce, pro vás připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na populární mezinárodní hudební festival „KELTSKÁ NOC 2015“, která se
uskuteční již příští víkend, tj. v PÁTEK 24. ČERVENCE a v SOBOTU 25. ČERVENCE 2015. Díky Večerníku máte šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 22. června do čtvrtku 23. července 2015 v pěti po sobě jdoucích dějstvích, přičemž na
jednu vstupenku se může těšit hned PATNÁCTKA ŠŤASTLIVCŮ.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

KTERÝ ROČNÍK V POŘADÍ NAPÍŠE LETOS MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL NA PLUMLOVSKÉM ŽRALOKU?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ
NOC“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil
608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 26. ČERVNA, 12.00 hodin. Jména TROJICE výherců zveřejníme
v příštím vydání, které vychází v pondělí 29. června, kde také najdete i pořadovou otázku s číslem DVĚ.
Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

UPOZORNĚNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že teprve v průběhu týdne
od15. do 19. června 2015 byly dodány programy
některých zajímavých kulturních akcí na období letních prázdnin, dochází se souhlasem vydavatele - Statutárního města Prostějova
- k posunutí termínu vydání nejbližších Prostějovských radničních listů na 30. 6.
2015 (původně mělo periodikum vyjít dne 24.6.2015).
Distribuce do domácností bude probíhat ve dnech 1. a 2. července 2015.
Děkujeme za pochopení
Statutární město Prostějov
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PROSTĚJOV
a domácí mazlíčci

Zvířata na prázdninách

15061610614

Vítejte, milí čtenáři,
na nejnovější tématické straně Večerníku, tentokrát věnované našim milovaným domácím mazlíčkům. Určitě
mi dáte za pravdu, že by se Prostějov s klidem mohl ucházet o titul s největším počtem pejskařů na metr čtverečný a hádám, že ani kočkomilové a akvaristi se v tomto
ohledu nedají zahanbit.
A právě pro vás je určená tato strana, na níž vám představíme několik odborníků na slovo vzatých z oblasti zdravotní péče i péče o zevnějšek chlupatého zvířecího kamaráda. Poskytněte vašim zvířecím spolubydlícím péči,
jakou si za svoji celoživotní lásku a věrnost vám, svým
páníčkům dozajista zaslouží. Vyberte si z naší bohaté
nabídky a začtěte se do článků, věnovaných majitelům
zvířecích mazlíčků všeho druhu. Budeme jen rádi, pokud
díky našemu přispění objevíte něco exkluzivního pro vaTexty: Petra Hežová
šeho zvířecího kamaráda.

Odjíždíte na dovolenou a nevíte,
kam dočasně umístit vašeho zvířecího miláčka tak, aby o něj bylo
všestranně postaráno? Není to
jen tak jednoduché, kamarádi razí
do zahraničí, rodiče jsou alergici
a umístit třeba vlčáka do panelákového bytu dva plus jedna je při
nejlepší vůli hloupost. Přesto se
nemusíte vzdávat naděje na klidnou dovolenou beze strachu, že váš
zvířecí mazlík strádá...
Ne každé zvíře je totiž ochotné se
svým pánečkem cestovat přes půl
světa a povalovat se na pláži u moře
nebo se pídit po Velké čínské zdi.
A právě pro ty jsou k dispozici v zahraničí už zcela běžné zvířecí hotely.
A světe div se, tahle vymoženost dorazila i k nám! Využít jejich služby
můžete nejen ve chvíli, kdy odjíždíte
na dovolenou, ale i když musíte být
třeba ze zdravotních důvodů mimo
domov nebo když v domě probíhá
rekonstrukce, při které by se vašemu
mazlíkovi mohlo ledacos stát. Důležité každopádně je, vybrat si kvalitní zařízení, které vašemu zvířecímu miláčkovi poskytne vše, dle vašeho přání.

Tak třeba, samozřejmostí jsou oddělené prostory pro psy a kočky. Ubytování pro zvířata venku i vevnitř, nebo
pouze vevnitř, ale rozhodně s venkovním výběhem. Určitě se zeptejte na
doporučení a zkušenosti s tím či oním
hotelem, mrkněte na internet, projděte si sociální sítě i webové stránky, aby
vás a vašeho miláčka nic nezaskočilo.
Pokud se rozhodnete vaše zvířátko do
zařízení umístit, vaší povinností je do-

ložit doklad o očkování či potvrzení
od veterináře o tom, že vaše zvířátko
není infekční. A pozor, některé z hotelů poskytují ubytování nejen drobnému zvířectvu, jako jsou kočky, psi
a křečci, ale vypořádají se s ustájením
koní, ovcí a koz.
Ale pozor, ošetřovatelé se o vašeho
ubytovaného mazlíka postarají tak,
že se mu možná ani nebude chtít zpět
domů...

ale vyžaduje spoustu péče, a pokud
mu tuto péči nemůžete poskytnout,
o pejskovi raději ani neuvažujte.
Takže jakého mazlíčka do domu?
Akvarijní rybičky: Pokud už
v domě máte alergika, jsou rybičky téměř jediná možnost výběru. Ale i tak pozor, některá krmiva mohou alergii vyvolávat.
Morče nebo křeček? Z hlodavců je
k dětem nejvhodnější morče. Téměř
nekouše, umí projevovat emoce
a dá se dobře ochočit. Patří však
mezi alergenní zvířata, takže není
vhodné pro každého. Křeček, činčila
a potkan jsou vhodné pro větší děti.
Létající mazel: K dětem je nejvhodnější andulka. Je malá, dokáže se
naučit řadu slov a zvuků, je zvídavá
a dožívá se zhruba desíti let.
Kočky: Společně s morčaty patří
mezi silně alergenní zvířata. Je s nimi
ale spousta legrace. Pes: Nejoblíbe-

nější, ale současně i nejnáročnější
domácí zvíře.
Plazi: Nejen hadi, ale i ještěrky, chameleoni a další jsou velmi populárními mazlíčky současnosti. Vyžadují
ale speciální chovatelské podmínky,

a přestože jsou pro alergiky vhodní,
potřebují už jisté chovatelské zkušenosti, a proto nejsou doporučováni
pro chovatele začátečníky a děti.
Tak, vybrali jste si z nabídky mazlíčků i vy?

Mazlík do domácnosti
Chcete, aby vaše dítě nepatřilo
mezi alergiky? Pořiďte jim domácí zvířátko, a to co nejdříve! Alespoň tak by se daly interpretovat
poznatky vědců, kteří se touto
tématikou dlouhodobě zabývají.
Zvířata jsou totiž lékem na alergii.
Věděli jste třeba, že děti vychovávané v kontaktu se psy a kočkami jsou
podstatně méně ohroženy běžnými
alergiemi? Důvodem je podle studie to, že zvířata děti při hře olizují.
Olizováním se pak přenáší spousta
bakterií, které mohou ovlivnit způsob, jakým bude reagovat imunitní
systém. A imunita se tak zvyšuje.
Což je určitě potěšitelné zjištění. Ne
všechna zvířata jsou ale pochopitelně vhodná pro malé majitele. Při výběru záleží na věku budoucího chovatele a především na prostorech,
kde chceme zvíře chovat. Děti zpravidla nejvíc touží po pejskovi, ten
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V případě zájmu o inzerci kontaktujte
608 960 042, reklama@vecernikpv.cz
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Jindřiška Labounková
VYTÁHL OBŘÍHO KAPRA z Myslejovic oslavila

Klient domova ve Víceměřicích

Dušan Lasák z vod víceměřického rybníku vytáhl vskutku velkého macka. Rybu však ani nevážil a pustil ji zpět.
Foto: Martina Kaplánková

VÍCEMĚŘICE Tak to byl kapitální úlovek! Klient nezamyslického Domova „Na Zámku“ nedávno z rybníku ve Víceměřicích vytáhl kapra, kterého by mu každý rybář mohl závidět.
Dušan Lasák žije v Domově „Na Zámku“ v Nezamyslicích už třináct let. Pravidelně jezdí za kamarády do Víceměřic do
Domova u rybníka, kde s oblibou chytá ryby. O předminulém víkendu se mu podařilo ulovit obrovského, 88 cm dlouhého
kapra.
„Chytil jsem ho na kukuřici. Z vody jsem ho tahal asi hodinu. Bojoval, takže mi musel pomoci i druhý rybář,“ svěřil se
Večerníku Dušan Lasák, který už před třemi roky ve Víceměřicích chytil candáta, jenž měřil 75 cm a vážil 4,5 kg. (mls)

MYSLEJOVICE Sto dvou let se
předminulou sobotu 13. června
dožila Jindřiška Labounková.
Drobná a usměvavá dáma vždy říkávala, že se těší na stovku. I díky
obětavé péči své dcery Jarmily si
ale života užívá i po ní...
Jindřiška Labounková se ještě jako Procházková narodila 13. června 1913 ve
Vincencově. Lidé z Myslejovic ji znají
především jako pošťačku. Na místní
pobočce pracovala celá desetiletí, práce
s lidmi ji bavila. Příjemná, usměvavá, bezkonfliktní, tolerantní, zkrátka úžasná. Tak
ji charakterizují nejbližší členové rodiny
i všichni, kteří ji znají.
„Po tom, co tatínek zemřel, to měla v životě hodně těžké. Přesto se o nás dokázala perfektně postarat a podporovala
nás na studiích,“ řekla o paní Jindřišce
její dcera Jarmila, která se o ni už několik
let stará. I díky ní se oslavenkyně může
těšit nejen ze svých dvou dětí, ale i ze tří
vnoučat a tří pravnoučat.
Kromě rodiny oslavili narozeniny
s paní Labounkovou lidé z Myslejovic
a zástupci obce, kteří ji předali kytičku
a dárkový balíček.
(mls)

102 let

Jindřiška Labounková se svojí dcerou Jarmilou, která se o ni už několik let láskyplně
stará. Do Myslejovic se za ní přestěhovala z Prahy.
Foto: Alena Buriánková

Návštìva srbských policistù pod drobnohledem...

„Kolegové z Prijepolje i přes vedro zvládli těžký pochod,“ libuje si Josef Franc
OLOMOUCKÝ KRAJ Jak již v minulém vydání Večerník informoval,
letos už třetí ročník družební návštěvy srbských policistů i zástupců samosprávy města Prijepolje
proběhl v Prostějově od 10. do
13. června. Prostějovští policisté
z International Police Association,
sekce České republiky, územní skupiny 223 a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov i díky podpoře Statutárního města Prostějov
a Krajského úřadu Olomouckého
kraje pro ně ve svém volnu připravi-

li široký program, díky němuž měli
srbští hosté možnost se seznámit
s naším regionem.
Ve středu 10. června přijal delegaci
vedoucí Územního odboru PČR Prostějov Pavel Novák, který je i provedl
budovou prostějovské policie. Poté
proběhlo v přátelské atmosféře slavnostní přijetí na prostějovském magistrátu u primátora Miroslava Pišťáka
a prohlídka radnice, po níž následovala
prohlídka Muzea a galerie Prostějov,
jejíhož komentování se ujal ředitel
Daniel Zádrapa. Po slavnostním obě-

Fotoreportáž

dě v Národním domě se srbští hosté
přesunuli na zámek v Plumlově, kde si
prohlédli výstavu Historie naší policie,
kterou zorganizoval plumlovský sběratel Roman Nezhyba se svými kolegy.
„Předminulý čtvrtek patřil díky vstřícnosti kastelánky paní Šulcové prohlídce celého hradu Bouzova, jehož
krásou byli srbští hosté naprosto unešení. Po prohlídce hradních místností
měli ještě možnost si z hradní věže
prohlédnout celé okolí. Poté se výprava přesunula do Litovle, kde pro ně
vedení pivovaru připravilo prohlídku

svého muzea a ochutnávku různých
druhů piv s občerstvením s loštickými
tvarůžky,“ popsal postupný program
návštěvy srbských policistů i zástupce
obecní správy Prijepolje Josef Franc,
předseda IPA sekce ČR, územní skupiny 223 v Prostějově.
Na další den připravili prostějovští hostitelé prohlídku historických památek
sousední Olomouce, kterou zahájili
u Památníku padlých jihoslovanských
vojáků z I. světové války položením
věnce radnice Prijepolje. Odpoledne
proběhlo v budově Krajského ředi-

jak see srrbšštíí policcistté měli na náávšštěvě....
3x foto: Josef Franc

Delegace z Prijepolje položila v Olomouci věnec k Památ- Na plumlovském zámku si Srbové se zájmem prohlédli výsta- I srbští policisté a politici na závěrečném společenníku padlých jihoslovanských vojáků z první světové války.
vu o historii policie v doprovodu sběratele Romana Nezhyby. ském večírku ukázali, že se umějí pořádně odvázat...

První náměstkyně Alena Rašková:

Bez berlí stále ani RÁNU!

PROSTĚJOV I přes stále probíhající rekonvalescenci po náročné totální endoprotéze kyčelního
kloubu se první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova objevila na obou jednáních
zastupitelstva. Jak Večerníku Alena Rašková přiznala, pracovní neschopenku má vystavenou až do
konce července, ale...
„Operace dopadla nad očekávání,
jsem velice spokojena. Mám dosud
hodně omezený pohyb, ale proti
tomu, jak jsem se cítila před dvěma

měsíci, je to dnes už sranda,“ svěřila
se Rašková. Podle svých slov s účastí
na pondělním či čtvrtečním jednání
zastupitelstva v předminulém týdnu
neváhala. „Mám sice ještě neschopenku do konce července, ale lékař
mi povolil odpolední vycházky až
do šesti hodin do večera. Proto jsem
v pondělí musela ze zastupitelstva
odejít dříve,“ vysvětlila první náměstkyně primátora.
Na otázku Večerníku, zda ji opoziční
zastupitelé neotrávili svými negativními postoji snad ke všemu, co

LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!

dpověse v Prostějově dnes děje, odpovělidem.
děla s naprostým ledovým klidem.
nů na„Podívejte, já byla teď pět týdnů
akže
prosto mimo veškeré dění, takže
m
jsem si odpočinula. Tudíž jsem
se na počínání opozice dívala
s hodně velkým nadhledem,“
uvedla s úsměvem Alena
Rašková.
(mik)
Alena Rašková musela z doposud
předposledního jednání zastupitelstva odejít před koncem povolené
vycházky. Pěkně pomalu, schůdek
po schůdku... Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

Srbské policisty přijal také ředitel Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
Libor Krejčiřík.
Foto: Josef Franc

telství policie Olomouckého kraje za
účasti čestné jednotky položení věnce
u pietního místa věnovaného policistům, kteří položili své životy v činné
službě. „Poté srbské policisty i představitele samosprávy města Prijepolje
přijal ředitel Libor Krejčiřík se svými
náměstky a umožnil jim prohlídku
Integrovaného operačního střediska policie včetně prohlídky policejní
techniky Dálničního oddělení v Kocourovci,“ dodal.
Sobotní dopoledne proběhlo ve sportovním duchu, konkrétně v účasti na
IPA pochodu v délce 14 a 27 kilometrů, který pořádali hraničtí policisté.

„I přes vedro, které aktéry sužovalo,
zvládli všichni v pořádku trasu, kterou pořadatelé vytyčili okolím Hranic
a Teplic nad Bečvou a dorazili všichni
do cíle,“ okomentoval sportovní výkon
Franc.
Na zakončení návštěvy srbských kolegů připravili prostějovští policisté
v restauraci ŠNYT Společenský večer
s hudbou Romantica Romana Doležela, kde se všichni společně příjemně
pobavili a zatančili si. Srbští hosté si
podle svého vyjádření odvážejí z Prostějova nádherné vzpomínky na zajímavý program a prostějovské přátele.
(mik)

Prostějovem projede
v pátek kolona vozidel
Československé lidové armády!
PROSTĚJOV Na lahůdku z období nedávné historie se mohou
těšit nejen Prostějované, kteří sloužili ještě v řadách ČSLA
v období komunistické totality.
Městem projede kolona vozidel
lidové armády, která míří z Olomouce na historickou přehlídku
do Kunovic!
„Kolona vyjede z olomoucké pevnosti Fort XIII v pátek šestadvacátého června v jednu hodinu odpoledne a počítám, že Prostějovem
projede okolo půl druhé. Lidé budou moci třicet let a více starou bojovou techniku vidět v Olomoucké

ulici a na Újezdě, načež vozila pak
přes Dolní ulici zamíří směrem na
Bedihošť,“ informoval Večerník Roman Nezhyba, známý badatel a sběratel vojenské a policejní historie.
„Součástí kolony budou obrněné
transportéry, děla, vojenská vozidla pěchoty a mnohé další kousky
z výzbroje ČSLA. Chloubou bude
samohybná houfnice Dana, kterou
nám dodnes závidí všechny armády
světa,“ dodal Nezhyba.
Ani on nebude při akci chybět, kolonu bude doprovázet ve své služební Volze Veřejné bezpečnosti!
(mik)

Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz

sport

TREFA D

29

ČERNÉHO

SKVĚLÁ ZPRÁVA

PLUMLOV SE VRACÍ DO I.A TŘÍDY
OLOMOUC, PROSTĚJOV
Podzimní náskok na čele„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
se plumlovským fotbalistům
sice udržet nepodařilo, i tak se
ovšem po dvou letech vracejí
zpět do vyšší krajské soutěže.
Pomohl jim k tomu nejvyšší
bodový zisk z tria týmů na
druhých místech a současně
dobrovolné odstoupení dvou
mužstev z I.A třídy.

„Volali nám ze svazu a nabídli nám postup, svolali jsme na toto téma
mimořádnou schůzi a rozhodli se nabídky využít. Je ale potřeba vyřešit určité provozní věci, trochu vyšší náklady a sestavení mužstva,“ potvrdil záměr posunout se z původně nepostupového místa výš František Kocourek, sekretář plumlovského fotbalového klubu.
V I.A třídě se tak sejde hned šest regionálních celků - k Čechovicím,
Lipové a Mostkovicím se totiž připojí Konice, Klenovice na Hané
i Plumlov. „Bude to spousta derby a chceme se udržet déle než jen jeden rok. Měli jsme postup ve vlastních rukách, ale prohráli jsme si to
sami, když nám některé zápasy nevyšly,“ zmínil s tím, že snahou bude
udržet všechny hráče, byť František Plajner se vrací z hostování zpět
do Určic, kam na letní přípravu míří i kmenový hráč Držovic Marcel
Zabloudil.
Společně s Plumlovem postupují Haňovice, oslovená Vidnava totiž
neměla zájem. Místo jim uvolnily Štíty s Jindřichovem, nebyly to ale
jediné dodatečné změny. Tu další má na svědomí Zábřeh na Moravě,
jenž zamířil z Moravskoslezské fotbalové ligy až do krajského přeboru. Do třetí ligy tak jdou vedle Mohelnice rovněž i ve skupině „E“ druhé Vítkovice a do divize doplnil Nové Sady celek Šumperku. (jim)

O podpoře hokejovým
Jestřábům rozhodnou

RADNÍ SAMI
Moho
u,
jim to zákon
dovolu
je

PROSTĚJOV Prvoligoví
hokejisté Prostějova se
už brzy mohou těšit na
slíbenou finanční podporu města! Radní sice kvůli
očekávané kritice opozičních
zastupitelů museli při tvorbě smlouvy
o reklamě zahájit zadávací řízení, čímž se vyplacení peněz prostějovskému hokeji prodloužilo. Nicméně teď již transakci a podpisu
smlouvy nic nebrání v cestě a tak
více čtěte
se LHK Jestřábi s.r.o. může těšit
na
straně
na třímilionovou injekci...
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➢

Mladí olympionici
přivezli šest medailí
PLZEŇ, PROSTĚJOV Hned šest cenných kovů si z Her sedmé letní
olympiády dětí a mládeže přivezli prostějovští sportovci. V barvách Olomouckého kraje se jich představilo téměř čtyřicet a v Plzni se nejvíce
dařilo kvartetu Tereza Korhoňová, Ema Marková, Mikuláš Jirka a Lukáš
Řehořek, kteří se na Hanou vrátili se třemi zlatými, jednou stříbrnou
a dvěma bronzovými medailemi.
(jim)
Podrobné zpravodajství i s ohlasy připravujeme do příštího vydání.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Na jaře sice ztratilo plumlovské mužstvo vedení v I.B třídě i tak se opět podívá do vyšší soutěže. Foto: Jiří Možný

NEČEKANÝ COMEBACK!
„Evža“ se vrací do Určic, v týmu
však nezůstane kámen na kameni
zjistili jsme
URČICE, PROSTĚJOV Přibližně tři čtvrtě sezony vydržel bez
trénování Evžen Kučera. Za měsíc
padesátiletý kouč před časem přivedl Určice na špičku krajského
přeboru a následně i do divize,
nyní se po sestupu zpět do páté
nejvyšší domácí soutěže vrací na
„místo činu“. Právě on se totiž
stal nástupcem Petra Gottwalda
a v půli července zahájí s „A“-týmem Sokola Určice přípravu na
nový ročník.
„Počítal jsem s tím, že v letní přestávce nějaká nabídka přijde. Přišlo
jich víc, ale rozhodoval jsem se mezi
dvěma mužstvy, která jsou pro mě
srdeční. Zvážil jsem to a rozhodl se
pro Určice. Bral jsem to tak, že situace, do níž se dostaly, vznikla částečně
mojí vinou. I z toho důvodu mám
chuť složit ten mančaft úplně znovu
a v kraji se udržet,“ potvrdil Večerníku Evžen Kučera.

Dobře si uvědomuje, před jak obtížným úkolem stojí, stávající kádr se totiž
až na pár výjimek rozprchne. „Zůstanou asi mladíci Kopečný, Pekař, Zelina, a budeme se muset snažit stavět na
kmenových hráčích Určic. Rýsuje se
do kádru až sedm odchovanců, což je
dobré i pro samotný klub. Je nám jasné,
že krajský přebor bude velmi silný a nemůžeme to postavit jen na nich. Musí
tam být také jiní hráči, kteří budou kvalitní a kteří tomu dají gró,“ upozornil
staronový lodivod dnes již opětovného účastníka krajského přeboru.
Z hostování v Plumlově se tak do
přípravy vrací František Plajner,
nabízí se i návrat Radima Vaňka
s Davidem Javoříkem po půlroční
štaci v Kojetíně a stažení gólmana
Petra Števuly z Kralic. V dorostu
pak vyrostl kanonýr Patrik Zapletal, divizi si již dříve vyzkoušel
i další člen úspěšné sestavy U19
Adam Josif. Do tréninků se pak
zapojí ještě Marcel Zabloudil
z Držovic a Tomáš Lakomý z 1.SK
Prostějov, jenž dlouhodobě hostoval v Klenovicích.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Prostějovští nohejbalisté zvládli domácí derby s Přerovem a díky páté výhře v
sezoně drží i nadále čtvrté místo zaručující účast v play off. K jistotě jim stačí
o víkendu remizovat s Čakovice „B“.
DEBAKL

„Skládat nové mužstvo převážně
z mladých kluků, kde asi nebude žádný
třicátník, bude velmi těžké. Snažíme
se proto sehnat jednoho dva zkušené
staré hráče, kteří by tomu mládí dali to
rozhodující, ale je to těžké. A je to poprvé, co skládám úplně nový celek, i to
je jedna z věcí, co mě láká. Bude to těžký oříšek, ale věřím tomu, že se nám to
podaří,“ neztrácí Kučera optimismus.
Základním cílem je záchrana, vyšší
ambice se nyní neklade. „Kraj bude
hodně těžký. Je tam sedm osm mužstev, které budou hrát o špici, a proslýchá se, že se možná sníží stav na
čtrnáct mužstev. Jestli to bude pravda, znamená to, že by tři mančafty
padaly, takže to bude velmi těžké,“
ozřejmil kouč svou opatrnost. (jim)

O KORUPCI PODRUHÉ ANEB FIKTIVNÍ ROZHOVOR Z HANÉ

NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ

„Tak se nám to s tó levotó v hokejo pěkně rozjelo, co ve na to, pane Křivý.“
„No deť, pane Rovný. Povidám celé život: hlópé kdo dává a hlópějši kdo nebere!“
„To se mně ňák nezdá, pane Křivý. Přece kdež nechco podvádět, tak prostě řekno ne.“
„No ve ste meslim pane Rovný spadl z kosmo, ne? Copak nevite, že kdo neokrádá ostatni, tak
okrádá vlastni rodino?“
„Vite, pane Křivý, mě doma furt očile, že mám žït čestně tak, abech se sám sobě mohl decinke podivat do oči.“
„Ha ha, teď ste mě teda pobavil, pane Rovný. Ve ste asi pořádná naivka, že? Co si jako za to čest
kópite?“
„No já nevim, pane Křivý. Mně take pořád řikale, že penize nésó všecko. Že v ževotě víc platijó
tedlete jiny hodnote.“
„Ježiš, já se z vas asi picno, pane Rovný. Jak ve vubec mužete v sóčasnym světě žit? Deť beró všeci,
navic je hloboko do kapse a každé si mosime pomoct sám.“
„Šak já nikomo nenotim, jak se má chovat, pane Křivý. Enem mě štve, jak se mě furt snaži někdo
podmáznót a čeká, že to bodo dělat take.“
„Tož mosijó platit ňáky pravidla, pane Rovný. Jináč be tade panoval hrozné bordel, no né?“
„A ve se nebojite, že vás třeba chetnó a zabásnó, pane Křivý? Deť só na to teto zákone!“
„Ve ste mně teda srandista, pane Rovný! Ve jako myslite, že polecajti, sódci a tadeta parta só ňáci ini,
než me normálni ledi?“
„No, mně teda dávani a brani úplatko, nedébože kradeni zrovna normálni nepřepadne, pane Křivý.“
„Tož to si rychle zvykéte, pane Rovný. Protože dřiv nebo pozďéc na to svó hlópó čest doplatite. Spiš
se divim, že eště normálně existojete.“
„Zatim to šlo, pane Křivý. Ale včera mě šéf vehodil z práce, že pré nesplňojo ňáky kritéria moderniho zaměstnanca. Dneska tam misto mňa nastópil jeho brácha, no to je náhoda, co?“
„Vás asi zachráni jediná věc, pane Rovný. Stěhovani na Mars. Tam eště o lidech neslešele, vite?“

A co děti, mají kde hrát? Jen mírně upravenou
parafrází na slova hudebního hitu z osmdesátých let minulého století bych zahájil krátké zamyšlení nad nedávnou kauzou ohledně
záměru vybudování nové sportovní haly pro
mládež.
Za situace, kdy je v Prostějově a okolí trvalý nedostatek krytých míst k provozování sportů, se
povedlo sehnat peníze včetně dotací od státu
i kraje na výstavbu úplně nové haly. Zbývalo
ještě odsouhlasení městským zastupitelstvem,
jenže právě tady hrozil krach celého projektu.
Někteří členové opozice se totiž s předstihem
hlásili proti němu. Důvod? Jak se zdá, tak jediný: Být už ze zásady proti všemu, s čím koalice - tentokrát prostřednictvím úspěšného
manažera Miroslava Černoška - přijde. Jenže
vždy v první řadě záleží na konkrétní záležitosti.
Osobně také neschvaluji zdaleka všechno, co
současné vedení našeho města dělá. Pokud ale
jde o něco tak přínosného, jako rapidní zlepšení
podmínek pro trávení volného času dětí, je
jakékoliv odmítání naprostý nesmysl. Příště
tedy prosím nejdřív přemýšlet a až pak vznášet
protesty. Jestliže je skutečně proč.

Sestup Určic do krajského přeboru
znamená budování nového mužstva, z toho současného nezůstane
novému kouči Evženu Kučerovi
téměř nikdo. Velké změny lze očekávat i v Klenovicích a Konici.
ČÍSLO VEČERNÍKU

6

Počet regionálních účastníků I.A
třídy se pro nadcházející sezonu
zdvojnásobil, k Čechovicím, Lipové a Mostkovicím totiž nově
přibyly nejen Klenovice s Konici,
ale i Plumlov.
VÝROK VEČERNÍKU

„DO ORGANIZACE
TURNAJE SE
ZAPOJUJE
PADESÁTKA LIDÍ!
JE JEDNO, JESTLI JE
AKCE NA DVA NEBO
NA TŘI DNY.“
hlavní organizátor Krumsínského
Haná Cupu MARTIN OŠŤÁDAL
o zajištění akce
KOMETA VEČERNÍKU

MIKULÁŠ JIRKA

Mladý prostějovský orientační
běžec se stal
sta dvojnásobným
vítězem
Olympijských
na Oly
hrách d
dětí a mládeže, když
kd v Plzni
ovládl krátkou
kr
trať
a mezi
mez mladšími
žáky
se raž
doval i ve
smíšené
štafetě.
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I.B TØÍDA O KFS,
SKUPINA „A“

JAKÉ BYLO FOTBALOVÉ JARO aneb

uplynulá sezona
2014/2015 v kostce

Texty a foto: Jiří Možný

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

Mužstvo
SK Sigma Olomouc „B“
SK HS Kroměříž
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko „B“
SK Uničov
FC Hlučín
SK Spartak Hulín
SK Sulko Zábřeh
FASTAV Zlín „B“
SK Líšeň
FK Slavia Orlová-Lutyně

MFK Vyškov
MFK Třebíč
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav
SFK Opava „B“

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

V
19
15
14
15
12
13
13
12
12
10
9
10
9
8
7
2

R
7
9
9
5
12
7
6
9
7
9
10

6
6
7
9
2

P
4
6
7
10
6
10
11
9
11
11
11
14
15
15
14
26

S
77:27
50:36
57:37
63:47
53:42
46:45
54:49
39:33
49:45
52:53
40:44
47:48
27:47
29:54
40:60
24:80

B
64
54
51
50
48
46
45
45
43
39
37
36
33
31
30
8

+/(19)
(9)
(6)
(5)
(3)
(1)
(0)
(0)
(-2)
(-6)
(-8)
(-9)
(-12)
(-14)
(-15)
(-37)

Nejlepší støelci soutìže:
19 – Kroupa (Prostějov), 18 – Hanus (Hlučín), 17 Krč (Uničov), 15 – Neubert
(Kroměříž), 14 – Čtvrtníček (Vyškov).

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
– SKUPINA „E“
Mužstvo
1. FK Mohelnice
2. MFK Vítkovice
3. FC TVD Slavičín
4. FC ELSEREMO Brumov
5. SK Hranice
6. TJ Lokomotiva Petrovice
7. FK Nový Jičín
8. MFK Havířov
9. TJ Jiskra Rýmařov
10. TJ Valašské Meziříčí
11. 1.FC Viktorie Přerov

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

V
18
18
16
16
12
14
12
11
11
12
10

R
5
3
6
3
11
4
9
9
8
3
8

P
7
9
8
11
7
12
9
10
11
15
12

S
53:25
62:34
53:39
58:41
58:41
37:41
47:43
51:52
53:45
44:51
41:51

B
59
57
54
51
47
46
45
42
41
39
38

+/(14)
(12)
(9)
(6)
(2)
(1)
(0)
(-3)
(-4)
(-6)
(-7)

12.
13.
14.
15.
16.

30
30
30
30
30

11
9
9
6
6

5
4
4
10
6

14
17
17
14
18

56:60
43:53
37:68
29:49
32:61

38
31
31
28
24

(-7)
(-14)
(-14)
(-17)
(-21)

FK Kozlovice
FC MSA Dolní Benešov
TJ Sokol Lískovec
FC Velké Karlovice+Karolinka
TJ Sokol Určice

MIA REALITY
KRAJSKÝ PØEBOR
Mužstvo
1. FK Nové Sady
2. FK SAN-JV Šumperk
3. TJ Sokol Lázně Velké Losiny
4. FC Hněvotín
5. FK Slavoj Kojetín-Koválovice
6. TJ Medlov
7. FC Želatovice
8. FK Mohelnice „B“
9. FC Kralice na Hané
10. FK Šternberk
11. 1.HFK Olomouc „B“

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

V
24
20
18
16
15
14
12
12
11
11
11

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

P
3
4
5
10
10
12
13
14
13
14
14

S
108:29
58:23
69:33
49:48
63:40
49:45
45:50
49:54
41:51
47:51
55:52

B
75
66
61
52
50
46
41
40
39
38
38

+/(30)
(21)
(16)
(7)
(5)
(1)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)
(-7)

12.
13.
14.
15.
16.

30
30
30
30
30

9
8
7
7
6

8
5
6
5
0

13
17
17
18
24

51:55
41:74
31:54
33:57
30:103

35
29
27
26
18

(-10)
(-16)
(-18)
(-19)
(-27)

TJ Tatran Litovel
FC Dolany
SK Chválkovice
Sokol Konice
TJ Sokol Klenovice na Hané

Nejlepší støelci soutìže:
22 – Režný (Nové Sady), 21 – Blaha (Nové Sady), 17 – Linet (Velké Losiny),
15 – Blažkovský (1.HFK Olomouc „B“).

SMOOS I.A TØÍDA O KFS,
SKUPINA „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
TJ Sokol Ústí
TJ Sokol Bělotín
SK Náměšť na Hané
FC Beňov
FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
SK Lipová
FKM Opatovice-Všechovice
SK Slatinice
TJ Štěpánov
TJ Sokol Mostkovice

FC Hlubočky
TJ Sokol Dub nad Moravou
FK Troubky

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

V
26
19
13
12
13
11
12
11
8
9
9
8
5
4

R
0
2
4
6
3
5
2
3
6
2
2

2
4
3

P
0
5
9
8
10
10
12
12
12
15
15
16
17
19

S
104:19
78:39
59:52
78:66
55:46
52:43
53:52
52:50
33:42
50:65
34:62
39:79
38:72
45:83

B
78
59
43
42
42
38
38
36
30
29
29
26
19
15

+/(39)
(20)
(4)
(3)
(3)
(-1)
(-1)
(-3)
(-9)
(-10)
(-10)
(-13)
(-20)
(-24)

Nejlepší støelci soutìže:
19 – Machač (Beňov), 18 – Pokorný (Ústí), Zachar (Štěpánov), 17 – Hanák
(Bělotín), Šigut (Opatovice), Šoupal (Náměšť).

VE VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍCH USPĚLO JEN „ESKÁČKO“, TŘI TÝMY SESTUPUJÍ
V okresu slaví Nezamyslice, Němčice a Brodek u Konice, z postupu se těší i další kvarteto
O předešlém víkendu 13. a 14. června se uzavřel dlouhodobý kolotoč mužských fotbalových soutěží. Definitivní podobu tabulkám
společně s určením postupujících a sestupujících učinily schůze jednotlivých sportovně-technických komisí, kdy se v okresní části čekalo na vyřešení nesehraných či nedohraných utkání. Platí, že právo
přechodu do vyšší soutěže si vždy vybojoval vítěz a naopak poslední
automaticky padá. Podle vývoje se v některých případech mohly
radovat i další mančafty, stejně jako i předposlední pozice nemusela znamenat záchranu. Po loňských a předloňských úspěších nastal
z regionálního pohledu výrazný úpadek, který zmírnil pouze návrat
Plumlova z I.B do I.A třídy Olomouckého KFS. Dalším pozitivem je, že
se právě v I.A a I.B třídě celá jedenáctka reprezentantů zachránila, od
nové sezony se toto číslo rozroste hned na čtrnáct celků.
MSFL: „Eskáèko“
zachránilo bronz

Po podzimní části patřila 1.SK Prostějov třetí pozice ve třetí nejvyšší
domácí soutěži a stejně tak tomu je
i po odehrání posledního kola Moravskoslezské fotbalové ligy. K umístění
na pomyslných stupních vítězů ovšem
vedla až nečekaně trnitá cesta.
Před jarní částí to i společně s vyjádřeními o útoku na nejvyšší pozice vypadalo
optimisticky, leč hned domácí porážka
s vedoucí Sigmou Olomouc „B“ byla prvním varováním. Další klopýtnutí přišla
po remíze s Hulínem a porážce v Orlové,
následnou sérii dvou výher ukončila šňůra hned čtyř remíz proti Vyškovu, Líšni,
Uničovu i Třebíči, aby nevydařené období završila porážka v Kroměříži. Vydařil
se až úplný závěr soutěže, když s Opavou
„B“ a Břeclaví si hráči prostějovského celku poradily v souhrnném poměru 8:0. Ve
výsledku to na třetí místo stačilo, ovšem
velkou měrou se na tom podíleli také
rozdávající soupeři. V úplně posledním
kole to doložilo Slovácko „B“ porážkou
v Líšni, jinak by právě ono bylo třetí. Uničov pak zůstal pátý jen díky bezbrankové
remíze ze vzájemného střetnutí.
Vedoucí pozici si s přehledem pohlídalo
olomoucké „béčko“, za něhož se vyšvihla Kroměříž, beznadějně poslední byla
po celou dobu Opava „B“, která šla loni
nahoru z původně nepostupové pozice
v divizní „E“ skupině, když vítězný Lískovec nabídku odmítl. A radovat se mohou
v Břeclavi, díky konečnému stavu ve druhé lize, odkud padají dva české týmy, totiž
i patnácté místo stačí k záchraně. Naopak
dobrovolně soutěž opouští Zábřeh na
Moravě, jenž míří do krajského přeboru...
Divize, skupina „E“:
Urèice se louèí

Dvě sezony trvalo účinkování určického Sokola v moravskoslezské divizi.
Říká se, že právě druhý rok bývá složitější než ten první, kdy ještě trvá postupová euforie, a v případě Určic to platilo
dosyta. Navíc již loni v létě nebylo dlouho jasné, jestli se mužstvo této soutěže dobrovolně nevzdá a nespokojí se
s krajským přeborem, kam nyní skutečně míří.
Až závěr uplynulého kalendářního roku
přinesl zlepšení, poté se týmu ujal Petr
Gottwald. Po zimní přípravě byl jeho
vstup na divizní lavičku úspěšný v podobě důležité domácí výhry nad Lískovcem. Až na výjimky, jež představují duely
v Dolním Benešově, Hranicích a Valašském Meziříčí se podařilo výrazně snížit
množství inkasovaných branek, ovšem
i jen jedna hned několikrát stačila, aby
z toho body nebyly, nebo maximálně jeden za remízu.
Naději drželo právě několik nerozhodných výsledků a k nim i překvapivá vý-

hra ve Vítkovicích společně s vítězstvím
z Velkých Karlovic. Také ohrožení soupeři však měli velice silný finiš, což přineslo
záchranu farmě druholigového Frýdku-Místku - Sokolu Lískovec. A vynucený
sestup Určic znamenal dva sestupy z krajského přeboru, což pocítil plnou měrou
právě prostějovský region...
KP mužù: Radovat se
mohou jen Kralice

Opět po roce se v nejvyšší krajské soutěži mužů sešly tři týmy
zProstějovska.Velkoudírudosvětaale
neudělaly, spíše naopak. Klenovicím
se v jejich premiérové sezoně v takto
vysokých patrech nepodařilo přetavit
postupovou euforii, načež zavládlo
zklamání, které se postupně přetavilo
ve zmar. Po nadějném konci podzimní části, kdy se podařilo dotáhnout
na celky před sebou, přišlo naprosto
katastrofální jaro bez zisku jakéhokoliv bodu a s velkým odstupem poslední
místo. Navíc s nelichotivou bilancí trojciferného počtu obdržených branek.
„Já mohu hodnotit až závěrečná kola, kdy
jsem mužstvo převzal jako hlavní trenér.
Bohužel se nám nepodařilo sestavit
mužstvo, které by táhlo za jeden provaz,
a v závěru sezony nás už bylo strašně
málo,“ poznamenal k neúspěšnému zápolení Vladimír Krč.
Jen o fous lépe, ale se stejným koncem
dopadla Konice. Tento tým prožil velice
podobnou sezonu té sestupové z divize,
když opět začal velice dobře podzim
a po prvních třech soubojích s nováčky
se vyhříval na čele soutěže, pak už to tak
slavné nebylo a situaci ještě zkomplikovaly
prohrané předehrávky proti Mohelnici „B“
a Klenovicím. Jarní část zahájila Konice
vydřeným bodem na půdě Chválkovic,
který krátce před koncem zajistil navrátilec
do sestavy a klubová ikona Jaromír Rus,
v následujících týdnech už ale radost
přinesly jen výhry proti Dolanům a holickému „béčku“, což bylo málo. Až do posledního kola to sice stačilo na čtrnáctou příčku,
když ani Chválkovice příliš nebodovaly, ale
los byl neúprosný. Zatímco o třech bodech
pro hlavního soupeře nebylo při souboji
dvou olomouckých celků pochyb, Konice
potřebovala uspět v Šumperku, což se jí
nepodařilo. „Sestup je vyústěním všeho.
Potýkali jsme se s množstvím zranění a výpadky formy, neproměňovali jsme šance
a naopak jsme lacino inkasovali. Asi
budeme hrát soutěž s místními a uvidí se...,“
smutně konstatoval hrající asistent konického celku Radek Řehák.
Nejúspěšnější tak byly Kralice na Hané,
byť se ani jim nepodařilo proniknout
do horní poloviny tabulky. Sezonu na
podzim načal v roli kouče Petr Gottwald,
jehož od zimy plnohodnotně nahradil
jeho otec Ivo, a díky vydařenému závěru
z toho bylo deváté místo jen bod za
Mohelnicí „B“ a dva za Želatovicemi.

„Na prvním místě musím být spokojen
s disciplínou kralických hráčů a celého
mužstva, od toho se vše odvíjí. Nejsou tu
vyloženě lepší a horší hráči, ale docházkou
a kolektivismem dosáhli víc než nadstandardním uměním. Jsou tu neproblémoví
hráči a super parta, rád bych pokračoval,“
usmíval se po skončení ročníku spokojený
Ivo Gottwald.
Nejlepší pozice ale byly na hony vzdáleny i Kralicím. Nové Sady pouze třikrát
prohrály a třikrát remizovaly, zbývajících
čtyřiadvacet střetnutí vyhrály a úctyhodný je i počet sto osmi nastřílených
branek, čemuž odpovídá i čelo střelců –
vítězný Tomáš Režný skóroval dvaadvacetkrát, druhý Jan Blaha jednadvacetkrát.
S devítibodovým odstupem skončil také
postupující Šumperk, o dalších pět bodů
méně získalo hlavní překvapení sezony –
TJ Sokol Lázně Velké Losiny.
I.A tøída O KFS, sk. „B“:
Celé trio si pohoršilo

Naprostým suverénem jižnější skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS se stalo
Ústí. Hranická farma neztratila za celou sezonu ani jeden bod, přehrávala
jednoho soupeře za druhým a navrch
přidala prvenství v krajském poháru,
takže se mužstvo opět po roce vrací
zpět do krajského přeboru.
Stejně neotřesitelné bylo i druhé místo
Bělotína, naopak pod ním to byla velká bitva. Dlouhé měsíce hájila třetí místo Lipová,
tu však závěr jara nezastihl v nejlepším
rozpoložení a příliš nebodovala. Bronzová
tak skončila Náměšť, jen o bod méně získaly Beňov s Lipníkem. A před nováčka
soutěže se díky lepší vzájemné bilanci dostaly ještě Čechovice. „Potřebujeme omladit, doplnit, zkvalitnit, abychom mohli
i nadále hrát důstojnou roli v I.A třídě,“ poznamenal k tomu hrající kouč lipovských
Pavel Růžička. Právě on oslaví v září
čtyřicetiny a tuto metu již překonaly opory
Petr Ohlídal Petr Přikryl a Karel Spáčil,
blíží se k ní i Milan Macourek a výrazně
přes třicet let již má i Zdeněk Petržela.
Zcela spokojen nebyl ani jeho kolega
z čechovické střídačky Jaroslav Klimeš.
„Mužstvo mělo výkonnostně na víc. Potenciál tu byl, nepodařilo se ho ale prodat.
Kluci měli na to skončit do třetího místa,
labilními výkony se o to ale připravili,“
pronesl trochu zklamaně.
Žádný jásot nepropukl ani v Mostkovicích, další nováček soutěže si užíval
podzim, po němž z toho bylo osmé místo s jednadvaceti body, jaro ale bylo tristní a potíže se složením sestavy vykrystalizovaly v pouhý osmibodový přírůstek.
Ještě méně se ale dařilo Troubkám
a Dubu nad Moravou, oba týmy míří do
I.B třídy.
I.B tøída O KFS, sk. „A“:
Plumlovu staèilo druhé místo

Byl to velký boj o první místo. Plumlov vstupoval do jara v pozici lídra
a dlouhou dobu si hlídal náskok, byť
se následně začal tenčit. Jenže ztráty
se kupily, hned po sobě přišly remíza
v Tovačově, porážka s Kojetínem „B“
a v Pivíně a vedení bylo nenávratně fuč.
O druhé místo se tým ale strachovat nemusel a nakonec i tato pozice se ukázala
býti tou postupovou.
„Cílem bylo soutěž vyhrát, ale i druhé
místo bude patřit v historii Plumlova
k tomu lepšímu. Třiapadesát bodů a jen
pět porážek je celkem solidní, byť jsme
dvakrát prohráli s Všechovicemi. Asi

jsou tak zaslouženě před námi,“ přemítal
plumlovský trenér Jan Pešek.
Velice dobře se vedlo i Kostelci na Hané.
Ten do poslední chvíle sváděl boj o čtvrté
místo a nakonec ho jen horší vzájemná
bilance posunula až za Brodek u Přerova.
Kvůli stejnému pravidlu se do horní poloviny nakonec nevešly Vrchoslavice, při
stejném bodovém zisku hned tří celků na
tom bylo nejlépe Ústí „B“. Naopak Pivín
se umístil hned za vrchoslavickými zády.
V nejvyrovnanější krajské soutěži se
nejhůře z regionální pětice vedlo Otinovsi, ovšem díky celkem devětadvaceti
bodům stačila i předposlední pozice na
udržení, padaly třinácté celky z jiných skupin. Do okresu tak sestupují jen poslední
Radslavice.
I.B tøída O KFS, sk. „B“:
Hvozd to zvládl

Dramatickou bitvu na čele i na chvostu nabídla geograficky prostřední
ze tří skupin. Vítězství pro sebe uzmul
Lutín, až do úplného závěru se ale
bojovalo o druhé místo. To uhájily
Haňovice, byť i Nové Sady „B“ získaly šestačtyřicet bodů, ve výsledku to
stačilo na průnik do I.A třídy.
Na absolutní špici se dlouho pohyboval
i Protivanov a jednu chvíli dokonce na
jaře vedl, pak ale třikrát v řadě neskóroval
a porážky s Lutínem a Velkou Bystřicí
společně s remízou proti Zvoli znamenaly pokles. Závěrečná výhra proti Babicím zajistila alespoň šesté místo, ale jen
o vzájemný zápas se Zvolí. Na stříbro
chybělo pět bodů.
V lepší polovině se po většinu ročníku
dařilo držet i Jesenci, ovšem konec jara
už moc slavný nebyl, když musel hrát
s trochou nadsázky každý, kdo měl
ruce a nohy. Zisk pouhých tří bodů
v závěrečných osmi utkáních tak vyústil
v pokles až na devátou pozici jen bod
před Babice. Ale bez starostí o záchranu.
„Podzim pro nás byl základ. Nikdo se
nám nezranil a odehráli jsme to solidně.
Ale to jaro, jak už jsem několikrát říkal do
novin, byla katastrofa. Doufám, že se kluci
dají dohromady. Chtěli bychom opět hrát
tuto skupinu, je hodně technická. Hraje
se fotbal odzadu, málo nakopávaných
balonů. Ta prostějovská skupina nám od
samého začátku neseděla, je tam tvrdší
hra,“ zmínil v závěru ročníku hrající kouč
Jesence Petr Tichý starší.
Strachovat se naopak musel Hvozd,
ale i on to ve své druhé krajské sezoně
stejně jako oba okresní nováčci zvládl.
Jaro přineslo velké zlepšení, hned první
souboje totiž přivály výhry nad Doloplazy a Slavonínem, mrzet nakonec
nemusela ani remíza se Šumvaldem.
Doma se totiž hvozdeckým podařilo
zdolat i Velkou Bystřici s Babicemi a díky
ztrátám největších soupeřů bylo jasno.
Bonbónkem pak byla výhra v derby na
půdě Jesence. Padají tak Velký Týnec a již
zmíněný Šumvald.
II. tøída: Nezamyslice
se vrací do kraje

Jediný rok stačil fotbalistům Hané
Nezamyslice, aby si vybojovali zpátky
právo účasti v I.B třídě Olomouckého
KFS, kterou až do svého loňského
sestupu dlouhá léta hráli. Tým
z jihu prostějovského regionu sice
přezimoval na prvním místě pouze
s jednobodovým náskokem, v jarní
části ovšem procházel soutěží dlouho
bez zaváhání, až se jeho náskok ustálil

Tipy Večerníku
a skutečné
umístění:
MSFL
2. 1.SK Prostìjov

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

Mužstvo
TJ Tatran Všechovice
TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“
FC Brodek u Přerova
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Čekyně
TJ Sokol Ústí „B“
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol v Pivíně
1.FC Viktorie Přerov „B“
TJ Sokol Horní Moštěnice

TJ Sokol Tovačov
TJ Otinoves
TJ Sokol Radslavice

neboť si spletly termín a do Brodku
u Prostějova nepřijely.
Uprostřed tabulky se toho oproti
podzimní části sezóny moc nezměnilo,
za pozornost ale stojí citelný pokles
ve Zdětíně a Olšanech u Prostějova,
což vyústilo v pád na dvanáctou
a třináctou příčku. Hlavním štěstím pro
oba mančafty, jež na jaře dohromady
uhrály devatenáct bodů, tak je, že všechny
ohrožené regionální týmy se v I.B třídě
udržely a sestup tak potkal jen Kralice na
Hané „B“, které se už do dalšího ročníku
stejně nepřihlásily.
Právě rezerva Kralic se jako druhý
nováček trápila již na podzim, ale devět
získaných bodů, předposlední post
a jen nepatrná ztráta na týmy před sebou
dávaly naději. Jaro ale nabídlo pouze
čtyři body a divoké skóre 5:34. A to
i proto, že se příchodem Jaroslava Lišky
zvedly Přemyslovice, hned devatenáct
jarních bodů jim zajistilo desáté místo,
když dokázaly čtyřikrát bodovat naplno
a další tři výhry přidat v rozstřelu.
III. tøída: Nìmèice
nedaly šanci

Pozici hlavního favorita druhé
nejvyšší okresní soutěže mužů potvrdily Němčice na Hané. Vedoucí
pozici hájily již po podzimní části, byť
tehdy jen s tříbodovým náskokem
na Vícov. V jarních odvetách však
nepolevily, zvítězily desetkrát v řadě
a jediné zaváhání si nechaly až na
úplně poslední duel, který pojali hráči
v exhibičním duchu.
Opět po roce se do okresního přeboru
vracejí rovněž Otaslavice, v jejichž případě
se to až tolik nečekalo. Vždyť podzim byl
nevýrazný a šestadvacet získaných bodů
se odrazilo na páté pozici a propastné desetibodové ztrátě na druhý Vícov. Právě
tato příčka se nakonec díky vyústění
vyšších soutěží ukázala také postupová
a Otaslavicím se podařilo zafinišovat.
Po domácí porážce s Tištínem se
zdálo, že trumfy má v rukou soupeř,
leč ten následně prohrál v Němčicích
i Protivanově, navíc v posledním kole
ztratil bod ve Výšovicích. I kdyby se tedy
Otaslavicím na závěr nepodařilo bodovat
v Němčicích, nic by se nezměnilo.
Vliv na to vše mělo i jarní klopýtání Vícova, jenž ani zdaleka nebyl tak úspěšný
jako na podzim. K šestatřiceti bodům jich
přidal pouhých osm a nakonec s odstupem skončil čtvrtý. Ani dílčí skóre 12:25
není příliš lichotivé.
Na dalších příčkách se toho moc neudálo,
pouze Ptení neudrželo třetí flek a pro-

padlo se o dvě pozice, stejně tak si lehce
pohoršily Kladky s Protivanovem „B“
a trochu citelněji Čechy pod Kosířem.
Ani jeden z těchto celků se ale nakonec
nemusel obávat sestupu, ten čekal jen
na poslední oddíl soutěže. Bedihošťský
Sokol ukázal stejně jako loni, že na jaře je
mnohem nebezpečnější, k devíti bodům
jich přidal hned dvaadvacet a poskočil ze
čtrnácté až na jedenáctou příčku.
Boj o udržení se tak změnil v duel Pivína
„B“ a Mostkovic „B“. Prvně jmenovaný již
několik kol před koncem deklaroval svůj
zájem dobrovolně se přesunout do IV.
třídy a díky poklidné záchraně mostkovického „áčka“ se mohlo zdát, že právě jeho
rezerva bude mít navrch, jenže proti byla
rozsáhlá marodka a málo dostupných
hráčů v obou mančaftech. Dolů tak
jdou nakonec oba... Tristní závěr sezony
v podání Mostkovic „B“ doložil právě
vzájemný souboj obou celků, jenž byl
ještě před koncem poločasu za stavu 8:0
pro „Turky“ předčasně ukončen kvůli
malému počtu hostujících hráčů.

6. místo
7. místo
11. místo

IV. tøída: Soutìži
kralovala Jiskra

Po roční nedobrovolné internaci
ve fotbalovém pralese našli fotbalisté Jiskry Brodek u Konice správnou
cestu k okamžitému návratu do III.
třídy. Jasně nejlepší byli už na podzim,
v němž ztratili jediný bod za penaltovou
výhru nad Plumlovem „B“, a podobně
zářivá byla v jejich podání i jarní část,
když jediné bezbodové utkání přišlo až
ke konci v Kostelci na Hané.
Už to sice nebyly takové kanonády
a k rovné šedesátce nastřílených branek
jich už přibylo „jen“ třiatřicet, ale
o udržení prvního místa nebylo pochyb. Možná se přece jen trochu projevil
odchod Radima Žondry do nedalekého Horního Štěpánova, byť místo něj
přišla kvalitní náhrada v podobě Radka
Burgeta s Martinem Vlčkem. O celkové dominanci vítězného družstva ale
svědčí i to, že až v posledním kole přišel
právě Žondra o korunu krále střelců,
byť odehrál jen jedenáct z dvaadvaceti střetnutí. Nakonec jej ale předstihl
plumlovský David Trajer.
Nejlépe střílejícím mužstvem se
ovšem nakonec nestal Brodek
u Konice ani Plumlov „B“, tento primát
ukořistilo „béčko“ Kostelce na Hané.
To si hned po své obnově vydobylo
právo postupu do III. třídy, navrch
k tomu přidalo devětadevadesát branek.
A mohla padnout i stovka, to kdyby
přijely k poslednímu souboji Vrahovice
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I.B tøída, sk. „B“:
3. Protivanov
6. Jesenec
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1. Nezamyslice
1. místo
2. Haná Prostìjov
2. místo
3. Vrahovice
5. místo
4. Horní Štìpánov
4. místo
5. Urèice „B“
7. místo
6. Èechovice „B“
8. místo
7. Brodek u Prostìjova 6. místo
8. Skalka
3. místo
9. Zdìtín
12. místo
10. Olšany
13. místo
11. Pøemyslovice
10. místo
12. Smržice
9. místo
13. Držovice
11. místo
14. Kralice na Hané „B“ 14. místo

III. tøída:
1. místo
4. místo
3. místo
2. místo
5. místo
6. místo
8. místo
12. místo
7. místo
10. místo
9. místo
14. místo
11. místo
13. místo

IV. tøída:
1. Brodek u Konice
1. místo
2. Plumlov „B“
4. místo
3. Kostelec na Hané „B“ 2. místo
4. Pavlovice u Kojetína
3. místo
5. Tvorovice
7. místo
6. Brodek u Prostìjova „B“ 5. místo
7. Vrahovice „B“
9. místo
8. Biskupice
8. místo
9. Doloplazy
10. místo
10. Pøemyslovice „B“
6. místo
11. Ivaò
11. místo
12. Želeè
12. místo

Mužstvo
TJ Sigma Lutín
TJ Doubrava Haňovice
FK Nové Sady „B“
SK Velká Bystřice
TJ SK Zvole
SK Protivanov
TJ Sokol Paseka
TJ Sokol Doloplazy
SK Jesenec-Dzbel
TJ Sokol Babice u Šternberka
TJ Sokol Slavonín

FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec
SK Šumvald
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4
4
3
6
3
4
4
6
5
1

5
4
6

P
6
8
8
9
8
10
10
12
11
12
15
13
15
15

S
67:37
66:35
85:50
51:54
40:39
55:36
69:62
53:51
38:47
30:63
51:57
40:54
54:78
26:62

B
50
46
46
45
42
42
40
34
33
32
31
29
25
21

+/(11)
(7)
(7)
(6)
(3)
(3)
(1)
(-5)
(-6)
(-7)
(-8)
(-10)
(-14)
(-18)

Nejlepší støelci soutìže:
23 – J. Pospíšil (Velký Týnec), 18 – Drábek (Doloplazy), 17 – Andrýsek (Nové Sady
„B“), Vojtášek (Paseka), 15 – F. Pospíšil (Protivanov), Kaczmarczyk (Velká Bystřice).

SPORTIKA II. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV

II. tøída:

1. Nìmèice nad Hanou
2. Vícov
3. Tištín
4. Otaslavice
5. Ptení
6. Dobromilice
7. Kladky
8. Èechy pod Kosíøem
9. Výšovice
10. Protivanov „B“
11. Nezamyslice „B“
12. Mostkovice „B“
13. Bedihošť
14. Pivín „B“

B
56
53
39
36
36
35
34
34
34
33
33
31
29
24

16. místo

I.B tøída, sk. „A“:

na sedmi bodech. Na první pozici
nic nezměnila ani porážka na půdě
prostějovské Hané, pouze se snížil
odstup mezi oběma mužstvy.
Po podzimu se zdálo, že největším
konkurentem Nezamyslic budou
Vrahovice, těm se ovšem druhá polovina sezóny vůbec nepovedla.
V závěru první poloviny okresního
přeboru ještě vedly, po úvodních dvou
předehrávkách zaostávaly za vedoucí
příčkou o jediný bod, nakonec se však
propadly až na páté místo, když v tomto
kalendářním roce uhrály jen za jedenáct
zápasů dvě plné a tři penaltové výhry,
k nimž přidaly jednu remízu a pět bezbodových porážek.
Bitvu o prvenství tak až téměř do posledního kola sváděly pouze obě Hané. Ta
prostějovská měla velice pozvolný vstup
do celé sezony, během níž nabrala rozhodující ztrátu. Na jaře naopak téměř
vše vyhrála a nebýt nečekaných porážek
v Držovicích a ve Zdětíně, mohlo být
pořadí na prvním a druhém místě
opačné.
Hned za těmito dvěma favority se objevilo velké překvapení v podobě Skalky.
Po triumfech ve IV. a III. třídě se
nováček soutěže úspěšně popasoval i se
zvýšenou konkurencí a při své historicky
premiérové sezoně v okresním přeboru
si nejmladší okresní oddíl vybojoval pomyslný bronz.
Úspěšný základ se podařilo položit
už na podzim, kdy šestadvacet bodů
znamenalo šesté místo a spoustu klidu do zbytku ročníku, díky výborné
druhé polovině soutěže a zisku plných
pětadvaceti jarních bodů společně
s velkými zaváháními Vrahovic
i Horního Štěpánova to stačilo k tak
výraznému posunu výš.
Ocenění skokan půlroku si ovšem
zaslouží především Držovice. V jejich
podání je sice horší podzim a lepší jaro
s výjimkou loňské sezony pravidlem,
tentokrát to ale byl extrém. Pouhých
pět bodů přesně po polovině kol
svádělo spíše k těžkým depresím než
velkému optimismu, po zimním posílení o kanonýra Martina Lišku ovšem
nastalo období mánie. Vstup do jara
byl ještě takový opatrný, což dokázala
druhá porážka s Přemyslovicemi,
o osudovou ztrátu se ale nejednalo,
neboť mužstvo následně zvládlo všechny
bitvy se svými přímými konkurenty
a dokázalo přidat i několik nečekaných
výsledků. I kdyby tak padalo více mužstev,
na jistotě záchrany by to nic neměnilo.
A to ani přesto, že poslední zápas Držovice
prohrály trochu kuriózně kontumačně,

S
67:33
72:41
48:42
53:44
61:51
62:62
56:58
67:58
45:59
61:68
47:68
48:56
54:69
39:71

FGP STUDIO I.B TØÍDA O KFS,
SKUPINA „B“

I.A tøída, sk. „B“:

Střetnutí Konice (v pruhovaném) a Klenovic budou pokračovat i v následující sezoně, oba celky se nově představí v I.A třídě.

7
5
6

P
6
5
9
10
10
11
10
10
10
11
13
11
13
14

24 – Hladký (Plumlov), Suchánek (Horní Moštěnice), 19 – Zaoral (Přerov „B“),
17 – Preisler (Kostelec), 16 – Móri (Kostelec), Navrátil (Čekyně).

6. Kralice na Hané
9. místo
9. Konice
15. místo
13. Klenovice na Hané 16. místo

1. Plumlov
6. Kostelec na Hané
9. Otinoves
11. Pivín
12. Vrchoslavice

R
2
5
6
6
6
5
7
7
7
6
3

3. místo

Krajský pøebor

5. Èechovice
6. Lipová
7. Mostkovice

V
18
16
11
10
10
10
9
9
9
9
10
8
8
6

Nejlepší støelci soutìže:

Divize „E“
13. Urèice

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

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

Mužstvo
TJ Haná Nezamyslice
TJ Haná Prostějov
FK Skalka2011
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Smržice
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Držovice

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

TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Olšany
FC Kralice na Hané „B“

V
18
17
16
15
12
13
11
11
9
7
8
7
7
3

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

3
3
3

P
3
5
8
7
6
10
9
11
13
14
16
16
16
20

S
72:24
69:30
65:53
73:34
66:41
52:54
64:60
57:50
54:75
40:61
41:69
49:77
35:61
19:67

B
61
58
51
50
48
45
42
39
32
29
27
25
24
13

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

1
0
1

+/(20)
(16)
(11)
(10)
(5)
(3)
(0)
(-2)
(-8)
(-13)
(-13)
(-15)
(-15)
(-27)

Nejlepší støelci soutìže:
21 – Nakládal (Čechovice „B“), 19 – Klimeš (Horní Štěpánov), Studený(Vrahovice), 16 – P. Zapletal (Určice „B“), Zdráhal (Zdětín).

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Tištín
TJ Sokol Vícov
FC Ptení
FC Dobromilice
FK Výšovice
TJ Sokol Kladky
TJ Haná Nezamyslice„B“
TJ Sokol Protivanov„B“
Sokol Bedihošť

TJ Sokol Čechy pod Kosířem
TJ Sokol v Pivíně „B“
TJ Sokol Mostkovice „B“

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

V
20
15
13
11
11
12
9
10
8
10
8
9
7
5

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

3
5
6

P
2
6
7
8
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15

S
58:24
65:38
54:43
58:35
41:37
63:53
46:40
65:63
48:63
53:66
57:78
64:85
56:78
49:74

B
67
51
47
44
43
40
37
36
34
33
31
30
28
25

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

0
2
4

+/(25)
(11)
(6)
(1)
(-1)
(0)
(-6)
(-5)
(-9)
(-6)
(-10)
(-9)
(-13)
(-18)

Nejlepší støelci soutìže:

vysvětlivky: číslo vlevo značí zimní
tip, vpravo je skutečné umístění

22 – Navrátil (Kladky), Štěpánek (Vícov), 19 – Kaláb (Otaslavice), 17 – Hruba
(Němčice), Musil (Bedihošť).

„B“ a místo kontumační výhry 3:0 se
o skóre rozhodovalo přímo na hřišti.
Díky množství změn ve vyšších třídách
je ale i v letošním roce postupových pozic
mnohem víc, mimo Brodku u Konice
a Kostelce na Hané „B“ se tak mohou radovat i v Pavlovicích a Plumlovu „B“, pro
toto duo stejně jako pro vítěze platí, že si
po loňském sestupu ihned vybojovalo
právo návratu do III. třídy.
Další týmy už nabraly poměrně výraznou
ztrátu. Nejvíce - o tři pozice - si pohoršily
Vrahovice „B“, o dvě místa klesly Tvorovice. Naopak právě o dvě místa si polepšil
nakonec pátý Brodek u Prostějova „B“.
Závěrečné trio zůstalo beze změny, pouze
s tím rozdílem, že poslední Želeč se
přece jen dočkala výhry, když zdolala
předposlední Ivaň.

IV. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
TJ Jiskra Brodek u Konice
FC Kostelec na Hané „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Plumlov„B“
TJ Sokol Brodek u PV „B“
TJ Sokol Přemyslovice
Sokol Tvorovice
TJ Biskupice
TJ Sokol Vrahovice„B“
FC Morávia Doloplazy
TJ Sokol Ivaň

TJ Želeč

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

V
19
16
15
14
11
10
9
9
9
5
2
1

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

1

P
1
4
3
5
8
10
11
12
12
15
19
20

S
93:19
99:29
77:33
72:40
63:57
41:37
52:42
51:62
53:79
34:76
17:89
23:112

B
61
51
50
47
38
33
30
29
29
17
7
4

PK
2
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0

0

+/(26)
(17)
(16)
(12)
(3)
(-1)
(-4)
(-5)
(-5)
(-16)
(-26)
(-29)

Nejlepší støelci soutìže:
22 – Trajer (Plumlov „B“), 21 – Žondra (Brodek u Konice), 18 – Merta(Kostelec na Hané „B“), 17 Svoboda (Pavlovice), 16 – Bureš (Brodek u Prostějova „B“).
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Fotbal Extra - 1. díl
MSDD SK. "E"
- STARŠÍ DOROST

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

Mužstvo
Uničov
Hranice
Přerov
Krnov
Havířov
Jeseník
Valašské Meziříčí
Nový Jičín
Frýdlant
Vsetín
Šumperk B
Slavia Opava
Čechovice
Vítkovice B
Zábřeh

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
24
23
19
17
17
17
13
12
9
9
7
8
6
5
4

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

1
3
3
3

P
3
4
6
8
9
9
13
14
14
15
16
19
19
20
21

S
117: 38
85: 27
92: 35
96: 57
98: 58
89: 69
67: 68
41: 54
75: 86
40: 68
53: 94
41: 65
40:117
49: 92
34: 89

B
73
70
60
54
53
53
41
38
32
31
26
25
21
18
15

+/(31)
(28)
(18)
(12)
(11)
(11)
(-1)
(-4)
(-10)
(-11)
(-16)
(-17)
(-21)
(-24)
(-27)

S
105: 12
97: 11
84: 52
104: 43
84: 40
67: 49
61: 72
70: 76
62: 96
54: 73
54: 67
46: 75
40:126
34: 91
28:107

B
77
72
57
55
50
48
39
39
35
34
33
25
19
19
5

+/(35)
(30)
(15)
(13)
(8)
(6)
(-3)
(-3)
(-7)
(-8)
(-9)
(-17)
(-23)
(-23)
(-37)

MSDD SK. "E"
- MLADŠÍ DOROST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mužstvo
Přerov
Hranice
Vítkovice B
Valašské Meziříčí
Šumperk B
Uničov
Krnov
Jeseník
Frýdlant
Zábřeh
Nový Jičín
Vsetín
Havířov
Slavia Opava
Čechovice

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
25
23
17
17
15
15
12
12
11
11
10
7
6
5
1

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

4
1
4
2

P
1
2
5
7
8
10
13
13
15
16
15
17
21
19
25

RELAX CENTRUM KRAJSKÝ PØEBOR
- DOROST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Zubr Přerov
Určice
Mohelnice
Velké Losiny
Černovír
Opatovice
Chválkovice
Nemilany
Velký Týnec
Šternberk "A"
Nové Sady

Kostelec
Konice
Litovel

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

V
21
20
20
15
14
13
10
10
9
9
8
8
5
1

R
2
2
0
3
6
2
3
2
3
3
5

5
1
1

P
3
4
6
8
6
11
13
14
14
14
13
13
20
24

S
91: 29
139: 50
85: 35
87: 52
73: 39
78: 76
88: 55
68: 66
58: 64
63: 75
69: 62
77: 98
46:140
17:198

B
65
62
60
48
48
41
33
32
30
30
29
29
16
4

+/(26)
(23)
(21)
(9)
(9)
(2)
(-6)
(-7)
(-9)
(-9)
(-10)
(-10)
(-23)
(-35)

B
75
59
59
50
40
39
38
36
30
29
28
26
19
0

+/( 36)
( 20)
( 20)
( 11)
( 1)
( 0)
( -1)
( -3)
( -9)
(-10)
(-11)
(-13)
(-20)
(-39)

B
67
64
61
60
51
50
39
37
27
21
17
15
12
7

+/(28)
(25)
(22)
(21)
(12)
(11)
(0)
(-2)
(-12)
(-18)
(-22)
(-24)
(-27)
(-32)

LION SPORT KRAJSKÁ SOUTÌŽ
- DOROST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Lipník
Chomoutov
Želatovice
Smržice
Doloplazy
Slatinice
Tovačov
Hustopeče
Protivanov
Brodek u Př.
Němčice nad H.

Náměšť
Kojetín-Koválovice
Šternberk "B"

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

V
25
19
19
16
12
12
12
12
9
9
8
8
5
0

R
0
2
2
2
4
3
2
0
3
2
4

2
4
0

P
1
5
5
8
10
11
12
14
14
15
14
16
17
26

S
117: 20
89: 28
109: 47
82: 50
88: 55
77: 58
61: 53
65: 61
54: 63
75: 93
52: 76
51: 77
63:103
16:221

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR
- STARŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Čechovice
Jeseník
Černovír
Nové Sady
Konice
Mohelnice
Kozlovice
Lipník
Zábřeh
Slavonín
Velké Losiny

Brodek u Přerova
Želatovice
Šternberk

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

V
21
21
20
18
16
16
12
12
8
6
5
4
3
2

R
4
1
1
6
3
2
3
1
3
3
2

3
3
1

P
1
4
5
2
7
8
11
13
15
17
19
19
20
23

S
132: 19
129: 22
129: 29
94: 22
62: 39
135: 36
54: 59
72: 83
61: 72
27: 94
32:116
27: 86
21:136
24:186

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR
- MLADŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Jeseník
Zábřeh
Želatovice
Kozlovice
Čechovice
Mohelnice
Šternberk
Černovír
Nové Sady
Slavonín
Konice

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

V
21
18
18
17
16
16
12
11
9
9
6

R
0
3
2
3
3
0
2
3
7
3
5

P
5
5
6
6
7
10
12
12
10
14
15

S
136: 53
106: 52
113: 62
108: 52
101: 58
104: 57
92: 96
89: 88
54: 51
73: 92
44:101

B
63
57
56
54
51
48
38
36
34
30
23

+/(24)
(18)
(17)
(15)
(12)
(9)
(-1)
(-3)
(-5)
(-9)
(-16)

Lipník
Brodek u Přerova
Velké Losiny

26
26
26

6
4
2

2
0
1

18
22
23

71:134
45:153
38:125

20
12
7

(-19)
(-27)
(-32)

JAKÉ BYLO FOTBALOVÉ JARO

aneb

mládežnické soutìže 2014/2015 v kostce

Čechovice zářily v žácích, Určice v dorostu
Velmi dobře si vedli také dorostenci Smržic a starší žáci Konice
Vedle mužských soutěží je od poloviny června dohráno i na mládežnických trávnících.
A zde se naopak regionálním zástupcům velmi dařilo. Při tomto ohlédnutí ponecháváme
stranou výběry 1.SK Prostějov, které přijdou
na řadu v příštím čísle, také další oddíly se ale
mají čím chlubit. Čechovice obstály v dorostenecké divizní premiéře a navrch ovládly
krajský přebor starších žáků, stejná soutěž
dorostu se jen o fous nestala kořistí Určic.
V nižší třídě patřily mezi nejlepší Smržice
a soupeření žáků vyšlo rovněž konickému
Sokolu. Okresní klání byly chudé na účastníky a nejvíce to pocítili dorostenci i žáci
v nově vzniklém soupeření 7+1. V těch hlavních bitvách slavil dorost Nezamyslic, starší Okresním přeborníkem se mezi dorostenci staly Nezamyslice.
Foto: TJ Haná Nezamyslice
žáci Hané Prostějov a mladší žáci Němčic deklasovaly 7:1. Poslední skončil bez bodu Šternberk osmi dalšími mančafty pohrávala a v průměru sázela
nad Hanou.
„B“, který postavil mužstvo složené z výrazně mladších jedenáct a půl branky na zápas. Není tak divu, že kráMSDD:
Èechovice premiéru zvládly

Před rokem se čechovickým dorostencům podařilo
dosáhnout historického úspěchu v podobě triumfu
v krajském přeboru. Následovalo využití práva na postup výš a první porovnání s divizními soupeři. U týmu
i nadále pokračoval úspěšný trenér Jaroslav Liška a hned
v prvním utkání proti Novému Jičínu se dočkal s hráči
vítězství. Bodů nakonec bylo v podzimní části čtrnáct,
jaro už přineslo jen sedm přírůstků v podobě výher nad
Vítkovicemi „B“ a Šumperkem „B“, k nimž se přidala
ještě remíza s Krnovem. Znamenalo to tak pokles o dvě
pozice, ale záchranu i pro další ročník.
Mladší dorostenci se také srovnávali s větší konkurencí a
mnohem obtížnější soutěží, získali spoustu zkušeností a
alespoň pět bodů. Všechny z nich se zrodily na podzim
a postaraly se o to výhra nad Uničovem a remízy s Vítkovicemi „B“ a Krnovem. Je tak z toho poslední místo
s velkým odstupem, ale oproti krajskému přeboru žáků
to byl velký skok.
Starší kategorii vládl Uničov před Hranicemi a na chvostu se umístil Zábřeh s rezervou Vítkovic, u mladších dorostenců patřila špice Přerovu a Hranicím.
KP dorostu:
Urèice bojovaly o prvenství

Ve šlépějích Čechovic se letos vydaly Určice. Zdobil je
smrtící útok, jenž vyprodukoval téměř sto čtyřicet branek, tedy více než pět na zápas. Není tak překvapením,
že nejúspěšnějším střelcem se hned s jednapadesáti
zápisy stal Patrik Zapletal, mimo jiné jeden z nejlepších
kanonýrů tohoto ročníku okresního přeboru mužů.
Ani jeho příspěvek však nakonec k prvenství nestačil. Úspěšnější byl přerovský Zubr. Po podzimu měl
k dobru šest bodů, v závěru té jarní se oba celky úplně
srovnaly. Rozhodlo vzájemné střetnutí, to v první půlce
soutěže vyznělo 3:2 pro Přerovské, v odvetě se radovali
v poměru 2:0. Bylo tak z toho druhé místo dva body
před třetí Mohelnicí.
Další regionální zástupci už tak úspěšní nebyli. Kostelci
na Hané se sice podařilo v předposledním kole zdolat
právě vítězný Přerov, přidal k tomu už ale jen šest výher
a pět remíz, což nestačilo na lepší než dvanácté místo,
byť jen bod od devátého Velkého Týnce a čtyři body od
sedmých Chválkovic.
To ztráta Konice už byla mnohem výraznější. Ani jeden
jarní bod, v celkové bilanci divoké skóre 46:140, z předposlední pozice hned třináctibodová ztráta na dvanáctý
Kostelec, ale také dvanáctibodový náskok na slabou Litovel. Ta uhrála jen čtyři body a málem pokořila hranici
dvou set obdržených branek.
I. tøída dorostu:
Nadchly ètvrté Smržice

Jasným panovníkem krajské dorostenecké soutěže
se stali hráči Lipníku nad Bečvou, kteří za celou sezonu ztratili jen tři body po jarní prohře 0:1 s Doloplazy.
S velkým odstupem skončil druhý Chomoutov, jenž
přetlačil třetí Želatovice. A hned za nimi se s výrazně
aktivním skóre umístily Smržice. Čtvrté byly již po podzimu a tuto pozici udržely, byť jejich ztráta na nejlepší
narostla. Ale i náskok na ostatní byl značný, mimo jiné
také díky podzimní i jarní sérii čtyř výher v řadě.
Těsně za středem tabulky skončil devátý Protivanov,
jenž k sedmnácti podzimním přidal třináct jarních
bodů. Udržel si tak svou pozici a zvládl nejúspěšněji přetahovanou celkem čtyř mužstev o tuto pozici.
Jen dva body zpět zůstaly jedenácté Němčice, jejich
ztráta se vytvořila právě na jaře, byť právě Protivanov

hráčů, protože se v kraji nehraje žádná soutěž mladších lem kanonýrů se stal Alexandr Hangurbadžo s plnými
dvaasedmdesáti góly.
dorostenců.
Hlavní boje tak probíhaly o další pozice. Druhé nakonec o jediný bod skončily Určice, když až v posledním
KP žákù: Vládly Èechovice,
kole předstihly Plumlov. Stejně napínavý byl souboj
mezi nejlepšími i Konice
mezi čtvrtými Kralicemi a pátým Pivínem, bodovat se
Velkého úspěchu dosáhlo žákovské mužstvo čecho- nakonec nepodařilo jen Protivanovu.
vického Sokola. Rok po titulu svých starších kolegů
v krajském přeboru dorostu a krátce před oslavami
OP mladších žákù:
sedmdesátin fotbalového oddílu dokázali triumfovat
Nìmèice nezaváhaly
v celém krajském přeboru žáků.
Po podzimu byly Čechovice druhé o dva body za Jese- Stejně suverénní jako Haná Prostějov v kategorii starníkem. Právě jeho hráči však na jaře hned třikrát prohráli, ších žáků byly rovněž Němčice nad Hanou mezi jejich
mimo jiné i v souboji s Čechovicemi, a z prvního místa mladšími kolegy. Podařilo se jim vyhrát všech osmnáct
se museli poroučet. To tým ze západní části Prostějova střetnutí, nastřílely sto sedmdesát branek a inkasovaly
ve zbytku soutěže vyhrál vše kromě remízového duelu jich méně než deset. Pořadí střelců ale bylo mnohem
s Kozlovicemi a stal se celkovým vítězem, když se mohl vyrovnanější, v Němčicích se totiž našlo hned kvarteto
opřít o nejlepší obranu a po Mohelnici i o nejlepší útok. kanonýrů, z nichž se každý trefil alespoň dvacetkrát.
Klubu se dařilo i v mladších žácích, lepší byly jen Jeseník, Naprostým králem se stal se třiačtyřiceti zásahy Tomáš
Zábřeh, Želatovice a Kozlovice, hned poté následovaly Kromka, jen o tři trefy méně zaznamenal Adam Vičar
z Brodku u Konice.
s pokořenou metou sta branek Čechovice.
Spokojenost mohla zavládnout také v Konici. Mezi Pro druhé místo si s jistotou dokráčeli žáci Kostelce, ti
mladšími žáky to ještě taková hitparáda nebyla a tři- prohráli jen s Němčicemi. Napínavou bitvu o třetí flek
advacet bodů vyneslo jedenáctou pozici s výrazným svedly Čechovice „B“, Brodek u Prostějova a Brodek
odstupem na horní polovinu tabulky, to starší žáci se u Konice, dále to byly duely mezi Pivínem a Držovistaly nejlepším konickým družstvem ročníku. Šestnáct cemi o šesté a Výšovicemi a Kralicemi o osmé místo.
výher, celkově jednapadesát bodů a plusové skóre se Poslední skončily Smržice, jimž se alespoň jednou poodrazilo na páté pozici těsně před šestou Mohelnicí. dařilo zvítězit, když si na podzim poradily s Kralicemi
A to ještě mohlo být i lépe, po podzimu byla Konice v poměru 7:2.
čtvrtá jen tři body za tehdy druhými Čechovicemi. Na
konci to bylo devět bodů na čtvrté Nové Sady.
OP žákù 7+1: Nová soutìž
„U starších žáků jsem naprosto spokojen, u mladších
pro Brodek u Prostìjova
jsem si myslel, že máme na polovinu tabulky, což se
nepovedlo. Ale byly tam objektivní příčiny, kdy se hrá- Premiéru na okresní úrovni si v uplynulém ročníku odči posouvali na jaře hodně do starších a pak už neměli bylo žákovské soupeření 7+1. Po celý rok se mezi sebou
tolik sil za mladší výběr. Těší mě však jiné věci, a to herní nakonec utkávaly jen čtyři celky, jasně nejlepší z nich byl
stránka. Oba týmy předváděly velmi pěkný fotbal a cel- Brodek u Prostějova. Ten šel od výhry k výhře a jedinkově se jedná o velmi dobrou partu poctivců, se který- krát se neradoval na podzim v Bedihošti, kde padl 2:4.
mi se dobře pracuje,“ liboval si konický trenér Miloslav Právě Bedihošť skončila s vyrovnanou bilancí na druhé
Fajstl, jenž se s bývalým gólmanem Jiřím Rypem v roli pozici, třetí pozici pro sebe o tři body před Přemyslovicemi vybojovaly Klenovice, které právě díky této soutěži
vedoucího týmu ujal obou výběrů.
Opírat se mohl také o hráče na střídavé starty z Brod- splnily podmínku o počtu mládežnických mužstev plaku u Konice a Přemyslovic a jen slova uznání měl také tící pro účastníky krajského přeboru mužů.
na rodiče a vedení oddílu. „Speciálně chci za podporu
poděkovat pánům Nehanskému, Kaprálovi a Štafovi,
OP starších pøípravek:
z hráčů doufám, že ještě uslyšíme o všech. Jarda VéKostelec válel
voda je podle mě nejlepší gólman soutěže, dále za
zmínku stojí Martin Paš, David Štugel, Štěpán Klemsa V této věkové kategorii jde především o to, aby se děti
a z mladších pak určitě Lukáš Ryp, Adam Ošlejšek, Filip fotbalem bavily, a výsledky jsou až druhořadé, přesto
Kučera, Ondřej Janeček, Michal Zapletal,“ vyjmenoval pro naplnění informační povinnosti platí, že okresnímu
Fajstl hlavní osobnosti s tím, že přípravu zahájí v pondělí přeboru starších přípravek suverénně kraloval Kostelec,
20. července a kromě tří tréninků týdně v domácích jehož mladí fotbalisté vyhráli všech devatenáct střetnutí
a dosáhli na magické číslo 222 nastřílených branek.
podmínkách se uskuteční i tradiční soustředění.
Výrazně se dařilo i Němčicím a Hané Prostějov, do
horní poloviny se vešly ještě Konice s Nezamyslicemi
OP dorostu:
a přesně uprostřed jedenáctičlenné tabulky se nacházejí
Nejlepší byla „Nezátka“
Mostkovice. Ty za sebou těsně nechaly Určice a Olšany,
Pouze pět účastníků měla v letošní sezoně okresní do- závěrečné trio tvoří 1.SK Prostějov, Lipová a Klenovice
rostenecká soutěž. Velice skromné osazenstvo sehrálo na Hané.
proti sobě celkem šestnáct soubojů, z nichž si nejlépe
vedly Nezamyslice. Ty tak po okresním přeboru mužů
OP mladších pøípravek: Nejlepší
vládly i této mládežnické kategorii. O druhé místo to byl
byly Kostelec a Mostkovice
trochu větší boj, který dopadl lépe pro Brodek u Prostějova, za třetím Pivínem pak skončily ještě Plumlov Dvě skupiny po osmi utvořili před letošní sezonou
účastníci okresního přeboru mladších přípravek. Ve
s Kralicemi na Hané.
skupině „A“ se z těsného prvenství mohly radovat děti
Kostelce na Hané, hned za nimi se umístili fotbalisté
OP žákù:
1.SK Prostějov „A“ a Olšan. V „béčku“ to tak dramatické
Haná Prostìjov koncertovala
nebylo, zde skončily první Mostkovice, které ve čtrnácti
Maximální počet bodů, jen dvě inkasované branky zápasech hned třináctkrát zvítězily a k tomu jednou rea téměř dvě stovky úspěšných zásahů do sítí soupeřů. mizovaly. Druhé skončily Nezamyslice a třetí o bod zpět
Haná Prostějov si v okresní žákovské soutěži se všemi Čechovice.

Pondělí 22. června 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

OKRESNÍ PØEBOR
DOROSTU
1.
2.
3.
4.
5.

Mužstvo
Haná Nezamyslice
Sokol Brodek u PV
Sokol v Pivíně
Sokol Plumlov
FC Kralice

Z
16
16
16
16
16

V
10
8
7
4
4

R
2
3
4
3
2

P
4
5
5
9
10

S
39: 19
35: 27
41: 35
31: 45
23: 43

B
33
28
26
18
15

PK
1
1
1
3
1

+/(8)
(3)
(1)
(-9)
(-10)

OKRESNÍ PØEBOR
ŽÁKÙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mužstvo
Haná Prostějov
Sokol Určice
Sokol Plumlov
FC Kralice
Sokol v Pivíně
Jiskra Brodek u Konice
FC Hvozd
FC Dobromilice
Sokol Protivanov

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
16
10
10
9
8
7
4
2
0

R
0
2
2
0
1
1
4
2
0

P
0
4
4
7
7
8
8
12
16

S
182: 2
77: 26
44: 29
59: 51
38: 38
42: 54
33: 50
24:105
6:150

B
48
33
32
27
26
23
19
8
0

PK
0
1
0
0
1
1
3
0
0

+/(24)
(8)
(8)
(3)
(1)
(-2)
(-8)
(-16)
(-24)

2K CONSULTIN
- OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ
Mužstvo
1. FK Němčice
2. FC Kostelec na Hané
3. Sokol Čechovice B
4. Sokol Brodek u PV
5. Jiskra Brodek u Konice
6. Sokol v Pivíně
7. Sokol Držovice
8. FK Výšovice
9. FC Kralice
10. Smržice

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
18
13
12
10
9
6
5
3
2
1

R
0
3
1
4
3
3
3
2
3
0

P
0
2
5
4
6
9
10
13
13
17

S
170: 7
111: 20
69: 33
66: 53
111: 46
30: 52
42: 54
34:103
32:165
22:154

B
54
43
38
36
32
22
20
12
10
3

PK
0
1
1
2
2
1
2
1
1
0

+/(27)
(15)
(10)
(7)
(3)
(-6)
(-9)
(-16)
(-18)
(-24)

B
33
18
12
9

PK
0
0
0
0

+/(15)
(0)
(-6)
(-9)

OKRESNÍ PØEBOR
ŽÁKÙ 7+1
1.
2.
3.
4.

Mužstvo
Sokol Brodek u PV
Sokol Bedihošť
Sokol Klenovice
Sokol Přemyslovice

Z
12
12
12
12

V
11
6
4
3

R
0
0
0
0

P
1
6
8
9

S
79: 13
35: 41
23: 61
31: 53

Mužstvo
FC Kostelec na Hané
FK Němčice
Haná Prostějov
Sokol Konice
Haná Nezamyslice
Sokol Mostkovice
Sokol Určice
Sokol Olšany
1.SK Prostějov
SK Lipová
Sokol Klenovice

Z
19
19
20
18
20
18
20
18
18
20
20

V
19
15
14
12
10
8
8
8
5
1
0

R
0
1
1
1
2
1
0
0
1
2
1

P
0
3
5
5
8
9
12
10
12
17
19

S
222: 27
153: 46
146: 51
133: 76
105: 77
88: 81
89:103
67: 85
70:127
48:198
22:272

B
57
46
43
37
32
25
24
24
16
5
1

+/(48)
(34)
(19)
(-5)
(8)
(-2)
(-24)
(-15)
(-11)
(-55)
(-2)

B
39
37
30
18
15
13
12
0

+/(9)
(19)
(30)
(-6)
(-15)
(-5)
(6)
(-39)

B
40
32
31
17
16
15
6
5

+/(16)
(26)
(13)
(-7)
(-26)
(-9)
(-24)
(5)

OKRESNÍ PØÍPRAVKA
MLADŠÍ SK. A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
FC Kostelec na Hané
1.SK Prostějov A
Sokol Olšany
Smržice
1.SK Prostějov B
Haná Prostějov A
FC Kralice
FKM Konice

Z
14
15
14
13
13
14
14
13

V
13
12
10
6
5
4
4
0

R
0
1
0
0
0
1
0
0

P
1
2
4
7
8
9
10
13

S
145: 61
140: 74
107: 50
70: 90
70:111
70: 84
73:104
36:137

OKRESNÍ PØÍPRAVKA
MLADŠÍ SK. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Sokol Mostkovice
Haná Nezamyslice
Sokol Čechovice
Haná Prostějov B
1.SK Prostějov C
Sokol Určice
Sokol Klenovice
FK Němčice

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
10
10
5
5
4
2
1

R
1
2
1
2
1
3
0
2

P
0
2
3
7
8
7
12
11

S
189: 35
119: 56
152: 65
74:106
74:130
66: 87
55:191
70:129

Klenovice mají
nového trenéra!

KLENOVICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Po dobrovolném konci
Petra Navrátila převzal ve druhé
polovině jarní části klenovické
mužstvo Vladimír Krč. Někdejší
gólman působil u týmu původně
v asistentské pozici a následně tedy
dokoučoval první a zatím jedinou
sezonu v krajském přeboru. Po sestupu do I.A třídy Olomouckého
KFS ovšem u týmu nezůstal. Jeho
nástupcem se stal Vladimír Horák,
dosavadní trenér rezervy Kralic
na Hané „B“, která od nové sezony
v okresních soutěžích nepokračuje.
„V našem hledáčku byl už od zimy
a věříme, že pod ním bude hrát většina
ze současných hráčů. Jednání stále pro-

jsme dohodnuti,“ prozradil F. Jura
PROSTĚJOV Podle aktuální situace vše nasvědčuje tomu, že příliš
změn v kádru třetího týmu MSFL
1.SK Prostějov by do příštího
ligového ročníku být nemělo.
Kromě již dříve avizovaných opor
Bureše a Zelenky by měli zůstat
i oba „Zbrojováci“ Karel Kroupa
a Martin Sus.
„S oběma hráči jsme dohodnuti
na podmínkách, počátkem týdne
ještě budeme dolaďovat administrativní detaily s mateřskou Zbro-

jovkou,“ informoval Večerník
těsně před uzávěrkou tohoto
vydání František Jura, generální sportovní manažer a trenér
„A“ týmu 1.SK Prostějov.
Základní osa týmu složená ze
zkušených borců by proto měla
zůstat pohromadě. Změní se tedy
v „eskáčku“ vůbec něco? „Do
přípravy kromě našich dorostenců
pravděpodobně zasáhne ještě jedna nová tvář, ale zatím nemáme nic
potvrzeného,“ avizoval Jura.

I tak je samozřejmě testování jedna
věc, zařazení do kádru věc druhá. Na
konkrétní změny si tedy prostějovští
fanoušci ještě chvíli počkají. (tok)

UŽ PØÍŠTÌ: pøipravujeme

VELKÝ SUMÁŘ
OHLÉDNUTÍ
za sezónou 2014-2015
v podání všech týmů
1.SK Prostějov!

Dolany chybovaly, Konici to ale nezachrání
zjistili jsme
DOLANY, PROSTĚJOV V uplynulých dnech se začalo mezi fotbalovými příznivci spekulovat, že
by to s pádem Konice do I.A třídy
Olomouckého KFS nemuselo být
definitivní, neboť Dolanům hrozí
kontumace kvůli startům brankáře Lukáše Chlandy, který neměl
mít řádně zaplacené členské příspěvky. Jak Večerník zjistil, realita
je ale trochu odlišná a konečná
tabulka krajského přeboru mužů

se s největší pravděpodobností
měnit nebude.
„V tuto chvíli neevidujeme žádný
podnět, takže soutěže byly uzavřeny a o ničem nevím,“ pokrčil
rameny krajský fotbalový sekretář
Pavel Peřina.
Světlo do celé problematiky tak
vnesl sekretář FC Dolany Ivo Macharáček. „Příspěvky měl zaplacené
už před začátkem soutěže, ale až do
konce dubna nebyla platba spárovaná. Možná v době do 24. dubna chytal, my jsme ale stejně všechno prohráli, takže bychom o žádné body
nepřišli,“ oddechl si.

Kdyby v klubu na administrativní pochybení přišli až o několik týdnů později, nastal by problém, Dolany totiž
svých sedm bodů získaly až od poloviny května proti Klenovicím, Chválkovicím a Želatovicím. Stačilo totiž mít
jen o tři body méně a následoval by
pokles na patnáctou pozici.
Funkcionáře ale zachránila startující
elektronizace. „Díky chystané fotbalové revoluci jsem k hráči chtěl vložit
fotku, ale objevil se mi červeně, že je
nezaplacen. Díky tomu jsme zjistili, že
nastal problém se spárováním a do jednoho dne bylo vše v pořádku,“ vysvětlil
Macharáček celou anabázi.
(jim)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 10. èervna 2015 rozhodla:

OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍ PØÍPRAVKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eskáčko: „S Kroupou a Susem

bíhají a mění se každým dnem, jádro
snad ale zůstane. Gólmanskou jedničkou bude i nadále Kuba Polák a chceme
stavět na našich kmenových hráčích
a těch, kteří tu už dlouho hostují,“ představil aktuální situaci i vize předseda klenovického Sokola Stanislav Cetkovský.
Jistý je zatím jen odchod Tomáše
Lakomého, jenž hostoval z 1.SK
Prostějov, stejně tak se nevrátí Miroslav Rec, který naposledy hostoval
v Konici a nyní by si rád vyzkoušel
jihomoravský krajský přebor. „Letní
přípravu zahájíme v úterý čtrbnáctého července a věřím, že se nám to
do té doby podaří dobře složit. Šanci
dostanou i naši mladíci, kteří hostují
v pivínském dorostu,“ nastínil. (jim)

1. Odehráno:
II. třída 26. kolo bez závad, až na utkání Sokol Brodek u PV – Sokol Držovice, hosté se k utkání nedostavili.
III. třída 26. kolo bez závad, až na utkání TJ Sokol v Pivíně „B“ – TJ Sokol Mostkovice „B“, utkání ukončeno
v 36. minutě za stavu 8:0 pro nízký počet hráčů hostí. IV. třída 22. kolo bez závad, až na utkání TJ FC Kostelec
na Hané „B“ – TJ Sokol Vrahovice „B“, hosté se k utkání nedostavili. Dorost: 18. kolo bez závad. Starší žáci
16. kolo bez závad, až na utkání Haná Prostějov – Sokol Plumlov, hosté se k utkání nedostavili. Mladší žáci
16. kolo bez závad, až na utkání Sokol Brodek u PV – TJ Smržice, hosté se k utkání nedostavili. Žáci 7+1 11.
kolo – dodatečně schváleno TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Brodek u PV 3:10. Starší přípravky bez závad.
Mladší přípravky bez závad.
2. Nehlášené výsledky:
II. třída Haná Nezamyslice –Sokol Vrahovice dle článku 23. odst 2 pokuta sto korun. Okresní přebor dorostu
Haná Nezamyslice – Sokol v Pivíně dle čl.23 odst. 2 pokuta padesát korun. Okresní přebor žáků FC Dobromilice – FC Kralice na Hané dle čl.23 odst. 2 pokuta padesát korun.
3. Nedostavení se k utkání a nedohrané zápasy:
II. třída: Sokol Brodek u PV – Sokol Držovice, hosté se k utkání nedostavili. Utkání se kontumuje 3:0 a 3 body
ve prospěch Sokola Brodek u PV. STK dle čl. 23 odst. 9 uděluje Sokolu Držovice pokutu 5 000 korun (platí se
svazu), dále 1 000 korun a prokazatelné náklady na rozhodčího (platí se soupeři).
III. třída: TJ Sokol v Pivíně „B“ – TJ Sokol Mostkovice „B“, pro nedostatek hráčů TJ Sokol Mostkovice „B“
kontumace. Ponechán výsledek dosažený na hřišti 8:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol v Pivíně „B“. STK dle čl.
23 odst. 14 uděluje TJ Sokol Mostkovice „B“ pokutu 500 korun (platí se svazu).
IV. třída: TJ FC Kostelec na Hané „B“ – TJ Sokol Vrahovice „B“, hosté se k utkání nedostavili. Utkání kontumace 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kostelec na Hané „B“. STK dle čl. 23 odst. 9 uděluje TJ Sokol
Vrahovice „B“ pokutu 5 000 korun (platí se svazu), dále 1 000 korun a prokazatelné náklady na rozhodčího
(platí se soupeři).
Starší žáci: Haná Prostějov – Sokol Plumlov, nehráno pro nedostatek hráčů Sokola Plumlov. Kontumace 3:0
a 3 body ve prospěch Hané Prostějov. STK od pokuty upouští.
Mladší žáci: Sokol Brodek u PV – TJ Smržice, nehráno pro nedostatek hráčů TJ Smržice. Kontumace 3:0
a 3 body ve prospěch Sokola Brodek u PV. STK od pokuty upouští.
4. Nečinní hráči:
STK uděluje dle článku 8 pokutu 400 korun hráčům Piňos Radek (Sokol Brodek u PV, ID 87100099), Fialka
Vladimír (Haná Nezamyslice, ID 80021763), Mojtek Jakub (Haná Nezamyslice, ID 90101931), Tomeček
Roman (Sokol Vrahovice, ID 82091309).
5. Různé:
Losovací aktiv proběhne v úterý 30. června 2015 od 17 hodin v restauraci Na Hřišti ve Smržicích.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, garant STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 18. èervna 2015 rozhodla:

1. Pokuta 200 korun za 8 žlutých karet:
II. třída: Záborský Michal (Sokol Vrahovice), Langr Daniel (Sokol Zdětín).
III. třída: Kohout Michal (FC Ptení), Svozil Jan (FK Němčice nad Hanou), Skácel Jindřich (Sokol Čechy pod
Kosířem), Kratochvíl Jakub (Sokol Tištín).
IV. třída: Kašík Štefan (Sokol Tvorovice).
2. Pokuta 100 korun za 4 žluté karty:
II. třída: Král Lukáš, Lakomý Miroslav, Musil Miroslav (všichni TJ Haná Nezamyslice), Čermák Michal, Kaprál Zdeněk, Strouhal David (všichni TJ Haná Prostějov), Klimeš Libor, Němec Libor (oba TJ Horní Štěpánov), Pinkava Roman, Slamenec Petr (oba FK Skalka 2011), Kalandřík Jiří, Klus Lubomír, Vychodil Josef
(všichni TJ Smržice), Šatný David, Zahradníček Petr (oba TJ Sokol Držovice) Frys Lukáš, Kaplánek Martin
(oba TJ Sokol Brodek u PV), Pospíšil Martin, Prášil Michal (oba TJ Sokol Čechovice), Škoda Jakub (TJ Sokol
Olšany), Dreksler Erik, Frehar Jaroslav (oba TJ Sokol Určice), Doležel Jiří, Dvořák Jan (TJ Sokol Vrahovice),
Kučera Tomáš (TJ Sokol Zdětín).
III. třída: Březina David, Šenkyřík Petr, Václavík Jan (všichni FC Dobromilice), Kankovský Petr, Šmída Vlastimil (oba FC Ptení), Coufalík Tomáš, Navrátil Jan, Vévoda Oldřich (všichni FK Němčice nad Hanou), Cibulka Martin, Fildán Zdeněk, Škop Jiří (všichni FC Výšovice), Bednář Vladimír, Hangurbadžo Viliem, Prokop
Jakub (všichni TJ Sokol Bedihošť), Kment Zdeněk, Sobotka David (oba TJ Sokol Čechy pod Kosířem), Nejedlý Vít, Ptáčník Bronislav (oba SK Protivanov), Hanák Jindřich, Slavík Josef (oba TJ Sokol Tištín), Novák
Jaroslav, Sedlák Pavel, Žondra Zdeněk (všichni TJ Sokol v Pivíně), Humpolíček Tomáš, Štěpánek Radomír
(oba TJ Sokol Vícov).
IV. třída: Slavíček Jan (FC Moravia Doloplazy), Svoboda Pavel (TJ Pavlovice u Kojetína), Kutáč Martin (TJ
Sokol Ivaň), Kiška Pavel (TJ Sokol Plumlov), Řezáč Petr (TJ Sokol Tvorovice), Kupčík Tomáš (TJ Želeč).
Okresní přebor dorostu: Antonín Pavel, Soldán Denis, Soldán Petr (všichni TJ Haná Nezamyslice).
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!
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kamenov slaví
abrahámoviny
Mostkovice (jim) – Ve čtvrtek 25.
června se kulatých padesátých narozenin dožívá fotbalový trenér Jiří Kamenov. Někdejší hráč prostějovského
Agrostroje a posléze kouč Sokola II.
Prostějov, Kostelce na Hané či Držovic
spojil v posledních téměř pěti letech
síly s Mostkovicemi. Mužstvo nejprve
zachránil v I.B třídě, poté jeho svěřenci
postupně stoupali tabulkou, až loni slavili postup. „Měl jsem vizi, že je dovedu
do I.A třídy, to se podařilo. Teď se nám
snad podaří ještě lepší pozice,“ vyhlíží již
nadcházející fotbalový ročník, v němž
by se
●●chtěl umístit výše než na jedenácté pozici, jako tomu bylo letos. Vše
nejlepší přeje oslavenci i Prostějovský
Večerník.

Blíží se fotbalové aktivy
Prostějov (jim) – Sotva fotbalové
soutěže skončily, už se připravuje rozlosování té následující sezony. V případě
Moravskoslezské fotbalové ligy, kde
zdejší region zastupuje 1.SK Prostějov,
a moravských divizí, v nichž nastupují dorostenci Čechovic, se tak stane
v úterý 23. června, o dva dny později
přijde v Olomouci na řadu krajský losovací aktiv. Jako poslední se uskuteční
okresní rozlosování, stane se tak v úterý
30. června ve smržické restauraci Na
Hřišti.

Roman Šmíd
opouští Vrchoslavice
Vrchoslavice (jim) – Po řadě úspěšných sezon včetně atakování špičky I.B
třídy se trenér Roman Šmíd rozhodl
pro změnu působiště. Jeho novou štací bude mladší dorost 1.SK Prostějov,
konkrétně ročník 2000. „Budu se teď
bavit s nimi. Je to silný ročník a bude
to o něčem jiném. Sice jsem se dlouho
rozmýšlel, ale teď jsem si hodně odpočinul, protože posledního půl roku
jsme vůbec netrénovali. I tak nám stačilo uhrát o dvě výhry víc a skončili bychom třetí,“ přemítal zkušený lodivod

Gottwald pomìøí
síly s Austrií Vídeò
Guntersdorf, Prostějov (jim) - V pátek 26. června od půl šesté večer sehraje
dosavadní kouč Určic Petr Gottwald se
svým rakouským celkem SC Guntersdorf hodně specifický duel. Soupeřem
celku, který drží rekordní dvacetizápasovou sérii neporazitelnosti a vybojoval
si postup do vyšší soutěže, bude prvoligová Austria Vídeň, čtyřiadvacetinásobný mistr Rakouska.
„Hosté budou kompletní, je přislíbena
účast celého týmu. Hned poté totiž
odjíždějí na letiště a letí na soustředění.
Těšíme se všichni. Ne každý z mých
spoluhráčů má zkušenosti s tak velkou
kopanou, takže jsme nažhaveni, namotivováni a chceme se ukázat,“ usmíval se
Gottwald.
I pro něj osobně bude mít střetnutí
speciální náboj, někdejší hráč pražské
Bohemky se zkušenostmi z daleké
Jižní Koreje si proti mančaftu z nejvyšší soutěže zahrál naposledy před
jedenácti lety. „To už je hodně dávno,
bylo to ještě v Lipové, když jsme na jaře
2004 postoupili z divize do Moravskoslezské fotbalové ligy. Tehdy jsme po
sezoně nastoupili proti Baníku Ostrava
a pro mě to byl poslední zápas v České
republice. V Rakousku jsem hrál jen
jednou proti týmu ze třetí ligy,“ poznamenal dvaačtyřicetiletý fotbalista.
V samotném dolnorakouském městysi to bude velká událost, v předprodeji
se lístky prodávají za dvanáct euro, na
místě pak o tři eura dráž. A V.I.P. vstupenka vyjde na rovných čtyřicet euro.
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rozhovor Večerníku

„PO HOKEJI JE TENIS MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORT“
Pětadvacetiletý forvard EXKLUZIVNĚ PRO VEČERNÍK přiznal,
že v mládí vyměnil právě raketu za hokejku i brusle a fandil Tampě

●● Máte mezi tenisovými hráči nějakého osobního kamaráda?
„Dobře se znám s Tomášem Berdychem, Radkem Štěpánkem a Petrou
Kvitovou.“
●● Patříte do stáje agentury manažera Miroslava Černoška Česká
sportovní. Jaká je to spolupráce a co
konkrétně obnáší?
„Tak i tyto podobné akce, jaká byla tady
v Prostějově. (úsměv) Většinu času ale
trávím v Americe, takže když je příležitost,podobnéprojektyjakojententoprostějovský, velice rád podporuji. Je vidět,
že co pan Černošek dělá, má hlavu a patu.
Díky těmto podmínkám je český tenis
v současné chvíli na velice solidní úrovni.“
●● Pokolikáté jste vůbec v Prostějově a kdy tomu bylo naposledy?
„Naposledy to bylo před dvěma lety,
kdy v Hotelu Tennis club oslavoval můj
agent Pavel Maršoun narozeniny. Trošku jsme tu udělali nepořádek...“ (smích)
●● Česká sportovní se orientuje na
více sportovních odvětví. Jste třeba
s někým ze sportovců této stáje (Jágr,
Berdych, Kvitová, Strachová, Veselý,
Knapková, Krpálek) v bližším kontaktu?
„Samozřejmě s Džegrem (Jaromír
Jágr - pozn. red.) se znám velice dobře,
s Berďou si občas napíšeme, Víťu
Veselého jsem měl možnost poznat
na Zlaté tretře, s Mirkou Knapkovou
jsme do České sporotovní vstupovali společně, kdy nás pan Černošek
osobně přivítal. Je to fajn, když člověk
ví, jak to chodí jinde, může si vyměnit postřehy a zkušenosti, které se mu
pak mohou hodit.“
●● V rámci V.I.P party při tenisovém
turnaji jste předával šek na podporu
vznikajícího olympijského centra.
Jak vnímáte tyto náležitosti?

hokej krásný, že do poslední chvíle nevíte, jak to nakonec dopadne. Do další sezóny půjdu s tím, že se budu chtít udržet
na špici a udělám pro to maximum.“
●● Ovlivní závěr základní části osobní statistika hru celého týmu? Snaží se
vám spoluhráči více nahrávat, abyste
se prosadil a získal tak cennou trofej?
„Vůbec. Kluci mi určitě chtěli pomoci,
ale je to strašně těžké. Naopak, když se
snaží hrát na vás, tak se to daří méně, je
potřeba hrát stále tu svoji hru. Když se

ně povedlo, Věřím, že půjdeme nahoru
a budeme mít šanci vyhrát Stanley Cup.“
●● A co letošní finále NHL?
„Přeji více klukům z Tampy Bay. Je ale
dobré, že v každém případě bude Stanley Cup opět v Čechách, ale přece jen
Michal Rozsíval nehraje, takže bych
to více směřoval ke klukům z Tampy.
Přesto si myslím, že vyhraje Chicago,
protože má takovou výkonnost, že
je opravdu těžké je zastavit.“ (rozhovor vznikal ještě před skončením série,

„Díky podmínkám, jako jsou v Pr
ostějově,
je český tenis v současné chvíli
na velice solidní úrovni.“
da celou sezónu, tak není důvod
to dařilo
něco měnit. Buď to vyjde, nebo ne.
Pods
Podstatnější
je úspěch týmu.“
P off vám s Philadeplhií ne●● Play
vyšlo jaká byla atmosféra v týmu po
vyšlo,
skon sezóny?
skončení
„Sam
„Samozřejmě
panovala nespokojenost,
že se neudělalo play off. Myslím si, že
mám tým na to, aby se to v příští sezómáme

a Jakub Voráček měl pravdu, vyhrálo
opět Chicago – pozn.red.)
●● Závěrem, kdy vás opět uvidíme
v Prostějově?
„Tak to nevím... (úsměv) Jak už jsem říkal,
za chvíli mi začne zase tvrdá dřina, tudíž
odletím do zámoří. Ale on pan Černošek v budoucnosti určitě něco vymyslí.“
(smích)

statistiky: jakuba voráèka
Kate
Kategorie
EL-D
EL-J
ELEL-M
KH
KHL
NHL
Rep
Reprezentace mládeže
Rep
Reprezentace

Tým
HC Kladno
HC Kladno
HC Rabat Kladno
HC Lev Praha
Columbus/Philadelphia

Z
64
85
1
23
553
60
57

G
45
39
0
7
128
22
9

A
60
56
0
13
259
29
26

B
105
95
0
20
387
51
35

vizitka

ˇ
JAKUB VORÁCEK
✓ narodil se 15. srpna 1989 v Kladně
✓ je hokejovým útočníkem, jeho postem je pravé křídlo,
držení hole: levá
✓ k prvnímu extraligovému zápasu nastoupil v sezóně 2005-2006 za
HC Rabat Kladno. O dva roky později, přesně 2. srpna 2007, debutoval
N
v NHL,
kde působí dodnes
✓ svůj první gól v NHL vstřelil ve svém prvním zápase 10. října 2008
Martymu Turcovi z Dallasu Stars. Na prvním seniorském MS v roce 2010
pomohl k zisku zlaté medaile
✓ hráčská kariéra: HC Kladno- extraliga dorost/junioři (2002 až 2006),
HC Rabat Kladno-extraliga (2005/2006), Halifax Mooseheads-QMJHL (USA) (2006 až 2008), Columbus Blue Jackets – NHL (2008 až
2011), HC Lev Praha (2012/2013), Philadelphia Flyers (2011 – )
✓ reprezentační kariéra: reprezentace juniorů U16 až U20 (2003 –
2008), účastník dvou MS U18 (2006 a 2007) a dvou MS U20 2007
a 2008); seniorská reprezentace od roku 2009 až dosud, účastník čtyř
MS (2010, 2011, 2013 a 2015), účast na OH v Soči (2014)
✓ největší úspěchy: bronz z mistrovství světa U18 (2008), zlato z MS seniorů (2010), bronz z MS seniorů (2011), vítěz Zlaté hokejky 2015
✓ zajímavost: v seniroské extralize má na kontě pouze jedno utkání!
V dětství hrál závodně tenis, střihl si několikavteřinovou roli v komedii
Zdeňka Trošky Babovřesky 2, má velkou slabost pro luxusní auta

15060910598

●● Jako jeden z V.I.P. hostů jste se
zúčastnil v rámci doprovodného programu UniCredit Czech Open golfového turnaje ve Slavkově u Brna. Jak
jste dopadl a užil jste si akci?
„To víte, že užil a moc. Počasí bylo krásné,
super lidi, atmosféra výborná. Jen já jsem
nebyl nějak ve formě, moc mi to nešlo.
(úsměv) Ale o tom to nebylo, na hře tolik
nezáleželo.“
●● Byl to jen nepovedený den nebo
jste v golfu úplným nováčkem?
„Už dva roky si tuto hru užívám, normálně hraju líp. Tentokrát mi to opravdu nevyšlo.“ (smích)
●● Co vůbec říkáte na místní podnik
na oranžové antuce a jak jste na tom
s tenisem vy?
„Myslím si, že celkem dobře. Hrával jsem
dokonce přibližně pět až šest let závodně.
Poté jsem se musel rozhodnout mezi
hokejem a tenisem. Vybral jsem si samozřejmě hokej. Ale tenisu snad rozumím,
když to čas dovolí, sleduji jej, mám docela přehled. Mimo hokej je to můj nejoblíbenější sport.“
●● Zmiňujete, že jste koketoval s tenisem. Zkoušel jste v mládí ještě další
sport?
„Ano, fotbal. Jakmile jsem ale začal více
s hokejem, ostatní sporty šly víc stranou.“
●● Kdo patří mezi vaše oblíbené tenisty či tenistky?
„Nejoblíbenějším tenistou je pro mě Roger Federer. Když porazil Samprase, tak
mi od té doby utkvěl v paměti. V podstatě to je ale celá současná top čtyřka, to je
radost se na ně dívat. Co se týče žen, jsem
rád, že máme teď dvě hráčky v desítce
nejlepších. Co předvedla Lucka Šafářová
v Paříži na French Open proti Ivanovičové, bylo něco úžasného. Doufám, že se
našim bude dařit i na Wimbledonu, na
který se chystám a moc se těším.“

„Podle mě je to výborná věc. Pro děti, ●● Jedním ze soupeřů domácích Jeszvlášť v dnešní době, je to obrovská třábů je tedy právě tým z vašeho ropříležitost, jak reprezentovat svou zemi diště. Co říkáte tomu, že se Rytířům
v zahraničí. Dříve takové možnosti neby- nepodařilo vybojovat postup zpět do
ly, takže o to více je potřeba tyto projekty extraligy? A chystáte se po konci zápodporovat.“
mořské kariéry vrátit do mateřského
●● Byl jste i na rozlučce Pavla Hor- klubu?
vátha v Plzni. Chystáte se v Česku ješ- „Doufejme, že to bude ještě za dloutě na nějaké akce?
ho, než začnu přemýšlet o návratu
„Už teď v sobotu sedmadvacátého červ- do Kladna nebo České republiky
na je v Brně rozlučka Petra Švancary, obecně. (úsměv) Samozřejmě, že
kam jsem pozván a už se moc těším. bych rád hrál hokej co nejdéle, takže
U Horviho to byla skvělá akce, vyproda- momentálně nemám
ný stadion, lidi se bavili.“
na tuto otázku od●● Vstřelil jste úvodní branku exhibi- pověď. Rozhodně
ce. Byla za to nějaká prémie nebo nao- bych chtěl něpak jste musel něčím přispět?
jak pomoci
„Prémie bylyy až po zápase. Dostal jsem
smích)
malé pivo.“ (smích)
●● Pojďmee zpět na led. Kdy vám zava na novou sezónu? A bučíná příprava
vovat v České republice,
dete ji absolvovat
nebo letíte záhy do zámoří?
ch dnech už jsem začal po„V posledních
vat. Nejdříve se připravuju
malu trénovat.
le již desátého červenv Kladně, ale
ce letím doo Montrealu, kde
ždý rok s Jirkou
makáme každý
Hudlerem.“
●● Když se ohlédneme
m šampioza domácím
nátem, byťť medaile
ila, jaké
se nepodařila,
mínky
jsou vzpomínky
především na
moskvělou atmosféru?
„Rozhodně jeětších zážitků v mé
den z největších
dosavadní kariéře. Škoda, že
kali ten vytoužený
jsme nezískali
cenný kov, ale je to sport, to se
m si však, že diváci
stává. Cením
byli stále přii nás. Myslím si, že
jsme hráli dobře do útoku,
m střílet branky,
dařilo se nám
Jakub Voráček se stal v sobotu poprvé
tedy až na ty dva poslední
v kariéře oficiálně nejlepším českým hokezápasy... Padll divácký rekord,
jistou za uplynulou sezonu.
olů před všema
klobouk dolů
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
k “
těma fanouškama.
●● Byl jste kapitánem. Cítíte se i do Kladnu, aby se dostalo zpět do extrabudoucna jakou jedna z hlavních tvá- ligy, kam bezesporu patří.“
ří a opor národního mužstva?
●● Byl jste krůček od zisku Art Ross
„Určitě bych se tomu nebránil, bude Trophy pro nejproduktivnějšího hrázáležet na sezóně, na trenérovi, jak če základní části NHL. Co chybělo?
se k tomu postaví. Už jsem si to zku- „Chyběly ty body. (smích) Pár zápasů do
sil, zažil, co to obnáší, moc jsem si to konce to bylo na čele docela vyrovnané,
užíval.“
ale pozdější vítěz Jamie Benn z Dallasu
●● A co prostějovský hokej, máte měl posledních pětatřicet zápasů nepředstavu, jak si na tom stojí?
skutečnou fazónu. Je to hráč, který není
„Musím se přiznat, že vůbec netuším... v Čechách moc známý, ale opravdu patří
(úsměv) Bavil jsem se s Radkem Mei- mezi top borce NHL. Je silovej, výborný
dlem, který tady hraje, takže vím jen, že bruslař, chytrý hokejově. To je hráč, který
Prostějov má první ligu stejně jako Klad- si to zasloužil, i když v popředí dlouho
no.“ (smích)
nebyl, ale pak zabojoval, a v tom je ten

15012210019

PROSTĚJOV Po celý uplynulý
rok tento urostlý hokejový
útočník bojoval za „velkou
louží“ o cenu pro nejprodukJosef
tivnějšího hráče základní části NHL. Narozen ve znamení
POPELKA
Lva, se lvem na prsou, se poté
stal nositelem kapitánského„céčka“ národního týmu na mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Praze. A v hlavním městě tenisu, kterým Prostějov bezesporu je, se stal nedávno ozdobou doprovodných akcí dvaadvacátého ročníku
UniCredit Czech Open. V rámci slavnostního V.I.P. večera předal šek na podporu v našem městě vznikajícího olympijského
sportovního centra. Bylo bezesporu velkou událostí, že oním
vzácným hostem letošního tenisového klání bylo pravé křídlo Philadelphia Flyers Jakub Voráček (na snímku), s nímž měl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako vůbec jediné místní médium
možnost pohovořit. „Voras“ v exkluzivním rozhovoru mimo
jiné poodhalil i svoji vášeň k bílému sportu...

EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR
pro Večerník
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Texty: Jiří Možný

Závěrečný souboj veteránů přinesl dvouciferný počet branek

ČECHOVICE
Nerozhodným
výsledkem sice exhibiční duel mezi
starými pány Čechovic a výběru
Prostějovska sice remízou neskončil,
moc k tomu ale nechybělo. Domácí
hráči sice po půli prohrávali o tři góly
a později to bylo dokonce 1:6, velkou stíhací jízdou se jim ale podařilo
dotáhnout až na jedinou trefu.
Celkově tak několik stovek diváků
vidělo jedenáctkrát míč v síti.
V čechovickém výběru se představili
oddílové legendy i stále ještě aktivní
hráči Ladislav Šťastný s Petrem Hodulákem, proti nim nastoupil hvězdný
výběr řady současných trenérů sestavený legendárním gólmanem Jaroslavem Faltýnkem a koučovaný Karlem
Trnečkou.
Domácí dres mimo jiné oblékl předseda
čechovického oddílu Jiří Jančík, jehož
potěšilo, jak celé tři dny proběhly. „Obrovský dík si zaslouží všichni, kdo se
o to přičinili a přišli nám pomoci.
Hodně rozhodujícím faktorem bylo
počasí. Ač předpověď nebyla příznivá,
tak nakonec počasí po všechny dny
vyšlo. Jsem rád, že do areálu zavítala
spousta našich příznivců i těch, co tu

dříve hrávali, a společně jsme to mohli
všichni oslavit,“ nadšeně hodnotil.
Podařilo se tak ukázat čechovickou
kopanou od nejmladších ročníků až
po ty nejstarší, kteří se i po skončení
své aktivní kariéry stále ještě baví fotbalem. A spoustu zajímavých snímků
i článků obsahovala také výstava složená
z archivních materiálů. „Díky práci Pepy
Sklenáře, který se kromě práce sekretáře
věnuje historii klubu a udržuje kroniky,
máme spoustu materiálů a chtěli jsme
představit co nejširší spektrum od
počátečních fotografií a tabel přes to,
kde jsme se my našli jako žáčci až po novodobé fotky,“ představil Jančík.
Podařilo se tak navázal na dva roky
staré oslavy stého výročí od založení
celé čechovické jednoty. „Bylo to
pořadatelsky náročné, ale díky všem,
kteří se na této akci podíleli, se nám
to podařilo zajistit. Děkujeme všem.
Doufám, že se nám podaří dál tak
úspěšně vychovávat mládež, kterou
budeme postupně zapojovat do
mužského fotbalu, a pevně věřím, že
se nám bude i nadále dařit spolupráce
s městem Prostějov a Olomouckým
krajem,“ poznamenal Josef Sklenář

společně s přáním, aby se za pět let
Èechovice Old Boys
mohly konat oslavy tři čtvrtě století
na novém travnatém hřišti, nebo Výbìr Prostìjovska Old Boys
s opravenými šatnami a nejlépe s „A“5:6 (1:4)
mužstvem v krajském přeboru. „To
by bylo tím nejhezčím dárkem, jaký Branky: Bílý 3, Veselý, Hodulák –
bychom mohli dostat,“ doplnil sekretář Chmelař 2, Horák, Sedlák, Šmíd,
Kučera
čechovického klubu.

Sestava Čechovic: Jiří Jančík, Roman
Danyi, Ladislav Šťastný, Petr Hodulák,
Vladimír Lisický, Josef Vychodil, Pavel
Sekanina, Radek Šteigl, Alois Diviš,
Josef Šteigl, Jiří Jančík, Vladimír Meidl,
Petr Bílý, Miroslav Veselý, Roman Lisický, Stanislav Šanovský starší, Stanislav Šanovský mladší.

Sestava Prostějovska: Jaroslav
Faltýnek, Jaroslav Kvapil, Pavel Sedlák,
Jaroslav Kaprál, Lubomír Pupp, Jiří Sigmund, Petr Směšný, Petr Hájek, Pavel
Růžička mladší, Bob Zemánek, Lubomír Keluc, Vladimír Horák, Evžen
Kučera, Marek Chmelař, Roman Šmíd.
Trenér: Karel Trnečka.

ČECHOVICE Letošní účastník
moravskoslezské divize Sokol
Určice, účastník I.A třídy Sokol
Mostkovice a domácí čechovický Sokol, jenž také hraje druhou nejvyšší krajskou soutěž,
se utkaly v sobotním tříčlenném
turnaji, jenž se stal hlavním bodem sobotního programu. Předcházelo tomu dopolední zápolení
přípravek a následně slavnostní
zahájení oslav společně s otevřením výstavy krátce po poledni,
poté už se začalo hrát na velkém
čechovickém hřišti.
První souboj hraný klasicky na
dvakrát pětačtyřicet minut svedl
dohromady Určice s Mostkovicemi, díky brankám Patrika Zapletala, Ivo Zbožínka a hrajícího kouče Petra Gottwalda, se z úvodní
výhry radoval favorit v klasické
modro-bílé kombinaci.
Následnou pauzu mezi duely vyplnila ukázka výcviku psů, kdy se
přítomným divákům představila

čtveřice cvičitelů s poslušnými
čtyřnohými krasavci, poté se sousední Čechovice a Mostkovice
rozešly remízou 2:2 a pomocné
pokutové kopy vyzněly pro domácí. Poslední zápas byl naopak
jasnou záležitostí a určičtí se po
trefách Patrika Zapletala, Dominika Bokůvky, Petra Halouzky,
Erika Drekslera a Martina Svozila
dočkali vítězství 5:0.
To také určilo, že celkovým vítězem se staly Určice, druhé
skončily Čechovice a třetí Mostkovice.
„Snažili jsme se to poskládat
z hráčů Určic, někteří už ale měli
svůj program, tak jsme to museli
doplnit o kluky, kteří měli chuť
a zájem. I proto se v naší sestavě
objevil Pavel Frantík s Pavlem
Kucharčukem a musel jsem nastoupit i já,“ ozřejmil trochu kombinovanou sestavu prvních Určic.
Celé klání se neslo ve sváteční
atmosféře bez přebytečné tech-

nické svázanosti a návštěvníci se
tak mohli kochat spoustou vydařených akcí, z nichž některé také
skončily brankou. „Kluci mají rádi
fotbal, všichni jsme byli spokojeni
a splnilo to účel. Vítězství některým dodalo i trochu sebevědomí
a lepší nálady po špatné sezoně,“
liboval si Petr Gottwald s tím, že
až tak hladký výsledkový průběh
neočekával. „Mostkovice ani Čechovice nám moc nevzdorovaly,
v prvním zápase nám ale chvíli
trvalo, než jsme si uvědomili, že
je potřeba zabojovat a nehrát na
půl plynu. Když nejsou hráči na
střídání, je to horší, nic se ale nedá
dělat, a pak si člověk to pivo aspoň
víc zaslouží,“ pousmál se.
S nadhledem akci pojal i kouč domácího výběru Jaroslav Klimeš,
jemuž chyběla řada členů základní
sestavy. „Byla to posezónní záležitost, ať si kluci zahrají. Taková
odměna za celý rok. Všichni přijet nemohli, takže dostali možnost

hlavně dorostenci, kteří se posouvají do mužů,“ pustil se do ohlédnutí lodivod. Předvedený výkon
ho potěšil, sám příliš nepočítal
s tím, že by se mohlo podařit konkurovat doplněným Určicím. „Nemohli jsme na ně stačit a výsledek
mohl být ještě výraznější. Kluci se
sice chtěli ukázat, kvalita soupeře
ale byla obrovská a nemohli jsme
jí konkurovat. Hlavní je, že vyšlo
počasí,“ uznal Klimeš.
Lehce improvizovat musely
i Mostkovice, jen vinou penaltového rozstřelu jako pomocného
kritéria neobsadily druhé místo
právě ony. „Byla to pro nás odměna po sezoně, pozvání jsme brali
jako čest. Někteří se omluvili, takže jsme využili i hráče vracející se
z hostování a ty, kteří by třeba mohli být výhledově s námi. Prohrát nechtěl nikdo, nějaké nepřesnosti tam
ale byly. Velice pozitivní je, že svázanost byla pryč,“ všímal si pozitiv
mostkovický trenér Jiří Kamenov.

Radost měl i z toho, že s Určicemi
to skončilo jen o dvě branky, když
navíc byly i příležitosti na další přiblížení se. „Kvalitou jsme se jim
docela vyrovnali a Čechovice byly
jen o kapánek lepší, takže jsem
spokojen. Byly tam světlé momenty, pěkné kombinace, prostě velice
příjemné sobotní odpoledne,“ zmínil s tím, že nyní dostane mužstvo
krátké volno a koncem července se
pak představí na turnaji v Jesenci,
kde se utká s domácím výběrem,
Konicí a Moravskou Třebovou.
„Musíme poskládat dostatečně
kvalitní tým, abychom na podzim
získali opět kolem dvaceti bodů.
Všichni naši soupeři jsou blízko,
takže na zápasy můžeme s trochou
nadsázky jezdit na kole. I proto
nastane velký funkcionářský boj
o hráče,“ předpokládá.

Pekař, Pavel Kucharčuk, Martin
Svozil, Dominik Bokůvka, Petr
Gottwald, Vít Kopečný, Patrik Zapletal, Petr Halouzka, Boris Tonev,
Erik Dreksler. Hrající trenér:
Petr Gottwald.
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BYLI JSME
U TOHO

V neděli odpoledne patřil čechovický trávník fotbalovým legendám domácího týmu i celého regionu. A diváci se měli při pohledu na hřiště čím bavit.

Foto: TJ Sokol Čechovice

Sobotní turnaj se stal kořistí Určic
Sestava Èechovic:

David Klimeš, Jan Vlach, Ondřej
Frys, Radek Jano, Marek Zacpal,
Jiří Jančík, Richard Klimeš, Martin Pytela, Miroslav Němeček,
Josef Klváček, Bořek Chmelík,
Tomáš Grepl. Trenér: Jaroslav
Klimeš.
Sestava Mostkovic:

Martin Lukáš, Ondřej Milar, Marek Pořízka, Tomáš Kapounek,
Jan Bureš, Marek Chmelař, Martin Vojtíšek, Matěj Hatle, Jiří Kamenov mladší, Martin Šlambor,
Tomáš Zbořil, Radim Karafiát, Jan
Sestava Urèic:
Pospíšil, Vladimír Piňos, Robert
Petr Števula, Lukáš Zelina, Ivo Křišťan. Trenér: Jiří Kamenov
Zbožínek, Pavel Frantík, Josef starší.

V pátečním miniturnaji skončili domácí až druzí

ČECHOVICE Úvodní den třídenních oslav se nesl ve fotbalovo-hokejovém duchu. Vše odstartovalo
odpolední střetnutí dorosteneckých výběrů domácích Čechovic
a hostujících Jestřábů Prostějov,
poté přišel na řadu čtyřčlenný
miniturnaj na polovinu hřiště
mezi dvěma mužstvy složenými
z hokejistů, hokejovými fanoušky
a čechovickými fotbalisty.
Letní fotbalové střetávání Čechovic s Jestřáby napsalo minulý
týden již třetí pokračování. Poprvé se utkali pouze mladíci, loni

se již přidali i dospělé celky a letos se formát ještě rozšířil.
Před rokem vyhráli čechovičtí dorostenci v poměru 6:2, tentokrát se role
obrátily a po brankách Zilky, Kořenka a Hanáčka zvítězili mladí Jestřábi
v poměru 3:2, když o góly domácích
se dvakrát zasloužil Jančík.
Poté už přišlo na řadu zápolení dospělých. Hned na úvod se zrodilo velké překvapení, když jestřábí „béčko“
dokázalo vyzrát na fotbalisty a zvítězilo jednoznačně 3:0. V dalším souboji
si jestřábí „áčko“ poradilo s fanoušky,
kteří následně nestačili ani na čecho-

vické. Souboj obou hokejových výběrů přinesl remízu a poté „béčko“ díky
jediné přesné trefě zdolalo fanoušky.
Před závěrečným duelem tak mělo
téměř jistotu vítězství, o tu by je připravila jen vysoká výhra „áčka“ Jestřábů
nad Čechovicemi. K tomu však nedošlo a naopak fotbalisté si dvěma body
zajistili posun na stříbrnou pozici. Brankově se o to postarali Richard Klimeš
a Petr Hodulák, jenž proměnil penaltu.

Luňák, Patrik Husák, Marek Kaluža,
René Kajaba, Luděk Kuncek, David
Skřivánek, Robin Medek.
TJ Sokol Čechovice: David Klimeš, Josef Klváček, Petr Haluza,
Martin Pospíšil, Petr Nakládal, Petr
Hodulák, Richard Klimeš, Ondřej
Frys, Ladislav Šťastný, Petr Kolík.
LHK Jestřábi Prostějov „A“: Juraj
Šimboch, Tomáš Protivný, Pavel
Mojžíš, Jakub Šlahař, Václav Meidl,
Martin Novák, Jakub Čuřík, Lukáš
Duba, David Brančík.

bi Prostějov „B“ 5 bodů/skóre 5:1
(- Čechovice 3:0, - Jestřábi „A“ 1:1,
- Jestřábi Fans 1:0), 2. TJ Sokol Čechovice 4/8:4 (- Jestřábi „A“ 2:0, Jestřábi Fans 6:1), 3. LHK Jestřábi
Prostějov „A“ 3/3:4 (- Jestřábi Fans
2:1), 4. LHK Jestřábi Fans 0/2:9.
Soupiska staršího
dorostu Èechovic:

Patrik Zapletal, Jaroslav Kumstát,
Adam Rus, Miroslav Němeček, ToSestavy úèastníkù:
máš Grepl, Jiří Jančík, Radek MlLHK Jestřábi Prostějov „B“: Mačoch, Marek Šustr, Martin Surma,
touš Venkrbec, Jiří Peštuka, Lukáš Výsledky turnaje: 1. LHK Jestřá- David Výmola, Petr Kupka, Vojtěch

Frank, Petr Bašný, Jiří Zatoukal. Trenéři: Jaroslav Liška a Luděk Piňos.
Vedoucí týmu: František Mikulka.
Soupiska staršího
dorostu Jestøábù:

Tomáš Vystavěl, Jan Zilka, Martin
Navrátil, Adam Slavotínek, Martin
Kořenek, Radek Nevřela, Dominik
Liška, Michal Skácel, Adam Hanáček, Simon Sekerčák, Kevin Fráner,
Dominik Přikryl, Patr Antoníček,
Adam Popelka. Trenéři: Filip
Smejkal a Lukáš Majer. Vedoucí
týmu: Pavel Zilka.

„NECHTĚLI JSME NIC PODCENIT,“ VYSVĚTLUJE JIŘÍ POSPÍŠIL
➢ ze strany 29
PROSTĚJOV Dlouho se hovořilo
o tom, jestli dát či nedát hokejovému
klubu mimořádnou dotaci. Nakonec
radní našli vůli a cestu, načež peníze
jsou pro LHK Jestřábi připraveny.
„Zahájili jsme zadávací řízení na
zakázku reklamní služby pro sta-

tutární město Prostějov. Jak jsme
již veřejnosti zdůvodnili, bod
programu zastupitelstva ohledně
finanční podpory hokejovému
mužstvu LHK Jestřábi Prostějov byl stažen z jednání. Smlouva
o reklamě s hokejovým klubem
byla sice v pořádku, opomněli jsme
v ní pouze jednu maličkost, která se
však lehce mohla stát terčem kriti-

ky opozičních zastupitelů. Sice to
nikde v republice nedělají, nicméně
my jsme se v radě města rozhodli
jít cestou zadávacího řízení. Jak se
ale právníci magistrátu dotazovali
v jiných městech, například v Českých Budějovicích nebo Pardubicích, podobná finanční podpora
hokejovým klubům jde z městské
pokladny přímo po schválení za-

stupitelstvem či radou. Všude jinde
totiž hokeji fandí a nikdo ho nechce
zaříznout,“ uvedl pro Večerník Jiří
Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. Proto se
podle Pospíšila radní striktně řídili
zákonem. „Vzhledem k tomu, že
máme v současném zastupitelstvu
opozici, která kritizuje úplně všechno, jsme nechtěli ponechat nic ná-

hodě. Zadávací řízení nyní končí,
bylo řádně vyvěšeno na úřední desce. A právě teď, a to rovněž podle
litery zákona, nebudeme smlouvu
o reklamě na částku tří milionů
a šesti set tisíc korun včetně DPH
s LHK Jestřábi Prostějov postupovat zastupitelstvu ke schválení.
Schválí ji přímo rada města a peníze tak co nejdříve poputují na účet

prostějovského hokeje. Chci ubezpečit veřejnost, že rada města má na
to kompetenci, podle zákona můžeme schválit veřejnou zakázku až do
výše pěti milionů korun,“ vysvětlil
Jiří Pospíšil.
O názor Večerník požádal i generálního manažera LHK Jestřábi,
Jaroslav Luňák ji ale neopětoval.
(mik)
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basketbal

MOHLA BÝT JEDNIČKA, JEN TA JEDNA CHYBIČKA…
Hodnocení hráčů Ariete Prostějov pohledem Večerníku i očima trenéra
PROSTĚJOV Také v posledním ročníku kraloval na domácích basketbalových palubovkách v Kooperativa NBL dlouholetý šampion
z Nymburka. Hráči Ariete Prostějov dlouho
usilovali o překonání vlastního historického
maxima, kterým byly finálové účasti v obou
nejvýznamnějších soutěžích. Poprvé v historii totiž zvedali nad hlavu trofej pro vítěze pohárové soutěže a o postup do série o ligový titul bojovali s Děčínem až do posledního zápasu... Ze stříbra se nakonec radovali Severočeši,
tudíž z nejlepší sezóny nebylo nic. Orli ale po
zásluze v duelu o třetí místo s Opavou získali bronz a účinkování v soutěžním ročníku
2014-2015 lze považovat za velmi úspěšné.
„K absolutní radosti chybělo několik minut ve
třetím semifinálovém zápase. Během krátkého úseku jsme ztratili finále, ale i to ke sportu
patří. Byla to jediná vada na tomto ligovém
ročníku,“ ohlédl se za sezónou šéf klubu Ivan
Pospíšil. Výrazně pozměněná sestava tedy
udržela prostějovský basketbal mezi elitou
a to není málo. Po odchodu řady opor se vedoucí pozice v týmu chopili noví hráči a pod
taktovkou trenérského dua Zbyněk Choleva
- David Hájek udrželi Ariete na medailových
příčkách. „Sezona byla hodně náročná. Tým
se chvíli hledal, nakonec ale předváděl rychlý
basketbal, na který se dalo dívat. Stříbro nám
uniklo, ale bronz rozhodně není neúspěch,“
míní kouč Orlů.
Stranu připravil Ladislav Valný

Tomáš MRVIŠ
Názor Večerníku:
Hodnocení

Večerníku: Trefa do černého. Slovenský

1

křídelník měl při svém prvním zahraničním angažmá
nahradit Dušana Pandulu.
S těžkých úkolem se popasoval nadmíru úspěšně a probil
se do základní rotace Ariete. Někdy sice marně útočil do postavené obrany, přesto výrazně
svému klubu pomohl k ligové medaili.

Očima trenéra

„Při prvním angažmá mimo Slovensko odvedl ohromný
kus práce. Přišel s tím, že má zacelit mezery po bývalých
oporách a to se mu podařilo výborně. Byl platný na obou
polovinách kurtu. Jsem přesvědčený, že v dalších sezonách
bude podávat ještě lepší výkony, bohužel to už nebude v našem dresu...“

Radek NEČAS
Názor Večerníku:
Hodnocení

Marek SEHNAL
Názor Večerníku:
Hodnocení

Benjamínek sestavy, který se
Večerníku: v průběhu sezony současně

3

Ústřední rozehrávač. Jeden
Večerníku: z nejvytíženějších hráčů

Večerníku: Správný kapitán. Zkušený

1

2

hráč, který byl opět vyhlášený nejlepším obráncem celé
Kooperativa NBL a dostal
se do nejlepší české pětky.
K výborné defenzivě přidal i nadstavbu v útoku. V průměru nasbíral 3,5 asistence na zápas, u pivota výjimečný počin. Sezonu
zakončil stylově, nečekanou trojkou v zápase s Opavou...

Prostějova dřel na palubovce prakticky celou sezonu.
Vyvážel míče, najížděl pod
koš, nebál se vystřelit. Kde
nestačil rychlostně, vypomohl
si zkušeností a bojovností. Výrazně pomohl k bronzu, když
v úvodním zápase o první místo pomohl týmu šesti trojkami

„Nadějný kluk, škoda, že nemohl dostat více prostoru.
Ale hrál na několika frontách. V juniorech i v první lize
v Olomouci. Je to střelec s velkými fyzickými předpoklady. Morálku má na výborné úrovni a jeho píle v tréninku
je enormní. Na tom se rozhodně dá stavět.“

„Takového hráče by chtěl každý trenér! Skvělý v obraně, kde umí předvídat a dokáže vypomoci spoluhráčům. Své
zkušenosti navíc dokáže prodat i na druhé straně palubovky.
Skvěle rozdával balony a tím jsme ničili naše soupeře. Navíc je
touznávanáosobnostivkabiněasoučasněvýbornýkapitán.“

„Především v první polovině sezony těžil z letní přípravy.
Výškou a postavou je spíše křídlo, ale vše dokázal nahradit
poctivým přístupem. S každým rokem zraje. Kvalitní dirigent, který několikrát vypomohl i střelecky. V novém ligovém ročníku by měl patřit k lídrům, jeden z kandidátů na
funkci kapitána.“

Kamil ŠVRDLÍK
Názor Večerníku:
Hodnocení

Martin NOVÁK
Názor Večerníku:
Hodnocení

David ŠTEFFEL
Názor Večerníku:
Hodnocení

připravoval na maturitní
zkoušky. Přes své mládí
odehrál v průměru rovných sedm minut. Nastupoval v převážné většině za rozhodnutého stavu, díky tomu ale získal potřebné zkušenosti
a v příští sezoně bude připravený na větší vytížení.

Očima trenéra

Posila pro rozhodující část
Večerníku: sezony. Fyzicky skvěle vy-

1-

Očima trenéra

Večerníku: Nešťastná sezona. Mladý

3

Očima trenéra

Večerníku: Věž pod košem. Do Prostě-

2-

hráč přestoupil z Jindřichova Hradce a hned se zranil.
Do mistrovského zápasu
poprvé naskočil až v šestnáctém kole. Přesto ve druhé
části ligového ročníku zaujal nebojácností pod košem,
kde sváděl těžké souboje a naznačil, že může být platným
členem sestavy.

jova přišel z Ústí nad Labem
a chvíli se sžíval s novým
prostředím. Přesto dokázal
být prospěšný, pokud ho
ovšem nelimitoval poraněný
kotník. V některých zápasech
se trápil, ve chvíli, kdy byl v psychické pohodě, nebál se jít do
zakončení a byl nebezpečný při hře zády ke koši.

„K obvyklé dynamice přidal i zlepšenou střelbu a opakovaně táhl tým za výhrami. Angažmá v Turecku mu nevyšlo
úplně podle představ, ale po návratu do Prostějova vše hodil
za hlavu a spravil si chuť. Přesně splnil, co jsme od něj očekávali. Byla to výrazná posila do rozhodující fáze sezony.“

„Měl trochu smůly. Nejdříve byl zraněný, po příchodu Kamila Švrdlíka se posunoval sestavou. Přesto stačil ukázat svoji
bojovnost a srdce. Potřebuje jen získat další zkušenosti, které
přispějí ke zklidnění hry. Nebojí se soubojů, umí ukázat svoji
sílu. Pokud bude zdravý, půjde výkonnostně nahoru.“

„V situacích, kdy měl míč, byl velice platný, protože má výbornou ruku a je dobře vybavený technicky. Potřeboval by
pouze vylepšit agresivitu na doskoku. Přesto byl platným
hráčem, a když měl den, patřil mezi nejlepší. Při hře zády ke
koši se téměř nedá bránit a toho dokázal využít.“

Ondřej PETERKA
Názor Večerníku:
Hodnocení

Radovan KOUŘIL
Názor Večerníku:
Hodnocení

Dylan TALLEY
Názor Večerníku:
Hodnocení

bavený pivot se do týmu
vrátil po návratu z Turecka
a rychle zapadl do sestavy.
Vítěznou mentalitou pomohl klubu k zisku pohárové
trofeje. Rychle se zařadil mezi dvojciferné střelce a výrazně
zvýšil údernou sílu Orlů pod košem.

Očima trenéra

Večerníku: Oprášený talent. Do Pro-

2-

Očima trenéra

Večerníku: Prostějovský rychlík. Hned

2

stějova přišel po dvou nepovedených sezonách. Po
slabším začátku se rozehrál
a začal se tlačit do základní
rotace. Pomohlo mu březnové
utkání proti Ústí nad Labem. Šest trojek a pět asistencí nastartovaly velký výkonností vzestup. V závěru soutěžního
ročníku už patřil mezi důležité hráče orlí letky.

po svém návratu ze Španělska ukázal, že má rychlý
basketbal v krvi. V kvapíkovém tempu vyvážel míče
a motal hlavu obráncům soupeře. Některé přihrávky byly na
úkor rychlosti nepřesné, moment překvapení ale tento nedostatek vyvážil. To, že je i výborný střelec ukáže v další sezoně

Očima trenéra

Očima trenéra

„Do týmu nepřišel úplně v ideálním stavu, ale s postupem času se to upravilo. Hraje hlavou a má dobrou střelu, což ukázal především ve druhé polovině soutěžního
ročníku. Když cítil důvěru, rostlo i jeho sebevědomí.
Minuty na hřišti si zasloužil a právem se posunul do základní rotace.“

„Velký talent, který ukázal svoji kvalitu. Potřeboval by
ještě trošku zesílit v posilovně. Techniku má na vysoké úrovni, chce to jen ustálit svoje výkony. Pokud bude
v tréninku šlapat, poroste a bude z něj skvělý rozehrávač.
Navíc má i dobrou ruku. Až začne více střílet, bude ještě
nebezpečnější.“

Očima trenéra

Večerníku: Dvě tváře. Po několika letech

2

Hanáci sáhli po zámořské
posile a prakticky až do
konce základní části si pochvalovali svůj výběr. Americký hráč oplýval sebevědomím
a střeleckým apetitem. V řadě zápasů rozhodl o vítězství. Po zranění se už ale nedokázal vrátit
do formy a spoluhráčům už nebyl tolik prospěšný.

Očima trenéra
„Při výběru zahraniční posily jsme se trefili, téměř celou sezonu odváděl vysoký standard. V řadě zápasů prakticky
nešel bránit. Především v závěru sezony hrál ale někdy až
moc na sílu a bral útoky příliš na sebe. U amerických basketbalistů to není nic neobvyklého, k naší smůle se mu ale až
tak moc nedařilo.“

Jan TOMANEC
hecíř. Klidná síla v podkošové sestavě, která přitom
Názor Večerníku: Usměvavý
uměla zakončit i z velké vzdálenosti. Z herní pohody jej na

Pavel SLEZÁK
i obranář. Bodově sice vítěz střelecké soutěže trojkařů
Názor Večerníku: Střelec
v rámci Utkání hvězd v průběhu sezony ubral ze svých dlou-

Hodnocení
Večerníku: hodobých statistik, přesto byl jeden z nejplatnějších hráčů týmu. V obraně dokázal utahat

1

Roman MARKO
Názor Večerníku:
Hodnocení

Hodnocení
Večerníku: chvilku dostal příchod čtvrtého pivota. I tak na hřišti neúnavně zápasil s rychlejšími soupeři

snajpry soupeře a nedal jim ani centimetr zadarmo. Další povedená sezona.

2-

a nevypustil ani minutu. V závěru sezony zápolil i s poraněným kotníkem.

Očima trenéra

Potvrdil pověst bojovníka. „Už je to klubová ikona. V každém zápase je připravený
odehrát celých čtyřicet minut. Nejrychlejší hráč týmu dostal vždy na starost nejlepšího
hráče soupeře a v obraně odvedl skvělé výkony. Přitom dokázal být nebezpečný i v ofenzivě a jeho skvělá ruka nám
zařídila velký počet výher.“

Očima trenéra

„
„Velmi
kvalitní hráč, někdy až příliš rychlý při zakončení útoku. Potřebuje odpovídající počet minut na hřišti, aby se cítil dobře. Velice platný při doskoku na obou polovinách. Bezproblémový v kabině, naprostý profesionál s dostatkem zkušeností, který byl pro tým po celou sezonu hodně užitečný.“

nejlepší střelci

užitečnost

odehrané minuty

doskoky celkem

asistence

1. Bryant Darryl Dawon
25
483 19.32
2. Abercrombie Cory
42
777 18.50
3. Robinson Donald Lee
45
817 18.16
4. Vette Clayton Scott
44
795 18.07
5. Pandula Dušan
37
622 16.81
7. Talley Dylan (Prostějov)
39
630 16.15
15. Slezák Pavel (Prostějov)
52
709 13.63
19. Švrdlík Kamil (Prostějov) 25
323 12.92
Poznámka: První sloupec počet pokusů, druhý sloupec počet
úspěšných pokusů, třetí sloupec úspěšnost v procentech

1. Autrey Lamb (J. Hradec)
43
931 21.65
2. Abercrombie Cory (Svitavy) 42
871 20.74
3. Laroche Hernst (J.Hradec) 45
891 19.80
4. Bryant Darryl Dawon (Kolín) 25
495 19.80
5. Vette Clayton Scott (Ústí)
44
870 19.77
9. Talley Dylan
39
708 18.15
18. Slezák Pavel
52
759 14.60
23. Nečas Radek
53
720 13.58
Poznámka: V sloupci je počet odehraných utkání, celkový počet
a průměr na utkání.

1. Nikolić Mitja (USK Praha)
33 1142.0 34.61
2. Číž Adam (Ostrava)
37 1266.7 34.24
3. Votroubek Stanislav (Svitavy) 42 1408.1 33.53
4. Feštr Lukáš (USK Praha)
42 1404.0 33.43
5. Abercrombie Cory (Svitavy) 42 1376.5 32.77
30. Slezák Pavel (Prostějov)
52 1436.7 27.63
35. Talley Dylan (Prostějov)
39 1045.6 26.81
37. Marko Roman (Prostějov) 54 1423.4 26.36
Poznámka: V sloupci je počet odehraných utkání, celkový počet a
průměr na utkání.

1. Abercrombie Cory (Svitavy) 42
342 8.14
2. Dougherty F. Gerard (Ostrava) 39
305 7.82
3. Vette Clayton Scott (Ústí n/L) 44
339 7.70
4. Houška Jakub (Děčín)
50
370 7.40
5. Rohde Taylor Hunter (Ostrava) 41
303 7.39
7. Nečas Radek (Prostějov) 53
380 7.17
25. Švrdlík Kamil (Prostějov) 25
134 5.36
28. Talley Dylan (Prostějov)
39
203 5.21
Poznámka: V sloupci je počet utkání, celkový počet a průměr
na utkání.

1. Šotnar Michal (Svitavy)
42
236 5.62
2. Šiřina Jakub (Opava)
52
273 5.25
3. Číž Adam (Ostrava)
37
185 5.00
4. Čarnecký Michal (Ústí n/L) 45
224 4.98
5. Laroche Hernst (Ústí n/L)
45
217 4.82
16. Nečas Radek
53
183 3.45
17. Marko Roman
54
184 3.41
28. Talley Dylan
39
91 2.33
Poznámka: V sloupci je počet odehraných utkání, celkový
počet a průměr na utkání.

střelba za dva body

střelba za tři body

střelba celkem

získané míče

osobní chyby

1. Krusić Matej (USK Praha) 40 274 180 4.50 65.7
2. Gniadek Martin (Opava) 47 282 182 3.87 64.5
3. Bohačík Petr (Pardubice) 33 167 106 3.21 63.5
4. Cvek Viktor (Opava)
52 185 117 2.25 63.2
5. Stutz Garrett (Nymburk) 28 206 129 4.61 62.6
24. Marko Roman (Prostějov) 54 206 119 2.20 57.8
28. Slezák Pavel (Prostějov) 52 211 120 2.31 56.9
30. Švrdlík Kamil (Prostějov) 25 247 140 5.60 56.7
Poznámka: V sloupci je počet utkání, počet pokusů, počet úspěšných
pokusů, průměr úspěšných pokusů/utk.a úspěšnost v procentech.

1. Svoboda Matěj (Nymburk) 17 34 16 0.94 47.1
2. Sokolovský Ladislav (Opava) 26 60 26 1.00 43.3
3. Tucker James (Děčín)
48 246 106 2.21 43.1
4. Klečka Radim (Opava)
50 137 58 1.16 42.3
5. Raivio Derek (Nymburk) 29 87 36 1.24 41.4
9. Slezák Pavel (Prostějov) 52 269 106 2.04 39.4
35. Nečas Radek (Prostějov) 53 17 6 0.11 35.3
40. Marko Roman (Prostějov) 54 224 78 1.44 34.8
Poznámka: V prvním sloupci je počet utkání, počet pokusů, počet
úspěšných pokusů, průměr úsp. pokusů/utk., úspěšnost v procentech.

1. Krusić Matej (USK Praha) 40 275 180 4.50 65.5
2. Stutz Garrett (Nymburk) 28 208 129 4.61 62.0
3. Rohde T. Hunter (Ostrava) 41 446 268 6.54 60.1
4. Grunt Pavel (USK Praha) 38 90 54 1.42 60.0
5. Jokl Jakub (Brno)
21 45 27 1.29 60.0
9. Švrdlík Kamil (Prostějov) 25 252 142 5.68 56.3
17. Šteffel David (Prostějov) 53 419 225 4.25 53.7
41. Nečas Radek (Prostějov) 53 348 167 3.15 48.0
Poznámka: V sloupci je počet utkání, počet pokusů, počet úspěšných
pokusů, průměr úspěšných pokusů/utk.a úspěšnost v procentech.

1. Autrey Lamb (Jindřichův Hradec) 43
89 2.07
2. Klečka Radim (Opava)
50
98 1.96
3. Laroche Hernst (Ústí n/L)
45
77 1.71
4. Robinson D. Lee (J. Hradec) 45
74 1.64
5. Šiřina Jakub (Opava)
52
85 1.63
7. Marko Roman (Prostějov) 54
86 1.59
9. Nečas Radek (Prostějov) 53
80 1.51
11. Slezák Pavel (Prostějov) 52
78 1.50
Poznámka: V sloupci je počet odehraných utkání, celkový počet a
průměr na utkání.

1. Krusić Matej (USK Praha)
40
161 4.03
2. Krakovič Jakub (Brno)
42
153 3.64
3. Rohde Taylor Hunter (Ostrava) 41
149 3.63
4. Novák Pavel (Jindř. Hradec) 42
149 3.55
5. Vošlajer Tomáš (Jindř. Hradec) 45
157 3.49
29. Nečas Radek (Prostějov) 53
147 2.77
30. Švrdlík Kamil (Prostějov) 25
69 2.76
36. Šteffel David (Prostějov) 53
143 2.70
Poznámka: V sloupci je počet odehraných utkání, celkový počet a
průměr na utkání.
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sport

ODCHODY POTVRZENY!
Nečas a Švrdlík jdou do Pardubic

PROSTĚJOV Několik týdnů po
skončení sezony se definitivně rozhodlo, kam povedou kroky Radka Nečase a Kamila Švrdlíka. Jak
Večerník již avizoval, podkošové
opory Ariete Prostějov budou nově
nastupovat v dresu Pardubic. Východočeský tým tak stejně jako loni
i tentokrát získal dvě posily z hanáckého klubu. Pivoti doplní Dušana
Pandulu a Ondřeje Kohouta, kteří
do „Beksy“ přestoupili po předminulém ročníku Kooperativa NBL.
„Oba kluci toho v našem týmu odvedli opravdu hodně. Byli oporami
a táhli spoluhráče za úspěchy. Musíme jim poděkovat a popřát hodně
sportovního štěstí v dalších letech,“

konstatoval sportovně Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
V Pardubicích po sezoně skončil Zbyněk Pospíšil, který ukončil kariéru,
a také Petr Bohačík, jež se vrátil do Ostravy. Vedení klubu proto shánělo adekvátní
náhrady. „S Kamilem Švrdlíkem jsme
se dohodli na tříletém kontraktu. Měl
by nám pomoci jako kontaktní silový
hráč na pozici pět, po odchodu Zbyňka Pospíšila si od něj slibujeme zvýšení
produktivity ve vymezeném prostoru,“
uvedl Martin Marek, generální manažer
Pardubic. „Radka Nečase, s nímž jsme
podepsali dvouletou smlouvu s roční
opcí ze strany klubu, vnímáme dlouhodobě jako hráče s velkým bojovným
duchem a silnou touhou vítězit. Pevně

věříme, že jeho zkušenosti i herní variabilita na obou polovinách hřiště pro nás
budou velkým přínosem,“ poznamenal
manažer východočeského klubu.
Pardubice po výrazném posílení budou patřit mezi největší kandidáty na
postup do ligového finále. O postupu
do závěrečné série se v klubu hovoří
v posledních letech opakovaně, zatím to
ale nevyšlo. V uplynulém ročníku vypadl již ve čtvrtfinále s Opavou. „Pardubice budou hodně našlapané Trio Nečas,
Kohout, Švrdlík pod košem, to je síla.
Pochopitelně nás mrzí, že jsme kluky
neudrželi, ale musíme vycházet z našich
možností. Je třeba mít reálné hráče za
reálné peníze,“ uvedl generální manažer
Orlů Petr Fridrich.
(lv)

„JDEME ZA DALŠÍ VÝZVOU,“
LOUČÍ SE PIVOTI S PROSTĚJOVEM
PROSTĚJOV Zřejmě nejsilnější sestavu pod košem měli basketbalisté Prostějova ve chvíli, kdy se ve vymezeném území střídali
Radek Nečas, Kamil Švrdlík a Ondřej Kohout. V totožné sestavě
bude toto trio nastupovat také v příštím soutěžním ročníku,
tentokrát se tak ovšem stane v Pardubicích, kam za Kohoutem
přestoupili zbývající dva hráči.„Na Ondru se hodně těším, vždycky se nám spolu hrálo dobře,“ říká Švrdlík.

Ladislav VALNÝ
●● Co rozhodlo o vašem přestupu
do nového klubu?
Švrdlík: „Klub má nejvyšší cíle. A takyy
tady mám kamarády. Dušana s Ondrou, kteří mě přemlouvali, abychh do
sem
Pardubic šel. Ale hlavně, jak už jsem
řekl, chci hrát o nejvyšší mety.
níku
Nečas: „Vzhledem k mému ročníku
rém
narození jsem hledal tým, ve kterém
bych nebyl nejstarší. (smích) Ono
ošku
těch posledních mohykánů už trošku
ubývá, takže výběr není až takový. Ale
ce.“
vážně, rozhodovaly klubové ambice.
●● Jak budete na Prostějov vzpozpomínat?
Švrdlík: „Bylo to dobré angažmá.. Po
m se
návratu ze Spojených států jsem
tace.
z Prostějova dostal až do reprezentace.
Vyšel mi i návrat po angažmá v Tuupy
recku. Ve sportu ale nejsou přestupy
louničím neobvyklým. Dostal jsem dlouhodobou smlouvu a to rozhodlo.“
ený.
Nečas: „Byl jsem v klubu spokojený.
jově
Zvolil jsem teď ale jistotu. V Prostějově
onu,
jsem měl smlouvu na poslední sezonu,
v Pardubicích podepsal na dva roky

s opcí. Ale na Orly bud vzpomínat. Byl
tady dobrý tým, kvalitní hráči a výborná parta.“
●● Radku, jaké bude léto, když opět
ý českého
budeš v realizačním týmu
nároďáku?
„Je to trošku specifická situace, ale v této pozici
jsem

byl už loni. Když budu s nároďákem,
je potřeba, aby tam všechno šlapalo
tak jak má, a když bude volno, samozřejmě budu trénovat. Věřím, že se
s reprezentací dostaneme na Evropě
co nejdál. Myslím si, že pak budou do
začátku ligy zbývat dva nebo tři týdny,
což je dost času na to, abych se dostal
do herní praxe.“
●● Kamile, vy už jste dovolenou
stihnul?
Hned po sezoně, protože osmnáctého
června jsme odletěli na Evropské hry
společně s Romanem Zachrlou,
Filipem Zbránkem a Honzou
Tomancem hrát basket
3 krát 3. Myslím, že to
bude zajímavé. Do
Ázerbájdžánu bych
se jinak asi nepodíval.“

Foto: archív Večerníku

PLÍŠKOVÉ ÚTOK NA TOP TEN ZATÍM NEVYŠEL
BIRMINGHAM, PROSTĚJOV
Těsně před branou první světové
desítky zůstala po úspěšném tažení
v Birminghamu Karolína Plíšková.
Během turnaje postoupila až do
finále, kde prohrála s Angeliquou
Kerberovou ve třech setech. Němka
tak udržela desáté místo, Plíšková
postoupila na jedenáctou příčku.
„Porážka mrzí, ale mám za sebou dobrý týden. Když jsem sem jela, tak jsem
s finále nepočítala. Extra jsem se na to
nepřipravovala. Dělala jsem, co jsem
mohla, ale Angie hrála skvěle,“ řekla

Plíšková. Utkání přineslo několik zvratů. V první sadě Plíšková odvrátila dva
setboly a nakonec se radovala z vedení
1:0. V následujícím setu ale neudržela brejk a v tom rozhodujícím se do
zkrácené hry dostala, i když prohrávala
4:5 a Kerberová podávala na vítězství.
„Škoda, že se nepodařilo udržet vedení ve druhém setu,“ litovala poražená
finalistka. „Když ale budu podávat
podobné výkony, desítka padne,“ věří
česká naděje.
Plíšková si po grandslamovém turnaji
v Paříži naordinovala pauzu a krátce

před začátkem Wimbledonu se vrátila
v dobré kondici a formě, což v Birminghamu potvrdila. Ve čtvrtfinále
hladce přehrála turnajovou trojku Suárezovou a v dalším kole nedala šanci nebezpečné Francouzce Mladenovičové.
„Nevím, čím to bylo. Tráva mi zkrátka
asi svědčí. Jsem ráda, že to přišlo teď
a že se mi takhle daří, zvlášť před Wimbledonem. Snad mi to tam taky půjde,“
přeje si tenistka.
Dalším hráčkám TK Agrofert se nedařilo. Tereza Smitková i Petra Cetkovská
prohrály hned své úvodní zápasy. (lv)

PAVLÁSEK SE DOČKAL TITULU
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PROSTĚJOV Nakonec jen na dva
nováčky se mohou v nové házenkářské sezoně těšit hráči Prostějova
a Kostelce na Hané. Ihned po skončení uplynulého ročníku jihomoravské skupiny druhé ligy bylo jasné,
že sestupují poslední Bohunice „B“.
K nim se nakonec přidala už jen rezerva extraligového KP Brno, která jde
dobrovolně jen do krajského přeboru.
Sestoupit přitom původně měla i Telnice, která ve dvanáctičlenné tabulce
obsadila se šestnácti body jedenácté
místo bod za Kuřimí a Brnem „B“. Jenže právě díky nepřihlášení brněnského
„béčka“ v soutěži zůstává. Soupeři tak
i nadále musejí počítat s návštěvou neoblíbené nafukovací haly.
V druholigové společnosti nakonec
zůstává i Velké Meziříčí, které sezonou
2014/2015 procházelo velice suverénně
a kromě dvou porážek od Kostelce na
Hané padlo už jen hned v prvním kole
na půdě Maloměřic a pak už za rozhodnutého stavu v Hustopečích a Ivančicích.
Do celostátní první ligy ovšem vítěz
nejde automaticky, ale ten jihomoravský musí sehrát baráž s prvním
celkem skupiny Severní Morava. Té
vévodila Ostrava, jenž zvládla v po-

Také v příští sezoně si prostějovští házenkáři zahrají proti Velkému Meziříčí.
Foto: archiv

měru 34:26 a 28:27 i toto dvojutkání
a proklestilo si cestu do druhé nejvyšší domácí soutěže.
A k silným výběrům Velkého Meziříčí, Ivančic či Hustopečí se nově
připojí ještě „A“ tým Tatranu Bohunice. Předloňský vítěz druhé ligy
totiž získal pouze jedenáct bodů
a společně s Olomoucí, která zamířila
na sever, se musel poroučet zpět do
soutěže, kde v každém druhém kole
narazí na derby s týmem z moravské
metropole či jejího absolutního okolí.
Jediným novicem přicházejícím zdola
je Tišnov. Tento celek Jihomoravské
lize mužů až druhé místo za Havlíčkovým Brodem, vítězové ale míří do
jedné z českých druholigových skupin

a Tišnov využil práva postupu pro jihomoravský tým.
Přesuny nastaly i v severomoravské
skupině. Právě do ní zamířily hned dva
celky ze společné ligy Olomouckého
a Zlínského kraje. Nejvíce bodů sice
nastřádal Droždín, ten ale v této soutěži zůstává a přenechal svou místenku
druhé Litovli „B“. Ze zástupců Zlínska
byl nejlepší šestý Holešov, jenž také
zkusí druhou ligu a stejně jako rezerva
extraligisty nakonec nezamíří na jih,
jak se původně spekulovalo.
Třetí nejvyšší domácí soutěž začne stejně jako v předchozích letech v druhé
polovině září, před jejím zahájením se
uskuteční ještě úvodní dvě kola domácího poháru.
(jim)

KORFBALISTÉ BUDOU ZAPÍJET FANTASTICKOU SEZÓNU

PŘI TRADIČNÍ AKCI S PRASETEM BIG ILL PIG 2015
PROSTĚJOV Další úžasný soutěžní
ročník má za sebou korfbalový oddíl
SK RG Prostějov, který na jeho konci
dosáhl na tři mistrovské tituly ve věkových kategoriích dorostu, mladšího žactva i minižactva. Veleúspěšná
sezóna pochopitelně zaslouží náležité oslavení a toho se kluboví členové
dočkají v rámci sedmého ročníku již
tradiční akce BIG ILL PIG, tentokrát
s letopočtem 2015. Proběhne již tuto
sobotu 27. června v areálu posezení
u fotbalových hřišť 1.SK Prostějov za
místním vlakovým nádražím.
„Anglický název této naší oddílové oslavy se odvozuje od faktu, že každoročně
pečeme prasátko. Vždy začínáme po

poledni, tudíž první ořez přijde během
odpoledne, kdy postupně dorážejí na
místo účastníci setkání. Srdečně zváni
jsou všichni současní i bývalí členové klubu, pro něž máme stejně jako v minulých
letech připraveno nejen dobré jídlo a pití,
ale vedle společného rozebírání sezóny
při četných debatách také spoustu dalšího zajímavého vyžití včetně různých
soutěží. Na své si samozřejmě přijdou
i děti,“ informoval předseda korfbalistů
SK RG Zdeněk Snášel s tím, že akce se
pro dospělé osazenstvo tradičně protáhne do pozdních nočních hodin.
Mediálním partnerem oblíbené
oslavy je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který do tomboly opět vě-

noval jednu z cen v podobě svého
předplatného.
A pro zpestření na závěr připojujeme
z webových stránek oddílu aktuální
stav hlasování o tom, jak celá korfbalová sešlost dopadne:
Bude to paráda jako vždycky 17%
Letos poprvé prase přežije a bude bydlet u Davu doma 50%
Těžko říct nepamatuji si ani loňskou
akci 22%
Kvůli špatnému počasí proběhne pouze jako videokonference 0%
Přijedeipopulárnípolitikak7.výročínám
daruje sedmičku archivního vína 11%
Tak co myslíte vy, že se v sobotu
(son)
semele?

Nohejbalisté rozdrtili Přerov a stále hájí play-off
PROSTĚJOV Muži TJ Sokol
I Prostějov odehráli v sobotu
20. června na domácím kurtu
u sokolovny další důležitý duel
v boji o play off a záchranu v první lize nohejbalu. Ačkoliv ani na
předposlední zápas základní části
nebyli v kompletní sestavě, kdy
kromě dlouhodobě zraněného
Šlézara chyběli rovněž Wiesner,
Klaudy, Husařík a Botlo, podařilo
se jim jednoznačným poměrem
zdolat třetí Spartak Přerov. Nováček soutěže tak stále drží čtvrté
místo, jež jako poslední zaručuje
účast v bojích o extraligu.
Prostějovští nohejbalisté disponují
v letošní sezoně velmi kvalitním a vyrovnaným kádrem a předvedli také
v improvizovaném složení kvalitní
a bojovný nohejbal. Do střetnutí
vstoupili mnohem koncentrovaněji
a lépe, výsledkem byly dvě úvodní

výhry ve dvojicích, o něž se postarali
Valenta - Matkulčík a Roba – Ftačník.
Trojice již nabídly ze strany hostů
mnohem vyrovnanější hru, ale i zde
prostějovští hráči proti jednomu
z nejlepších celků celostátní soutěže
nepropadli neboť. Valenta, Ftačník
a Matkulčík svůj zápas sice prohráli,
ale Omelka, Procházka, Roba vyhráli
2:1 na sety, takže na ukazateli skóre
platil stav 3:1 pro domácí tým.
Vložená dvojka Omelka-Procházka
vyhrála po tuhém boji také 2:1 na
sety, čímž zvýšila vedení Prostějova již
na 4:1. Pátý bod přidal singlista Roba,
když svého soupeře po boji jasně přehrál, zejména druhý set byl plně pod
jeho kontrolou. Již nyní tak bylo jasné, že nejméně bod zůstane v Prostějově. Hned následující trojkou ovšem
Sokol I rozhodl, celkově tedy přehrál
Spartak Přerov hladce 6:1 a připsal si
další dva nesmírně důležité body.

„V takto oslabené sestavě jsme téměř
nepomýšleli na zisk bodu. Nutno
konstatovat, že ani celek Přerova nenastoupil kompletní, a tak šlo o to,
kdo má lepší nohejbalovou základnu
pro ligovou soutěž. Kluci bojovali, jak
mohli, a po zásluze získali nesmírně
cenné body,“ radoval se nadmíru spokojen kouč domácích Richard Beneš.
Pokud v závěrečném zápase 27. června od 14 hodin získá Sokol I
s Čakovicemi „B“ na domácím
kurtu alespoň bod, skončí na kýženém a překvapivém čtvrtém místě
a postoupí do play off o extraligu nohejbalu. „Ale i v případě neúspěchu
budeme účastníky první ligy rovněž
v následujícím roce. Zveme všechny
příznivce nohejbalu do hlediště, naši
kluci budou potřebovat hlasitou podporu více než kdy jindy. Občerstvení
pro diváky bude zdarma,“ těší se Beneš
na výbornou kulisu.
(jim)

HALLE, PROSTĚJOV Další čtvrtfinálovou účast vybojoval na světovém okruhu ATP Tomáš Berdych.
Prostějovský tenista při přechodu
na trávu v německém Halle porazil
Estrellu z Dominikánské republiky a pak Čoriče, ve čtvrtfinále
ale prohrál s dalším Chorvatem
Karlovičem. Výborně servírující vítěz dal v utkání pětačtyřicet

es, což se zatím nikomu v zápase
na dva vítězné sety nepodařilo.
„Skvělá práce doktore Ivo Karloviči,
to je nový rekord,“ ocenil Berdych
soupeře na sociálních sítích. Český
hráč měl v zápase tři šance prolomit
servis svého protivníka, ani v jednom případě se mu to nepodařilo.
„Berdych dobře returnoval. Proto
bylo důležité dát hodně es. Fakt jsem

netušil, kolik těch es bylo. Když jsem
slyšel, že jich bylo pětačtyřicet, věděl
jsem, že je to rekord,“ řekl 211 centimetrů vysoký Karlovič.
Hned v prvním kole tohoto turnaje skončil Jiří Veselý a Lukáš Rosol.
Nedařilo se ani prostějovskému páru
Berdych - Veselý, který nepřešel přes
nejvýše nasazenou nizozemsko-rumunskou dvojici Rojer - Tecau. (lv)

NA TURNAJI KATEGORIE CHALLENGER Berdych byl pod palbou a skončil ve čtvrtfinále
POPRAD, PROSTĚJOV Hodně
povedený týden má za sebou prostějovský tenista Adam Pavlásek.
V Popradu vyhrál poprvé v kariéře
turnaj kategorie challenger a díky
tomu si výrazně polepšil ve světovém žebříčku. V novém vydání
bude figurovat na 166. pozici, což je
jeho nové maximum.
„Potřeboval jsem co nejrychleji napravit výpadek z Prostějova, kde se

nepodařilo obhájit loňské semifinále.
V Praze to ještě nevyšlo, na Slovensku
už se to konečně podařilo. Letos už
jsem několikrát ve finále prohrál, jsem
rád, že se tato série ukončila,“ radoval
se po úspěchu Pavlásek.
Prostějovský tenista v průběhu turnaje
ztratil pouhé dva sety a kvalitní formu
potvrdil také ve finále. Jeho soupeř
Hans Podlipnik-Castillo sice dokázal
vymazat ztrátu jednoho setu, v roz-

hodujícím dějství byl přesto lepší Pavlásek. „Byl to těžký zápas, ale už jsem
další rozhodující duel opravdu nechtěl
prohrát,“ uvedl vítěz.
Pavlásek se po sérii turnajů na antuce přesune do Londýna a bude hrát
kvalifikaci ve Wimbledonu. „Na trávě si to zkusím po pěti letech. Uvidíme, jak se bude dařit. Ale pojedu tam
v dobré náladě, tak třeba to vyjde,“
dodal Pavlásek.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Basketbalová mládež Prostějova patří k tomu nejlepšímu
Kadeti přivezli bronz, kadetkám chybělo k medailím jen pár výher
PROSTĚJOV Oba nejstarší mládežnické výběry basketbalistů i basketbalistek prožily po dlouhých letech sezonu
Jiří
v nejvyšší domácí soutěži. Nejlépe si
MOŽNÝ
vedli kadeti spadající pod hlavičku Orli
Prostějov, jimž se podařilo probojovat do Final Four a nakonec
získat bronz, jejich starší kolegové po comebacku do extraligy
také uhráli play off. Kadetky TJ OP Prostějov těsně nezopakovaly účast na závěrečném turnaji pro čtyři nejlepší celky, pouze
juniorky musely hrát o záchranu. Ale i jejich mise byla úspěšná.
Junioři a kadeti tak potvrdili pozici sportovního centra mládeže,
jedničkou na střední Moravě se staly i dívky.
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Kouč Željko Živkovič přivedl kadetky do play off a juniorky k extraligové záchraně.
Foto: TJ OP Prostějov

15060910593

ověřili jsme si, že jsme schopni hrát
s každým soupeřem a zápasy play off
byly výborné,“ vypozoroval.
V pátém zápasu se podařilo vyhrát 62:52
a postoupit do Final Four, čímž družstvo
splnilo předsezónní plán. „Bohužel ve Final Four jsme odehráli asi nejhorší zápas
sezony, což mohlo být podmíněno i tím,
že jsme měli za sebou pět velice těžkých
utkání, navíc to poslední se hrálo necelý
týden před semifinále. Síla nám pak v závěru chyběla. Semifinále s Ostravou velice dobré, dlouho jsme je drželi v šachu,
vedli jsme, bohužel jsme závěr nezvládli,“
připomněl.
V bitvě o bronz už to ale vyšlo, když Orli
nasázeli o deset bodů víc než soupeř.
„Odvedli maximum, co mohli. Patří jim
obrovský dík za práci, co tu předvádí.
Takové družstvo jsem ještě netrénoval,
všichni chtějí pracovat, to je velice cenné.
Doufám, že jim to zůstane do příští sezony a posuneme se zase o jeden krok dál,“
přeje si Bálint.
Marně hledal rozdíl oproti nejlepší dvojici, na finále totiž chybělo jen pár bodů.
„Celou sezonu jsme byli schopni hrát s
každým, Ostravu jsme dvakrát porazili.
Bohužel nám ten zápas nevyšel, to přijde. Měli jsme jednu čtvrtinu, kdy jsme
nemohli trefit koš, dali jsme v ní snad jen
sedm bodů. Pak byla křeč, kluci možná
chtěli víc, než měli chtít. Ale i Nymburk,
který nakonec vyhrál střelou z poslední
sekundy finále, mohl být nakonec Ostravou poražen,“ upozornil s tím, že téměř
všichni nyní věkově přecházejí do juniorů.
Od nové sezony tak bude mít duo Bálint-Pivoda k dispozici mnohem více hráčů,
možná až pětadvacet. To bude znamenat
oddělení tréninků pro jednotlivé katego-

Extraliga juniorù:

1. Synthesia Pardubice 22 19 3
2. MMCITÉ Brno
22 19 3
3. GBA Sparta Praha 22 15 7
4. Sokol Pražský
22 14 8
5. USK Praha
22 14 8
6. BA Nymburk
22 13 9
7. BCM Ostrava
22 13 9
8. Orli Prostějov
22 9 13
9. Sokol Písek Sršni
22 7 15
10. SKB Zlín
22 5 17
11. Sokol Vyšehrad
22 3 19
12. Slavoj BK Litoměřice 22 1 21
Play off: Čtvrtfinále: Pardubice –
83:77, 93:60.

1728:1320 41
1709:1392 41
1604:1295 37
1640:1426 36
1488:1351 36
1577:1502 35
1628:1532 35
1311:1292 31
1561:1662 29
1354:1750 27
1265:1706 25
1251:1888 23
Prostějov 82:63,

Extraliga kadetù:

64:80, 62:60, 62:52. Semifinále: Prostějov – Ostrava 66:75.
O 3. místo: Prostějov – Sparta 59:49.
Extraliga juniorek:

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

USK Praha
22
BK SŠMH Brno
22
BA Sparta Praha
22
Basket Slovanka
22
VALOSUN KP Brno22
Sokol Hradec Králové22
BK Strakonice
22
SBŠ Ostrava
22
TJ OP Prostějov 22
Lokom. Karlovy Vary 22
KARA Trutnov
22
Bižut. Jablonec n. N. 22

20
17
17
15
14
14
8
6
6
6
6
3

2
5
5
7
8
8
14
16
16
16
16
19

stějov. Šesti výher a šestnácti porážek
shodně dosáhly Prostějov, Ostrava,
Karlovy Vary i Trutnov, z postupu do
další fáze se však mohl radovat jen jeden
z tohoto kvarteta. A nejlepší vzájemnou
bilanci měla Ostrava, o to víc tak mrzely
závěrečné porážky na USK a ve Strakonicích. Následovala tak čtyřčlenná
Juniorky se
skupina play out, kde se však podařilo
musely zachraòovat uhájit první pozici.
Jen velice těsně unikla účast ve vyřazo- „Ostrava měla o čtyři body lepší skóre
vacích bojích juniorkám TJ OP Pro- než my, proto byla osmá. Odehrála pak
tři další zápasy a sezona pro ni skončila.
My jsme museli s dalšími třemi týmy
odehrát tři zápasy v play out. Podařilo
se nám vyhrát všechny domácí zápasy
i utkání v Karlových Varech, tím pádem
jsme extraligu U19 udrželi,“ oddechl si
hlavní trenér Željko Živkovič.
V jednu chvíli to ale bylo drama, po
výhře nad Trutnovem následovala porážka u nich i v Jablonci. Jako klíčovou
se tak ukázala výhra na úplném západě
Čech. „Kdybychom tam prohráli, tak
doma bychom už museli vyhrát a nezáleželo by jen na nás, jak to dopadne.
Naštěstí jsme to tam rozehráli dobře,
vedli jsme o patnáct dvacet bodů
a uhráli jsme vítězství o dvanáct bodů,“
liboval si. Razítko pak přinesly domácí
výhry nad Karlovými Vary a Jabloncem.
Hlavní cíl celé sezony se tak podařilo naplnit a tým se dokázal alespoň částečně
vypořádat se ztrátou Marie Konečné,
která nejprve zamířila na několik měsíců do Ameriky, poté si vážně poranila
koleno.
„To nás hodně ovlivnilo, sezonu před
tím patřila mezi nejvytíženější hráčky.
Holky ji nedokázaly plně zastoupit, byly
ale vidět pokroky, zapojili jsme hodně
mladých hráček ročníků 1998 a 1999,“
ohlížel se.
Holky hrály soutěž velice dobře a s týmy, které mají daleko více zkušeností,
se popraly o každý míč a nic nevzdaly.
„Patřili jsme mezi nejmladší celky, neměli jsme žádnou hráčku ročníku 1996
a jen dvě ročníku 1997, zbytek jsou vše
kadetky. Považuji za úspěch, že jsme to

rie. „Moje přání je basketbalové, aby příští
rok byl opět o něco lepší než ten letošní.
Uděláme vše pro to, abychom byli konkurenceschopní a hráče posunuli o krok
dál,“ zmínil s tím, že po volném zbytku
června a celém červenci začne příprava
opět na kraji srpna.

1745:1204
1660:1243
1735:1432
1568:1306
1501:1391
1667:1465
1305:1577
1351:1604
1284:1539
1194:1519
1225:1613
1252:1594

42
39
39
37
36
36
30
28
28
28
28
25

Extraliga kadetek:

1. BK SŠMH Brno
22 21 1
1. BA Nymburk
22 19 3 1689:1213 41
2. USK Praha
22 17 5
2. Orli Prostějov
22 16 6 1650:1396 38 3. Basket Slovanka
22 14 8
3. Slezská Ostrava
22 15 7 1729:1491 37
4. BA Sparta
22 14 8
4. GBA Sparta Praha 22 13 9 1499:1391 35
5. TJ OP Prostějov 22 14 8
5. JBC Brno
22 12 10 1657:1554 34
6. KARA Trutnov
22 13 9
6. TJ Sokol Pražský
22 12 10 1491:1477 34
7. SBŠ Ostrava
22 12 10
7. USK Praha
22 12 10 1485:1364 34
8. VALOSUN KP Brno22 9 13
8. Slavoj BK Litoměřice 22 11 11 1527:1487 33
9. BK Prosek
22 7 15
9. Sokol Písek Sršni
22 9 13 1499:1710 31
10. Studánka Pardubice 22 6 16
10. Synthesia Pardubice 22 8 14 1490:1560 30
11. Sokol Hradec Králové22 4 18
11. Lokomotiva Plzeň 22 4 18 1325:1642 26
12. BK Strakonice
22 1 21
12. BC Nový Jičín
22 1 21 1200:1956 23
Play off: Čtvrtfinále: Sparta Praha
Play off: Čtvrtfinále: Prostějov – USK Praha 73:66, 52:55, 52:54, 59:37, 62:51.

15061610614

večer. Nyní bude prostor i ráno. „Na
jednom gymnáziu vznikne sportovní
třída, kde budou mít úlevy a tréninky
Úvodní dva zápasy sezony prohráli svě- od sedmi ráno. Není to čistě basketbařenci Petera Bálinta kontumačně a ve lová třída, ale pro všechny sporty, což
třetím souboji nestačili doma na Sokol je skvělé,“ nadchlo zkušeného lodivoda.
Pražský, pak se ale rozehráli a ze zbývaKadeti tìsnì
jících devatenácti střetnutí jich hned
nedosáhli na finále
devět dovedli do vítězného konce. Po
skončení základní části to tak vyneslo Největšího basketbalového úspěchu
osmé místo a postup do play off. Sou- z řad mládeže dosáhli prostějovští kapeřem pro první kolo vyřazovací části se deti. V dlouhodobé soutěži dokázali
však stal vítěz dlouhodobé soutěže BK hned šestnáctkrát zvítězit a vyneslo jim
Synthesia Pardubice, která prošla po vý- to druhé místo těsně za suverénním
Nymburkem. Pro čtvrtfinále play off to
sledcích 82:63, 83:77 a 60:93 dál.
„Sezonu musím hodnotit pozitivně. znamenalo sedmé USK Praha, se kteLoni se nám podařilo vybudovat zá- rým to byla úspěšná, leč až pětizápasová
klad a ukázalo se to jako správná cesta, bitva. I to se mohlo projevit na těsné
letos jsme udělali další krok dopředu. semifinálové porážce s Ostravou, po níž
Chyběli nám vysocí hráči, měli jsme jen ale mladí Orli zvládli bitvu o bronz proti
jednoho. Na to jsme proti Pardubicím týmu GBA Sparta Praha.
doplatili, i když jsme odehráli výborná „Podařilo se nám poskládat tým, který
utkání. Naše kvalita byla vysoká, ale na neměl žádnou výraznou osobnost, ale
top špičku to nestačilo,“ nezastíral hlavní chtěl pracovat, chtěl trénovat. Navíc ti
kouč, jemuž v roli asistenta pomáhá bý- hráči hráli juniorskou soutěž a zkušenosti využívali. Je pravdou, že vynikli
valý Orel Lukáš Pivoda.
A ještě větší úspěch by mohl přijít v nad- dva hráči Nábělek a Váňa, oba jsou recházející sezoně, většina kádru totiž zů- prezentanti, byli na mistrovství Evropy
stává. „Budování týmu je dlouhodobá a skutečně dominovali. Tým pochopil,
záležitost a chtěli bychom být zase o ně- co se od nich chce, a podvědomě pro
co lepší. Letos jsme hráli skoro celou se- tyto dva hráče pracoval,“ chválil Peter
zonu buď s prvoročáky, nebo s kadety, Bálint kolektivní pojetí.
to je také možná jeden z důvodů, proč Tým působil kompaktním dojmem, od
jsme se nedostali ještě o krok dál. Do začátku se pohyboval v horních patrech
mužů odchází z nosných hráčů jen dva a postupně se propracoval až na druhé
– Marek Sehnal a Standa Kořínek, který místo. „To nám přisoudilo asi nejtěžšíuž před sezonou avizoval, že se chce vě- ho soupeře, protože USK začalo velice
novat škole a asi skončí,“ podotkl Bálint. špatně, mají ale velice dobře poskládaný
Pod vedením trenérského dua se připra- tým, vysoké hráče a my jsme byli jediní,
vovali junioři i kadeti v jedné tréninkové kdo měl problémy. Na druhou stranu
skupině, hráči se scházeli každý den nás to ale hodně posunulo dopředu,

Junioøi
otestovali lídra

Kadeti vedení dvojicí Peter Bálint (vlevo nahoře), Lukáš Pivoda (vpravo nahoře)
ověnčili úspěšnou sezonu bronzovým kovem.
Foto: Facebook

1707:1158
1470:1264
1436:1281
1499:1382
1318:1229
1329:1285
1453:1373
1282:1277
1313:1526
1245:1379
1355:1712
1041:1582
– Prostějov
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64:62,

udrželi a i příští rok budeme patřit mezi
nejlepších dvanáct celků,“ radoval se.
To tak dává předpoklad, že další ročník může být ještě lepší. „Ročník
2015/2016 budou hrát holky, které se
před rokem probojovaly do Final Four
mezi kadetkami. Tým bude takto poskládaný, také jsme přemýšleli o nějakých posilách,“ přemítal.

Kadetky atakovaly
Final Four
Kadetky TJ OP Prostějov dokázaly
v duelech s jedenácti soupeřkami získat čtrnáct výher a také v jejich případě
rozhodovala bilance vzájemných zápasů. Slovanka, Sparta i Prostějov se totiž
srovnaly na šestatřiceti bodech, oba
soupeři na tom ale byli lépe a na „Oděvářky“ zbylo až páté místo o bod před
Trutnovem. Ve čtvrtfinále byla soupeřem Sparta a po venkovní bilanci 1:1 se
Prostějovu nepodařilo zvládnout ani
jedno domácí střetnutí. Po končeném
stavu 1:3 tak pro ně sezona skončila.
„Osobně si myslím, že nám trošku chybělo štěstí. Vyvrcholilo to tím, že jsme
doma narazili na Spartu posílenou o reprezentantku Julii Reisingerovou, jednu
z nejlepších mladých hráček v Evropě
na pozici pivotmanky. Urostlá hráčka, patří mezi nejlepší v první lize žen.
V Praze nehrála a prohráli jsme i vyhráli
o dva. Jakmile se ale zapojila a přijela do
Prostějova, tak jsme jednoznačně prohráli první zápas, ten druhý jsme dlouho vedli, ale nakonec jsme také prohráli,“ popisoval Živkovič rozdílový faktor.
A Sparta si pak došla až pro stříbro za
Brnem, k účasti ve Final Four tak bylo
potřeba získat i přijatelnějšího soupeře.
„Kvalitou a předvedeným výkonem
v celé sezoně jsme patřili k těm čtyřem
nejlepším celkům, bohužel jsme ale
nezopakovali úspěch z loňského roku.
Myslím si, že jsme byli konkurenceschopní a měli jsme na to, abychom
bojovali o nějakou medaili,“ zmínil.
Pozitivem naopak bylo, že se podařilo
už nyní zapojit do týmu hráčky ročníků
1999 a 2000.

