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Z DŮVODU STÁTNÍHO SVÁTKU DVA ZASTUPITELÉ TO VZDALI!
AŽ V ÚTERÝ 7. ČERVENCE
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NOVÉ KOLONKY V PROSTĚJOVĚ!

Jenomže v tom humusu
by ani CIKÁNI NESPALI...
PROSTĚJOV Svrab, neštovice a cholera! Večerník objevil
v Prostějově novou kolonii, kterou pamětníci znají v lokalitě
U svaté Anny. Jenom s tím rozdílem, že tu za místním nádražím by
se štítili obývat i ti neotrlejší nepřizpůsobiví občané. Nevěříte?
Zkuste se do polorozbořených
baráčků, v současnosti v majetku
Českých drah, jít podívat sami!
My to udělali...

15062670632
15062610632

3x foto: Michal Kadlec

15061910617

150122010016

Domov můj, to ráj na pohled! V kolonkách za místním nádražím žije zhruba desítka bezdomovců v otřesných hygienických podmínkách. Ale jak je vidět, prádlo si zřejmě perou...

15011910006

➢

15060910595

Reportáž si přečtete
na straně 13
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pohøeb policisty
Prostějov (mik) - Policista Dopravního inspektorátu Prostějov Jan Pospíšil,
který předminulou neděli tragicky
zahynul po pádu z jízdního kola, má
podle informací Večerníku pohřeb
ve středu 1. července v 11.00 hodin.
Poslední rozloučení s dopravním policistou proběhne v obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově. Dosud
nejsou jasné příčiny jeho nešťastného
pádu. „Úmrtí mladého muže je smutná
událost sama o sobě, o to více, že to byl
náš kolega. V daném případě se jednalo
o tragickou příhodu bez cizího zavinění. S ohledem na pozůstalé nebudeme
k této věci sdělovat bližší informace. Výsledky pitvy doposud nemáme,“ sdělil
na dotaz Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Žádné boží znamení!
Prostějov (mik) - Také jste si toho
všimli? Na samotném vrcholu kostelní
věže kláštera Milosrdných bratří je už
několik měsíců pokřivený kříž, který
se z neznámých důvodů naklonil směrem na východ. „Určitě to není žádné
boží znamení,“ rozesmál Večerník
převora Konventu Milosrdných bratří
v Brně Martina Macka. „Právě v rámci
rekonstrukce celého kostela zpracováváme i projekt opravy střechy, tedy
včetně deformace kříže. Půjde zcela
jistě o mechanickou závadu, uvolněný
šroub nebo něco takového. Zjistíme to
až při podrobnějším průzkumu,“ dodal
Martin Macek.

Mládež pod lupou
Prostějov (mik) - Se začátkem prázdnin přitvrdí policisté v boji proti alkoholismu. Hlídky budou kontrolovat i dění
na silnicích. „Zaměříme se nejenom na
dopravně bezpečnostní akce. Monitorovat situaci budeme i na zábavách,
diskotékách a podobných akcích.“ varuje Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.

FOTO
Michal
Kadlec
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Opravdu pomáhají a chrání! Uznání si zaslouží dva prostějovští policisté,
kteří se jako první dostali minulé úterý
v noci k hořícímu domu ve Smržicích. Doslova na poslední chvíli z něj
vynesli popáleného muže, čímž mu
zachránili život. Sami lékaři později
přiznali, že stačilo pět minut a muž by
nepřežil!

Foto: Michal Kadlec

pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Kdybychom si mohli vybrat. Víte, proč blondýnka tancuje před semaforem? Protože si myslí, že je na diskotéce... Hned na začátku týdne to do
světelného zařízení v Palackého ulici napálil devětatřicetiletý řidič. Tímto
vzbudil patřičnou pozornost okolí. Pokud by si on sám mohl vybrat, příště
by si u semaforu zřejmě raději zatancoval...

Zemětřesení v ANO 2011. Z klubu
„babišovců“ v prostějovském zastupitelstvu vystoupili František Jura
a Marcela Župková. Měli k tomu
stejné důvody, a to neslušné až destruktivní jednání svých kolegů, kteří
podle nich ještě na zastupitelstvu
nenavrhli nic užitečného a jenom se
snaží vše bořit. Máte recht!
ZACHYTILI JSME…

Agentura Ve sklepení radnice straší!

„7 dnù Veèerníku v kostce“

CO NÁS POTĚŠILO…

CO NÁS UDIVILO…

PROSTĚJOV Což si tak alespoň na chvíli
duševně spočnout, odreagovat se, seznámit se s novými členy a přitom všem
popřát ještě šéfredaktorovi k jeho narozeninám? Jistě, i Večerník musí na pár
hodin vypnout. A ještěže má redakce
tak velký dvůr, na kterém se dá uspořádat interní veselice i s menším táborákem. Právě malý ohýnek byl uplynulý
pátek vytížen nejvíc, někteří z nás na
něm opékali špekáčky hned třikrát...

Jak Agentura Hóser během uplynulých dní exkluzivně zjistila, při
rekonstrukčních pracích objevili
dělníci pod stoletou matičkou
radnicí rozsáhlý komplex podzemních katakomb! Naši předkové si dokonce dali takovou
práci, že jedna z chodeb vede až
na plumlovskou přehradu, druhá
pak ústí na dvoře naší bratrské
redakce Večerníku!
To ale není všechno, obrovský
komplex chodeb a sklepení radnice není prázdný. Minulý čtvrtek
v něm podnikli prostějovští kon-

rubriky
Večerníku

šelé exkurzi a nestačili utíkat - vystrašila je strašidelná strašidla!
„Byla to hrůza. Jednou z chodeb
jsem s panem primátorem prošla
až někam pod Mostkovice, když
na nás začaly dotírat neuvěřitelné
stvůry. Na hlavě měly parohy, tělo
obrostlé srstí a místo bot strašně velká kopyta! No, vzali jsme
s primátorem nohy na ramena,“
popsala Agentuře Hóser Ivana
Hemeráková, náměstkyně primátora Prostějova. „Nechci předjímat, ale s kolegyní Hemerákovou
jsem běžel jako o závod, ona mi
skočila strachy za krk. Když nás
totiž přepadla ta podivná strašidla a ona křičela o pomoc, tak
jsem na ni zařval, ať mi vleze na
záda,“ poopravuje vyjádření své

kolegyně primátor Miroslav Nakaseseděl.
Jak potvrdili i ostatní konšelé,
obrovské katakomby pod radnicí
jsou obydlené. Nikdo si nedokáže
vysvětlit, co je to vlastně za živočichy. Možná jde o mimozemšťany nebo dosud neznámé tvory,
o kterých zoologie ani přírodopis
zatím nic neuvádí, děti se o nich
ve škole neučí. „Já jenom doufám,
že se ty příšery nebudou hrnout
do zastupitelstva a nevytvoří další opoziční hnutí. I když…, ono je
to vlastně jedno, vyjde to nastejno,“ glosoval situaci koaliční radní, který si nepřál být jmenován,
a Agentura Hóser anonymitu náměstka primátora Nikamnepospíchala samozřejmě ctí...

Otázkou teď ale je, co s neznámými strašidly udělat. Rada města
už mimořádně zasedla za svůj
stůl a po desetihodinovém jednání vynesla ortel. „Jelikož se za
pár dní začne bourat kulturák
a místo toho stavět obchodní centrum, požádali jsme společnost
Lachtanllan, zda by společně se
svými stavebními pracemi nezasypali a vzápětí nezabetonovali
celé radniční sklepení. Předběžně
nám tato pomoc byla přislíbena,“
uvedl primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl

500 000

Půl milionu korun je tučná kořist
i pro zkušeného lupiče. Ze zlatých
šperků a hodinek se nyní raduje,
a doufejme, že pouze jen dočasně,
zatím neznámý pachatel, který se
v noci z úterý na středu minulého
týdne vloupal do klenotnictví na
prostějovském náměstí. Taková
krádež tu už dlouho nebyla!
ZAUJALO NÁS…

ELIŠKA BALZEROVÁ

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mls

Foto: internet

Nejenomže se vrátila na televizní
obrazovky v roli doktorky Čeňkové v legendární Nemocnici na
kraji města, ale ve středu navštívila s Divadlem Na Fidlovačce i Prostějov! S hereckým kolegou a prostějovským rodákem Ladislavem
Županičem excelovala v komedii
Až naprší a uschne.

•• Úterý ••

ZASLECHLI JSME…

Škola kvapem opustila divadlo. Při návštěvě některých představení si
studenti buď hrají s mobilem, nebo si hrají s mobilem a přemýšlí, jak by se
z divadla co nejrychleji „zdekovali“. Že lze zcela zaplněnou budovu Městského divadla Prostějov vyklidit během pouhých dvou minut ukázala úterní
cvičná evakuace divadelního sálu.

„VYPADNÌTE, TADY
JSTE NA SOUKROMÉM
POZEMKU!“

•• Středa ••

Tak to se povedlo! Tímto
argumentem vyhnal redaktora
Večerníku bezdomovec z baráku
za místním nádražím, který
tito lidé obývají bez povolení…

Když je hlad, jde vše stranou. Uprostřed týdne strážníci marně hledali pracovníky, kteří měli usměrňovat provoz v jedné z prostějovských ulic, kde se
provádí výkopové práce. Řidiči tudy půl hodiny před polednem absolutně
nemohli projet, jelikož si zmíněná dvojice zašla na oběd. Zvláštní přístup. Co
kdyby si tak na oběd „odskočil“ chirurg během operace?

•• Čtvrtek ••
Jak vyrobit tmu? Vytvořit originální svícen jste si mohli všichni ti, kdo dorazili
do multikulturního klubu. Jednoduchý skleněný svícen si tu ozvláštnili nalepením pestrobarevných pryskyřičných „sklíček“. Účastníci tohoto kurzu si zřejmě
vytvořili i vlastní originální tmu. O ní se totiž říká, že je vždy hned pod svícnem.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/9 °C

Petr a Pavel

•• Pátek ••
Není olympiáda jako olympijáda. Konec školního roku v Nezamyslicích pravidelně vítají při sportování s kulichem na hlavě. Za vším stojí invence místních
mažoretů, která se obvykle dostavuje při společných schůzích, kdy je toho třeba
spoustu probrat i vypít. Snad proto má tato vrcholná společenská a sportovní
akce o jedno písmenko a jeden kruh víc, než její mezinárodně uznávaný pravzor.

•• Sobota ••
Klid Máňo, požár nám neuteče. Při oslavách 800 let od první zmínky o obci
Lešany předvedly hasičky ze sousedního Zdětína tak pomalý požární útok, že
by se za něj nestyděli ani svým „spěchem“ proslulí lenochodi. Nakonec to však
zvládly. Nejenže tím pobavily všechny přihlížející, navíc ilustrovaly známé hanácké „Honem, honem, h...o po tem”.

•• Neděle ••
Dvě hole ke zdraví. Říká se, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Kdo však
chce zhubnout a udržet se v kondici, tomu jedna hůl nestačí. Lepší je, pokud má dvě.
AvyrazísnimitřebadolázníSkalka,kdesepravidelněkonajíkurzyNordicwalkingu.
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Ivan Pospíšil byl krátce před koncem loňského školního roku odvolán z funkce ředitele
ZŠ Dr. Horáka. Někteří žáci se s ním však stále dělí o své starosti i radosti...

25/9 °C

Šárka

Støeda 27/13 °C
Jaroslava

Ètvrtek 27/13 °C

Patricie

Pátek

28/14 °C
Radomír

Sobota 30/15 °C

Prokop

Nedìle 31/15 °C
Cyril a Metoděj
Zdroj: meteocentrum.cz
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ZASTUPITEL FRÖML Klášter Milosrdných bratří

JE VYŠETŘOVÁN! JE UŽ PRODÁN
EXKLUZIVNĚ

„JEHO DRZOST A NESLUŠNOST
UŽ PŘESÁHLA MANTINELY,“
POTVRDIL ARCHITEKT KYNČL

PROSTĚJOV Z ostudy kabát! Architekt
František Fröml, opoziční zastupitel zvolený
za seskupení Změna pro Prostějov, kritizoval nesrovnalosti ohledně územního plánu
a jako vůbec první komunální politik v Prostějově začal kriminalizovat představitele
města. Podal totiž trestní oznámení, načež
radní museli policii poskytnout veškeré informace o tom, jak se Územní plán Prostějov
Více na
tvořil. Jenomže České komoře architektů
straně
došla s Františkem Frömlem trpělivost a na
14
základě podání stížnosti tvůrce územního
plánu Jakuba Kynčla z Brna teď prostějovský
zastupitel čelí disciplinárnímu vyšetřování Renomovaný brněnský architekt Jakub Kynčl podal na Františka
komory architektů. Večerník se na celý pří- Frömla stížnost České komoře architektů pro poškození dobrého jméFoto: Michal Kadlec
pad podíval trochu podrobněji.
(mik) na.

zjistili jsme

PROSTĚJOV, BRNO Chátrající
klášter ve Svatoplukově ulici má konečně nového majitele! Jak první to
zjistil Večerník, přičemž oficiálně
bude vše sděleno až v příštích týdnech. Po třech letech marného hledání kupců se řád Milosrdných bratří
může konečně radovat...
„Ještě bychom to asi neměli zveřejňovat,
nicméně jsme velmi rádi, že naše snaha
o záchranu kláštera v Prostějově byla
korunována úspěchem. Skutečně má
nového vlastníka, podařilo se nám ho
prodat Arcibiskupství olomouckému.
Jsme šťastní, že klášter zůstane církvi,“
prozradil Večerníku Martin Macek,
převor Konventu Milosrdných bratří v Brně. Na otázku, za jakou cenu

proběhl převod zchátralého komplexu nemovitostí, převor chvíli váhal
s odpovědí. „Výše částky nijak tajná
není, ale v tuto chvíli bych ji nechtěl
blíže specifikovat. Řekněme, že prodej
proběhl za symbolickou cenu,“ uvedl
Macek. Jak ještě dodal, Arcibiskupství
olomoucké přebírá do svého majetku
pouze klášter. „Kostel zůstává zatím náš.

V současné době v něm probíhá generální rekonstrukce historických fresek,
v čemž budeme pokračovat i po zbytek
letošního roku. Máme přislíbeny dotace,
které jsou vázány naším vlastnictvím kostela, proto se ho nehodláme zbavovat,“
nastínil nejbližší průběh událostí převor
Konventu Milosrdných bratří v Brně.
>>>dokončení na straně 13

Klášter Milosrdných bratří v Prostějově má nového majitele. Najde Arcibiskupství
olomoucké potřebné desítky milionů korun na jeho rekonstrukci?
2x foto: archiv Večerníku a www.milosrdni.cz

„Varoval jsem Filouše, že jakmile

SVĚDEK Z POLISTOPADOVÉ DOBY: vstoupí do politiky, budu mluvit!“
PROSTĚJOV Hodně zlé krve vyvolal článek v předminulém čísle,
který popsal neomalenou poznámku zastupitele Františka Švece
z ANO 2011, jenž nazval koaličního radního Jaroslava Šlambora
(KŠČM)„kontrášem“. Večerník poznamenal, že zatímco Švec tímto
způsobem vystupuje proti jinému zastupiteli, měl by si víc všímat
vedle sebe sedícího kolegy Františka Filouše a právě jeho minulosti spjaté s nechvalně proslulým bývalým režimem... Vrcholem
pak bylo Filoušovo arogantní chování přímo v naší redakci!

Michal KADLEC
František Filouš je jedním z nových
politiků současného složení prostějovského zastupitelstva. Večerník
proto cítí přímou povinnost zveřejnit
veškeré informace, které se týkají jeho
minulosti. Už proto, že Filouš měl při
říjnových vyjednáváních o koalici se
sociálními demokraty ambice stát se
potencionálně radním a podle informací Večerníku dokonce náměstkem
primátora! Nového zastupitele nehodláme nijak „lustrovat“ jako soukromou
osobu, ale jelikož je osobu veřejnou,
občané mají logické právo vědět

o svém zástupci v komunální politice
úplně všechno.
Buď jak buď. Večerník se během uplynulých dní dozvěděl od bývalého přítele a kolegy Františka Filouše z dob
společného působení na ministerstvu
vnitra informace, které vnášejí do minulosti prostějovského zastupitele určitá
podezření. Jeho jméno totiž figuruje na
archivním seznamu zájmových osob
Státní bezpečnosti. „Na ten seznam se
dostal vlastně kvůli mně. Já totiž podepsal Chartu 77, takže kromě mé osoby se
estébáci zajímali i o něho. Jestli na mě donášel? To nevím, to mi nikdy nepřiznal,
nebo lépe řečeno, jsme se o tom vůbec

nebavili. Vyloučeno to ale není. Poprvé
mě jako přítele zaskočil na začátku
roku 1989. Přišel za mnou s tím, že potřebuje pracovat na své kariéře a kvůli
tomu vstupuje do KSČ. Říkal jsem mu,
že nedělá dobře, on ale trval na svém
a stal se z něho komunistický kandidát. Pak přišel listopad a bylo po jeho
námluvách s KSČ. To bylo jeho jediné
štěstí,“ poznamenal zdroj Večerníku, jehož identitu má redakce plně k dispozici,
avšak v tuto chvíli ještě nebude prozrazena. „S mnoha ´estébáky´ přišel Filouš do
styku i těsně po revoluci. Tehdejší ministr
vnitra Richard Sacher si mě vyžádal,
abych mu dělal náměstka a pověřil mě,
abych si vytvořil tým, který by vyčistil
Státní bezpečnost. Přijal jsem Františka,
který nastoupil v červnu 1990 na Úřad
pro ochranu ústavy a demokracie, což
byla nástupnická organizace komunistické StB. V té době byla na tomto úřadu
ještě spousta ´estébáků´, kteří Filoušovi
přinášeli různé informace,“ prozradil
nám onen nejmenovaný zdroj.

Ten později stanul před soudem kvůli prodeji osobních dat soukromým
firmám. Trestně stíhat ho nechal tehdejší náměstek ministra vnitra Jan
Ruml. Filouš byl ale u soudu očištěn,
tenkrát prostě zákony umožňovaly
tyto obchodní transakce, ze kterých
těžilo i samotné ministerstvo. Za
prodej osobních dat třeba jistá firma
vybavila ministerstvo elektronikou.
Barter byl v té době jedinou možností,
jak obejít rozpočtová pravidla ministerstva financí. Filouš tehdy sice žádnou
zákonnou normu nepřekročil, ale porušil etická pravidla při manipulování
s údaji o obyvatelstvu. Okamžitě jej
z ministerstva vnitra vyhodili a inspekce
zahájila jeho trestní stíhání,“ vzpomíná
si muž, pro kterého přátelství se současným prostějovským zastupitelem za
ANO 2011 skončilo v roce 1995. Byla
to doba, kdy František Filouš založil soukromou firmu a naopak v ní zaměstnal
muže, který nyní Večerníku poskytl zajímavé informace.

„Tato firma, v níž byl Franta ředitelem, se oficiálně měla zabývat ekovýrobou. Jenomže brzy jsem zjistil, že
je to pouze zástěrka. Ve skutečnosti
se zabývala tunelováním jiných společností, a to i díky falešným účetním
dokladům. Bylo mi jasné, o co jde.
Jednou jsem měl rozhovor u Filouše
doma a na rovinu jsem mu řekl, že
veškerá jeho činnost je na kriminál, že
jde o tunelování jako prase. A víte, co
mi odpověděl? Doslova mi řekl, vole,
vždyť jde o první rozdávání majetku
po Bílé hoře. Kdo si nenahrabe teď,
je v hajzlu! Od této chvíle se z nás stali
nepřátelé, já se rozhodně nechtěl podílet na žádných podvodech,“ uvedl
zdroj Večerníku.
Své názory na Františka Filouše prezentuje i na svých vlastních webových
stránkách, ale zatím si nepřeje zveřejnit své jméno. „Můj čas ještě přijde. Já
Františka varoval, že jakmile se jenom
pokusí vstoupit do politiky, začnu mluvit. Jeho minulost je hodně pestrá a já

redakce NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
se rozšířila
adresa zůstává stejná
od 2. července
najdete provoz
a pobočku
obchodního
oddělení v nových
prostorách

redakční část

JE V NOVÉM

▶

a výroba své místo nemění

obě pobočky Večerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10
z výše uvedených důvodů bude VEČERNÍK
ve dnech 30. června a 1. července UZAVŘEN

objednávky inzerce pište na
reklama@vecernikpv.cz

733 325 041

Foto: Michal Kadlec

vypadalo zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek odpoledne z oken kanceláře nánáměty na články a provozní záležitosti zasílejte na Takhle
městků primátora Raškové a Fišera. Oficiálně bude otevřeno zítra, tj. v úterý 30. června ráno. A už tuto
vecernik@pv.cz
608 716 048 sobotu zažije oslavy 325 let povýšení Prostějova na město. více čtěte na stranách 14-15 a 20

Co ještě vyjde na světlo světa v případě prostějovského zastupitele Františka Filouše? Foto: Michal Kadlec

mám dokumentů víc než dost,“ dodal
chlapík, který se pár let po sametové
revoluci v roce 1989 podílel na vedení
ministerstva vnitra.
Dnes už důchodce prozradil další fakta
o minulosti Františka Filouše, na jejich
(mik)
ověření Večerník pracuje.

DOVOLÁNÍ
v kauze Tuhý
zatím podáno
NEBYLO

PROSTĚJOV Bývalý generální
ředitel OP Prostějov zůstává nepotrestán. Po pravomocném rozsudku Vrchního soudu Olomouc
státní zástupce dosud nepodal dovolání k Nejvyššímu soudu.
Vrchní soud Olomouc začátkem
června Františka Tuhého zcela zprostil obžaloby. Ten byl původně odsouzen k pěti letům nepodmíněně
a úhradě škody více jak šestadvacet
milionů korun, které si měl v rozporu
se zákonem nechat sám sobě vyplatit
na odměnách. Olomoucký soud konstatoval, že tímto jednáním František
Tuhý podniku nezpůsobil žádnou
škodu.
Státnímu zastupitelství, které na základě rozsáhlého policejního vyšetřování
připravovalo obžalobu několik let, po
tomto rozhodnutí soudu zůstala už
jen možnost dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR. „V současné době zvažujeme, zda v tomto případě podáme
návrh na dovolání. To by pak musel
podat nejvyšší státní zástupce,“ přiblížil Večerníku aktuální stav Zdeněk
Rajtr z olomouckého vrchního státního zastupitelství s tím, že rozhodnuto
by mělo být přibližně do dvou týdnů.
Večerník bude tuto kauzu i nadále sledovat.
(mls)
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ROK OD VÝBUCHU OP se odklízí poslední trosky
PROSTĚJOV Přesně před rokem
se oči celé republiky v jeden moment upnuly k Prostějovu. Důvodem byl odstřel hlavního výrobního areálu někdejšího oděvního
gigantu. Zatímco jeho vybudování trvalo osm let, tak k zemi šel
během dvou sekund. Po celý rok
pak čelil nájezdům samozvaných
sběračů kovů z nedaleké Pujmanovy ulice.
Ohlodanou kostru někdejšího symbolu Prostějova poslala k zemi tuna
dynamitu. Jako štít před hlukem
a prachem v tu chvíli posloužila
hlavní administrativní budova, která

po výbuchu jediná zůstala stát. Byl
to však poslední úkol někdejšího
vchodu do „bordelu“, jak Oděvní
podnik nazývali mnozí zaměstnanci. Před nedávnem se začalo i s její
demolicí a už nyní z ní zůstává pouze
hromada trosek.
„V současnosti probíhá drcení
a recyklace sutin, což by mělo zabrat nejdéle dva týdny. Zodpovědně mohu říci, že do konce července
zmizí z areálu poslední technika
a zůstane tu jen volná plocha,“ řekl
Večerníku Ondřej Batta, jednatel
společnosti Astria Group, která areál
ve Vrahovicích koupila.

Po celou dobu bouracích prací se
majitelé museli vypořádávat s nájezdy sběračů kovů, kteří to třeba
z ubytoven v Pujmanově ulici často neměli vůbec daleko. „Nejhorší
situace byla na přelomu roku, kdy
odhalené kusy železa lákaly ke krádeži. Samozřejmě, že jsme měli zajištěno non-stop hlídání celého areálu,
takže se nám podařilo s nájezdníky
v rámci našich možností vypořádat,“
uvedl Batta. Pozemky jsou nyní nabídnuty k prodeji. První úspěšný obchod
se podařilo zrealizovat se společnosti
Laser Technology, která menší část
areálu již odkoupila.
(mls)

SMRTÍCÍ
VÝSTŘEL

DVA ROKY
NATVRDO!

Z hlavní budovy Oděvního podniku Prostějov už zůstala jen hromada suti. A i ta by
do dvou týdnů měla definitivně zmizet.
Foto: Martin Zaoral

Emoce kvůli kácení ve školkách

STÍNY
MINULOSTI

PROSTĚJOV To bylo zase křiku
a stížností! Už od jarních měsíců
loňského roku se město za přispění státních dotací pustilo do revitalizace zahrad a dětských hřišť
v areálech vybraných mateřských
škol v Prostějově. S tím souviselo
i poměrně razantní kácení starých stromů.
Stavební dělníci, ale také dřevorubci se pustili do úpravy mateřských škol ve Fanderlíkově, Me-

lantrichově, Smetanově, Květné
ulici, v ulici Aloise Krále a rovněž
v Žešově. „Někteří lidé jsou vyděšeni, volají nám i rodiče, že děti si
pod stromy v mateřinkách hrály
a byly v létě schovány pěkně ve
stínu. Musíme všem vysvětlovat,
že kácíme jen ty stromy, které jsou
staré a nebezpečné,“ sdělila v květnu roku 2014 Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.

vychladly
Po roce si na kácení ve školkách už
nikdo ani nevzpomene. „Byli jsme
nuceni pokácet zhruba pět desítek
stromů, ovšem hned jsme vysadili
osmadevadesát nových! A k tomu
ještě květiny a okrasné keře. Dnes

se to už lidem líbí, například v případě školky i základní školy v Melantrichově ulici nám píší rodiče,
že jsme udělali dobře,“ prozradila
Večerníku minulý čtvrtek Ivana
Hemerková.
(mik)
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Náš slad v pivu nemá chybu
jak šel čas Prostějovem ...

Průmyslová ulice

Leží pod estakádou. Jedná se o poměrně mladou ulici, která byla pojmenovaná až 26. června 1997 podle přilehlé velké průmyslové zóny v západní
části města Prostějova. Jak je již ze samotného názvu patrné, nachází se
zde různé průmyslové závody. K západní straně ulice přiléhá areál bývalého OP Prostějov, východní část ulice je ohraničena dálničním obchvatem
Prostějova - estakádou Haná.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

V krátké době už podruhé stanul
před senátem Okresního soudu
v Prostějově čtyřiatřicetiletý Martin
Moško z Velkých Karlovic. Ten v listopadu 2004 při lovu kachen v lese
u Přemyslovic smrtelně postřelil devatenáctiletého Jiřího Zavadila. Obžalovaný u prvního přelíčení několikrát pozměnil svoji výpověď, čímž se
stal naprosto nevěrohodným.
Policie a nakonec i soud dospěly k názoru, že mladíka z Přemyslovic postřelil
právě Martin Moško, a to ze vzdálenosti
kratší než třicet centimetrů. To ostatně
potvrdila i odborná kriminalistická studie z oboru lékařství a balistiky.
Druhé jednání v tomto případě bylo již
poslední na této instanci. Obžalovaný
byl shledán vinným z ublížení na zdraví
s následkem smrti a za jeho nedbalost
ho soud odsoudil ke dvěma letům nepodmíněně. Na tento trest měla vliv
řada faktorů a přitěžujících okolností.
Moško porušil všechny možné řády
a předpisy myslivců. Při vyšetřování
celé tragédie navíc vyšlo najevo, že lovec
z Velkých Karlovic se postřelenému
mladíkovi ani nesnažil nijak pomoci.
Záchranku volal dokonce až po půl
hodině, přestože mobilní telefon měl
u sebe a nejbližší obytný dům byl od
místa nehody jen pár desítek metrů.
Místo toho odešel klidným krokem
do místního zámečku, u jehož majitele
byl hostem. Jirku Zavadila pouze opřel
o strom a bez okamžité pomoci ho
nechal svému osudu. Soudce v tomto
tragickém případě navíc označil i morálního viníka. Tím se podle něj stal majitel
honitby a Moškův přítel Pavel Lasák.
Mravní zodpovědnost nese podle
soudce tím, že Moškovi půjčil pušku
a umožnil mu lovit v rozporu s předpisy.
Soudní přelíčení mělo neobvyklou dohru, kterou ani ti nejzkušenější soudci
zřejmě nepamatují. „Ten člověk nepočkal ani na vynesení rozsudku a zbaběle
od soudu utekl. Zřejmě neměl ani špetku svědomí se nám podívat do očí,“ řekli
po jednání soudu členové rodiny tragicky zemřelého Jiřího Zavadila. Dlužno
dodat, že Martin Moško ani jednou
v průběhu obou přelíčení neprojevil
lítost nad tím, co se stalo.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

15062410625

Příště: Kostelní ulice

Doba deseti let dokáže zahojit
i velké rány, ale trpkost zůstává
nadále. A nejenom co se týká tohoto konkrétního případu z lesa
u Přemyslovic. Právě ještě před
deseti lety byli myslivci z celého
regionu terčem neobvyklé kritiky.
Ono se totiž na předpisy při lovech či honech tak nějak nedbalo
stoprocentně, a střelných zranění
šetřila policie v té době několik.
Velké štěstí, že od té doby se
spousta věcí změnila. Zákony se
zpřísnily a policie více kontroluje zbrojní pasy myslivců, jejich
oprávněnost střílet a také přítomnost alkoholu v krvi...
(mik)
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168 TRAGÉDIE ve Vícově ZA PŮL MILIONU!

s městskou policií

Bouchala o pomoc

Před třetí hodinou ranní v sobotu
20. června zažila nepříjemné chvíle šestaosmdesátiletá žena, která
upadla z postele a nebyla schopná
vstát. Své potíže se snažila dát najevo boucháním na souseda. Ten
ji naštěstí uslyšel a o události ihned informoval strážníka na operačním středisku. Hlídka v daném
bytě, který se nacházel v přízemí,
zřetelně viděla přes okno na zemi
ležící ženu. Té se mezitím podařilo dostat ke dveřím a hůlkou je
otevřít. Strážníci jí pomohli vstát
a poté ulehnout do postele. Stařenka nebyla zraněná. Přivolání
záchranné služby odmítla.

Vadil mu bubeník

Obyvatelé bydlící v okolí hřiště
si příliš klidu neužijí. Toto uvedl
oznamovatel, jenž si předminulou neděli 21. června stěžoval na
přílišný hluk, který je způsoben
konáním dvoudenní oblastní soutěže hasičů v doprovodu hlasité
hudby a bubeníka. Ten měl navíc
celý den mlátit do bubnu, což je
značně obtěžující. V tomto případě hlídka nezaznamenala protiprávní jednání. Bubeník bubnováním podporoval soutěžící. Akce
byla ukončena před čtrnáctou
hodinou.

Rozlepená občanka

Chlapík na sebe upoutal pozornost hlasitou hudbou. Při prokázání totožnosti předložil poničený občanský průkaz. V pondělí
22. června několik minut po půlnoci vyjížděla hlídka na základě
oznámení k zaparkovanému vozidlu, jehož tříčlenná posádka měla
nahlas puštěné rádio. Dotyční byli
vyzváni ke ztišení hudby z důvodu
nočního klidu. Provozovatel Škody Octavia se prokázal zcela rozlepeným občanským průkazem.
Tvrdil, že doklad si chrání vložením do obalu. Muž je podezřelý
z přestupku o občanských průkazech. Událost byla postoupena
správnímu orgánu.

Oběd místo hlídání

Pracovníci stavby měli usměrňovat provoz. Jakmile však nastala
hodina oběda, z místa si odešli.
Ve středu 24. června o půl dvanácté byla nahlášena neprůjezdná
komunikace, na které se provádí
výkopové práce a objížďka není
označena. Hlídka v dané lokalitě
zjistila od stavebních dělníků, že
na každé křižovatce z obou stran
ulice má být přítomný pracovník usměrňující provoz. V tomto
čase je však strážníci na daných
místech neobjevili. Podle pracovníka na stavbě tam celou dobu
pobývali, ale protože nastala doba
oběda, tak se zřejmě šli najíst.
O této záležitosti byla vyrozuměna odpovědná osoba, která přislíbila okamžitou nápravu.

Vykradl obchod s klenoty

Cyklista nepřežil pád přes řídítka!

VÍCOV Uplynulý víkend se bohužel neobešel bez nešťastné události. Ve Vícově přepadl přes řídítka
šestačtyřicetiletý
Prostějovan.
Přestože mu přímo na místě nehody poskytli tři lidé první pomoc,
muž později v sanitce zemřel.
„V sobotu sedmadvacátého června kolem devatenácté hodiny došlo k tragické dopravní nehodě
cyklisty. Šestačtyřicetiletý muž

z Prostějova jel na elektrokole
od Stínavy, kdy ve Vícově nepřizpůsobil rychlost jízdy a při průjezdu levotočivé zatáčky najel na
štěrk, dostal smyk a přepadl přes
řídítka na zem, kde zůstal ležet,“
popsal pád cyklisty s tragickým
koncem Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Z policejní zprávy vyplývá, že

na místě nehody se nacházeli tři
svědci, dva muži a jedna žena,
kteří zraněnému poskytli první
pomoc do příjezdu záchranné služby. „Cyklista ale utrpěl
vážná zranění, kterým během
převozu do nemocnice podlehl.
V současné době je nehoda stále
v šetření, a ve věci byla nařízena
soudní pitva,“ dodal Bednařík.
(mik)

PROSTĚJOV Taková krádež se
v Prostějově už dlouho neodehrála! Doposud neznámý lupič se
v nočních hodinách vetřel do klenotnictví přímo v centru města
a odnesl si pořádně tučnou kořist
- šperky a hodinky za půl milionu
korun!
„Trestného činu krádeže vloupáním
se dopustil neznámý pachatel, který
v noci z úterý třiadvacátého na
středu čtyřiadvacátého června po
vytvoření otvoru ve zdi vnikl do prostoru toalet prodejny s klenoty, která

NACHMELENÝ MOTORKÁŘ SPADL DO VYKOPANÉ JÁMY!
PROSTĚJOV Už i motorkáři jezdí
opilí! Policisté předminulou sobotu
řešili nepříliš obvyklou havárii, kdy
řidič motocyklu pod vlivem alkoholu nezvládl svůj stroj a skončil ve
výkopu. A že to byla pořádná jáma!
„V sobotu dvacátého června ve čtyři
hodiny ráno jel dvacetiletý řidič s mo-

tocyklem značky Yamaha po Hybešově
ulici směrem k ulici Močidýlka v Prostějově. Na křižovatce obou ulic odbočil
vlevo, vyjel mimo komunikaci a sjel do
řádně označeného výkopu. Dechovou
zkouškou byla u řidiče zjištěna hodnota
1,27 promile alkoholu v dechu,“ popsal
kuriózní nehodu Josef Bednařík, tisko-

vý mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodal,
motorkář s naměřenou hodnotou souhlasil a uvedl, že před jízdou požil dvě
jedenáctistupňová piva. „Muž při nehodě neutrpěl žádná zranění, policisté mu
samozřejmě další jízdu zakázali,“ uvedl
mluvčí krajské policie.
(mik)

Je to div světa, že motorkáři se při pádu do výkopu vůbec nic nestalo.
Foto: Policie ČR

Řidič bavoráku roztřískal U HLAVNÍ POŠTY TO ŘIDIČ
v Okružní ulici auto i vozík NAPRAL PŘÍMO DO SLOUPU!

PROSTĚJOV Nebyl opilý ani zfetovaný, přesto se mu
silnice v Okružní ulici zdála malá. Mladý šofér BMW
to mimo komunikaci nejdříve napral do přívěsného
vozíku, a pak ještě do dalšího zaparkovaného auta. Od
policistů vzápětí dostal jen pokutu.
„V pátek devatenáctého června po půl třetí odpoledne jel
dvacetiletý řidič vozidla značky BMW Okružní ulicí v Prostějově. Při projíždění levotočivé zatáčky nezvládl řízení
a vyjel mimo komunikaci. Zde narazil do odstaveného
přívěsného vozíku, který poté vrazil ještě do zaparkovaného vozu Škoda Favorit. Vozidlo BMW dále setrvačností
Majitel tohoto přívěsného vozíku do něj už asi nic nenaloještě havarovalo do zaparkovaného vozidla značky Re- ží…
Foto: Policie ČR
nault Clio. Podle předběžného odhadu byla škoda vyčíslena na částku kolem pětačtyřiceti tisíc korun. Ke zranění Alkohol u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou
osob nedošlo,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí kraj- a celou věc vyřešili uložením blokové pokuty. Je tedy záhaského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
dou, proč šofér ztratil kontrolu nad svým autem... (mik)

PROSTĚJOV Takový šofér by se
měl vrátit do autoškoly! Jiné řešení
asi není, protože nevybrat zatáčku
a málem pak porazit semafor, to se
snad nestává ani řidičskému učedníkovi…
„V pondělí dvaadvacátého června před
sedmnáctou hodinou došlo v Prostějově na ulici Palackého k dopravní nehodě
osobního vozidla Renault. Devětatřicetiletý muž z Prostějova nezvládl řízení
svého vozidla, vyjel mimo komunikaci
a narazil do semaforu. Při nehodě ke
zranění osob nedošlo. Dechová zkouška
byla u řidiče negativní. Škoda na vozidle
byla vyčíslena na dvacet tisíc korun a na

Žena přišla vrátit nalezený mobil. Ale až po měsíci!
PROSTĚJOV Neobvyklý případ
řešili prostějovští strážníci.
Přímo na služebnu jim přišla
odevzdat žena mobilní telefon,
který údajně našla. Problém
byl v tom, že se tak stalo před
měsícem a do této doby ho dáma
užívala pro svoji potřebu. Tím se
jednoznačně dostala do rozporu
se zákonem...

„Na služebnu městské policie se
v neděli jednadvacátého června
dostavila devětatřicetiletá žena
odevzdat mobilní telefon. Údajně
ho našla, ale její chování bylo
strážníkům značně podezřelé.
Následně vyšlo najevo, že nálezkyně
mobilní telefon objevila již před
měsícem na provizorním parkovišti
určeném pro návštěvníky Velké ceny
Mohelnice - TRUCK TRIAL 2015.
Přístroj bez SIM karty a SD karty nalezla na zemi v trávě,“ prozradila Jana

Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Jenomže milá dáma se tenkrát rozhodla, že si mobil ponechá pro
vlastní potřebu. „Později do něj
vložila vlastní SIM kartu a užívala
jej. Nyní při pokusu o volání zjistila, že telefon byl zablokován
a nelze z něj volat do žádné sítě,
tudíž je pro ni už nepotřebný. Proto
se rozhodla ho odevzdat,“ přidala
na vysvětlenou tisková mluvčí
prostějovských strážníků.

Zlí jazykové tak mohou tvrdit,
že kdyby žena mobilní telefon
raději hodila někam do popelnice, udělala by líp. Takto ji
čekají patálie se zákonem. „Svým
jednáním je podezřelá ze spáchání
přestupku proti majetku, neboť
úmyslně a neoprávněně užívala
cizí věc. Událost byla postoupena příslušnému obvodnímu
oddělení Policie ČR Olomouckého
kraje,“ potvrdila Jana Adámková.
(mik)

Za znásilnění dostal Rumun tři a půl roku
původní reportáž
pro Večerník

SURFUJ
NA

www.vecernikpv.cz

Jediné štěstí, že šofér tohoto Renaultu
nejel kolem pošty příliš rychle. O to víc
ale udivuje, že nevybral zatáčku.
Foto: Policie ČR

semaforu pět set korun,“ popsal Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že řidiči byla uložena bloková pokuta ve výši 500 korun.
(mik)

redakce
se rozšířila

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Muž se zálibou v tvrdém sexu se musí podrobit léčbě

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně

se nachází na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Z toalety se dostal
do prodejní místnosti, kde z vitrín
a kazetových plat odcizil šperky,
klenoty a hodinky různých značek,“
popsal případ Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Vzápětí potvrdil, že škoda je opravdu
závratná. „Předběžně byla vyčíslena
na částku kolem pěti set tisíc korun.
V současné době kriminalisté na
případu intenzivně pracují,“ dodal
Josef Bednařík.
(mik)

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Na tři a půl
roku do vězení poslal v úterý
prostějovský soud rumunského násilníka, který loni před
Vánocemi u objektu společnosti
Starorežná zmlátil a poté se
pokusil znásilnit o čtyřiadvacet
let starší Prostějovanku. Přestože
na bezbrannou ženu si Dumitry
Cosmin Uncru troufl, u soudu
se jako chlap rozhodně nechoval... Večerník o případu poprvé
informoval před měsícem,
kdy jsme přinesli i výpověď
statečného zachránce.

Podle verdiktu prostějovského
senátu byla vina obžalovaného bez
sebemenších výhrad prokázána.
Jedním z hlavních důkazů byla
krev poškozené, kterou policisté objevili na botách útočníka.
„K odhalení pachatele kromě dobré
práce policie přispělo i svědectví
Milana Všetičky, který agresora
vyrušil a na místo přivolal policisty
a záchranku. A to i přesto, že se mu
v tom obžalovaný snažil zabránit,”
zdůraznil předseda senátu Petr
Vrtěl. Soud při stanovení výše trestu přihlédl k lítosti obžalovaného.
„Otázkou je, nakolik byla tato lítost
upřímná, když se obžalovaný ke
svému činu nebyl schopen přiznat,“
upozornil Vrtěl. Obžalovaný Rumun se celou dobu hájil tím, že si na
nic nepamatuje, protože byl opilý.
Jak ale vyšlo najevo, nějaký alkohol
před útokem sice vypil, přesto vše

nasvědčovalo tomu, že výpadek
paměti simuloval.
Zásadní roli při útoku tak
nepochybně sehrála dlouhodobá
sexuální frustrace a také jeho
nemoc projevující se zálibou
v tvrdém sexu. „V případě jeho
dalšího pobytu na svobodě existuje
vysoké riziko opakování a dokonce
i stupňování tohoto druhu agresivity. Nemoc je přítomna celoživotně,
léky ji umí pouze utlumit,“ konstatoval sexuolog ve svém posudku na
obžalovaného.
I proto by se Rumun měl po
vykonání trestu léčit v ústavu a to
buď v České republice, nebo v jiném státu Evropské unie, kam patří
i Rumunsko. Státní zástupkyně
Libuše Bártlíková navíc navrhovala
i vyhoštění ze země, a to až na dobu
neurčitou. To se však v rozsudku
nakonec neobjevilo.

Rumunský násilník trest nepřijal a na
místě se proti němu odvolal.
Foto: Martin Zaoral

Ostatně úterní rozhodnutí soudu
není dosud pravomocné. Dumitry Cosmin Uncru se proti němu na
místě odvolal, státní zástupkyně si
pak ponechala lhůtu pro možnost
zpřísnění trestu.

od 2. července
najdete provoz
a pobočku
obchodního
oddělení
v nových
prostorách

Z výše uvedených
důvodů bude
VEČERNÍK
ve dnech 30. června
a 1. července
UZAVŘEN
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krimi
hodin

168

s městskou policií

Čí je odstavené auto?
Minulou středu 24. června po osmé
hodině ráno byl nahlášen odemknutý vůz stojící na komunikaci
s šikmými rovnoběžnými čárami.
V přítomnosti hlídky se řidič u vozidla ani v blízkosti nezdržoval, klíčky
byly zastrčeny v zapalování. Vůz nebyl v pátrání, takže následoval odtah
vozidla.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

ČERNÁ
NEPOUČITELNÝ FEŤÁK OPĚT MÍŘÍ DO BASY
Ilie Sisov dva měsíce po propuštění z vězení vyloupil pizzerii

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

PROSTĚJOV Drogy zničí
Předminulý pátek 19. června po nejen toho, kdo si s nimi zajednadvacáté hodině bylo přijato čne. Absolutně převrátí život
sdělení o neznámém muži, který se naruby i těm, jímž na drogosnaží přelézt plot do areálu. Strážní- vě závislém člověku skutečně
ci však na místě zjistili od oznamo- záleží a kteří obvykle za jeho
vatele, že se jednalo o omyl, neboť
zmíněnou osobou, která se snažila průsery absolutně nemohou.
dostat dovnitř, byl jeho známý. Ten Bolest, kterou jim tím způsomu měl předat služební vozidlo, ale bí, se přitom nedá s ničím
jelikož se mu dotyčného nedařilo jiným srovnat. To je i příklad
žádným způsobem zkontaktovat,
Ilie Sisova. Inteligentně půsonapadlo ho vyřešit problém výše
uvedeným postupem. Tímto se vše bícího mladého muže čeká
po úterním soudu dalších třivysvětlilo.
cet měsíců vězení. Večerník
Kočka v koupelně
byl u toho!

Spletl si ho se zlodějem

Předminulou sobotu 20. června před
osmou hodinou ráno nahlásil senior,
že jim do domu v noci vlezla asi divoká kočka. Tu se podařilo uzavřít do
koupelny, ale do rána prý nejspíš pošla.
Bydlící na vyslanou hlídku čekal a pustil
ji dovnitř. Kočka byla živá, bez zranění.
Proto ji strážníci odchytli a vypustili
v parku.

Letos v polovině února byl šestadvacetiletý Ilie Sisov podmíněně
propuštěn z vězení. Tam se dostal
za sérii krádeží. Ani pak si nemohl
stěžovat na to, že by nedostal šanci
žít normální život. Pracoval nejprve
ve stavební firmě, později přešel do
továrny zaměřené na výrobu součás-

tek pro automobily. Bohužel velmi
brzy začal opět užívat pervitin.
„Dostal jsem se do špatného psychického stavu, neustál to a vrátil se
k drogám. Kupoval jsem je od Michala B., který bydlí nedaleko Husova náměstí v Prostějově. Když jsem
si uvědomil, že mě drogy ovládají,
nastoupil jsem dobrovolně léčbu
v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde jsem hospitalizovaný i nyní,“
prohlásil u okresního soudu v Prostějově Ilie Sisov, který necelé dva
měsíce po propuštění z vězení stihl
vyloupit pizzerii Pohoda v Tylově
ulici. Aby se do ní dostal, kusem
betonu rozmlátil skleněnou výplň
dveří. Ukradl hotovost i čtyři mobilní telefony, čímž způsobil celkovou
škodu za asi dvanáct tisíc korun. Při
krádeži jej však zachytily bezpečnostní kamery, takže jakékoliv zapírání nemělo u soudu cenu.
„Jsem nepříjemně překvapen, že
se i přes vaše opakované sliby opět
setkáváme. Přestože vám všichni
kolem vás pomáhali, vy sám jste si
toho nikdy nevážil a jejich snahu
už mnohokrát zcela znehodnotil,“
konstatoval soudce Petr Vrtěl, který
následně poslal Sisova na třicet měsíců do vězení. „Byl bych rád, pokud

KRONIKA
Nesplatil 18 půjček!

Prostějovští kriminalisté obvinili
šestatřicetiletého muže z Prostějova
z přečinu podvodu. Muž si v období
od dubna do června roku 2014 sjednal celkem osmnáct půjček v celkové výši 160 945 korun, přestože
věděl, že je vzhledem ke své finanční
situaci a závazkům nebude schopen
splácet. Nezaplaceno zůstalo více
než 143 386 korun. Obviněnému
v případě odsouzení hrozí za přečin
podvodu trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Pøíští
èíslo

Razie na ubytovnì
V Prostějově proběhla společná akce
Policie ČR, městské policie, úřadu
práce a Krajské hygienické stanice
Olomouc. „Byla provedena kontrola
na jedné prostějovské ubytovně.
Primárním cílem bylo prověřit, zda se
v daném objektu nenacházejí osoby,
které by pro nás byly zájmové. To
znamená osoby kriminálně závadové,
zda nejsou v pátrání a podobně. Za-

Zlodìj v podmínce
Policisté zasahovali u případu krádeže
v supermarketu, které se dopustil
nikoliv neznámý muž. Následně vyšlo
najevo, že chlapík má se zločinem bohaté zkušenosti. „Muž v supermarketu nakradl zboží za osm tisíc korun
a snažil se s ním projít přes pokladnu,
samozřejmě bez placení. Učinil tak
i přesto, že byl v té chvíli v podmínce
za podobnou trestnou činnost, kterou neustále opakuje. Nejde o osobu
z našeho regionu, takže pokud by
si ho nevšimla místní bezpečnostní

agentura, pátrání po něm by bylo
složitější. Ale ochranka supermarketu
byla společně s personálem všímavá,
což je výborné,“ řekl k případu vedoucí Územního odboru Policie ČR
Prostějov.

Zachránili mu život
Šéf prostějovské policie se vyjádřil
i k případu, o kterém Večerník informuje na jiné straně dnešního vydání. Jde o neohrožený zásah dvou
policistů z obvodního oddělení
Prostějov 2, kteří ve Smržicích
z hořícího domu vynesli na poslední
chvíli muže, čímž mu jednoznačně
zachránili život. „Policisté svojí rozhodností, aktivním přístupem

“

Ilie Sisov to už u prostějovského soudu velmi dobře zná. Jeho opakované
sliby o tom, že chce převzít odpovědnost za svůj život, však dosud k ničemu
dlouhodobě nevedly.
Foto: Martin Zaoral

bych před nástupem do vězení mohl
dokončit svoji léčbu, která by měla
skončit letos v prosinci,“ komentoval
toto rozhodnutí Ilie Sisov, který trest

na místě přijal a vzdal se práva na
odvolání. To samé učinil i státní zástupce, takže rozsudek nabyl rázem
pravomocnost.

a enormním nasazením zachránili
život člověku, který byl nejen popálen
od ohně, ale rovněž přiotráven zplodinami při požáru a pořezán na chodidlech od rozbitého skla. Oba policisté tak jednali podle zásad a motta
příslušníků Policie České republiky
a budou samozřejmě po zásluze
odměněni a vyznamenáni,“ uvedl.

vychází
z dùvodu
státního svátku
až v úterý

7. èervence

Falešné stravenky a drogy
Zajímavý případ řešili policisté
v Konici. „Policistům zdejšího
obvodního oddělení se podařilo
vypátrat pachatele, kteří se snažili
udat falešné stravovací poukázky. Vyrobili celkem dvě desítky
stravenek, přičemž část z nich dali do

Deseti falešnými stravenkami
muži zaplatili za drogu!

oběhu. Pikantní je, že deseti těmito
falzifikáty zaplatili za omamnou
a psychotropní látku. Je to skutečně
paradox, ale i s takovými případy se
setkáváme,“ podotkl Novák.

„Případy, kterými jsme se v uplynulé
dekádě zabývali, byly sice rozmanité,
ale co do početnosti nešlo o žádné exponované číslo. Řešil se další případ
porušování domovní svobody mladíka, kterému byly prokázány celkem
tři skutky. Dvakrát přespal bez povolení v soukromém objektu, přičemž
potřetí byl přistižen majitelem.
Němčičtí policisté pak v Mořicích
přistihli řidiče se zákazem řízení,
obvinění bylo sděleno muži, který si
vzal osmnáct půjček či úvěrů a nesplácel je. Detektivové z hospodářské
kriminálky pak ještě sdělili obvinění
dvěma pachatelům, kteří v jednom
případě připravili na daních stát
o 183 tisíce korun a ve druhém
případě dokonce o 1,4 milionu ko-

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.

ptali jsme se v ulicích

CO ŘÍKÁTE NA ZRUŠENÍ
KLOKÁNKU
V PROSTĚJOVĚ?

NEVÍM

9/$Ģ.$60,Ġ.29É
35267ħ-29
„O situaci Klokánku jsem něco málo
slyšela, netuším ale, kdo se tam nachází
a komu vůbec slouží. Stále slyšíme
o jeho zrušení, že má tato organizace
problémy s penězi a podobně, ale vůbec
nevíme, zda byl efektivně využíván,
respektive nebyl využíván jen těmi,
co to nepotřebují. Pokud pomáhal
potřebným, tak je tato situace vážná
a toto zařízení by mělo být nahrazeno.“

NEVÍM

Veèerníku

Od drobné krádeže až po milionový daňový únik
tímco hygienici zjistili na ubytovně
určitá pochybení, která budou řešena
ve správním řízení, z našeho policejního hlediska proběhla kontrola bez
závad,“ uvedl Pavel Novák. Jak dodal,
po této razii následovala dopravně
bezpečnostní akce, při které policisté
zjistili dvanáct přestupků ze strany
řidičů motorových vozidel.

Anketa
a n eb

PROSTÌJOVSKÉHO

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Pestré období
mají za sebou prostějovští státní
policisté. Řešili kriminální činy,
daňové úniky, menší krádeže
v obchodech a hlídali bezpečnost na silnicích. Ale dva z nich se
dostali i do role zachránců života.
O tom všem si Večerník povídal
s Pavlem Novákem, vedoucím
Územního odboru Policie ČR
Prostějov.

netové stránky www.vecernikpv.cz

FRANTIŠEK DVOŘÁK

LUKÁŠ POZDÍČEK

se narodil 31. října 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24. června
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 41 do 43 let, měří 185 centimetrů,
má střední postavu, zelené oči a světle
hnědé vlnité vlasy.

se narodil 12. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20.
června 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 17 do 18 let, měří 180
centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

ROMAN MÉZL

ALOIS NAVRÁTIL

se narodil 19. července 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 19. června 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, zelenohnědé
oči a hnědé rovné vlasy.

se narodil 27. července 1944 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 31. ledna
2013. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 65 do 70 let, měří mezi 170 až
175 centimetry, má hubenou postavu
a šedé vlasy.
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35267ħ-29
„Do této problematiky pořádně nevidím, ani nevím, jak moc vytížené
toto centrum vlastně do teď bylo.
Stejně tak pořádně nevím, kdo
tohle centrum primárně využíval.
Zda to byli nepřizpůsobiví občané
či opravdu ti, co pomoc potřebují.
Pokud jej využívali ti, co pomoc
skutečně potřebovali a nyní se nebudou mít kam obrátit, je to opravdu
smutné.“

'26&+51.<
www.vecernikpv.cz/predplatne
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Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
Foto: archiv Večerníku

run. Oba dva vědomě zkreslovali
údaje ve svém účetnictví,“ popsal
Pavel Novák ve stručnosti další
případy, které prostějovská policie
v nedávném období řešila.
(mik)

Už na únorové tiskové konferenci Územního odboru Policie
ČR konstatoval jeho vedoucí
Pavel Novák, že v Prostějově
rapidně roste počet případů
úvěrových podvodů. Není divu,
lidé nedbají různých výstrah
a zadlužují se čím dál víc.
Ovšem případ, který aktuálně
vyřešili prostějovští kriminalisté, ten skutečně stojí za to!

18
Šestatřicetiletý Prostějovan to
totiž s půjčováním peněz poněkud přehnal! Vzal si OSMNÁCT různých půjček či úvěrů
a vůbec si nelámal hlavu s tím,
jak peníze splácet. Ani nemohl,
protože si tolik nevydělával.
Teď mu hrozí až pět let kriminálu. No řekněte, stojí to za to?
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ROZHODNUTÍ RADY MĚSTA ZBOURAT Další mimořádné

JEZDECKÁ KASÁRNA CELÁ PLATÍ
PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník zveřejnil vyjádření náměstka primátora Statutárního města
Prostějova Jiřího Pospíšila, že rada
města rozhodla o demolici celých
Jezdeckých kasáren. Ozvali se však
někteří rozhořčení Prostějované, kteří tvrdili, že to není pravda. Pospíšil
ale po opakovaném dotazu Večerníku trvá na tom, že rozhodnutí platí!
„Rada města na svém zasedání šestadva-

cátého května skutečně schválila rozpočtové opatření ve výši dvou a půl milionu
korun. To je částka, kterou se doplňuje
třímilionová položka v rozpočtu města
na celkovou demolici kasáren. Opakuji, že na celou! Vysoutěžená cena na
kompletní demolici činí tedy pět a půl
milionu korun. O celkové asanaci Jezdeckých kasáren by se mělo hlasovat i na
zářijovém zastupitelstvu,“ trval na svém
Jiří Pospíšil.

Právě on byl jedním z mnoha, který
prosazoval kompletní demolici a nikoliv
zachování hlavní budovy. „Myslím si, že
po demolici vznikne nádherný prostor,
který můžeme smysluplně využít ve
prospěch občanů města. Každý rozumný člověk ví, že jakákoliv přestavba by
byla velmi nákladná a zároveň, že historická hodnota, jak tvrdí někteří zarputilí
opoziční zastupitelé, není veškerá žádná,“ dodal náměstek primátora. (mik)

Koberce trávy položeny,

v úterý se otvírá!

PROSTĚJOV Stihli to, opravdu to
stihli! Také Večerník nedávno vyjádřil obavy, zda vzhledem k postupu
prací při dlouhodobé rekonstrukci
dělníci dodrží termín dokončení
a centrální náměstí v Prostějově se
opravdu otevře pro veřejnost již
koncem června. Stalo se, během minulého týdne byly položeny travnaté
koberce a spuštěn závlahový systém
tak, aby tráva rychleji zakořenila.
A to je vše, co ještě zbývalo dokončit.
Teď už jenom zamést nově položenou
dlažbu a může bez problémů dojít
k velké slávě. „V úterý třicátého června v devět hodin ráno bude slavnostně otevřeno revitalizované náměstí
T. G. Masaryka,“ potvrdila Večerníku
Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějov.
Rozsáhlé opravy kuželny náměstí
T. G. Masaryka byly zahájeny již v říjnu
loňského roku.
„Stavební úpravy obnášely mimo jiného realizaci nové žulové dlažby, závlahy,
podzemních elektrorozvaděčů, svítidel,
dále výsadbu stromů a záhonů, založení trávníků, instalaci laviček, stojanů na
kola, odpadkových košů a podobně.

pořádná FRUSTRACE!“
dobrého slova a dává to znát,“ řekl exkluzivně Večerníku při naší osobní návštěvě
v jeho kanceláři v Brně Jakub Kynčl.
Na přímou otázku Večerníku, co si myslí o Frömlově kritice územního plánu,
výběru zpracovatele a proč prostějovský
zastupitel podal trestní oznámení, pokrčil
Jakub Kynčl jen rameny. „To je právě to,
na co já vám nedokáži odpovědět! Vůbec
netuším, co pan Fröml vykládá, protože
on plete hrušky s jablky. Je v tomto směru absolutně nevzdělaný. Skutečnost, že
se v roce 2006 změnil zákon o územním
plánování a posléze vyšly ještě dvě novely,
ho nechala zcela nepoznamenaným. Naprosto nechápe proces tvorby územních
plánů. Jemu absolutně unikají veškeré
procesy, kterými celý územní plán ještě
předtím, než ho schválí zastupitelstvo
daného města, musí projít. Proto je jeho
kritika úplným plácáním do vody. Vůbec
bych se tímto člověkem nezabýval, ale
v poslední době to přehnal,“ řekl Večerníku renomovaný architekt Jakub Kynčl.
„Pan Fröml na mě osobně podal dvě nebo
dokonce tři stížnosti České komoře architektů, která je však smetla ze stolu jako naprostoneoprávněné.Tímtoaleneskončilo,
v různých komentářích a korespondenci se
omněvyjadřujesprostýmzpůsobem.Jeho
neslušnost a drzost už překonala mantinely. Proto jsem teď na něho podal komoře
stížnost já,“ vysvětlil Večerníku Jakub Kynčl.
„Mohu potvrdit, že dozorčí rada komory
řeší kauzu ve věci Územního plánu Prostějov. Po obdržení podnětu zahájila disciplinární zjišťování,“ potvrdila mluvčí komory
Zuzana Hošková.
Komora by měla nyní o stížnosti Jakuba Kynčla na Františka Frömla rozhodnout do poloviny července. Pokud
ji uzná za oprávněnou, prostějovského

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

zastupitele čeká Stavovský soud České
komory architektů. „Je mi celkem jedno, jak komora rozhodne. Ale už jsem se
musel nějak bránit neustálému osočování
ze strany pana Frömla. Mezi námi architekty panuje sice konkurenční boj, ale
v rámci obrovského vzájemného respektu a slušnosti. Jediný pan Fröml z Prostějova je jiným člověkem..,“ posteskl si Kynčl.
A co na to samotný František Fröml,
kterého Večerník rovněž oslovil?
Stále si vede svou! „Byl jsem skutečně
pozván k zjišťovacímu řízení na jednání
Dozorčí rady České komory architektů,
kde jsem věc vysvětlil a předložil důkazy
i souvislosti s podáním trestního oznámení. Nemám zprávu o rozhodnutí komory, ale předpokládám, že řízení bude
zastaveno, nebo přerušeno na dobu, než
proběhne trestní řízení. Podání stížnosti
na komoru architektů ze strany pana
Kynčla bylo podle mne ve stylu zloděj
křičí, chyťte zloděje,“ tvrdí prostějovský
zastupitel Fröml.
Prostějovská radnice jakékoliv pochybení při tvorbě i výběru zpracovatele územního plánu odmítá. Náměstek primátora
Zdeněk Fišer potvrdil, že policii již poslal
veškerou dokumentaci včetně obsáhlého stanoviska města. „Nový územní
plán se začal připravovat už v předminulém volebním období, kdy za něj
byla odpovědná ODS. Když chce pan
zastupitel Fröml střílet do vlastních opozičních řad, tak my jenom uvítáme, když
policie celou věc vyšetří,“ prohlásil Fišer.
Jak dodal, architekt Fröml se neúspěšně
účastnil některých architektonických
soutěží, které město v minulosti vypisovalo. O zakázku na zpracování přímo
územního plánu však nikdy nesoutěžil.
(mik)

Na revitalizaci hlavního prostějovského
náměstí, která přijde na zhruba sedmadvacet milionů korun, se nám podařilo

získat dotaci přes osmnáct milionů korun,“ shrnuje náměstek primátora Zdeněk Fišer.
(mik)

ZASTUPITELSTVO

se koná už DNES!

PROSTĚJOV Jak Večerník už v minulém čísle informoval, dnes - tj.
v pondělí 29. června - se uskuteční
mimořádné jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov. Již
podruhé v krátkém časovém úseku
si jej vyžádali opoziční zastupitelé.
Na rozdíl od posledního zasedání však
tentokrát primátor Pišťák nastínil, program sestavený radou města s největší
pravděpodobností bude schválen.
A to z prozaického důvodu, protože
samotní radní potřebují schválit dotace
k připravovaným investičním akcím.
„Po zahájení a schválení programu
mimořádného zastupitelstva budeme
jednat o smlouvě na poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
Životního prostředí na druhou etapu
regenerace zeleně vybraných lokalit

Prostějova. Hned nato bude následovat schvalovací proces příjmu nadačního příspěvku na projekt bezpečnosti
a ochrany dětí v Prostějově,“ popsal Večerníku dnešní program Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova. Jak ještě dodal, projednávat se
dnes bude také zpráva o činnosti rady
města za uplynulé období a chybět ze
zákona nesmí ani bod programu jednání - dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva. V něm najdou zcela
jistě svoji parketu opoziční zastupitelé...
Není snad ani třeba připomínat, že také
dnešní mimořádné jednání zastupitelstva mohou občané sledovat osobně
přímo v obřadní síni prostějovské radnice, nebo prostřednictvím přímého
přenosu na stránkách www.prostejov.
eu.
(mik)

VŠECHNO JE JINAK! RONDEL U ZÁMKU
BUDEMÍT15DNÍZPOŽDĚNÍ.MINIMÁLNĚ...

PROSTĚJOV Když na tiskové konferenci konané 18. června prostějovští radní upozorňovali na uzavírku křižovatky na Přikrylově náměstí
od 1. července, Večerník se zeptal,
zda tomu tak určitě bude. Byli jsme
ujištěni, že výběrové řízení na zhotovitele rondelu bude ukončeno sice
až poslední červnový týden, vybraná firma ale na to hned „vlétne“!
$÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPGRQMN¾FCNKF÷NPÊEKPCP¾O÷UVÊ6)/CUCT[MCVTCXPCVÆ Jak se ovšem v uplynulých dnech ukáMQDGTEG
Foto: Michal Kadlec zalo, otázka Večerníku byla oprávněná,
protože 1. července se rozhodně stavět
co všechno je na TGM nového?
nezačne a už vůbec se Přikrylovo ná¾äXORYiGODåEDYHONêIRUPiWPð
městí neuzavře! „Vzhledem k tomu, že
¾äXORYiGODåEDPDOêIRUPiWPð
celková uzavírka Přikrylova náměstí
¾7UiYQtN\Pð
v souvislosti s budováním okružní kři¾=iKRQ\Pð NVOHWQLþHNDWUYDOHN
žovatky začne s největší pravděpodob¾6WURP\ GXEĤOtS\ 
ností až patnáctého července rozhodla
¾/DYLþN\NV
společnost FTL, že s objízdnými trasa¾6WRMDQ\QDNRODNV
¾2GSDGNRYpNRãHNV
mi začne nikoli od středy 1. července,
¾6WRåiU\DVYtWLGODYHĜHMQpKRRVYČWOHQtNV
ale až později podle data uzavírky. Ob¾=iYODKD PHWUĤSRWUXEtWU\VHN
jízdné trasy a zrušení některých zastá¾3RG]HPQtHOHNWURUR]YDGČþHNV
vek po dobu výstavby rondelu zůstávají

v platnosti,“ oznámila hned na začátku
minulého týdne Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějov.
Proč ale to patnáctidenní zpoždění?
Na to se Večerník zeptal náměstka
primátora pro investiční výstavbu.
„Výběrové řízení je sice už ukončeno,
vyhrála ho společnost INSTA, ale nyní
musí proběhnout lhůta pro možné
odvolání poražených firem. Počítáme
tedy s tím, že k uzavírce Přikrylova
náměstí a zahájení stavby dojde mezi
patnáctým a dvacátým červencem,“
objasnil aktuální situaci Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Posunutí termínu zahájení bude mít
zcela jistě vliv i na dokončení rondelu,
který měl být zprovozněn už 31. srpna. „Podle mého názoru bude silniční
část hotova, pak se během září dodělají
chodníky a další vnější součásti této
společné investiční akce s Olomouckým krajem,“ dodal Fišer.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Mnohým zastupitelům slušnost opravdu nic neříká!“
Rovněž Ivana Copková kritizuje jednání opozice

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Pedagožka Ivana
Copková (na snímku) patří už
k těm zkušenějším komunálním
politikům, zastupitelkou města Prostějova je druhé volební
období. Od loňského podzimu
si ale stejně jako její kolegové
z KSČM musí zvykat na odlišnou
roli a práci v radniční koalici. Jak
Sama říká, dokáže se na tuto
úlohu adaptovat.
ƔƔ Jak si po letech v opozici zvykáte na opačnou roli, kdy jste členkou
radniční koalice?
„Pochopitelně, je to jiná situace.
Ale já mám ráda výzvy, umím se
vcelku rychle adaptovat a zvyknout
si na novou situaci. Je to mnohem
složitější a časově náročnější. Vše
se nejprve probere na klubu, a pak
vyjednává v rámci koalice. A to víte,
že domluva tří subjektů není vždy
jednoduchá. Musí se vždy najít nějaké řešení, které bude vyhovovat
všem a bude ku prospěchu občanů
i města.“

ƔƔ Jaký je váš názor na neustálou
kritiku opozičních stran, že komunisté jsou zastoupeni v radě města?
„Myslím, že tato kritika je zejména
proto, že se někteří zastupitelé z opozice viděli na různých postech, kterých nakonec nedosáhli. Vše ovšem
rozhodli voliči, kteří rozdali ´karty´.
Myslím, že jsme za celou dobu byli
konstruktivní a slušnou opozicí, které
šlo především o blaho města a občanů, což voliči dali najevo. Oproti těm
předchozím jsme ztratili ´pouze´ jeden mandát. Nikdy jsme voličům neslibovali vzdušné zámky, jako někteří
jiní a voliči to ocenili. Ti, co to neustále kritizují, se tím snaží zakrýt svůj
neúspěch ve volbách a nejsou schopni
unést prohru či zmar svých osobních
ambicí.“
ƔƔ Co vy osobně byste chtěla
v tomto volebním období prosadit
v zastupitelstvu? A jaké máte nějaké konkrétní cíle?
„Jsem ráda, že v minulém volebním
období se mi podařilo začít s problematikou parkoviště u nemocnice a nyní již bude vše dokončeno.
V tomto volebním období budu zejména prosazovat volební program
naší strany a naplňovat koaliční dohodu. Můj zájem se soustředí především na oblast školství, sportu,
kultury a péče o seniory. Myslím, že

jsou to oblasti, ve kterých je neustále
co zlepšovat. Uvést jediný konkrétní cíl je složité a ne vždy splnitelné
v průběhu jednoho volebního období.“
ƔƔ Není stávající bouřlivá atmosféra v prostějovském zastupitelstvu
na ženu až příliš velké sousto?
„Já jsem vyrůstala mezi chlapci, proto
jsem zvyklá na drsnější jednání, nejsem
žádná ´skleníková květinka´. (úsměv)
Ale je pravda, že to mnozí opoziční zastupitelé přehánějí. Slušnost některým
opravdu nic neříká! Místo věcného
jednání pro město a občany se uchylují k osobním útokům, dokonce snad
i osočování, a to vše ´jménem svých
voličů´. Když jsme byli v opozici, také
jsme se ptali, ale věcně, slušně, konkrétně a jednání jsme končili kolem devatenácté hodiny. A dnes ...?“
ƔƔ Ostatně, není podle vás v zastupitelstvu příliš málo žen?
„V dnešním zastupitelstvu je více žen,
než v minulém období. Ale moc to
poznat není, protože kolegyně z opozice často nevystupují. Je pravda, že bychom se jako ženy asi domluvily rychleji a slušněji. Ale bohužel, s tím se nedá
nic dělat. Je to věcí kolegyň z opozice,
zda dokážou své kolegy přesvědčit, že
v zastupitelstvu se pracuje ve prospěch
občanů a nikoliv ve prospěch svých neuspokojených ambicí.“

Foto: Michal Kadlec

ƔƔ Jaký zastáváte názor v případě
Jezdeckých kasáren? Považujete za
vhodné zbourat i hlavní budovu?
„Nejsem odborník na tuto problematiku, neumím posoudit, zda je ta budova
stavebně a technicky dobrá nebo ne.
Navíc je tu otázka využití tohoto objektu.
Pokud nebude vyřešen problém s Manthellanem, nebude asi úplně jasné využití
tohoto prostoru. Především by se však
nad osudem mohli zamyslet ti, kteří měli
možnost budovu zachránit a nepřipustit
její současný neutěšený stav...“
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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Proè právì
LESÙM?

Fond ohrožených dětí vrací budovu v Západní ulici městu...

Prostějov (mik) - Už na začátku května Večerník informoval o takzvaném
pachtu krasického rybníka, který vedení
magistrátu pronajalo Lesům města Prostějova. Nyní radní kvůli četným dotazům
popsali, proč právě tato městská organizace bude na vodní ploše v Krasicích hospodařit. „Vlastníkem krasického rybníka
se stalo město vloni v září po rozhodnutí
zastupitelstva. Zároveň byla převzata
nájemní smlouva, podle které rybník využíval Moravský rybářský svaz. Ten platil
tři tisíce tři sta korun ročně, přičemž toto
nájemné se skládalo ze dvou částí, a to finančního plnění ve výši dvou tisíc korun
ročně a věcného plnění ve výši třinácti
stovek korun. Rybáři přitom využívají
bezplatně rybník v Drozdovicích. Jednatel Lesů města Prostějova se odvolával
na to, že tato společnost již tři rybníky
spravuje a úspěšně na nich hospodaří.
Dohodli jsme cenu ročního nájemného
ve výši 28 764 korun. A to jak každý uzná,
je mnohem víc, než nám nabídli rybáři,“
vysvětluje Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

Nové høištì
na ZŠ v Palacké
Prostějov (mik) - Na základní škole v Palackého ulici bylo v pondělí
22. června slavnostně uvedeno do provozu nové hřiště, které budou využívat
nejen žáci školy, ale i veřejnost. „Hřiště,
které městskou pokladnu přišlo bezmála
na pět a půl milionu korun, je rozděleno
na dvě hrací plochy z umělého povrchu.
Může se zde hrát basketbal, volejbal, nohejbal a badminton. Dále je zde umístěna
běžecká šedesátimetrová dráha a podél
východní stěny tělocvičny je dráha a doskočiště pro skok daleký. Venkovní fitness
za tělocvičnou je vybaveno šesti stroji pro
relaxační a protahovací cviky,“ popsal
podrobně nově otevřené hřiště Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova.

Další peníze
na chodníky
Prostějov (mik) - Při probíhající stavbě
cyklostezky z Dolní ulice do průmyslové zóny se ušetří statisíce korun, které
se investují do oprav chodníků. „V této
lokalitě nemá význam vysazovat zeleň,
protože podle odborníků by jakékoliv
květinky či okrasné keře v kamenité půdě
zašly. Proto jsme se rozhodli zhruba čtyři
sta tisíc korun takzvaně ´přelít´ na opravy
dalších chodníků. Připravujeme tak nyní
seznam dalších lokalit určených pro pěší,
které si vyžadují okamžitou rekonstrukci,“ uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
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PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
PRAHA, PROSTĚJOV Konec
nadějí, o děti v nesnázích
se musejí postarat jinde,
nebo někdo jiný! Klokánek
v Prostějově otevřen nebude, už je to neodvratná
skutečnost. Večerníku tuto
nemilou zvěst potvrdili jak
zástupci Fondu ohrožených
dětí v Praze, tak šéfka pobočky v Prostějově. Litují toho
i radní, kteří před dvěma lety
společně se zastupiteli odhlasovali převod nemovitosti
v Západní ulici právě Fondu
ohrožených dětí pro potřeby Klokánku. FOD je však na
pokraji krachu a podobná
zařízení ruší po celé České
republice. Celá záležitost ovšem hrozí dalším finančním
průšvihem. Budova v v místní
prostějovské části Krasicích je
totiž těsně před dokončením
rekonstrukce, která stála jedenáct milionů korun. Kdo je
teď ale zaplatí?

„Ano, je to tak, s Klokánkem v Prostějově je ámen, jsem z toho špatná,“ přiznala
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova, která zřízení tohoto zařízení pro ohrožené
děti podporovala nejen politicky, ale
rovněž finančně z vlastní kapsy.
Ještě před dvěma měsíci šéfka pobočky
Fondu ohrožených dětí v Prostějově Regina Šverdíková byla optimistkou, a to
i přesto, že už byla celostátní organizace na
pokraji krachu po známých problémech
s dvacetimilionovým dluhem FOD na
sociálním zabezpečení a osmimilionovým na mzdách. Ještě v dubnu si myslela,
že Klokánek v Prostějově brzy zahájí své
služby... „Dnes se stydím, když potkám
někoho, kdo nám věřil a koho jsme přesvědčili o našich úmyslech. Bohužel, neměla jsem v posledních měsících žádnou
šanci ovlivnit vývoj událostí celorepublikového Fondu ohrožených dětí a s tím
spojené zahájení provozu Klokánku
v Prostějově. Ano, věřila jsem, a to do poslední chvíle. Neutíkám ale od rozdělané
práce, přecházím do organizace S.O.S.
Dětské vesničky, takže budu pokračovat
v práci s dětmi,“ prozradila Večerníku minulý čtvrtek Regina Šverdíková.
O uzavření některých Klokánků po celé
České republice se rozhodlo definitivně
na začátku června, co do funkce předsedy Fondu ohrožených dětí v Praze
nastoupil Jan Vaněk. Ten nahradil Marii
Vodičkovou. „Absolutní prioritou je pro
mě odvrátit exekuci. Jednáme a hledáme řešení s pražskou správou sociálního
zabezpečení. Nicméně musíme se držet

... a jed
zákona a v rámci
enáct
něho hledat cesmili
je pryè
!
Kdo je onù
tu. Ještě nějaké
zùstáv
jsou, které nebyly
á ve h zaplatí,
vìzdá
využity,“ sdělil méch…
diím před čtrnácti dny
novopečený šéf FOD Jan Vaněk.
Jenomže peníze na úhradu dluhů se mu
nepodařilo sehnat, před týdnem tak došlo k uzavření Klokánku v Jindřichově
Hradci. „Dále je v plánu prodej domu
v Kroměříži, kam už nepřijímáme nové
děti. Ty stávající tam samozřejmě necháme a podnikneme tyto kroky, až jim
vyprší pobyt. Rovněž vracíme městu
Prostějov dům určený pro Klokánek,“ vyjmenoval nová opatření Vaněk a potvrdil,
že provoz dalších dvou desítek Klokánků
v České republice je výrazně ohrožen.
Hlavní místní otázkou teď ale je, co
s komplexem budov v Západní ulici
v Prostějově, který město v roce 2013
pronajalo Fondu ohrožených dětí za
jednu korunu na dobu 99 let. Problém
je, že stavební firma, která se ujala role
investora, již podle informací Večerní- je, že by nemovitost v Západní ulici muku utratila za rekonstrukci bezmála sel převzít i s dluhy. Jednáme tak i s orgajedenáct milionů korun! „Toto de fac- nizací S.O.S. Dětské vesničky, lterá by se
to darování nemovitosti v Prostějově při- podle prvních zpráv toho nebála a prošlo v době, kdy jsme na tom nebyli ještě vozovala by zde podobné zařízení pro
tak finančně špatně. Hlavně paní Šverdí- děti. Jenom si přejeme, aby opravený
ková se do myšlenky otevřít i ve vašem komplex budov nebyl prodán některé
městě Klokánek vrhnula s obrovskou třetí osobě, prostě aby se s ní nekšeftovavervou, sehnala také investora. Ten však lo,“ sdělila exkluzivně Večerníku Zdeňka
bude chtít všechny faktury proplatit, což Tesařová, místopředsedkyně Fondu
už není v našich silách. Probíhají jednání ohrožených dětí v Praze.
s prostějovským magistrátem, zda by si A co na to magistrát? „Mohu potvrdit,
budovu nechtěl vzít zpátky. Problém ale že vámi zmiňovaná jednání už skutečně

KLUB ANO 2011 SE ROZPADÁ

JURA A ŽUPKOVÁ KONČÍ!
zjistili jsme
PROSTĚJOV Kvůli aroganci,
provokacím a drzému chování
trojice prostějovských zastupitelů
Františka Filouše, Františka Švece a Hany Naiclerové se rozpadá
klub hnutí ANO 2011! Na velice
dusnou atmosféru v prostějovské buňce „babišovců“ upozornil
Večerník již několikrát. A v uplynulých dnech přišlo to, co se dalo
očekávat, slušní lidé se už naplno
ozvali! Z klubu ANO 2011 v prostějovském zastupitelstvu vystoupili nejdříve František Jura, kterého za tři dny následovala Marcela
Župková!
„Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Jakmile jsem zjistil, že
se u nás v Prostějově tvoří základna
hnutí ANO, nabyl jsem dojmu, že
by to mohla být vhodná platforma
pro prezentaci svých názorů. V mém
případě zejména v oblasti sportu.
Všechny nás oslovil příběh Andreje
Babiše, člověka, který jasně a srozumitelně prezentuje svoje názory a dá
se mu věřit. Ale to, co nyní v Prostějově zažívám, je něco, čeho se nechci
a nebudu účastnit,“ píše ve svém odůvodnění výstupu ze zastupitelského
klubu klubu ANO 2011 František
Jura. „Své názory jsem veřejně prezentoval na místním i oblastním sněmu, ale nenalezl jsem dostatečnou
podporu. Přestože respektuji demokraticky většinový názor, není podle
mě nastoupená cesta tohoto hnutí
v Prostějově tou, která by zajistila
podporu v příštích volbách. Je nutné,
abychom na zastupitelstvu už konečně přicházeli s vlastními nápady
a realizací předvolebního programu.
Na to ovšem bohužel nemáme čas,

protože všechno naše úsilí věnujeme
osočování a provokacím,“ uvádí dále
Jura.
V dalším obsahu jeho dvoustránkového odůvodnění odchodu z klubu
ANO 2011 jsou i konkrétnější záležitosti. „Vystoupení našich zastupitelů
z hnutí ANO 2011 k problematice
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Národního olympijského centra i odvolání primátora Pišťáka bylo ukázkou neskutečného pokrytectví. Sice
chtějí olympijské centrum, ale…
A primátor? Oni si ho váží, není to nic
proti němu, ale hlasují pro jeho odvolání! Pro mě osobně je to jasný vzkaz.
My pouze chceme někoho napadat
a osočovat. Řádně se nepřipravíme
a jenom mlátíme prázdnou slámu!
Každý z nás dělá chyby, ale jen ten,
kdo se z nich dokáže poučit, může
se posunout dál. U některých členů
zastupitelského klubu ANO 2011
se podle mého názoru nemůže nic
změnit. Je to otázka povahy a zřejmě
osobního přesvědčení. Já s tímto postojem nesouhlasím, a proto z klubu
vystupuji,“ má jasno František Jura.
Na otázku Večerníku, zda přemýšlí
o úplné změně politického dresu, zavrtěl mírně hlavou. „Zatím vystupuji
pouze z klubu a uvidíme, co se bude
dít. Nevylučuji úplný odchod z hnutí,
ale mojí prioritou je zůstat a pokusit
se celkovou atmosféru a jednání změnit,“ uzavírá toto téma současný zastupitel, který bude nyní veden jako
nezařazený.
Na jeho kroky navázala za tři dny také
Marcela Župková. „Ani já nejsem
s činností klubu zastupitelů ANO
2011 spokojená. Podle mého názoru
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MĚSTO KUPUJE OBRAZY,

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

JAKÉ SVĚT NEVIDĚL
GLOSA VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
Vzdáleně to připomíná pohádku
Obušku z pytle ven. Lakotný hostinský
zde hlavního hrdinu obdaruje jitrnicí,
jakou svět neviděl. Tulák sice (stejně
jako divák) jitrnici nevidí, přesto na
hru hostinského přistoupí a na fiktivní
jitrnici si, jaksepatří, pochutná.
V podobné pozici jako pohádková
jitrnice jsou i umělecká díla, která již
několik let soustavně nakupuje prostějovská radnice. Řada lidí už o nich
slyšela, jiní o nich četli, ale člověka,
který by je spatřil na vlastní oči, abyste
pohledali. Přitom hodnota této sbírky
by měla přesahovat tři miliony korun.
To, že tyto obrazy a sochy téměř nikdo
neviděl, skutečně ještě neznamená, že

jsou pouhým výmyslem. Tento problém jednou pro vždy vyřešil Bolek
Polívka ve filmu Kurvahošigutntag,
když k jedné ateistce pravil: „Já jsem
vaši p..u taky nikdy neviděl a věřím, že
ji máte...“
Přestože se v tuto chvíli jedná o podobně „skvělou“ investici jako kdyby například Fidel Castro nakoupil
sněžné skútry (pro případ globálního
ochlazení) či čelní představitelé Islandu postavili továrnu na zpracování surového tabáku (pro případ globálního
oteplení).
Snad všem je už několik let jasné, že
město by se svými „umělo“poklady
mělo co nejdřív vyjít z onoho útul-

ného depozitáře na světlo boží.
Hlavní otázkou totiž zůstává, zda se
skutečně jedná o takové skvosty, aby
je tam skrývalo. A hlavně, zda vůbec
potřebují vlastní galerii, do které stejně nikdo dlouhodobě chodit nebude.
Možná by stačilo, pokud by visely
tam, kam lidé skutečně chodí a kde
tráví často mnoho hodin. Třeba v
budově úřadu ve Školní ulici, takže
by si je mohli všichni důkladně prohlédnout například při nekonečném
čekání na vydání občanky. Pak už by
stačilo jediné: zajistit, aby je nikdo neponičil či přímo neukradl. Zájemců
by se z nejrůznějších důvodů našlo
jistě dost a dost.
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ZELENÉ PŘEKVAPENÍ

Chlouba našeho města - radnice
je pořád ještě zahalená do toho
svého zeleného spacáku, který
ji chrání před zraky laických
zvědavců, kteří by chtěli odborně zhodnotit, jak postupují její
opravy. Nebo je to proto, aby se
nemusela dívat na to, co se děje
s náměstím?
Tedy ne, že by mě představa obřího parkoviště pro autobusy
přímo uprostřed města s minimem zeleně nenadchla - parkovacích míst konec konců není
nikdy dost. Jen aby naše hlavní
náměstí nedopadlo jako třeba

to v Přerově, kde nenajdete ani
stéblo trávy, zato si na dlažebních kostkách, klidně přímo
před radnicí, můžete v letních
parnech bez problémů usmažit
vajíčko ke svačině. Tak ono je
to někdy náramně praktické, ale
zase ne, že bych se při nákupech
po náměstí chtěla motat mezi
smažícími se vaječnými omeletami. I když musím přiznat, že jsem
stejně poslední dobou nákupy
v obchůdcích přímo v centru poněkud omezila.
Kvůli zahalené radnici netuším
kolik je hodin, to proto, že jsem

moc líná zvednout ruku, na které
mám hodinky - vždycky je přece
pohodlnější mrknout na radniční
hodiny a je hned jasno. No, a navíc ne každý den mám totiž nutkání shopovat v lékárnách a drogeriích, neboť právě konkrétně na
náměstí už moc obchůdků s jiným
zaměřením na výběr ani nezbývá.
I když možná, že až si radnice
svlékne to své lešení a náměstí bude opět celé zpřístupněno,
budeme nějaké ty drogistické
a lékárnické přípravky potřebovat na zotavení z nenadálého
a snad radostného šoku.

proběhla, zatím ale s žádným konkrétním výsledkem. Bylo mi řečeno, že na
budově v Západní ulici je jedenáctimilionový dluh, který se musí uhradit
stavební firmě. Pokud by o tom město
vůbec mělo přemýšlet, pak si k tomu jednak musíme přizvat zkušeného právníka
a jednak přemýšlet, k čemu bychom objekt využili. Podle mého názoru by bylo
ideální, kdyby celý komplex v Západní
ulici převzala rovnou společnost S.O.S.
Dětské vesničky,“ vyjádřila se náměstkyně Ivana Hemerková.
Večerník bude vývoj celé kauzy pečlivě sledovat a veřejnost informovat.
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BRNO, PROSTĚJOV Renomovaná
brněnská architektonická kancelář
Knesl + Kynčl vytendrovala zpracování Územního plánu Prostějov
v roce 2009, které vloni zastupitelé po
vleklých diskuzích schválili. František
Fröml nicméně stále tvrdí, že město
zadalo zakázku protekčně a navíc byla
prý šitá na míru právě brněnské kanceláři...
„Pan zastupitel Fröml vyčítá radnici,
že celou soutěž provázely manipulace
(TCPVKwGM ,WTC U /CTEGNQW äWRMQXQW Wå PGLUQW éNGP[ \CUVWRKVGNUMÆJQ MNWDW s celkovou cenou, podezřelé vícenáklady
#01X2TQUV÷LQX÷1DCPCXÊEPGDWFQWRąÊVQOPKCPKPCFPGwPÊOOKOQ a diskriminační podmínky, které měly
ą¾FPÆOLGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXCO÷UVC
2x foto: Michal Kadlec předem vyloučit nevhodné uchazeče.
Celé je to ale naprostý nesmysl,“ konstaprávě způsob vystupování opozice a komisích dělala dobré jméno hnutí tuje Zdeněk Fišer, náměstek primátora
a umělého protahování zastupitelstev, ANO 2011. Jsem připravena pod- Statutárního města Prostějova. „Souzablokoval smysluplnou práci a spous- pořit jakýkoliv návrh, který bude pro hlasím, je to celé nesmysl. Z architekta
ta věcí se řeší v osobních rovinách, dobro občanů Prostějova. Ničí chléb Frömla, kterého jsem ještě před pár lety
nebo destruktivně až arogantně. Je nejím a nenechám se ovlivňovat svý- skoro ani neznal, čiší obrovská frustrace.
samozřejmé, že i koalice posléze rea- mi blízkými, jak se někteří domnívají. I proto, že jsem jako jeden ze členů odguje na tato vystoupení. Svoláváním Je to jen můj názor a pohled ženy, pro borné komise ohodnotil jeho studii na
mimořádných zastupitelstev, aniž kterou jsou životní priority selský ro- využití volného prostoru po Jezdeckých
bychom na ně byli dostatečně připra- zum, slušnost a porozumění,“ dodává kasárnách jako nejhorší ze čtyř podaných návrhů. Přitom pan Fröml jako
veni, je spíše než konstruktivní plýtvá- Župková.
ním času všech zúčastněných. Všech- Večerník oslovil Hanu Naiclerovou, jediný ze čtyř autorů těchto studií mě
na témata se dají probrat v rámci zastupitelku a předsedkyni místní neustále vyhledával a vyloženě mi podléřádných zastupitelstev, a pokud ne, organizace ANO 2011 v Prostějo- zal! Nechci být neslušný, ale jeho chovásvolejme jednání, ale až budou všech- vě, aby se vyjádřila k odchodu dvou ní je opravdu nemožné. Doporučil bych
ny náležitosti právně vyřešeny a infor- členů zastupitelského klubu. Se mu, aby se každé ráno podíval do zrcadla
mace nezvratitelné. Jsem také členkou zlou jsme se ale potázali! „Nebudu a zhodnotil si, co v životě dokázal a čím
dvou komisí a práce v nich mi naopak na to nijak reagovat, nechci počíná- se jako architekt může pochlubit. Ta jeho
připadá smysluplná a konstruktivní,“ ní svých kolegů jakkoliv komento- studie na využití místa po Jezdeckých
sdělila exkluzivně Večerníku Marcela vat,“ odbyla nás stroze šéfka hnutí kasárnách byla naprosto katastrofální.
Župková. Rovněž ona chce ale zůstat ANO 2011 v Prostějově. A pak že A na tom se shodli všichni členové posučlenkou hnutí ANO 2011. „Mohu bude toto politické seskupení k ob- zovací komise, která byla vytvořena z vývšechny ubezpečit, že udělám vše pro čanům transparentní a otevřené... znamných architektů na Moravě. Od té
to, abych svou prací v zastupitelstvu
(mik) chvíle nemá na mě pan Fröml jediného

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Nejenom estébák…

Zùstane to pøi starém

Nesnáším komunisty a velmi těžce
nesu, že se dostali do radniční koalice
v Prostějově. Já ale měřím rád stejným
metrem! Proto jsem rád, že poté, co
všichni řešili pana Šlambora, tak někdo upozornil na hodně pohnutou minulost člena opozičního hnutí ANO
2011 Františka Filouše. Proboha, jak
si takového člověka mohlo Babišovo
hnutí dát na kandidátku? Na jedno ale
Večerník zapomněl, nejenom že byl
pan Filouš až do roku 1990 pracovníkem komunistické Státní bezpečnosti,
ale v roce 1989 se stal i kandidátem
Komunistické strany Československa.
Teprve po listopadu převlékl kabát!
A takoví lidé nám dnes v Prostějově
budou vykládat něco o morálce...
P. H., Prostějov

Z rozhovoru s primátorem Pišťákem
a náměstkem Pospíšilem jsem vyrozuměl, že ve smluvních vztazích s Manthellanem se toho vlastně až tak moc
nezmění. Podepíše se nová smlouva,
v níž se investor zaváže postavit kulturák v rámci svého obchodního centra.
Takže dost dobře nechápu, co opoziční
zastupitelé vybuřují a podávají trestní
oznámení kvůli nějakému soudnímu
rozhodnutí. Jediným škrtnutím pera
zůstane vlastně všechno při starém…
Petr Navrátil, Prostějov

Vtip? Ne, realita...

V minulém čísle Večerníku jsem se
hodně nasmála tomu kreslenému vtipu, kdy velitel městské policie s nadsázkou upozorňuje, že Rákosníčkovo
hřiště na Husově náměstí bude brzy
rozkradené. Je mi jasné, kam je tím
mířeno vzhledem ke složení obyvatel
tohoto náměstí. Ale jen tak na okraj,
ono zas až tak vtipné není, protože jde
o reálné nebezpečí...
Petra Daňková, Prostějov

To je poøádná pálka

Zdá se mi, že vyhodit z okna dva
a půl milionu korun za kluziště na
náměstí je hodně velký rozmar.
Kdyby to bylo na celou zimu, tak
neřeknu, ale na šest týdnů? Zajímalo by mě, jestli radní přemýšleli
o tom, co by za tuto sumu peněz
mohlo být opraveno chodníků
nebo silnic. Jistě, o zábavu bude
postaráno a věřím, že kluziště bude
celý den plné bruslařů, ale přece jen
se mi to nezdá hospodárné.
Jarmila Nadymáčková, Prostějov

www.
vecernikpv.cz

UŽ JE TO ZASE TADY
aneb UŽ JSOU CÍTIT PRÁZDNINY

Je to neuvěřitelné. Sice pomalu,
ale jistě dobíhá červen a tak ve
vzduchu je již cítit prázdninová
atmosféra. Správně bych měl
o tomto tématu psát v budoucím čase, ale protože se našla
mezi prostějovskými školami,
a nejen jimi, řada „vyčůránků“,
co již minulý pátek rozdali vysvědčení, a to buď z objektivních důvodů (nějaká ta rekonstrukce, což se ještě dá pochopit) nebo prostě proto, že se již
oběma stranám nechtělo a tak
se vyčerpalo takzvané ředitelské volno. Najde se ještě pár škol
poctivých, které tu školskou
káru táhnou až do 30. června,
ale jsou evidentně v menšině.
Pak se divme, že to veřejnost
nelibě nese. I já poslouchám
něco o dvou měsících nicnedělání a ještě dalších prázdninách
ve školním roce, takže celkem
o měsících třech. Někdo by si
měl sáhnout do svědomí...

R

ychle se podívejme na uplynulý
školní rok. Nepřežil ho samotný
ministr školství a mě napadlo, jestli
bych dal dohromady všechny minis-

try tohoto rezortu, co jsem již zažil i
přežil a jak šli vlastně za sebou. Věřte
mi, že prostě ne! Náměstkem ministra se stal jeden z prostějovských
ředitelů a snad na místě vydrží. Školská odborná veřejnost si zas mohla
ukroutit hlavu nad nejrůznějšími
experimenty, podivnými finančními toky v EU projektech a nad stále
vzrůstající nekvalitou žactva, ale nechci tady dnes rozebírat tento resort,
podívejme se teď raději dál již letně.
elký šok právě nastane především pro značnou část obce
rodičovské, protože ta po deseti měsících se zděšením zjistí, že má dítě na
starost celých čtyřiadvacet hodin a že
si teď bude muset své rodičovské přídavky konečně plně zasloužit. A ne,
že svého potomka ráno budou muset
„vykopat“ z postele, pak ho „vrhnout“
do nějaké školy a možná někdy u víkendového oběda se pozeptat, jak se
vlastně jeho nejmilejší drobeček má.
Ba co víc, někteří následně v nějaké
té škole ještě udělají trochu dusno,
když se zjistí, že potomek propadá
a má absenci, která hraničí s délkou
doživotního vězení některých vězňů
na Mírově, či ve Valdicích.
ěti silně rozjívené si přestanou
dělat starost již úplně ze všech
autorit a tak jsme v naději, že vyzkou-

V

D

ší všechny možné dostupné neřesti,
na které měly ve školním roce čas jen
o víkendech, teď již po celý týden.
Ty zodpovědnější si najdou brigády
a budou se učit v nějakých provozech,
načež zjistí, že vydělat peníze není žádná slast, prostě holt, bez práce koláče
vážně nejsou a pečení holubi do huby
opravdu nelétají. Když jsme tak u toho,
slyším často pláč, že tady u nás nejsou
brigády. Mám zprostředkovanou zkušenost jedné blízké duše, že její dcera
si byla schopná najít celkem hned tři
seriózní brigády. A vím od několika
členů managementů firem a podniků
zase o stescích, že brigádníky zoufale hledají. Vyplývá z toho resumé, že
když se chce, ono to jde, jenže flákání
a nicnedělání je tak lákavé! Že mám
pravdu?
alná většina členů stavu kantorského si po deseti měsících bude
moci upravit svůj zdravotní stav, zbaví
se tiků, žaludečních neuróz, výkřiků
děsu ze spaní a bude moci... ne, ne, ne
odejít na prázdniny jako jejich svěřenci, ale začít administrovat a archivovat uplynulý školní rok, provádět též
účetní pololetní uzávěrky a zároveň již
administrovat školní rok nový. Ono
se to totiž nezdá, ale vše děsně rychle uteče a najednou tady bude konec
srpna. Ten se rychle zeptá, jak je kan-

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
torský stav připraven. Do toho se již
můžeme dočkat nějakých kroků nové
ministryně. Dá-li Bůh, oblasti školství
nezpůsobí „infarkt myokardu“ hned
na začátku svého působení...
co naše město v létě? Nechám
si to na jindy, ale dopředu tipuji. Přijde kulturní léto na novém náměstí, ještě několik mimořádných
zastupitelstev, které vyprovokuje naše
opozice a tak si tady budeme krásně
žít. No nic - létu zdar...
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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

Roman FINK
23. 5. 2015 51 cm 3,90 kg
Dobrochov

Liliana SKALKOVÁ
20. 6. 2015 52 cm 3,25 kg
Prostějov

Vanesa Izabela BRADÁČOVÁ

22. 6. 2015 52 cm 4,30 kg
Prostějov

Elen HUSAŘÍKOVÁ
23. 6. 2015 49 cm 3,15 kg
Prostějov

Nikol VÁCLAVKOVÁ
23. 6. 2015 48 cm 2,60 kg
Vyškov

Bato HANÁK
19. 6. 2015 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Radek VORÁČ
21. 6. 2015 50 cm 2,70 kg
Určice

Sebastián ZAPLETAL
21. 6. 2015 49 cm 3,85 kg
Hvozd

Daniel CENDELÍN
23. 6. 2015 48 cm 2,45 kg
Prostějov

V Čechách pod Kosířem pasovali došlo na naši adresu...
TÁTA V HLAVNÍ ROLI
děti na školáky
BYLI JSME
U TOHO

Josef ZAPLETAL
23. 6. 2015 54 cm 4,45 kg
Kostelec na Hané
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme,můžetenámzasílat svésnímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkempakvšemrodičůmzašlemejakopoděkovánídárek-přímodomůgrafickyzpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vašii
budoucnost!

Ředitelka ZŠ Čechy pod Kosířem Iveta Slámová pasuje děti na školáky.

Foto: Tomáš Kaláb

ČECHY POD KOSÍŘEM Tradiční pasování dětí končících zdejší mateřskou školu na
plnohodnotné školáky proběhlo minulé úterý odpoledne v obřadní síni obecního úřadu
v Čechách pod Kosířem.
Ceremoniálu za hojné účasti rodinných příslušníků patnácti budoucích prvňáčků se nemohl
zúčastnit pro zdravotní potíže starosta Milan Kiebel, který děti pozdravil prostřednictvím
ředitelky základní školy Ivety Slámové. Ta měla celé pásmo ve vlastní režii.
Jak Večerník viděl na vlastní oči, děti nejprve předstoupily coby indiáni a takto vystrojeny se
pochlubily svými znalostmi anglického jazyka. Po malé proměně se vrátily na hlavní část ceremoniálu, při němž je paní ředitelka symbolicky pasovala na školáka.
Následovalo pásmo písniček a recitací se školní tématikou, v němž děti předvedly to, co se v
mateřské škole naučily. Dostaly i symbolické vysvědčení, na němž se skvěly samé jedničky.
Kromě knížky obdržely také Pamětní list za účast v eTwinningovém projektu „S kamarády jde
vše líp“, v rámci něhož se přátelily prostřednictvím moderní komunikace s vrstevníky ze slovenské Rožňavy. Na závěr bylo připraveno pro děti malé občerstvení, kterému předcházel přípitek
dětskými „rychlými špunty“.
(tok)

VRAHOVICE Pod heslem „Táto, vezmi dcerku, syna, odpoledne bude psina“
si na hřišti a v tělocvičně Základní školy Vl. Majakovského, Prostějov, zařádili
tatínci se svými dětmi. Učitelé za pomoci žáků 2. stupně připravili ke Dni otců
zábavné odpoledne, kde si tátové protáhli svaly při šplhání na laně a na překážkové dráze, skákali v pytlích, stříleli ze vzduchovky, prostě oprášili dávno
zapomenuté sportovní aktivity. Po splnění deseti aktivit si všichni opekli špekáčky. Tátové vypadali spokojeně. „Konečně něco pro nás chlapy, děti domů
nosí samá srdíčka a přáníčka maminkám“, zaslechli jsme z úst jednoho z nich.
Všichni se těšíme na další ročník.
Mgr. Martina Rozsypalová
ředitelka školy

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.

LIBUŠKA

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca čtyři až pět
roků. Je veselá a vyrovnaná fenka, která je vděčná za
každý kontakt s člověkem. Dennodenně je pozitivně
naladěná a je velký mazel. Šťastná bude v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat.

BENDÍK

je dvouletý představitel plemene bígl, středního
vzrůstu. Je velmi milý a přátelský pejsek s roztomilým
výrazem. Má vyrovnanou nekonfliktní povahu, bez
problému se snese s fenkou. Na vodítku umí, netahá.
Vhodný k dětem.

GLADIS

je kříženec středního vzrůstu, stáří asi dva roky. Je
krásná a vyrovnaná fenečka, velký mazel, který miluje
lidi. Je vhodná do domečku se zahrádkou, kde bude
moci volně běhat. Bez problému se snese se s ppej-j
skem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

MYŠÁK

je ušlechtilý pes německé dogy ve věku cca pět až šest
roků, klidného a hrdého chování. K lidem je velmi přátelský,
vhodné prostředí je pro něj doma na pelíšku v blízkosti svého
pána, kterému bude oddaným a věrným přítelem. S fenkou
se snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá..

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

region
g

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

LEŠANY ZAŽILY NEJLEPŠÍ OSLAVY ZA POSLEDNÍCH 800 LET
V malé vesnici uspořádali velkou parádu, kterou pořadatelé skvěle zvládli
z ní. „Na zimu jezdím do Kanady,
kam jsem v éře komunistické totality emigroval. Do Lešan se však vždy
velice rád vracím, a nemohl jsem
si nechat ujít ani tuto výjimečnou
událost,“ nechal se slyšet velký
lešanský patriot Vlastimil Chytil, do
jehož meruňkového sadu se po léta
sjížděli lidé ze širokého okolí.
Nesmírně různorodý a bohatý program začal koncertem mysliveckých
trubačů na návsi. Od té doby vše klapalo jako na drátkách. Na přednášce
Pavla Fojtíka o archeologických
nálezech v okolí Lešan bylo plno, svoje
kouzlo měla mše svatá i svěcení obecního praporu konané pod širým ne-

bem. K důstojnosti následného průvodu
FOTOGALERIE
obcí přispěla nejen početná účast
rodáků, ale i přítomnost prostějovského
klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
primátora Miroslava Pišťáka.
z Lešan
Martin ZAORAL
U TOHO
Všichni se pak přesunuli do areálu
Rybníček, kde jedno zajímavé vysTohle se skutečně povedlo! Sobotní oslavy 800 let Lešan v sobě
toupení střídalo druhé. Kus pravé
měly vše potřebné: patriotismus, důstojnost, pokoru, ohlédnuHané představil soubor Kosíř
tí za životem předků a spoustu vzpomínání, stejně jako zábavu,
z Kostelce na Hané, mráz běhal po
zádech při vystoupení šermířů ze
smích, hudbu, tanec či výtečný myslivecký guláš. A to vše tvořilo
skupiny Valmont, velký zájem ze
jedinečnou kulisu pro to hlavní - pro nečekaná setkání lidí, ktestrany přítomných vzbudily ukázky
ré spojuje jejich rodiště, přesto by se však za jiných okolností asi
požárního útoku v podání dvou
hned tak nesetkali. Večerník byl celé akci pořádně na blízku...
osmičlenných družstev nejmenších
Na organizaci nesmírně náročné myslivci a řadou občanů. Díky nim
lešanských hasičů. Druhý tým přitom Slavnostní průvod se vydal od kaple Františka Xaverského, kde byl pokřtěn obecní
a různorodé akce se podílelo vedení se už dopoledne do Lešan sjely dekromě uhašení lesa zvládl i řádně op- prapor a kolem místní zvoničky došel až do areálu Rybníček. Foto: Martin Zaoral
obce ve spolupráci s místními hasiči, sítkyy rodáků z celé republiky. A nejen
láchnout opodál zaparkovaná auta. Salvy smíchu pak vyvolalo vys- na doktora. (úsměv) Později začala
toupení ženského hasičského chodit do jiné školy a desítky let jsme
jak
ja
ak see sla
slavilo
avilo
o v le
lešanech...
ešaanecch....
družstva ze sousedního Zdětína se neviděli, navíc jsme se oba z Lešan
a o zábavu bylo postaráno i při odstěhovali. Opět jsem ji potkal až
3xfoto: Martin Zaoral
ukázce historické stříkačky z roku dnes, a to jako pohlednou maminkou
1924, se kterou do Lešan dorazili dvou kluků, kdy ten starší je ve věku,
hasiči z Pěnčína. Mezery mezi jednot- kdy už jsem prožíval tuto svou první
livými vystoupeními velmi pohotově lásku,“ svěřil se jeden z účastníků akce.
vyplňovala Holóbkova mozeka Zatímco všichni přítomní se skvěle
z Protivanova, kterou na úplný závěr bavili, organizátoři toho už ke konci
vystřídala zábavová kapela Kreyn.
dne měli skutečně ´plné brejle´.
To hlavní, tedy setkávání a vz- „Jsem nesmírně unavený, vůbec
pomínání se však odehrávalo mimo si nedokážu představit, že bych se
pódium. „Potkal jsem tu svoji první do něčeho podobného ještě někdy
Poblahopřát Lešanům k jejich výročí dorazil i pro- Hanácký soubor Kosíř z Kostelce na Hané zaujal Výbuchy smíchu v obecenstvu vyvolaly hasičky
dětskou lásku. Dodnes si pamatuji, jak pustil. Ale myslím, že si tu každý
stějovský primátor Miroslav Pišťák, který v centru svými krásnými kroji, z nichž mnohé jsou už sto ze Zdětína se svým požárním útokem tetek, které
jsem dívku někdy na konci mateřské přišel na své a že to za to prostě stálo,“
obce uctil památku obětí dvou světových válek.
let staré a dědí se z generace na generaci.
se vrací z řepy.
školky pronásledoval po poli a toužil uzavřel lešanský starosta Stanislav
jen po tom, aby si se mnou hrála Faltýnek.

EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Fotoreportáž

Obce mají málo
pitné vody
zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO Skalka, Pivín
a Čelčice. To je trojice vesnic,
jejichž obyvatelé musí od minulého týdne šetřit pitnou vodou. Mohou ji používat pouze na
pití, vaření a další nezbytnosti.
Naopak až do poloviny září s ní
třeba nemohou zalévat záhony či
napouštět bazény.
Vyhlášku o omezení užívání pitné
vody ve třech obcích na Prostějovsku
vydala Moravská vodárenská. Voda
ze zdroje ve Skalce, z něhož se zásobují všechny tři zmíněné vesnice, se
totiž dostala na historické minimum.
„Nároky domácností rostou, navíc

je na vodovod připojeno stále více
lidí. Navzdory tomu by spotřebitelé
neměli prakticky nic pocítit,“ vyjádřil
se starosta Skalky Antonín Frgal.
Stejná situace přitom nastala už loni
v polovině července. Už tehdy lidé
museli prohlubovat studny, sucho
mělo vliv i na vydatnost lázeňských
pramenů. „Přestože vodu do
vodojemu v cisternách pravidelně
navážíme, stále jí ve Skalce ubývá,“
popsala situaci Markéta Bártová, tisková mluvčí Moravské vodárenské.
Příští rok by se už něco podobného
nemělo opakovat. „Vodaři chtějí
všechny tři vesnice napojit na zdroj
z Brodku u Prostějova. S budováním
přípojky by se mělo začít už letos na
podzim,“ prozradil Večerníku Jan
Vrána, starosta Pivína.
(mls)

Posádku ve Skřípově ovládnou strašidla RYCHLÝ

SKŘÍPOV Association Military
Fan a obec Skřípov zvou všechny příznivce tajemných přízraků
na procházku „Strašidelným lesem“, kde můžete potkat zákeřného hejkala, zatuchlou mumii či
mlsného plivníka a užít si s nimi
legraci.
Tuto sobotu 4. července se areál bývalé vojenské posádky ve Skřípově

změní ve „Strašidelný les“. Připraveno bude celkem deset stanovišť.
Akce se bude konat již potřetí, loni
se jí zúčastnily na tři stovky dětí. Ty
se i letos mohou těšit nejen na klasická, ale i na ta méně známá strašidla.
„K vidění bude i mlsný plivník, který se zjevoval buď jako ohnivá koule, či jako kohout. Plivník stejně jako

redakce
se rozšířila

všechna ostatní strašidla bude označen cedulkou s popisem. Děti se tak
budou nejen bát a bavit, navíc se
o strašidlech i něco dozví,“ zmínil se
Petr Kučera, předseda pořádajícího Association Military Fan. Navíc
na každém ze stanovišť budou děti
plnit úkoly, pokud se jim to úspěšně podaří, dostanou v cíli certifikát
a sladkou odměnu.
(mls)

od 2. července najdete
provoz a pobočku
obchodního oddělení
v nových prostorách

Z výše uvedených
důvodů bude VEČERNÍK
ve dnech 30. června
a 1. července UZAVŘEN

Policisté ve Smržicích VYNESLI MUŽE
z hořícího domu. Zachránili mu tím život
SMRŽICE Do role zachránců
života na poslední chvíli se dostali dva policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2. Při požáru
rodinného domu si strážci zákona
všimli, že uvnitř je muž volající
o pomoc. Nedbali na nebezpečí
a vrazili dovnitř. Jak lékaři později
přiznali, kdyby to policisté udělali
jen o pár minut později, obyvatel
domu by už nežil!
„V úterý třiadvacátého června
hodinu před půlnocí bylo na policii oznámeno, že v obci Smržice
hoří rodinný dům. Policejní
hlídka, která dorazila na místo,
zjistila, že hoří v místě koupelny.
Policisté na nic nečekali, využili
zákonnéhooprávněníavyrazilidveře.
V koupelně nalezli jednatřicetiletého

muže, který byl v malátném stavu
a dezorientován,“ informoval Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policisté zraněného muže okamžitě
vynesli z domu a předali záchranné
službě. „Lékař konstatoval, že kdyby
muž v místnosti zůstal o několik
minut déle, tak by nemusel přežít.
Utrpěl popáleniny prvního stupně
a jevil příznaky otravy oxidem
uhelnatým. Zahoření koupelny
u rodinného domu šetří vyšetřovatel
z Hasičského záchranného sboru,“
dodal Bednařík s tím, že předběžná
škoda na majetku byla vyčíslena na
sto tisíc korun.
Ihned po ohlášení požáru vyjeli
do Smržic profesionální hasiči

z Prostějova a dobrovolní hasiči
jak ze Smržic, tak i Kostelce na
Hané. „Požár rodinného domu ve
Smržicích v ulici Koupelky byl oznámen v úterý ve 22.42 hodin. V době
příjezdu místní jednotky hasičů
k rodinnému domu byli už uvnitř
policisté, kteří v koupelně, která
byla zasažena zplodinami hoření,
našli majitele. Hasiči zahájili ihned
hasební práce a na místo byla povolána zdravotnická záchranná služba.
Hasiči dostali plameny pod kontrolu během dvaceti minut,“ popsala
situaci přímo z místa Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje. Jak ještě dodala, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. (mik)

VEČERNÍK
Zavøou se silnice
z Olšan a ve Štìpánovì
Prostějovsko (mls) - Od 1. července je chystaná úplná uzavírka
silnice mezi Olšany u Prostějova
a Studencem. Skončit by měla
v polovině srpna. Úplná uzavírka
také čeká Horní Štěpánov, kde
bude probíhat první etapa opravy
komunikace. Práce začnou 13. července a skončit by měly 22. října
letošního roku. Hodnota zakázky
se odhaduje na téměř sedmadvacet
milionů korun.

U Èubernice vzniká
kamenný val
Mostkovice (mls) - Čistější přehradu by měl zajistit kamenný val,
který vzniká u rybníka Čubernice
v Mostkovicích. Zachytávat by
měl půdu, která se při dešti smývá
z okolních polí. Po přípravných
pracích navezou dělníci kamenivo
a silniční panely pro stavbu sjezdu
a hráze. Následně zde budou vysázeny vodní a mokřadní rostliny. Celou stavbu provádí zaměstnanci Povodí Moravy vlastními prostředky.

Zahradní ulice
se opraví za rok
Konice (mls) - V hodně špatném
stavu se nachází silnice v Zahradní
ulici v Konici. Vedení města si je
této situace vědomo a chce ji řešit.
Starosta František Novák přislíbil,
že oprava komunikace bude zahrnuta do rozpočtu na příští rok.

KDE SE
CO DÌJE?
Z hořící koupelny vynesli policisté popáleného muže na poslední chvíli.
Foto: HZS Olomouckého kraje
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region

ČERNÁ
KRONIKA
Nezvládl motokolo
Uplynulý pátek 26. června před
jednadvacátou hodinou došlo
v Horním Štěpánově, v místní
části Nové Sady, k dopravní nehodě cyklisty. Šestadvacetiletý
muž z Prostějova jel na motokole
od Skřípova, kdy nepřizpůsobil
rychlost jízdy, vyjel mimo komunikaci a narazil do zábradlí.
Cyklista upadl, ztratil vědomí
a zůstal ležet na zemi. Místními
občany byla přivolána záchranná
služba, která muže v bezvědomí
a s těžkým zraněním převezla do
Fakultní nemocnice v Olomouci.
Vzhledem k okolnostem byl nařízen odběr krve. Nehoda je stále
v šetření dopravních policistů.

Vybílil celý byt
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
v pátek 26. května v dopoledních
hodinách v obci Stražisko po vypáčení vstupních dveří vnikl do
bytu, ve kterém má majitel nájemníky. Z objektu následně odcizil lednici, plynový sporák, dva
dřezy, elektrickou troubu, mikrovlnku a tři vodovodní baterie. Celkově byla způsobena škoda přes
sedmatřicet tisíc korun.

zprávy z regionu

Nepolepšitelný pirát
Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí je podezřelý pětadvacetiletý muž z Kroměříže, který
byl ve čtvrtek 25. června 2015 před
sedmnáctou hodinou u obce Pavlovice u Kojetína kontrolován jako
řidič motorového vozidla. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že
muž má vysloven již dvakrát zákaz
řízení všech motorových vozidel.
V prvním případě mu zákaz vyslovil Městský úřad v Kroměříži, a to
do července 2015. Ve druhém má
zákaz řízení rozhodnutím Okresního soudu v Kroměříži, a to do
května 2017. Podezřelý byl zadržen a převezen na obvodní oddělení, kde mu bylo sděleno podezření
z výše uvedeného trestného činu,
za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Vymlouval se na tyčinky
Předminulý pátek 19. června
krátce po desáté hodině večer
kontrolovali policisté z obvodního oddělení v Konici u obce Seč
sedmadvacetiletého řidiče vozu
značky Škoda Fabia. Při orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu u něj
naměřili hodnotu 0,93 promile.
Řidič popřel požití alkoholu a
naměřenou hodnotu obhajoval
konzumací dvou čokoládových
tyčinek s rumovou příchutí. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Za necelou
hodinu téhož řidiče v obci Ptení-Pohodlí kontrolovala hlídka
obvodního oddělení v Plumlově.
Tentokrát u něho naměřili hodnotu 0,63 promile alkoholu v dechu.
Po zadokumentování policisté
řidiči opětovně zakázali další jízdu. Oba případy budou předány k
dořešení příslušnému správnímu
orgánu.

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

POUZE ZA 850 Kč

Projekt „Poznej svého farmáře“ zavítal Cyklisté se vydali Předinou za poznáním

NA
ZIMNÍ
OLYMPPIJÁDU
PRONIKLI
I
UPRCHLÍCI
na
farmu
Rozinka
v
Čelechovicích
Nezamysličtí mažoreti opět bavili sebe a ostatní
FOTOGALERIE

ČELECHOVICE NA HANÉ Projekt Ministerstva
zemědělství umožňující poznat vybrané regionální
farmáře zavítal o víkendu do Olomouckého kraje.
Čest otevřít návštěvníkům své brány měla kozí
farma Rozinka v Čelechovicích na Hané. Během
pětihodinového programu mělo na pět stovek
návštěvníků jedinečnou příležitost ochutnat nejen
speciality z kozího mléka, ale i produkty několika
dalších výrobců.
Loňský úspěch pilotního představení pěti farem povzbudil ministerstvo v letošním roce k rozšíření projektu
do všech krajů. V pořadí třetí byl právě ten náš, v němž
se hostitelské role ujala Jarmila Zelenská, chovající bílé
plemeno krátkosrstých koz na své farmě v Čelechovicích
na Hané už dvě desetiletí. „Na plemenu velmi záleží,
podmiňuje chuťové kvality sýra,“ upozornila farmářka
pyšnící se oceněním Žena regionu 2014.

klikni na

www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
NEZAMYSLICE Čeští sjezdaři se lvíčky na prsou, Jordánci s obřím
dotykovým mobilem pro pět lidí, výprava občanů z Nezamyslic na
koních, černoušci z Burkiny Faso, argentinská omladina, Jamajčané
s bobem, který vždy zvítězí,Turek se svým dvoučlenným harémem,
Sověti mávající vlajkou se srpem a kladivem, věčně hubnoucí
Somálci, Skotové v károvaných kiltech, uprchlíci z Hruškystánu
pašující dítě v krabici, podnikaví pšonci, atletičtí Ukrajinci a na konci
bojovní Japonci. Do Nezamyslic se v pátek odpoledne už popáté
opět sjela hodně pestrá společnost! Nechyběl u toho ani Večerník...

Fotoreportáž

Pod horou Mount Nezamysl vypínající se do výšky osm tisíc milimetrů
nad Mořicemi se v pátek 26. června
konal pátý nultý ročník Zimní olymppijády. Pořádání skvělé recesistické
akce se opět ujali obětaví mažoreti
z Nezamyslic, jejichž manželky nad
jiné vynikají svojí nesmírnou tolerancí.
Díky nim se do městyse sjeli skvělí
sportovci z celého světa, aby se tu pod
vlajkou se šesti kruhy utkali ve třech
disciplínách. „Kromě tradičního biatlonu na lyžích, kdy střelbu obstarávají
děti, které z vodních pistolí kropí sportovce, a závěrečného sjezdu na bobech
jsme letos přidali novou disciplínu.

Stal se jí běh po Mount Nezamyslu
na sněžnicích,“ popsal Večerníku za
pořadatele Jan Košárek.
„Chtěl bych poděkovat za nezměrnou
pokoru Nezamyslických mažoretů,
kteří se po náročných jednáních
sami vzdali svého nápadu vybudovat
místo fotbalového hřiště skokanský
můstek, a to i přesto, že mužské fotbalové družstvo letos sestoupilo. Právě
díky mažoretům budou mít fotbalisté stále kde hrát. Jejich velkorysost
je tak obrovská, že sahá až ke katastru
Mořic,“ vtipkoval na úvod prezident
olymppijáckého výboru Juan Antonio
Michlíček.

jak se sp
porrtovvalo
o v neezaamyysliccích
h...
Foto: 3x Martin Zaoral

Olymppijádu opět provázela zvýšená bezpečnost- Darina a Johana Pupkovičovy z Hruškystánu před- Tradičně netradiční biatlonový závod byl právě odní opatření, přesto se uprchlíkům z Hruškystánu vedly úžasný tanec, s nímž by zvítězily ve Stardan- startován. Nakonec v něm zvítězil Ukrajinec před
přes kontrolu podařilo propašovat i dítě.
ce nejen ve své domovině, ale po celém světě.
Jordáncem a Polákem.

Již popáté vyšel pod horou Mount Nezamysl průvod zimních sportovců
z exotických krajin. Letos v jeho čele šel prezident olymppijáckého výboru
Juan Antonio Michlíček.
Foto: Martin Zaoral
O program zahájení her se postarali
šikovní bojovníci z Japonska. Po jejich
kouscích publikum rozřechtaly Darina
a Johana Pupkovičovy. Vítězky Stardance z Hruškystánu předvedly tak
úžasný tanec Hula hula, že by s ním
nepochybně zvítězily i v celosvětové
verzi této taneční soutěže. „Uprchlíci
z Hruškystánu ležícího nedaleko Brna
k nám nelegálně emigrovali poté, co
jsme letos navštívili tuto exotickou

11

LEVNĚJI A AŽ
DO SCHRÁNKY!

aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Granát u potoka
Minulou středu 24. června po čtrnácté hodině oznámil šestatřicetiletý muž z Blanska, že dvě stě metrů od Huťského potoka v katastru
obce Protivanov nalezl předmět,
který připomíná munici. Policejní hlídka z Plumlova místo zajistila a přivolala pyrotechnickou
službu. Pyrotechnik zjistil, že se
jedná o ostrý dělostřelecký granát
ráže 105 milimetrů ze druhé světové války. Munici zajistil a převezl k likvidaci.

Pondělí 29. června 2015
Pon
www.vecernikpv.cz

zemi a kromě mnoha zážitků jsme si
z ní přivezli i cenu za vítězství na tamní
Neckyádě,“ vysvětlil zajímavou družbu
Jan Košárek.
Do sportovních disciplín i následného nevázaného veselí se zapojili jak
dospělí, tak i desítky dětí a těžko říct,
kdo z nich se bavil lépe. Faktem je, že po
této akci školáky z Nezamyslic o prázdninách nezaskočí snad vůbec nic. Ani
sníh a mráz...

BYLI JSME
U TOHO

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš Kaláb

Majitelka farmy předvádí televiznímu štábu rychlou výrobu
chutného občerstvení.
Foto: Tomáš Kaláb

Bílé krátkosrsté kozy byly největší atrakcí pro děti. Foto: Tomáš Kaláb

OTASLAVICE Už několikaletou
tradicí se stal cyklistický závod
pořádaný zdejším mikroregionem Předina. Ten se jmenuje
podle stejnojmenného kopce,
dominujícího krajině mezi
Prostějovem a Vyškovem.
Letošní ročník, který se měl
původně konat už 23. května,
byl kvůli nepřízni počasí
přesunut na o dva týdny
pozdější termín.

Vrcholem dopoledního programu bylo loutkové
představení Studia bez kliky, určené nejmenším divákům.
Ti se také mohli zabavit v dětském koutku nebo tvůrčích
dílnách. Na nich si ti nejmladší účastníci mohli z brambor a jablek vytvořit oblíbené zvíře nebo si z plastelíny
vymodelovat farmu.
O dobrou pohodu se v průběhu odpoledního programu
starala prostějovská kapela „Naostro“.
A proč jsou vlastně výrobky z kozího mléka tak zdravé?
„Kozenky se pasou na čistých hanáckých lukách, dýchají čistý hanácký vzduch a pijí zdejší hanáckou vodu,“
vysvětlila s úsměvem Jarmila Zelenská.
(tok)

„Je dnes přece jen dost teplo, takže
dodržujte důsledně pitný režim,“
nabádal těsně před startem předseda
mikroregionu, vranovický zastupitel Milan Burda. Počasí připravilo
pětasedmdesátce účastníků vpravdě
slunečnou lázeň. „Přesto celou
pětadvacetikilometrovou trať projel
nejstarší účastník, pan Punčochář
z Kelčic, i ve svém věku pětaosmdesát
let bez problémů,“ upozornil starosta
Otaslavic Marek Hýbl.
Závod měl start a cíl u sokolovny
v Otaslavicích, trať vedla přes Dobrochov, Kobeřice, Hradčany,
Vřesovice, Kelčice, Vranovice
a Vincencov. V každé průjezdní obci
bylo pro cyklisty připraveno bohaté
občerstvení. „Organizátoři k servisu
závodníkům přistoupili opravdu
zodpovědně,“ pochvaloval si Hýbl.
Po dojezdu do cíle byl pro účastníky

Předseda mikroregionu Předina Milan
Burda se vydává v čele pelotonu na trať
závodu.
Foto: Tomáš Kaláb

připraven kulturně-sportovní program s atraktivními soutěžemi pro
děti a dospělé o hodnotné ceny. Velmi líbivá byla trialová ukázka jízdy
na jednokolce od Tomáše Horáka,
který na tomto typu kola absolvoval před časem cestu po hranicích
kolem naší republiky. „Přestože jsme
letos museli s termínem trochu improvizovat, pro náš mikroregion
významná akce se podařila a musím poděkovat všem účastníkům
i organizátorům,“ vyjádřil s tímto
podnikem spokojenost otaslavický
starosta.

Výšovice: Nejvíce poškozená silnice v regionu byla opravena >>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?
VÝŠOVICE Minulé úterý byl
slavnostně otevřen průtah v obci
Výšovice.
Komunikace,
která
byla v minulosti označována za
nejpoškozenější v prostějovském
regionu, se dočkala nejen nového
povrchu, směrových prvků a dopravního značení, ale také vybudování
bezpečnostních ostrůvků, nových
autobusových zastávek a dešťové
kanalizace. Bezpečnost chodců zvýší
vybudované chodníky. Investorem
projektu, který zhotovila Divize 3
akciové společnosti OHL ŽS, je Olomoucký kraj a obec Výšovice.
„Před samotným zahájením rekonstrukce povrchu silničního průtahu
byla kompletně vyměněna stará
a nevyhovující dešťová kanalizace.
Navržena byla nová trasa vedená přímo
pod komunikací,“ řekl Jaromír Pelinka,
ředitel Divize 3 Olomouc, OHL ŽS, a.s.
Stav výšovické vozovky byl nevyhovující již několik let. Během rekonstrukce
byly kompletně vyměněny všechny
vrstvy silnice včetně jejího podloží.

„Opravy silnic v kraji jsou pro nás
jednoznačnou prioritou, v letošním roce
plánujeme rekonstruovat osmapadesát
úseků. Kromě zlepšení obslužnosti
kraje to našim občanům přinese
i zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Nová vozovka má povrch z odolného
nízkohlučného asfaltového betonu,
který snižuje hluk od kol projíždějících
automobilů. Kvůli nestabilnímu terénu
a vysoké hladině spodní vody museli
stavebníci podloží sanovat za použití
vápenné a cemento-vápenné stabilizace. „Bezpečnost v obci zvýší instalace
středových dělících ostrůvků, které
mají snížit rychlost při vjezdu do obce
a zamezit nebezpečnému předjíždění,“
konstatoval Jakub Haluza, starosta obce
Výšovice.
Zásadními opravami prošly také autobusové zastávky. Ty jsou nyní zálivové,
takže nezasahují do jízdního pruhu.
Díky tomu nedochází ke zdržování ostatní dopravy. Nástupní hrana zastávek
má bezbariérovou úpravu. Opraven byl

„Vymezování opozice v malých obcích
mi přijde nesmyslné,“ kroutí hlavou
čehovický starosta Milan Smékal
exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Foto: www.kr-olomoucky.cz
i most přes potok Vřesůvka, který se
dočkal nového povrchu a izolací nosné
konstrukce, bylo zamezeno dalšímu
zatékání na opěry mostu. Zároveň bylo
provedeno i opevnění koryta vodního
toku.

Stavební práce na úseku o délce 1,3 km probíhaly od července
roku 2014 do letošního června.
Celkové náklady stavby dosáhly
s DPH částky 56,2 milionů korun.
Projekt je spolufinancován z Re-

gionálního operačního programu
Střední Morava, a to částkou 38,5
milionů korun. Olomoucký kraj
uhradí z rozpočtu přes 9 milionů
a podíl obce Výšovice je takřka 8,6
milionů korun.
(pk)

Koupaliště v Nezamyslicích zachránila obec
NEZAMYSLICE
Ve
středu
1. července oficiálně otevře
koupaliště v Nezamyslicích. Budoucnost tradiční plovárny byla
ohrožena, její dlouholetý provozovatel krátce před začátkem
sezóny oznámil, že už dál nebude
pokračovat.
Koupaliště v Nezamyslicích si nakonec pronajala obec. „Podařilo se
nám sehnat plavčíka a splnit i další
náročné požadavky, takže mohu
oznámit, že začátkem července
oficiálně otevíráme,“ zvěstoval
Večerníku dobrou zprávu Vlastimil
Michlíček, starosta Nezamyslic..
Obec ovšem ještě před zahájením

Bazén v Nezamyslicích by měl veřejnosti oficiálně sloužit od 1. července. Už o víkendu se v něm však šlo vykoupat na vlastní
nebezpečí.
Foto: Martin Zaoral

provozu musela mimo jiné koupit
nová čerpadla a počítá i s dalšími investicemi. „Předpokládáme, že náklady na provoz nás jen za letošek přijdou
asi na dvěstě tisíc korun,“ prozradil
Michlíček. Otázkou tak zůstává, jaké
budou další vyhlídky koupaliště,
které je posledním v širokém okolí.
„Jeho majitel chce celý areál prodat.
Pokud by se mu to podařilo, tak by to
zřejmě znamenalo konec koupaliště.
My ho však chceme v Nezamyslicích
udržet, uvažujeme tedy i odkupu.
Vše se samozřejmě bude odvíjet od
podmínek prodeje a přístupu jednotlivých zastupitelů,“ objasnil aktuální
situaci nezamyslický starosta. (mls)

řilo dokončit. Věřím proto, že budou
dobře a ještě dlouho sloužit občanům
bez potřebných oprav.“
S jakými předsevzetími jste přijal
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
„Jak jsem již zmínil, v obci se kompletně
opravily komunikace. Abychom celou
akci mohli zafinancovat, bylo nutné vzít si
úvěr. Mým cílem je vést hospodaření obce
po celé volební období tak, abychom úvěr
bez problému spláceli a ještě stačili každýý

ČEHOVICE Jedenašedesátiletý
Milan Smékal patří k těm déle
sloužícím starostům. Ve funkci už
načalčtvrtéfunkčníobdobí.DodoFoto: archiv Večerníku
by, než stanul v čele Čehovic, pracoval v DT výhybkárně Prostějov
musíme se vždy domluvit na tom, co je pro
jako dílovedoucí. Rodinné zázemí
obec prioritou, a zatím jsme se v hlasování
mu tvoří jedna žena, dva synové,
jeden vnuk a jedna vnučka. Za upo důležitých věcech naštěstí vždy shodli.
lynulých dvanáct let se toho v obci
s pěti sty dvaceti obyvateli hodně rok provádět nejen běžnou údržbu obce, v hlasování o důležitých věcech vždy shodzměnilo. A pan starosta tak může ale i nadále budovat a tedy investovat do li. Doposud jsem ale žádný konstruktivní
návrh od naší takzvané opozice nedostal.
akcí nových.“
v rámci našeho seriálu rozhovorů
Na co se hodláte zaměřit v tomto Z mého pohledu tažnou silou obce je stazdatně rekapitulovat...
volebním období?
rosta, který přesně ví, jak obec hospodaří,

“

Co považujete během své éry za
dosud největší počiny?
„Ve funkci starosty jsem od roku 2002,
je to tedy moje čtvrté volební období.
Je to poměrně dlouhá doba a řekl bych,
že za tu dobu se v Čehovicích udělal
velký kus práce. Z toho nejvýznamnějšího mohu jmenovat čistírnu odpadních vod, komunikaci a inženýrské sítě
za mlýnem v tzv. lokalitě C, komunikaci ke hřbitovu, rozsáhlou rekonstrukci
budovy mateřské školy s přestěhováním obecního úřadu do budovy MŠ
nebo rekonstrukci několika set metrů
chodníků. Za úplně největší úspěch
osobně považuji rekonstrukci všech
komunikací v obci. Ta se připravovala
šest let, v roce 2013 a 2014 se ji poda-

„V první řadě na vybudování moderního
dětského hřiště i víceúčelového hřiště.
Chceme samozřejmě nadále pokračovat
v rekonstrukcích chodníků, pořídit obecnímu domu a hasičské zbrojnici novou
fasádu a prodloužit vodovod a kanalizaci
kvůli projevenému zájmu o výstavbu nových rodinných domů. Je toho na čtyři
roky celkem dost, ale věřím, že se všechno
zvládne ke spokojenosti občanů obce.“
V zastupitelstvu tvoří opozici ti
vesměs mladší. Pomáhají vedení
obce konstruktivními náměty?
„I v naší obci máme v zastupitelstvu mladé lidi, kteří si říkají opozice, i když v tak
malé obci mi to přijde jako nesmyslné...
Musíme se vždy domluvit na tom, co je
pro obec prioritou, a zatím jsme se naštěstí

a proto ostatním zastupitelům dává návrhy,
na kterých se dohodnou.“
Od padesátých let minulého století počet obyvatel poněkud klesá,
přesto jste věkovým průměrem mladá
obec. Jak se snažíte být atraktivní pro
mladé lidi a rodiny s dětmi?
„Je pravdou, že počet obyvatel pomalu
klesá. Mladí lidé se do obce stěhují s tím,
že si koupí starší domek a opraví si ho. Pro
výstavbu nových rodinných domů jsou
k dispozici stavební místa, ale ty jsou ve
vlastnictví soukromých majitelů, obec žádnými dalšími vhodnými pozemky již nedisponuje. Částečně by tento problém měl
vyřešit nový územní plán. Jistě bychom
přivítali, aby se do obce stěhovali noví mladí lidé a čehovští aby nadále zůstávali.“
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„V KOSTELCI JSEM SI ZAČAL HRÁT A NAŠEL TAK SVŮJ KLÍČ K UMĚNÍ“
Uznávaný fotograf Vladimír Brunton se vrhl na ruční
výrobu japonského papíru, kterým nadchl nejlepší české výtvarníky

●● Osobně jsme se naposledy setkali
v roce 2008 u příležitosti skvělé výstavy v prostějovském muzeu. Tehdy
jste na ní představil své jedinečné portréty výjimečných Čechů, mezi nimiž
nechyběli třeba Miloš Forman, Václav
Havel, Miroslav Hanzelka, Karel Gott
či vědec Antonín Holý. Co se u vás za
těch sedm let změnilo?
„V osobním životě to, že se nám
s manželkou narodili tři synové. Nejj
staršímu z nich jje devět a nejmladší-

ska. Strávil jsem tam dva měsíce a od
té doby s tamními výrobci spolupracuji přes internet.“
●● Kam všude jste při této příležitosti
zavítal?
„V první řadě to byla čínská provincie
Anhui, v níž výrobu tohoto papíru před
stovkami let objevili. V této oblasti najdete za každým rodinným domem dvůr,
kde se vyrábí papír. Technologie výroby
je tu však velkým tajemstvím, ještě před
šesti lety Číňané do těchto míst vůbec
nikoho nepouštěli. Nyní se už sice do
továren podívat můžete, nikdo vás ale
nenechá, abyste se o technologii více
dozvěděl.“
mu šest let. A co se tvorby týče, tak ●● Jak jste se tedy k tomuto tajemství
tam je zásadní to, že jsem ´přičichl´ dostal?
k japonskému papíru, na
který jsem začal
tisknout svoje věci.
Nejprve jsem si ho

který u příležitosti svých osmdesátých
narozenin na příští rok připravuje velkou
výstavu. A veškeré reprodukce jeho děl
a další věci by měly být přetištěné právě
na japonský papír. Na něm se brzy objeví
i reprodukce fotografií Františka Drtikola. Právě jeho tvorba a pohled na umění
i život jsou mi velmi blízké.“
●● Je z vás cítit, že výroba japonského
papíru je pro vás v současnosti minimálně stejně důležitá jako samotné
fotografování. Čím vám tak učaroval?
„To se slovy těžko vysvětluje, je to prostě
magie. Když ho vezmete do ruky, je vám
okamžitě příjemný. Cítíte jeho kvalitu i tu
ruční práci, která za ním stojí. Je zároveň
lehký i pevný. Navíc jsou v něm i póry,
díky nimž reprodukovaný obraz doslova

„Jeden z Japonců mi
nabídl, že se můžu tento druh papíru naučit
vyrábět přímo u nich.
S ním jsem projel řadu
míst, kde papír vzniká.
Technologie výroby je
pro Asiaty národním
dědictvím, které se nyní
snaží ve světě propagovat. Díky tomu jsem se
mohl naučit vyrábět japonský papír přesně dle
pradávných receptů.“
●● Co vše je k tomu
nutné?
„Stroje a příslušenství
potřebné k výrobě jsem
si musel buď koupit přímo v Japonsku, nebo si
je nechat vyrobit. Výchozí surovinou je pak
hlavně lýko z keře morušovníku, které jsem
si nechal poslat. Když
jsem to vše měl, mohl
jsem se asi před osmi
měsíci pustit v domku
v Kostelci na Hané do

proniká přímo do něj. Není tedy pouze
tištěný po povrchu, ale má svoji vlastní
hloubku. Je prostě naprosto jiný než papír, na který jsme běžné zvyklí.“
●● Jste nejenom skvělý výtvarník,
ale i technolog. Předtím než jste začal
vyrábět japonský papír, tak jste objevil originální technologie na přenos
fotografického obrazu na malířské
plátno...
„Pravdou je, že při focení mě nikdy až tak
nezajímalo pouze zmáčknutí spouště.
Co mě ale fascinovalo, to byly okamžiky,
kde se obraz dostává na výsledné médium, tedy v mém případě na malířské
plátno či na japonský papír. Právě ty jsou
podle mě pro konečný výsledek naprosto zásadní.“
●● Jak jste objevil svoji vlastní cestu?
„Vždy jsem byl zvědavý a chtěl dopodrobna vědět, jak se rodí fotografie. Důkladně jsem si osvojil staré postupy, ale
to hlavně kvůli tomu, abych si mohl hrát
a sám vymýšlet postupy nové. To mě na
tom celém bavilo vždy ze všeho nejvíc.“
●● Zajímavé je, že jste se začal fotografii profesionálně věnovat až ve čtyřiceti a to krátce poté, co jste se přestěhoval z Prahy do Kostelce na Hané...
„Do Kostelce jsem přišel za ženou a našel tu klid. Díky tomu jsem si začal hrát
a následně objevil něco, co za to stálo
a co jsem mohl dále rozvíjet. Předtím
jsem dvanáct let žil v hlavním městě.
Tam máte skvělé možnosti pro navazování kontaktů, získávání klientů a uka-

Vladimír Brunton s fotoobrazem vytvořeným
na japonském papíře, na kterém zachytil svoji
manželku Janu.
Foto: Martin Zaoral

„Při focení aktů se nesmíte ne
rozptylovat sexappealem modchat
Je zásadní zůstat nad věcí. Pokelu.
měla modelka zájem, zjišťova ud
je
j stli umí pracovat s tělem tal jsem,
je potřeba pro vznik dobrého k, jak
snímku.“

nechával dovážet, ale nakonec jsem principy jeho
výroby začal studovat.
Abych se s nimi detailně
seznámil, vypravil jsem
se asi před půldruhým
rokem do Číny a Japon-

ruční výroby.“
●● Japonský papír v současnosti nevyužíváte pouze
po
pro tisk vlastních
fotografií, ale i dalších autorů. Je tomu
tak?
„Technologie nadchla celou řadu výtvarníků, mezi nimi i Jiřího Anderleho,

redakce
se rozšířila

150626010631

od 2. července najdete
provoz a pobočku
obchodního oddělení
v nových prostorách

zování toho, co umíte. Už méně je tam
klidu na samotnou práci. Do Prahy však
stále musím jezdit i nyní, mám tam hlavní odbyt a stále i spoustu kontaktů.“
●● Vystudoval jste strojní průmyslovku, jak jste se vlastně dostal k fotografické činnosti?
„Tak říká se, že vše, co skutečně potřebujete znát, jste se naučili v mateřské školce.
(úsměv) Pravdou je, že jsem nikdy nedělal žádnou výtvarnou školu. Vše jsem
se naučil sám a odvíjelo se to od mého
vlastního zájmu.“
●● Na vaší poslední „kostelecké“ výstavě mě mimo jiné zaujala fotografie
krásné nahé dívky sedící v kavárně u
stolku. Kolem ní panuje běžný kavárenský provoz, jsou zde zcela běžně
oblečení hosté. Člověk by řekl, že se
musí jednat o fotomontáž, ale to mně
k vám vůbec nesedí. Prozradíte, jak
tento snímek vznikl?
„O fotomontáž či něco podobného se
rozhodně nejedná. Snímek skutečně
vznikl za plného provozu kavárny Café
Café, kterou najdete nedaleko Uhelného trhu v Praze. Dva z hostů, kteří jsou
na fotce zachyceni, jsem předtím vůbec
neznal, jeden z nich byl můj spolupracovník. No a do tohoto prostředí jsme
zasadili naši modelku. Faktem je, že to od
ní vyžadovalo notnou dávku odvahy.“
●● Pro vaše akty si vůbec vybíráte
výhradně velmi krásné a zároveň něčím zajímavé ženy. Jak se vám je daří
objevovat?
„Modelky jsem si vybíral vždy podle
toho, jak na mě zapůsobily. Vždy se
rekrutovaly z okruhu mých známých,
případně známých mých známých. Jen
velmi výjimečně jsem někde na ulici či
jinde zahlédl zajímavý typ ženy a oslovil
ji. A pokud měla zájem, zjišťoval jsem,
jestli umí pracovat s tělem tak, jak je

potřeba pro vznik dobrého snímku.
Pokud ano, pak jsme se bez problémů
domluvili.“
●● Jak samotné focení aktů probíhá?
„Pro fotografa je zásadní zůstat nad věcí.
Při focení se nesmíte nechat rozptylovat
sexappealem modelu. Modelky pak
musí mít především chuť udělat něco zajímavého a být zvědavé na výsledek. To
ostatně platí také pro normální portréty.
Každý má například tendenci se před fotoaparátem nějak tvářit a zaujímat nepřirozené pózy. Proto jsem se někdy snažil
modelky i portrétované unavit tak, aby
o tuhle svoji podvědomou reakci přišly
a začaly se chovat přirozeně. Teprve pak
byl výsledek dobrý.“
●● Fotil jste i svoji manželku. Nebylo
to z tohoto pohledu komplikované?
„Fotil jsem ji pouze v určitém, relativně
krátkém období. Pro inspiraci je dobré
nezůstávat u jedné modelky, ale střídat
je. Manželka ovšem při focení spolupracovala velmi ochotně a rozhodně k žádným problémům nedošlo. To však platí i
pro všechny ostatní.“
●● Jste velký experimentátor. Kam
myslíte, že se dál bude vaše cesta
ubírat?
„Momentálně chci maximálně využít
možností, které mi v oblasti tisku nabízí japonský papír. Byl bych rád, kdyby se u nás více dostal do povědomí
a tisklo se na něj stále více kvalitních reprodukcí. Zároveň zůstanu u techniky
přenosu fotografické emulze na plátno,
kde chci více využívat olejových barev.
V oblasti tvorby se pak čím dál více
zaměřuji na umělecký dekorativní styl
Art deco, kdy by výsledné dílo mělo
fungovat jako dekorace do vkusně zařízeného interiéru. A přitom všem stále zůstávám zvědavý na to, co nového
na své cestě objevím.“

vizitka

VLADIMÍR BRUNTON
✓ narodil se 8. července 1961
✓ vystudoval základní školu v Ostravě a Střední průmyslovou školu strojní Ostrava. Má za sebou i čtyři
semestry na fakultě strojní ČVUT
✓ je potřetí ženatý, otec celkem pěti dětí. Do Kostelce na Hané se přestěhoval z Prahy za svojí současnou ženou Janou v roce 2002. O tři roky později
měli svatbu. Společně mají tři syny ve věku od šesti do devíti let. Z předchozího manželství má Vladimír Brunton dvě dcery ve věku 25 a 29 let
✓ patří mezi českou fotografickou elitu. Své snímky vytváří výhradně
„postaru“ velkoformátovým deskovým fotoaparátem a materiál následně vlastnoručně zpracovává chemickým procesem s využitím platinové
emulze. Touto technikou portrétoval řadu významných českých osobností
a vytvořil také kolekci nádherných aktů
✓ často a rád cestuje. Zajímá se rovněž o filosofii, blízký je mu zejména
tibetský buddhismus. Jedná se o další z řady věcí, která ho spojuje s jeho
předchůdcem Františkem Drtikolem, na něhož po svém navazuje
✓ zajímavost: než se přestěhoval do Kostelce na Hané a stal se fotografem na plný úvazek, prošel celou řadu zaměstnání. Mimo jiné na poště
rozvážel balíky, dělal asistenta kamery v ostravské televizi, založil vlastní videostudio, ve kterém mezi prvními v České republice natáčel svatby.
Naposledy s dánským partnerem vlastnil obchodní firmu zaměřenou na
dovoz látek

Z výše uvedených důvodů bude
VEČERNÍK ve dnech 30. června a 1.
července UZAVŘEN

150626010631

KOSTELEC NA HANÉ
Vladimír Brunton není
„pouze“ skvělý fotograf, který je už nyní po právu řazen
mezi klasiky české portrétní
fotografie. Kromě toho je
Martin
i autorem nádherných aktů,
ZAORAL
L
na nichž už tak půvabné ženy
mění ve skutečné bohyně krásy. To ovšem není vše! Vladimír
Brunton je také kouzelník a alchymista, který ve své „laboratoři“ v Kostelci na Hané míchá tajemné lektvary fotografických emulzí, jež pak nanáší na malířské plátno. Aby toho
nebylo málo, před nedávnem se třiapadesátiletý umělec vrhl
na ruční výrobu japonského papíru, které se vyučil přímo
v Japonsku a v Číně. O tom všem si Večerník povídal obklopen jeho „Fotoobrazy“ vystavenými v galerii „Zelený domeček“ v Bezručově ulici v Kostelci na Hané.
v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal
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"Tady je soukromý pozemek, HANÁCKÉ STAVBY nejen staví,ale taky se baví

mazej odsud pryč, ty pi..!"
Bezdomovci vyháněli redaktora Večerníku

➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Na skutečnost,
že do již dávno vystěhovaných
domků za místním nádražím se
nakvartýrovala zhruba desítka
prostějovskýchbezdomovců,upozornil nedávno Večerník sám šéf
městské policie Jan Nagy. A tak
jsme se rozhodli podniknout exkurzi do nového „azyláku“, který
si lidé bez trvalého domova vybrali jako své letní sídlo...
Dřevěná branka ke kolonkám za
místním nádražím byla vylomená,
po vstupu praští každého přes nos
neuvěřitelný smrad. „Hygienické
podmínky jsou tady otřesné, nebo
lépe řečeno žádné,“ upozornil nás už
předem Jan Nagy. A měl pravdu. Na
různých místech, venku i uvnitř domků, které každou chvíli hrozí spadnutím, leží nespočet plesnivých matrací,
děravých dek, výkalů a odpadků nejrůznějšího druhu. A v tom všem bezdomovci spí! Normálnímu člověku
se tady zákonitě dělá nevolno...
Večerník sice ve čtvrtek dopoledne nejprve nenarazil na žádného
novopečeného obyvatele, ovšem
jakmile jsme začali pořizovat fotodokumentaci, vystartovali po
redaktorovi dva zarostlí a páchnoucí bezdomovci. „Mazej odsud,
toto je soukromý pozemek, ty
pi…,“ vyjel muž středního věku.
No nic, skutečně jsme se klidili.
Neradi bychom kromě návalů nevolnosti dostali ještě pěstí do nosu.
Ihned jsme se ale obrátili právě na
velitele Městské policie Prostějov,

EX

EXKLUZIVNĚ
Hanácké stavby v současnosti zaměstnávají dvaačtyřicet lidí, kteří se uplynulý pátek v Mostkovicích sešli na již
druhém Dni stavebníka. Všichni si z něj mimo jiné odnesli také kšiltovku a odznáček s maskotem společnosti.
Foto: archiv Hanáckých staveb
MOSTKOVICE Přesně dvacet let
funguje úspěšná prostějovská společnost Hanácké stavby, která se
zaměřuje jak na zemědělské a průmyslové objekty, tak i na výstavbu
rodinných domů. Její zaměstnanci, obchodní partneři a přátelé toto
výročí oslavili na Dnu stavebníka,
který se konal poslední červnový
pátek v Mostkovicích.
Všichni, kteří mají co do činění s Hanáckými stavbami, se pravidelně setkávali před Vánoci. Loni navíc vznikla
tradice předprázdninového Dne stavebníka. Páteční akce probíhala v pří-

jemné a přátelské atmosféře, ke které
přispělo i vystoupení folkové skupiny
Scarabeus. „Děkuji Bohu za to, že
mohu pracovat s takovým týmem,“
řekla při této příležitosti jednatelka
společnosti Nadija Tůma. Hanácké
stavby jsou již od roku 1995 mimo
mnoha jiného specialisty na zemědělské stavby například na rekonstrukci
objektů pro ustájení a chov skotu a
prasat včetně technického zázemí. „S
Hanáckými stavbami spolupracujeme už přibližně tři roky. S tím, co pro
nás dosud udělali, jsme spokojeni a
doufám, že budeme spolupracovat i

nadále,“ prohlásil při této příležitosti
jednatel zemědělské společnosti Rols
Lešany Vladimír Sehnal.
Obdobně hovořil i Jiří Fojtík ze společnosti Agro Moravia, který zdůraznil bezproblémovou komunikaci
při uplatňování konkrétních požadavků. „Naším nejbližším velkým
úkolem bude výstavba pěti silážních
žlabů pro Statek Kostelec na Hané.
S pracemi bychom měli začít letos
v srpnu,“ nastínil další plány do budoucna čerstvě dvacetileté společnosti její někdejší jednatel Jiří Tůma.
(pr)

Klášter Milosrdných bratří
Domov můj, to ráj na pohled! V kolonkách za místním nádražím žije
zhruba desítka bezdomovců v otřesných hygienických podmínkách.
Ale jak je vidět, prádlo si zřejmě perou…
Foto: Michal Kadlec
zda s těmito kolonkami bezdomovců budou strážníci něco dělat. „Jak
jsem vám už říkal před třemi týdny, písemně jsme upozornili České
dráhy, zda bezdomovci užívají tento
majetek s jejich vědomím a souhlasem. Bohužel, dodnes jsme odpověď
neobdrželi, takže předpokládám, že

majiteli je to jedno. V tuto chvíli tak
neexistuje zákonný důvod, abychom
tady něco řešili. Je to věc majitele,“
odpověděl Jan Nagy.
Doporučení Večerníku tedy zní - nepřibližujete se k těmto novým prostějovským kolonkám za místním
nádražím, nebo něco chytnete!

JE UŽ PRODÁN!
>>>Dokončení ze strany 3
Večerník se pochopitelně snažil oslovit
rovněž Arcibiskupství olomoucké. Bohužel, telefon tiskového mluvčího Jiřího
Gračky zůstává zatím němý, stejně tak
do uzávěrky tohoto vydání nereagoval
na dotazy zaslané elektronickou poštou.

Z úspěšného řešení převodu kláštera
Milosrdnýchbratřímáradosttakévedení prostějovské radnice. „Pokud prodej
a převod kláštera na nového majitele
bude znamenat i co nejrychlejší rekonstrukci značně zdevastované historické památky, pak to bude jenom

redakce

POHŘEBNÍ SLUŽBA .A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O.
Květiny od nás jsou vždy čerstvé a o celkovou kompozici květin se starají profesionální floristi, kteří květiny a věnce připravují s citem pro danou příležitost
a k maximální spokojenosti těch, kteří si je u nás objednali. To vše zajišťujeme za velmi příznivé ceny.
Naše služby zahrnují vyřízení všech formalit spojených s úmrtím, jako např. vytisknutí parte včetně barevné fotografie a vyřízení úmrtního listu. Zajistíme
dopravu pro smuteční hosty, pohoštění po obřadu
a další služby dle přání pozůstalých.
V naší provozovně si můžete objednat věnce, kytice a žardiny i na obřady, které nezajišťuje naše
pohřební služba. Tyto květiny Vám přivezeme na
místo, kde se obřad koná.
Pohřební služba Technických služeb je historicky
nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku
v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její
založení se datuje již k roku 1899. Provozovna naší
pohřební služby se nachází na Žižkově náměstí
č. 19 (vedle budovy České spořitelny). V jejích
prostorách najdete mimo pohřebního zboží také
velký výběr umělých květin, ozdobných svíček, křestních roušek, svíček a dalších předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny vás čeká
vstřícné a milé vystupování týmu pracovníků, který
vám ochotně poradí a pomůže při zajištění všech
náležitostí souvisejících se smutečním rozloučením.
U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního
rozloučení s blízkým člověkem zcela dle vašich představ a možností.
Naší snahou je, abychom pomohli blízkým zesnulých s vyřízením všech skutečností spojených se zajištěním smutečního obřadu.
Přejeme si stejně jako vy, aby rozloučení bylo důstojné a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou
vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Na naší provozovně na Žižkově náměstí, kde máme
vlastní vazárnu květin, Vám rádi pomůžeme s výběrem
z více jak 30 druhů věnců, kytic, žardin a kytic na rakev
opatřených stuhou s tištěným nápisem. Samozřejmostí je dovoz květin ke smutečnímu obřadu, popř. jejich
následný odvoz na místo určené pozůstalými.

dobře. Držím palce Arcibiskupství
olomouckému, protože sehnat potřebnou sumu peněz bude hodně
těžké. Podle mého názoru může jít
o desítky milionů korun,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
(mik)

se rozšířila
adresa zůstává stejná
od 2. července
najdete provoz
a pobočku
obchodního
oddělení v nových
prostorách

redakční část

▶

a výroba své místo nemění
obě pobočky Večerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10
Kromě smuteční výzdoby zajišťujeme na přání zákazníků i výzdobu kostelů, a to nejen pro smuteční rozloučení, ale i jiné významné události, jako jsou křtiny,
první svaté přijímání nebo svatby.
Otevírací doba naší pohřební služby je denně od 07.30
do 17.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 12.00 hodin.
Po předchozí domluvě nabízíme i možnost sjednání
smutečního obřadu i mimo pracovní dobu v neděli
i o svátcích, na přání pak i doma u pozůstalých.
Můžete se na nás obrátit 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně, na telefonních číslech: 582 344 073, 602
581 098, popřípadě 725 779 452.

Ukázku naší práce můžete zhlédnout na

www.pohrebnictvi-pv.cz

Z výše uvedených důvodů bude VEČERNÍK
ve dnech 30. června a 1. července UZAVŘEN
objednávky řádkové inzerce na

inzerce@vecernikpv.cz

608 960 042

objednávky řádkové inzerce na

reklama@vecernikpv.cz

733 325 041

náměty na články a provozní záležitosti zasílejte na

vecernik@pv.cz

608 716 048
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
SLUŽBY

Prodám rodinný dům
ve Ptení s velkou zahradou,
možnost stavebního
místa, rekonstrukce či koupě
i bez zahrady.
Cena dohodou.

Telefon: 723 433 321

Stříhání a úprava psů, Plumlovská Vyplatíme všechny vaše EXEKU68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
CE a poskytneme vám jednu
půjčku. Pracuji pro více věřitelů
Stříhací služba Mazlík vám Volejte: 777 551 492
nabízí stříhání pejsků všech
plemen v Prostějově - kontakt
606 166 853

Půjčka až 100 000 Kč, nad
100 000 Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

Provedu zednické práce, rek. byt.
jader, omítky, betony, výstavba
plotů, zídek, obklady, dlažby,
zateplení fasád. Tel.: 702 895 544
Stěhování a vyklízení za pomoci
zákazníka. Odvoz, dovoz, sběrné
dvory. Dovoz stavebního materiálu atd. Iveco Maxi 16 m3.
Tel.: 776 768 342

RŮZNÉ
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. PraPrázdninová akce! V termínech cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
SLUŽBY
od 13. 7. do 17. 7. a od 20. 7. do
24. 7. proběhne tenisový kemp Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, pro děti 6 – 14 let v Prostějově. ještě dnes. Tel.: 603 218 330
721 344 771. Práce strojem UNC, Info. na tel.: 777 733 104
výkopové, terénní práce.
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
PODĚKOVÁNÍ
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
s.r.o. Volejte 777 551 492
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
www.stolarstvijancik.cz,
až do domu, bez poplatku předem.
Tel.: 604 820 358
Tel.: 777 965 734. Pracuji pro více
věřitelů.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle
Tel.: 774 368 343
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na
Stěhování bez pomoci zákazníka
739 066 462
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Děkujeme všem,
Stěhování, vyklízení.
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
kteří se přišli
Tel.: 775 132 134
Pracuji pro více věřitelů.
15. června 2015
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
naposledy rozloučit
Hotovostní půjčka pro všechny. Půjpřebroušení přímo na místě.
s naším drahým manželem,
číme vám 5 až 50 tis. Kč rychle, disTel.: 721 817 009
tatínkem a dědečkem
krétně a až do domu. Zaručujeme
ing. Josefem KRÁLEM.
Provádíme dokonalé stroj. čištění
seriózní jednání zavedené společnosti.
Manželka Irena,
sed. souprav a koberců. M. Revay,
Tel.: 605 507 236. Zprostředkovateldcery a vnučka.
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
skou činnost vykonávám výhradně
www. revay.cz
pro jednoho věřitele.

150123020036

Pronájem neb. prostor PV
centrum. Vhodné pro zřízení ordinací i pro více lékařů.
Tel.: 605 011 310

15030670256

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu zařízený 1+1 36 m2
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 na Libušince v PV, RK nevolat!
Tel.: 777 572 247
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronajmu garáž nebo garážové
VNB REALITY
stání v garážovém dvoře na SvaHlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
toplukové ulici. Tel.: 777 010 323
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818 Pronajmu garáž v uzavřeném vniaktuálně NABÍZÍ:
trobloku na nám. Spojenců. Volné
* BYT 3+1, E.Beneše 1.570.000 Kč od 1. 7. 2015, cena 1000 Kč/měsíc,
* RD Otaslavice
960.000 Kč platba měsíc předem. Kontakt
*RDTovačovského,PV 2.000.000Kč tel.: 776 560 512
*RDnovostavba,Plumlov3.990.000Kč
*RDporek.,Mostkovice 4.160.000Kč Pronajmu byt 1+1 v PV, nájem
* Chata Mostkovice 1. 650.000 Kč 5000 Kč + inkaso. Tel.: 702 316 537
*Stav.pozemek9.518m2 BrodekuPV
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Pronájem od 1. 7. 2015. Byt
3+1, nové jádro, kuchyně, podlahy.
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč Ulice Mozartova, Prostějov. Cena
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč 10.000 Kč + plyn, elektřina. Kontakt
* RD 2+6, Brodek u PV 1.890.000 Kč 731 892 835
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
Prodám rodinný dům se zahra* St.pozemek Hamry 470.000 Kč
dou v Plumlově, celková plocha
* Pronájem obchod 12.000Kč/měs.
pozemku 750 m2. RK Nevolat!
* Pronájem kancelář 5.000Kč/měs.
Tel.: 720 204 000
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví,
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
PV západ, cena 1.250.000 Kč, RK
* Rodinné domy v PV a okolí
nevolat, tel.: 730 186 675
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
byt 1+kk v klidné části Pv. NáHledáme chatu ke koupi v okolí jemné 4.400 Kč + inkaso. VolProstějova! 774 101 818
ný od 1.7.2015. RK nevolat.
Tel.: 776808064
Koupím chatu v okolí PV a Stražiska. 773 545 092 i SMS
Pronajmeme 1. pok. byt v 1. patře,
38m2, nájem 3.500 Kč + inkaso
Koupím byt 2+1,3+1.Finance mám a služby, kauce 7.000 Kč.
z prodeje domu. 773 513 220
Volný od 1. 7. 2015. Ne RK.
Tel.: 603 546 705, prohlídka bytu
Hledáme ke koupi větší byt tel.: 777 309 313
3+1, nejlépe po rekonstrukci
774 409 430
Hledáme podnájem domku,
nebo chaty k celoroč. bydleKoupíme byt 1+1 a 2+1, platba
ní s možností TP. Jsme manv hotovosti. 774 409 430
želé – nekuřáci s pejskem.
Koupím dům se zahradou na pros- Tel.: 735 423 908
tějovsku. 792 284 168
Koupíme RD v Kralicích
Hledám pronájem bytu 3+1, spě- na Hané do 1,8 mil. Ne RK.
chá. Tel.: 774 101 818
Tel.: 723 826 619

FINANCE

15012320037

SOUKROMÁ INZERCE

15012320038
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vzpomínky a soukromá řádková inzerce
Někdy bychom si přáli mít
křídla, vyletět do nebe a obejmout
toho, kdo nám tolik chybí…...

Dne 30. června 2015
D

Čas plyne,
jen vzpomínky zůstávají…

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.

Dne 22. června 2015
jsme vzpomenuli
již 5 let od smrti
pana Aloise NOVÁKA
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkují rodina Novákova,
Hašákova a Heralova.

Dnes, tj. 29. června 2015
vzpomínáme 20. výročí úmrtí
pana Františka STUDENÉHO
z Výšovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 30. června 2015
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi, děkují
manželka a děti s rodinami.

Dnes, tj. 29. června 2015
si připomeneme
1. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav HAŠÁK
z Prostějova.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují syn Ladislav
a dcera Svatava s rodinami.

Zapalte svíce,
kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 4. července 2015
vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan CHROMÝ
ze Štarnova.
Za tichou vzpomínku děkují
sestry Marie, Jana a Libuše
s rodinami.

vzpomeòte na zesnulé
novì
n
v barevném
provedení
pouze
za

200 Kè

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

v PÁTEK
Pøíští èíslo
PROSTÌJOVSKÉHO
Veèerníku
vychází z dùvodu
státního svátku až
v úterý 7. èervence.

Koupíme
zánovní
malou
lednièku.
Tel.:
608 960 042

<GO÷F÷NUMÆFTWåUVXQ5OTåKEGJNGF¾MCPFKF¾VCPCRTCEQXPÊRQ\KEK
ĄGFKVGNG<GO÷F÷NUMÆJQFTWåUVXC5OTåKEG

ØÁDKOVÉ INZERCE

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

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

Dne 30. června 2015
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil
pan Karel GENŽA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Anna
a synovec s rodinou.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

UZÁVÌRKA
3. èervence
v 10.00 hodin

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm. Odkoupím a v hotovosti ihned proplaDoprava zajištěna. Tel.: 582 371 493 tím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty, staré knihy, pohlednice, minnebo 605 405 953
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy,
Prodejna Ivka Plumlovská ul. nabízí vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, ránovou letní zdravotní obuv i na velmi dia, gramofony, nábytek z chromových
problémové nohy a v nadměrných trubek i barevného umakartu, lustry,
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo,
velikostech.
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
AUTO MOTO
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Sobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV,
tel.: 608 933 033. Na trhu již 22 Aukční ceny ihned v hotovosti zalet. opravíme vše, zkušenosti. Au- platíme za kvalitní obrazy 17.-20.
toservis – osobní, dodávky. N.D.- století, zlaté a stříbrné mince, hodiny
-obchod, pneuservis, konzerv. a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
dutin, ME, TK.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Dne 1. července 2015
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Vladimíra STAŇKA
z Bílovic.
Stále vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 30. června 2015
by se dožil 65 let
pan Miroslav BEZSLEZINA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Radka
a synové Michael a Pavel
s rodinami.

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.

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

0¾RNÿRT¾EGąÊ\GPÊCQTICPK\CEGD÷åPÆéKPPQUVKFTWåUVXC
/ÊUVQXÚMQPWRT¾EG5OTåKEG
Dne 3. července
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Milan VYROUBAL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestra, syn a celá rodina.

2QåCFWLGOG
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smuteèní oznámení

15062310622

Dnes, tj. 29. června 2015
uplyne 5 let od úmrtí
pana Jana PETRŽELU
z Drahan.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Petrželova.

KOUPÍM

PRODÁM

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

15012920079

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
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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

ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘WŽĚ<ŽƐşƎĞŵϯϭϮϳͬϳϰ͕ϳϵϲϬϯWƌŽƐƚĢũŽǀ

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

ƉƎŝũŵĞĚŽƌŽǌƓŝƎƵũşĐşŚŽƐĞǀǉƌŽďŶşŚŽƉƌŽǀŽǌƵǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞƚĢĐŚƚŽƉƌŽĨĞƐş͗
-ŽƉĞƌĄƚŽƌEŶĂŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ
Vyškov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Stanislav Smička 1939 Vrahovice
Vlasta Kakrdová 1920 Prostějov
Květoslava Kalousová 1929
Prostějov
Věra Kozárková 1946 Prostějov

Středa 1. července 2015
Vlastimil Olczak 1950 Krasice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 4. července 2015
Jan Michalec 1943 Otaslavice 15.00 kostel Otaslavice
Ladislav Vlach 1944
Štětovice Bronislava Fialová 1934 Prostějov

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

Poslední rozlouèení

Jadwiga Horvátková 1958 Prostějov Pondělí 29. června 2015
Ilona Povolná 1921 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Skopal 1934 Prostějov
Ilona Vybíralová 1944 Vrahovice
Anna Uzlová 1921 Plumlov

ͲƐĞƎŝǌŽǀĂēEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲŽďƐůƵŚĂŬŽŶǀĞŶēŶşŚŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂƵēĞŶşͿ
ͲĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎŶĂŽƉƌĂǀƵ
ĂƷĚƌǎďƵƐƚƌŽũƽĂĞů͘ǌĂƎşǌĞŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵĂƉƌĂǆĞ͕ƉůĂƚŶĄǀǇŚůĄƓŬĂē͘ϱϬΑϲͲϳǀǉŚŽĚŽƵͿ

EĂďşǌşŵĞǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƉůĂƚŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ
ǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀǉŬŽŶƵ͕ǌĄǀŽĚŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
KƉĞƌĄƚŽƌƽŵEŶĂďşǌşŵĞƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƵďǇƚŽǀŶƵ͘

ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂŚĂŶĂŬŽǀΛŚĂŶĂŬŽǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗ϱϴϮϯϬϮϯϰϭ

15062510629

Nejsou již mezi námi

Jaroslav Trnečka 1948 Hrubčice Pondělí 29. června 2015
Věra Štefková 1930
Otaslavice Marie Nejedlá 1927 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Bohumila Vinklerová 1928
Sobota 4. července 2015
Protivanov Jaroslav Lysák 1940 Bousín 14.00 kostel Drahany
Milan Janeček 1933
Prostějov
Josef Mačkal 1928
Prostějov Bohumil Měchura 1943 Prostějov Zdeněk Beránek 1944
Ing. Josef Kuča 1917
Prostějov
Bohumila Kovaříková 1924
Hrdibořice PhDr. Věra Urbánková 1931 Brno

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

H&D, a.s. přijme švadleny s praxí
v oděvní pásové výrobě – mladodůchodkyně vítány na klíčové opeSTUDIO 365 hledá nové tváře pro race při výrobě bund a pánských
reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 vlněných plášťů na dobu určitou do
427 271, 9-12 h.www.studio365.eu 30. 10. 2015 s možností prodloužení, popř. i na kratší období. Nabídky
Přijmu pracovníka do obchodu, inf. zasílejte na central@hdas.cz nebo
v prodejně Ivka Plumlovská 21, Olomoucká 37, 796 01 Prostějov.
Tel. 582 305 603
Prostějov.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pozice

Plat (Kè)

Obsluha strojů
Mistr strojírenské výroby
Grafik/-čka
Strojírenský dělník
Terénní sociální pracovník
Prodavač/-ka
Řidič/-ka
Obráběči kovů
Technický pracovník
Plánovači montáže
Učitelé odborného výcviku
Brašnář v manipulaci
Zámečníci-montéři
Ředitel ZD

v PÁTEK
3. èervence
v 10.00 hodin
Pøíští èíslo

Provoz

16 000 Kč
23 000 Kč
12 000 Kč
70–75 Kč/hod
16 000 Kč
60 Kč/hod
20 000 Kč
70–80 Kč/hod
15 000 Kč
25 000 Kč
20 350 Kč
15 000 Kč
65–75 Kč/hod
30 000 Kč

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dělené směny
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

Firma
GALS CZ
Strojírny Prostějov
Cheops reklama a tisk
WISCONSIN
Spol. Podané ruce
Jana Šmudlová
František Coufal
Ladislav Sloupský
Cars Technology
GALS CZ
SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10
GALA
WISCONSIN
ZD Smržice

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

PROSTÌJOVSKÉHO

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

Veèerníku
vychází z dùvodu

HLEDÁTE BRIGÁDU?

státního svátku až

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

v úterý 7. èervence.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Číšníci a servírky
Osobní asistent
Úklidové práce

Plat (Kè)

Provoz

67 Kč/hod
60 Kč/hod
56 - 65 Kč/hod

jednosměnný
základní+praktická
pružná prac. doba střední odborné
jednosměnný
základní+praktická

Kvalifikace

Firma
Jitka Kvapilová
Pomocná ruka
Jiří Moudrý

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

15061810616

tru PV přijme do příjemného prostředí kadeřnice s klientelou. Nájem
včetně energií 3.000 Kč. Info. na
tel. č.:728 512 345

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

15060210570

Přijmu ŘIDIČE NÁKLADNÍHO
AUTOMOBILU – do 7,5 t, řp. sk. C,
profesní průkaz.
Víkendy a svátky volno. Info. na
tel.: 602 748 843

HLEDÁTE PRÁCI?

Zavedená výrobní firma hledá pracovníka na pozici vedoucího výroby. Nejlépe vysokoškolské vzdělání, praxe nutná, nástup možný
ihned. Zajímavé finanční ohodnocení.
Tel.: 734 715 605, email: info@
futures-contproduct.cz

15062310621

Přijmeme prodavače/-ku do autoservisu v Prostějově. Nástup
možný ihned. Znalost účetního programu Pohoda a praxe
v oboru výhodou. Strukturovaný životopis zasílejte na email:
Dopravní společnost Marek Spe- lukas@pneufloryk.cz
dition Konice přijme mechanika
nákladních vozidel. Tel.: 777 990 022 Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
Bezpečnostní a úklidová agentura ihned. Pro info. volejte 777 870 729
přijme na brigádu ženy na úklid.
Přijmeme automechanika pro
Místo výkonu průmyslová zóna
osobní, nákladní autoservis
Prostějov, pracovní doba v dopoleda pneuservis. Tel.: 777 797 260
ních nebo odpoledních hodinách.
Informace na tel. čísle: 602 786 692
Hledáme brigádníky/-ce, důchodÚklidová firma příjme pracov- ce i studenty. Lehká manuální
nici na krátký odpolední úvazek. práce. Tel. 582 330 341
Tel.: 582 345 379, 775 605 121.
Zavedené kadeřnické studio v cenVolat do 16 hod.
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

15061210604
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Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
I na začátku prázdnin 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 2. ČERVENCE 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 25/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Třebízského 4 a 6
Dagmar ŠRÁMKOVÁ, J.B. Pecky 8, Pv
Výherce získává: netradiční, ale lahodnou cenuv podobě
3 kilogramů MEDU, který věnují LAHŮDKY Z HANÉ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

J Krchňavý
Jan
Petra Alexandra Lukáči, Norská 3/2, Pv
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

DHPROFISTYLE
Jitka GOTTWALDOVÁ, C. Boudy 23, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
služeb od STUDIA PERFECT.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2,9,1,6
Alice VEJMOLOVA, Kostelecká 11, Pv.
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží od
Chovatelských potřeb a krmiv U MONTYHO..

15012460035

správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Nejen obuv pro zdravou chůzi Jana NENÁLOVÁ, Dobrovského 32, Pv
Výherce získává: POUKAZ v v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ.

Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ na věštění, Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.
kterou do soutěží věnovala KARTA ZDRAVÍ.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15062610638

15012860074

SOUTĚŽÍME O LAHŮDKOVÉ MENU Z ......

Partnerem dnešního kola je DAREXS SHOP,
který věnuje POUKAZ V HODNOTĚ 400 Kč
na dárky či dobrůtky.

ACHÁT, AMPULKA, ARAT, BREPTA, KANAPE, KLOKAN, KNAK, KVAPEM,
LUSK, MAKAK, MRAČNA, NÁSKOKY, OMAKAT, OTOČENÍ, PLNO, ROZUM,
SPOJ, ŠATY, TABU, TOKAT, USÍNAT, VÍZUM, VSYP, ZADEK, ZMOL

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od FT OIL.

BÁDEJTE, KDO SE

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

15051560480

poupravili
prostějovského
hokejistu, který
je současně
přítelem
Petry Kvitové

15062360620

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od ŽELEZÁŘSTVÍ
U VĚŽIČEK

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.
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625. výročí povýšení
Prostějova na město
KDE: NÁM. T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
KDY: SOBOTA 4. ÈERVENCE 2015, OD 10:30 HODIN
Už tomu je šest set dvacet pět let, co se náš Prostějov smí hrdě
honosit titulem „město“. Ať už jste Prostějovan rozený, přistěhovalý, přiženěný, přivdaný, malý či velký, přijďte tuto skutečnost oslavit spolu s ostatními ve velkém stylu. Program je
bohatý a každý si jistojistě přijde na své...
Oslavy započnou v sobotu 4. července v 10:30 hodin na nově
opraveném náměstí T. G. Masaryka pohádkovým hemžením,
před zraky malých i velkých diváků se utkají rytíři a veškeré prostějovské panstvo pobaví svým vystoupením středověcí kejklíři. Ve
14:00 hodin proběhne slavnostní ceremonie na počest 625. výročí
povýšení Prostějova na město, kterou si nesmí nechat ujít opravdu
žádný „Prostějovák“. Následovat budou ukázky historických tanců,
palných a sečných zbraní.
I u nás v Prostějově bylo občas potřeba katových služeb, diváci si
budou moci vyslechnout něco o právu útrpném i několik perliček
přímo z katovny. Pro vaši potěchu a pobavení vystoupí kejklíři, komedianti, žoldnéři a mušketýři. K tanci i poslechu zahrají historické
folkové kapely Clamortis a Codex/Camerata. Závěr programu pak
bude zcela v rukách zkušených polykačů ohně, kteří si pro zdejší
obyvatele připlavili exkluzivní ohňovou show na 21:30 hodin.

Prostějované neváhejte a na náměstí T. G. Masaryka
k oslavám výročí našeho města zavítejte.
„Půjde o celodenní akci zaměřenou na historii Prostějova.
Já osobně bych nejvíce doporučovala prohlídku práce středověkého kata, který měl před staletími určitě hodně práce
i v našem městě. Ale podle mého názoru si každý z návštěvníků může vybrat, program je připraven opravdu pestrý,“ láká
občany Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova. „Chtěl bych jménem celého vedení
města pozvat všechny Prostějovany na tyto oslavy, u kterých
jsme program pečlivě vybírali. Naše město za těch šestsetdvacetpět let prošlo obrovským vývojem, navíc i dnes děláme
všechno pro to, aby se do starodávných památek investovalo
co nejvíce peněz. Na historii Prostějova by žádný patriot neměl zapomínat,“ přidal se s pozvánkou prostějovský primátor
Miroslav Pišťák. Města, které začíná psát už šesti stý dvacátý
šestý rok své historie...
Přesný harmonogram akce najdete na zadní straně speciálu „BÁJEČNÉ LÉTO“, který je součástí dnešního vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY
aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 29. června
17:30 Andílek na nervy
česká romantická komedie
20:00 Samba
francouzská tragikomedie
úterý 30. června
17:30 Andílek na nervy
20:00 Samba
POZOR ZMĚNA ČASŮ PROJEKCÍ
středa 1. července
18:30 Andílek na nervy
21:00 Život je život
česká filmová komedie
čtvrtek 2. července
18:30 Mimoni
americká animovaná komedie
21:00 Život je život
pátek 3. července
18:30 Mimoni 3D
21:00 Život je život
sobota 4. července
18:30 Mimoni 3D
21:00 Život je život
neděle 5. července
18:30 Mimoni 3D
21:00 Život je život

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Kino klub

DUHA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Nám. T.G.Masaryka 2
Školní 4, Prostějov
Prvorepublikové
filmové plakáty
PO DOBU PRÁZDNIN
výstava
trvá
do
12.
července
KINOKLUB DUHA NEHRAJE !!!!!
Blanka Bohdanová, Proměny
- představuje olejomalby, pastely
Letní KINO
a grafiky, výstava trvá do 12. července.
ASTRONOMICKÁ NOC V MUZEU
Mostkovice
čtvrtek 2. července od 19:00 hodin
pátek 3. července
do pátku 3. července 2015
21:30 Sin City: Ženská,
pro kterou bych vraždil
krimi thriller
sobota 4. července
21:30 Díra u Hanušovic
neděle 5. července
21:30 Zvonilka a piráti
rodinný animovaný film

Galerie U Hanáka

čtvrtek 2. července
9:00 do 11:00 hodin - Sportovní dopoŠkolní 24, Prostějov
ledne s dopravní tematikou v Dětském
Jana Navaříková „Zákoutí mé duše“ - dopravním centru.
17:00 hodin - Dětská farma otevírá
výstava potrvá do 30. června
prázdniny
Lubomír Čížek „Tak trochu jinak“ nám. T. G. Masaryka - staňte se dětvýstava potrvá do 14. července
ským farmářem na divokém západě
sobota 4. července
ŠPALÍÈEK
10:00 do 21:30 hodin - Prostějov s hisUprkova 18, Prostějov
torií a romantikou
program k 625. výročí povýšení
Stavebnice MERKUR - od 11. června
Prostějova na město
do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek

TIP

k obrazovce

MAREČKU,
PODEJTE MI PERO!

Film ČR (1976)
Režie: O. Lipský
Hrají: J. Sovák, J. Schmitzer, M. Myslíková, V. Lohniský, J. Kemr, L. Smoljak, Z. Svěrák, F. Kovářík, J. Abrhám,
I. Janžurová, F. Filipovský, T. Medvecká,
P. Nárožný
"Marečku, podejte mi pero!", praví
stařičký pan profesor Hrbolek. Otevře
obávaný notes, vyvolá některého ze
svých už obstarožních studentů a když

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
* Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Záchranná stanice pro handicapované
živočichy
2. července 2015 od 7:45 do 12:00 hodin
Návštěva záchranné stanice v Němčicích nad Hanou. Seznámíme se s jejími
obyvateli, naučíme se poznávat naše dravce a sovy. Budou připraveny tvořivé dílny
a aktivity pro děti.
Sraz v 7:45 na hl. nádraží v Prostějově,
nebo v 8.30 v Němčicích nad Hanou na
vlakové zastávce.
Multikulturní centrum Mozaika
kde: Raisova 1159, Prostějov
Multikulturní podvečery
kdy: úterky od 17:00 do 19:00 hodin
30. června - Střípky z Mexika - beseda
s mexickou rodačkou Roxanou G. Lopez
Letní putování po kraji
Rádi poznáváte Olomoucký kraj? Zastavte se při svých prázdninových cestách
také v Městských evropských informačních střediscích (MEIS) a zapojte se do
letní soutěže, kterou pořádá Europe Direct Olomouc spolu se sítí MEIS v Olomouckém kraji. Pro jedno soutěžní razítko si můžete přijít také do ICM Prostějov.

Mìstská knihovna Prostìjov
*Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
Skálovo nám.6, Prostějov
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Knihovna bude uzavřena z technických KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTdůvodů od 22. června do 19. července.
RUM MATKY MARKÉTY - setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí, středu
*MC Cipísek èerven 2015
a pátek od 9:00 do 12:00 hodin. Nabízí
Odpolední herny pro rodiče a praro- rodičovské inspirace, přednášky, hernu
diče s dětmi do 5 let - vždy v pondělí od pro děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENhlásit předem.
Rodičovská setkávání pro pokročilé - STVÍ A TERAPIE - Bc. Marcela Kořenpravidelná setkání absolventů kurzů efek- ková - terapeutka v oblasti rodičovského
poradenství. Je nutné se objednat. Dle
tivního rodičovství a dalších rodičů.
Pohádkový týden s Cipískem 20. 7. - 24. 7. potřeby zajistíme i hlídání dětí.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
Letem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7.
Termíny, přihlášky a bližší informace nebo na mail: cprpv@seznam.cz
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
*RÙZNÉ……..
*SEMTAMNÍK
Svaz tělesně postižených Prostějov pořáKurz angličtiny pokračuje i o letních dá pro členy i nečleny organizace tuzemprázdninách. 4. července - od 9:00 do ské jednodenní zájezdy:
10:00 hodin. Noví zájemci vítáni, materi- - 4. července - Rožnovské slavnosti - účast
ály ve zvukové podobě k dispozici. Pořádá na slavnostech. Zájemci se mohou přihláTyfloCentrum Prostějov pro klienty se zra- sit v kanceláři svazu: Kostelecká ul. 4165/
kovým postižením. (v klubovně SONS.)
17, Prostějov, tel.: 588008095

www.vecernikpv.cz

NEDĚLE
5.7.2015
20:10 HODIN

vací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2015 vám nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také
nabízíme zajištění baterií do sluchadel
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
různých velikostí). Zároveň vás upozorv Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůj- ňujeme na změnu telefonní ho čísla poračení kompenzační pomůcky, např. poloho- denského zařízení: 775 549 777

dotyčný neumí, píše mu pět a praví:
"Nepotěšil jste mne, chlapče, ani já vás
nepotěším..." Znalce a milovníky českého filmového humoru jistě opět potěší

komedie z pera Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, kterou v roce 1976 natočil Oldřich Lipský. Navázali na oblíbené
študácké veselohry Martina Friče. I když
študáci jsou zde již postarší, setkáme se
zde s typickými postavičkami školních
škamen - šplhounem, ospalcem, třídním kašparem i notorickými uličníky.
V roli Jiřího Kroupy, mistra v továrně na
zemědělské stroje, který si neochotně
zvyšuje kvalifikaci na stejné škole jako
jeho syn Jirka, exceluje Jiří Sovák.

akce v regionu...
Posádku ve Skřípově ovládnou strašidla
Association Military Fan a obec Skřípov zvou všechny příznivce tajemných přízraků
na procházku „Strašidelným lesem“, kde můžete potkat zákeřného hejkala, zatuchlou
mumii či mlsného plivníka a užít si s nimi legraci. V sobotu 4. července se areál bývalé
vojenské posádky ve Skřípově změní ve „Strašidelný les“. Více informací na straně 9
Poutníci vyrazí do Jednova
Hlavní, takzvaná Velká pouť do Jednova se
tradičně uskuteční první neděli v červenci.
V místním kostele Navštívení Panny Marie
bude připravena trojice mší. Velká pouť je
jednou z pětice poutí, které se na oblíbené
poutní místo na Prostějovsku konají. Předcházela jí Květná pouť, na kterou se připravuje kolem 250 dětí a mladých. Týden po
Velké pouti bude následovat Malá pouť,
v srpnu pak Porciunkule, na kterou pravidelně přicházejí poutníci z Protivanova či zářijová Pouť nemocných, které se účastní nejen
starší a nemocní věřící ze širokého okolí.

V němčické knihovně
s humorem vyrazí do světa
Městská knihovna v Němčicích nad Hanou zve na Letní pondělní předčítání,
které se bude konat v pondělí 29. června
v 17.00 hodin v městské knihovně. Tentokrát půjde o setkání s humornou knihou Thajské masáže a jiná dobrodružství.
Přijďte si poslechnout vtipné a mnohdy
neuvěřitelné příběhy z jedné letní dovolené. Pokud je ta vaše před vámi, můžete se
nechat inspirovat. Zároveň budou připraveny publikace, díky kterým se můžete
podívat do celého světa.

Hasiči z Budětska
oslaví 115. výročí založení
Hned dvoudenní oslavy výročí svého
založení plánují hasiči z Budětska. Sto patnáct let od vzniku sboru si zde připomenou
v sobotu 4. a neděli 5. července. Jejich součástí
bude mše na hřišti, průvod obcí, ukázky techniky a požárního útoku či taneční zábava.
V neděli pak program bude pokračovat sportovním dnem pro děti a soutěží v netradičním
požárním útoku s použitím PS 8.

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

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

PŘESTUPOVÝ
ŘÁDILY
TRHÁK:

LEG
EN
DY

SE VRACÍ

Quinta

ROCKOVÉ PAØMENY
NEODRADILY ANI
DEŠŤOVÉ KAPKY
strana

●● První náměstek Olomouckého
kraje Alois Mačák byl součástí delegace, která uzavřela dohodu s čínskou
provincií Yunnan. Čtěte na straně 25
●● Hokejoví Jestřábi ukončili úvodní část přípravy na novou prvoligovou sezónu, k pokračování se v Prostějově znovu sejdou za tři týdny.
●● Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
postoupili do play off 1. ligy mužů, když
v posledním kole základní části porazili
Čakovice B 6:4. Čtěte na straně 38
●● Pestrý program Prostějovského
léta vypukne už tento čtvrtek 2. července, první akce se konají na dopravním
hřišti, hlavním náměstí i v Němčicích
nad Hanou. Podrobný harmonogram najdete na www.vecernikpv.cz
●● Na většině škol v regionu byla
předána vysvědčení a vyhlášena
ředitelská volna. Studujícím všeho
druhu tak začaly letní prázdniny
o něco dříve!
●● Rozlosovány byly fotbalové
soutěže 2015/2016. Nejlepší tým
v regionu 1.SK Prostějov vstoupím
do nového ročníku 9. srpna domácím utkáním proti Hulínu. Podrobnosti najdete uvnitř vydání.

Číslo 26•Ročník 19

Naleznete
uvnitř

DO PROSTĚJOVA

Foto: Petra Hežová

JEDNOU
VĚTOU

Pondělí 29. čer v na 2 0 1 5

od 2. července
najdete provoz
a pobočku
obchodního
oddělení
v nových
prostorách
Více na straně 38

!

NA PŘEHRADĚ

15012810072

®
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HÁDKA MEZI
RADNÍMI!

Steenbergen!
Foto: archív Večerníku

PROSTĚJOV Čtyři hráčky opustily kádr volejbalistek VK
AGEL a právě tolik nových posil potřebuje vedení našeho
klubu přivést. Jedno volné místo v týmu je přitom už teď
zdárně zaplněno. A vůbec ne ledaským, naopak přichází
mezinárodně špičková plejerka, navíc prostějovským fanouškům důvěrně známá: Quinta Steenbergen!

PLUMLOVSKÝ ZÁMEK ČEKAJÍ

VESELÉ PRÁZDNINY
PROSTĚJOV Už tradičně v období července a srpna
nabídne galerie v prostorách plumlovského zámku
jedinečnou výstavu uměleckých prací. Ta i tentokrát
návštěvníky jistě nadchne, ale také pobaví. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je mediálním partnerem této významné události.
Galerie Knížecí dvůr Hluboká nad Vltavou a zámek
Plumlov pořádají již čtvrtý ročník výstav současného výtvarného umění a srdečně zvou všechny příznivce umění na vernisáž letošní výstavy s názvem Veselé prázdniny.
Podtitulvýstavykreslenýhumoragrafikabyvásmělnavést
k jedněm z našich nejpopulárnějších karikaturistů, často publikovaných v novinách a časopisech. A přestože
už tři z autorů bohužel nejsou mezi námi, jejich humor
je díky jejich grafikám nesmrtelný. Přijďte se zasmát
a zamyslet nad kresbami velikánů českého kresleného humoru Miroslava Bartáka, Stanislava Holého,
Jana Hrubého, Vladimíra Jiránka, Václava Johanuse,
Dušana Pálky a Jiřího Slívy, vždyť jejich kresby mnohé z nás provázejí celý život. „Všechny autory pojilo
dlouholeté přátelství, a proto se dědicové jejich děl
připojili k této prezentaci předních českých karikaturistů a grafiků. Vernisáže v prostorách galerie zámku
Plumlov se zúčastní pánové výtvarníci Václav Johanus
a Jan Hrubý," doplnil za pořadatele pan Bohumír
Frelich. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 4. července v galerii zámku Plumlov
v 17:00 hodin. Výstavu zahájí pořadatelé z Galerie Knížecí dvůr Ing. Pavel Frelich a Bohumír Frelich. Několik

Čtěte něa
stran
37

●● Prostějovský primátor Pišťák
kontra náměstkyně Hemerková
strana 25

„ESKÁČKO“ VE
ZNAMENÍ TROJEK
●● Ohlédnutí za sezónou
prostějovských fotbalistů

strany 30 až 31

zveme na šlágr Večerníku - MALÁ KOPANÁ

O víkendu je tu opět Haná Cup

KRUMSÍN, PROSTĚJOV Již devatenácté pokračování
napíše tuto sobotu 4. a neděli 5. července oblíbený turnaj v malé kopané s názvem KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP.
Do areálu tamějšího TJ se může sjet až čtyřicet mančaftů,
aktuálně mají pořadatelé potvrzeno osmadvacet jmen.
Návštěvníkům se představí vítězové posledních dvou
ročníků z Brodku u Prostějova, hned trojnásobní
triumfátoři Peliny Choceň a Relax Prostějov, chybět
nebudou ani AC Vyprahlo Konice či S.K. Haná, jimž se
v Krumsíně rovněž podařilo zvítězit.
Sobotní i nedělní program začíná shodně v devět hodin
ráno, první den budou na programu boje ve skupinách,
po jejichž dohrání přijde na řadu taneční zábava s hvozdeckou skupinou SkyWay. V neděli pak přijdou na řadu
vyřazovací boje a odpoledne bude znám držitel titulu pro
rok 2015.
Nejlepších osm týmů pořadí se vedle věcných cen může
těšit i na finanční odměnu, mezi čtvrtfinalisty poputuje
celkem třicet tisíc korun. Nad kláním i tentokrát převzala
osobní záštitu senátorka Božena Sekaninová, hlavním
mediálním partnerem zůstal PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Jakmile bude známo rozlosování, najdete jej na www.
slov o autorech ilustrací a samotných dílech doplní ga- vecernikpv.cz, na těchto stránkách pro vás chystáme
leristka Marie Hanušová a k dokreslení příjemné atmo- i tradiční zpravodajství z turnaje včetně obsáhlé fotogalersféry zajisté přispěje folková kapela Band-A. Výstava se
ie, videoreportáže a také textového on-line přenosu! (jim)
koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing.
Jiřího Rozbořila a Prostějovský Večerník je už tradičně mediálním partnerem akce. Prodejní výstava bude
v prostorách galerie zámku Plumlov veřejnosti přístupná až do 30. srpna.
(peh)

Bližší informace najdete tradičně na straně

23
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Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz
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Vítězná jízda Beximu: Prostějov vládl Ludslavicím!
LUDSLAVICE Do roka a do dne! Výběr
prostějovských fotbalových veteránů
opanoval prestižní mezinárodní turnaj
na Kroměřížsku. Parta dříve narozených hráčů z prostějovského regionu,
si na stará fotbalová kolena prožila své
„Nagano“. V konkurenci dvanácti týmů
dokázala celé klání opanovat a dala tak
zapomenout na sžírající loňskou finálovou porážku v penaltovém rozstřelu.
„Do Ludslavic jsme se všichni těšili
a naším cílem bylo prvenství. Motivaci
jsme měli obrovskou, minulý rok nám
to uteklo doslova o fous,“ usmíval se
Evžen Kučera, hrající kouč Beximu.
Na šestém ročníku vyhlášeného ludslavického klání, se tentokrát sešla solidní konkurence. Nabité startovní pole se mohlo
pyšnit hned kvartetem zahraničních týmů
z nedalekého Slovenska.
Prostějovský Bexim Paletten patřil k největším favoritům a svou mnohdy ošidnou
roli zvládnul. V šestičlenné základní skupině nasbírali Prostějované bilanci čtyř výher
a jediné porážky, kterou měli na svědomí
borci ze slovenské Opatové. „Skupinu jsme
pojali volněji, chtěli jsme si hlavně dobře

Bexim absolvoval
turnaj v následující sestavì:
J. Bureš - V. Kučera, M. Martinák, M. Začal,
P. Gréza, P. Ohlídal, M. Dohnal, E. Kučera,
P. Hodulák, P. Navrátil, Z. Vysloužil.
Výsledky Beximu - základní skupina:
- Racková 7:0,- Ostrov 2:0,- Kospol Holešov 3:2,- Opatová 1:2,- Letiště Holešov 3:2.
Play off - čtvrtfinále: Bexim – Příluky
5:0, semifinále: Bexim - Opatová 7:3, finále: Bexim - Letiště Holešov 5:3.
Vítězná parta Beximáků. Hodní řada zleva: Viktor Kučera, Marek Začal, Zdeněk
Vysloužil, Martin Dohnal, Pavel Navrátil a Jara Bureš. Dolní řada zleva: Pavel Gréza, Evžen Kučera, Miroslav Martinák, Petr Hodulák. Ležící: Kuba Gréza. Chybí
Petr Ohlídal.
Foto: Bexim Pv
zahrát. Náš jediný přemožitel se ukázal
jako velmi kvalitní protivník,“ popisoval
Evžen Kučera. Bexim šel tedy do play off
z druhé příčky.
Ve vyřazovacím pavouku už plejeři Beximu
neponechali nic náhodě a po bezstarostné
hře ze skupiny, přitáhli šrouby hlavně v defenzívě. Čtvrtfinálovou překážku v podobě Příluk odklidili poměrem 5:0! V boji
o postup do finále pak došlo k odvetě
s Opatovou. Bexim nažhaveného soupeře

zchladil vynikajícím nástupem, když po
pěti minutách vedl - 3:0! Soupeř to nezabalil, zdramatizoval (5:3), ale v pohodě hrající
Prostějované dotáhli utkání do vítězného
konce - 7:3! „Ten zápas nám vyšel se vším
všudy. Nejen podle mě se jednalo předčasné finále,“ hodnotil počáteční boje hrající
lodivod Beximu.
V samotném titulovém boji pak Bexim nastoupil proti největšímu překvapení turnaje - Letišti Holešov. V pohodovém tempu

zvítězil Bexim nad defenzívně laděným
soupeřem 5:3, když už v průběhu vedl 4:1
a téměř metrová putovní trofej byla doma!
„Ve finále jsme byli kvalitativně lepším
týmem, ale nevyhnuli jsme se zmatkům
pramenícím z nekoncentrovanosti. Nenápadně hrající protivník se tak dotáhl na rozdíl jediného gólu, ale Pavel Navrátil pátým
gólem pečetil náš triumf,“ popsal strhující
průběh rozhodujícího duelu Evžen Kučera. „Celý turnaj jsme si užili v mimořádné
pohodě. Loni jsme ztratili prvenství až
v poslední minutě finále, kdy jsme inkasovali vyrovnávací branku a následně nezvládli penalty. Letos jsme tak moc chtěli
vyhrát...,“ oddechnul si na závěr.
(red)

Zájemci o Bedihošť Cup mají poslední týden
ČEHOVICE Tuto neděli 5. července
vyprší termín, do něhož mohou družstva toužící po startu na Bedihošť Cupu
2015 odeslat startovné ve výši jedenáct
set korun. Aktuálně možnosti zúčastnit
se sedmého ročníku letního turnaje v
malé kopané využilo osm celků, k již
známým FC Anděl „A“, FC Anděl „B“,
FC LadziMil Čehovice, AC Roma a TJ
Biskupice se totiž přidaly také Dobrochov, Siz Team a Soldán Team.
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
za pořadatelské duo Jiří Kresta. Jednodenní klání se odehraje v sobotu 11.
července premiérově na travnatém fotbalovém hřišti v Čehovicích, mediálním
partnerem je stejně jako v předešlých

OFS Prostějov pořádá
fotbalový kemp 2015
TERMÍN LETNÍHO PØÍMÌSTSKÉHO
FOTBALOVÉHO KEMPU 2015

10. – 14. srpna 2015
Místo kempu: Sportovní areál TJ Smržice
Průběh fotbalového kempu: Příměstský fotbalový kemp proběhne v rozsahu 5 dní, od
pondělí do pátku. Příjezd dětí mezi 8:20 – 8:40, kde si fotbalisty přebírají trenéři. Vyzvedávání dětí rodiči je každý den v odpoledních hodinách mezi 16:00 – 16:30 hodinou.
Fotbalový kemp je určen pro děti narozené: 1.1.2003 – 31.12.2006
Fotbalový kemp proběhne zábavnou a hravou formou. Účastníci si budou moci vyzkoušet
známé i nové dovednosti s využitím pohybových her. Budou se zdokonalovat soutěživou
formou v dynamické technice, rychlosti, koordinaci a řešení fotbalových situací v proměnlivých herních podmínkách, řešení situací 1:1, různé způsoby obcházení soupeře.
trenéři podílející se na realizaci kempu s UEFA A licencí a UEFA B licencí.
Aktivními patrony kempu jsou Lukáš Zelenka a Karel Kroupa.
Cena týdenního cyklu: 1 000,- Kč
Cena zahrnuje: Oběd, svačinu, pitný režim na kempu
Tréninkové plochy a pomůcky Kvalifikované trenéry s licencí UEFA
Účastník obdrží: Oficiální tričko kempu a certifikát účastníka kempu
Podmínky přijetí:1. Závazná přihláška, která bude obsahovat jméno účastníka, datum narození, bydliště, kontaktní spojení e-mail, telefon. Zaslat na e – mail:sekretar@ofsprostejov.
cz, nebo na adresu OFS Prostějov, Za Místním nádražím 4536, 796 03 Prostějov nejpozději
do 21.7.2015
2. Úhrada celkové částky na účet 2255942349/0800, Česká spořitelna nejpozději do
21.7.2015 , nebo osobně na sekretariátu OFS.
3. Po přijetí závazné přihlášky vám bude zaslán formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti (podepsané rodiči), které odevzdané na začátku fotbalového kempu společně s kopií
zdravotní pojišťovny.

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 optimisticky naladěný 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, stále je tak dostatek prostoru
pro zatím nerozhodnuté výběry.
Každý tým může mít na soupisce až deset
jmen, startovné 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,“ vzkázal Kresta, jenž také věří, že turnaji bude přát rovněž počasí.
(jim)

Kuše v číslech

Výsledky 2. dílu Českého poháru v Litultovicích:
Muži: 1. Dalibor Lhotský (Opava) 799 b. (240+279+280), 2. Josef Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 778 b. (247+266+265), 3. Karel Hyjánek (Otrokovice) 620
b. (206+218+196).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec) 797 b. (241+275+281), 2. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 792 b. (245+272+275), 3. Irena Hynková (Savana
Kostelec) 661 b. (219+248+194).
Senioři: 1. Ája Kaszonyiová (Otrokovice) 775 b. (254+252+269), 2. František
Baborák (Hradec Králové) 768 b. (238+259+271), 3. Václav Losert (Opava) 746
(234+267+245), 5. František Sedláček (Savana Kostelec) 703 b. (188+251+264).
Junioři: 1. Karolína Hynková (Savana Kostelec) 727 b. (229+249+249), 2. Jana
Šilhánová (Otrokovice) 688 b. (196+250+242).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 750 b. (248+251+251), 2. Dominik Fifka (oba Savana Kostelec) 696 b. (218+238+240), 3. Martin Hajný (Otrokovice) 645 b.
(194+231+220), 5. Tereza Skládalová 576 b. (185+208+183), 7. Barbora
Pospíšilová (obě Savana Kostelec) 265 b. (0+164+101).

ČECHOVIČTÍ ZÁPASNÍCI ÚŘADOVALI V KRNOVĚ
KRNOV Na severu Moravy uskutečnil již
XXIII. ročník Memoriálu Oldřicha Mrázka
přípravek v zápase řecko-římském. Na turnaji
startovalo sto pět závodníků z Polska, Slovenska a České republiky ve věkovém rozpětí od
šesti do dvanácti let, nechyběli mezi nimi ani
zástupci Wrestlingu Čechovice. Na pomezí
Moravy a Slezska se jich vydala rovná desítka,
na Hanou se vrátili s bilancí tří zlatých, dvou
stříbrných a pěti bronzových medailí.
V přípravce kategorie „C“ vyhrál Jakub Vrba
hmotnost do 24 kilogramů, v přípravce
„B“ zvítězil o osm kilogramů výš Šimon

Polena. Druhá místa přidali Ivo Mynařík
do šestadvaceti a Martin Kroutil do třiceti
kilogramů, bronzový pak skončil David Šindelář v kategorii do devětatřiceti
kilogramů.
Také přípravky „A“ přinesly Čechovicím
triumf, a sice zásluhou Pavla Buriánka
v „půlcentové“ váze. Shodně třetí příčky si
přisvojili Blue Forrest James do dvaatřiceti
kilogramů, Martin Vopalecký o dvě kila
výš, Hana Kejíková o další dvě kila výš
a Matěj Vrba v hmotnostní kategorii do
padesáti kilogramů.
(vs, jim)

Přihlášky do příští sezóny okresních soutěží
malé kopané končí, máte příležitost do zítřka
Komise malých sportů při OS ČUS Prostějovska z.s. upozorňuje zájemce o účast v
okresních soutěžích malé kopané 2015/16, že se mohou přihlásit na sekretariátu OS
ČUS Prostějovska z.s. (Česká ulice 15, Prostějov). A to pouze do úterka 30. června
včetně, kdy je uzávěrka!
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.
(kopa,son)

Deset zápasníků si přivezlo přesně deset medailí.

Foto: Wrestling Čechovice

TJ Sokol I Prostějov - TJ AVIA Čakovice "B" 6:4 , TJ Spartak MSEM
Přerov - PKS okna Žďár nad Sázavou 2:6, Radotínský SK - SK Start Praha
"A" 6:1, SK NOHEJBAL Žatec - AC Zruč-Senec 2004 6:3

TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI 1. LIGY MUŽŮ


Tým

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

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

Z

V

R

P

Skóre

Body

14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
8
5
5
4
3
1

1
2
2
4
1
1
3
4

2
2
4
5
8
9
8
9

77:48
77:39
65:49
60:59
52:68
48:69
49:70
49:75

23
22
18
14
11
9
9
6

KAM NA 1. LIGU MUŽŮ?
SEMIFINÁLE PLAY-OFF - 5. a 12. září 2015: SK NOHEJBAL Žatec - TJ Sokol I Prostějov, AC Zruč-Senec 2004 - TJ Spartak MSEM Přerov

MUŽI

ATP Tour - Nottingham (Velká Británie)
1. kolo: Veselý volný los. 2. kolo: Veselý (ČR-16) - Smyczek (USA) 6:1, 6:3. Osmifinále: Veselý - Mayer (4-Arg.) 6:7, 6:7.

ATP Tour - Wimbledon

kvalifikace - 1. kolo: Pavlásek - Beck (Něm.) 3:6, 3:6; Pospíšil – Evans (V. Brit.) 6:7, 6:7.
Exhibice Tennis Classic:
Berdych (ČR) - Bautista (Šp.) 6:3, 5:7, 10:8,

ŽENY

WTA Tour - Eastbourne

1. kolo: Kar. Plíšková volný los. 2. kolo: Karolína Plíšková (ČR-8) - Dellacquaová
(Austr.) 6:4, 7:5; Šafářová (ČR-3) - Cibulková (SR) 6:7, 4:6. Osmifinále: Karolína
Plíšková - A. Radwaňská (9-Pol.) 2:6, 1:6.

WTA Tour – Wimbledon

kvalifikace - ženy: 1. kolo: Cetkovská - Voráčová 6:1, 6:1; Krejčíková - Kumkhumová (12-Thaj.) 3:6, 2:6. 2. kolo: Cetkovská - Vekičová (15-Chorv.) 2:6, 6:4, 6:1.
3. kolo: Cetkovská (ČR) - Mertensová (Belg.) 6:3, 6:2

cyklo servis
Výsledky z cyklistiky

Výsledky Horizon Park Race for Peace:
První závod, 134 km: 1. Sergej Lagkuti 3:21:45, 2. Denis Kostyuk +0:58, 3. Anatolij
Pakhtusov (všichni Ukrajina) +1:03, 11. Matěj Zahálka +3:33, 28. Wojciech Pszczolarski +5:02, 38. Jakub Filip +5:02, 44. Radovan Doležel +5:05, Marek Šipoš (všichni
SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Druhý závod, 115 km: 1. Oleksander Polivoda (Ukrajina) 2:41:13, 2. Siarhei Papok
(Bělorusko) +0:43, 3. Michail Kononenko (Ukrajina) +0:43, 33. Tomáš Koudela, 35.
Wojciech Pszczolarski, 56. Marek Šipoš, 59. Matěj Zahálka, 60. Jakub Filip (všichni
SKC TUFO Prostějov) všichni +2:09.
Třetí závod, 120 km: 1. Michail Kononenko 2:44:52, 2. Vitalij Buts (oba Ukrajina), 3.
Aliaksandr Duchynski (Bělorusko) všichni stejný čas, 28. Jakub Filip, 29. Marek Šipoš
oba +7:31, 50. Matěj Zahálka +9:23, Tomáš Koudela, Radovan Doležel, Wojciech
Pszczolarski (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončili.
Výsledky Èeského poháru na dráze v Prostìjovì:
Sprinterské omnium:
Junioři: 1. Jan Indra, 2. Petr Kordač (ob Kovo Praha), 3. Martin Šmída, 8. Daniel
Chytil, 9. Jiří Šána, 12. Vilém Bajer, 16. Matyáš Strupek, 22. Ondřej Línek
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Juniorky a ženy: 1. Zuzana Kuchařová (Favorit Brno), 2. Kateřina Kohoutková, 3.
Kristýna Vávrová (obě Kovo Praha), 4. Kristýna Mráčková, 7. Eva Planičková (obě
SKC TUFO Prostějov).
Kadeti: 1. Dušan Vavrek (Favorit Brno), 2. Matyáš Bušek (Kovo Praha), 3. Jan Cink
(Mapei Merida Kaňkovský), 4. Tomáš Bárta, 10. Milan Kabrhel, 23. Jakub Bernát
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Žáci: 1. Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Lukáš Kolařík (SKC TUFO
Prostějov), 3. Samuel Němec (Plzeň), 11. Tomáš Obdržálek, 16. Daniel Polanský, 17. Adam Polanský (všichni SKC TUFO Prostějov).
Žákyně a kadetky: 1. Natálie Valuchová (Biek Pro Racing), 2. Ema Cetkovská
(SKC TUFO Prostějov), 3. Veronika Jandová (Favorit Brno), 7. Tereza Dosedělová (SKC TUFO Prostějov).
Stíhací omnium:
Junioři: 1. Lukáš Slavík (Trutnov), 2. Jiří Šána, 3. Matyáš Strupek, 4. Daniel Chytil, 6. Václav Kočařík, 9. Martin Kubeš, 13. Martin Šmída, 14. Ondřej Línek, 23.
Vilém Bajer (všichni SKC TUFO Prostějov).
Juniorky: 1. Anna Drdová (Dukla Praha), 2. Kateřina Kohoutková, 3. Kristýna
Vávrová (obě Kovo Praha), 7. Eva Planičková, 8. Kristýna Mráčková (obě SKC
TUFO Prostějov).
Kadeti: 1. Jan Cink (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Daniel Babor (Kovo Praha), 3.
Antonín Kostiha (Kyjov), 9. Tomáš Bárta, 16. Jakub Bernát, 17. Milan Kabrhel
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Žákyně a kadetky: 1. Barbora Džerengová (Dukla Praha), 2. Natálie Valuchová, 3.
Ema Cetkovská, 7. Tereza Dosedělová (všechny SKC TUFO Prostějov).
Žáci: 1. Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Lukáš Kolařík (SKC TUFO
Prostějov), 3. Samuel Němec (Plzeň), 11. Tomáš Obdržálek, 13. Daniel Polanský,
18. Adam Polanský (všichni SKC TUFO Prostějov).
Bodovací omnium:
Junioři: 1. Lukáš Slavík (Trutnov), 2. Tomáš Čapek (VZW Tieltse Rennersclub), 3.
Martin Spudil (SP Kolo Loap Specialized), 4. Daniel Chytil, 8. Matyáš Strupek,
9. Jiří Šána, 10. Martin Šmída, 11. Martin Kubeš 21. Vilém Bajer, 22. Ondřej
Línek (všichni SKC TUFO Prostějov).
Juniorky a ženy: 1. Ema Kaňkovská, 2. Sára Kaňkovská (Dukla Brno), 3. Verena
Eberhardt (RSA ASBÖ Südburgenland, Rakousko), 9. Eva Planičková, 10. Kristýna Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov).
Kadeti: 1. Daniel Babor (Kovo Praha), 2. Petr Klabouch České Budějovice), 3. Dušan Vavrek (Favorit Brno), 7. Tomáš Bárta, 17. Jakub Bernát, 21. Milan Kabrhel
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Žáci: 1. Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), 2. Lukáš Kolařík (SKC TUFO
Prostějov), 3. Jakub Bouček (Příbram), 11. Tomáš Obdržálek, Adam Polanský
(oba SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Žákyně a kadetky: 1. Barbora Džerengová (Dukla Praha), 2. Hana Heřmanovská
(Uničov), 3. Natálie Valuchová (Bike Pro Racing), 4. Ema Cetkovská, Tereza Dosedělová (obě SKC TUFO Prostějov) nedokončila.

Pondělí 18.
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zveme na fotbalové turnaje

HANÁ CUP ZNÁ DEVĚTADVACET MUŽSTEV, LOSUJE SE VE STŘEDU
lze stanovat přímo v areálu v bezprostřední blízkosti fotbalového
hřiště. V areálu se bude po celých
čtyřiadvacet hodin denně prodávat
teplé jídlo a občerstvení. Navíc se
účastníci turnaje mohou těšit na sobotní večer, kdy se na hřišti uskuteční
taneční zábava. Letos vystoupí opět
živá rocková kapela“, sdělil hlavní orOpět existuje možnost uhradit plat- ganizátor turnaje Martin Ošťádal.
bu přímo v Prostějově, konkrétně Připravena jsou celkem čtyři travnatá
v areálu firmy TONERMARKET
na Plumlovské ulici. Stačí tam
nahlásit jméno týmu, poštovní adresu, telefon a zaplatit částku. Další
možnosti představují osobní zaplacení hlavnímu pořadateli, předtištěná
složenka, která je součástí pozvánky
na turnaj, převod na bankovní účet
2847211494/0600, kde variabilní
symbol tvoří číslo z předtištěné
složenky, popřípadě ho přidělí hlavní
pořadatel.
Letošní klání započne v sobotu 4. července v devět hodin ráno, finále bude
na programu v odpoledních hodinách
o den později. Po skončení prvního
hracího dne přijde ke slovu taneční
zábava s rockovou kapelou SkyWay,
která má své zázemí ve Hvozdu. Dobrou zprávou pro všechny příchozí
je také skutečnost, že v pondělí
6. července následuje státní svátek.
„Ubytování si zajišťuje každý tým
samostatně, po dohodě s pořadateli

KRUMSÍN, PROSTĚJOV Deset tisíc korun pro vítěze, osm tisíc
pro poraženého finalistu, čtyři tisíce pro zbývající semifinalisty
a rovný jeden tisíc pro týmy, které proklouznou z osmifinálové
části alespoň do čtvrtfinále. To jsou finanční lákadla letošního
Krumsínského Haná Cupu, který se v areálu TJ Krumsín uskuteční již o tomto víkendu 4. a 5. července. I tentokrát se tak stane pod záštitou senátorky Boženy Sekaninové a za mediálního
partnerství PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Již devatenáctý ročník turnaje v malé kopané aktuálně hlásí devětadvacet jmen,
k těm již známým přibyly v uplynulých
dnech Mačák Transport, Holomajzna,
KAKADU TEAM, NIGHT BOYS,
BEERFORT UTD, Blue Bad Boys, Sexmeralda, FK Pustiměř, Atleti PV, SK Pokop Domamyslice, Paráci a FC Orange.
Už dopředu bylo známo, že v osudí
budou oba historicky nejúspěšnější
mančafty dosavadní historie, Peliny
Choceň kralovaly v letech 1998,
1999 a 2010, Relax Prostějov dosáhl
na své tři triumfy v letech 2001, 2002
a 2011. Stejně tak nechybí ani obhájce
z posledních dvou ročníků Brodek
u Prostějova či další vítězové AC Vyprahlo Konice a S.K. Haná.
Losování turnaje se uskuteční až ve
středu 1. července, týmy se tak stále
mohou hlásit na kontaktní adrese
Martin Ošťádal, Krumsín 211, 798
03 Plumlov, na telefonním čísle
+420 774 825 285, případně na emailu hana.cup@seznam.cz. Startovné činí tisíc korun.

MEXICO CUP bude letos již podeváté
VÍCEMĚŘICE Už jen necelé dva
týdny zbývají do okamžiku, kdy se
ve víceměřickém areálu Domova u
rybníka uskuteční v pořadí devátý
ročník turnaje v malé kopané MEXICO CUP 2015. Konkrétně se tak stane v sobotu 11. července a s největší
pravděpodobností se také v letošním
roce na jednodenním klání pořádaném oddílem SK Mexiko Víceměřice
představí celkem šest mužstev.

Svou účast přislíbily vedle domácího výběru Doloplazy, Čelechovice,
Dřevnovice a Kyselák. Zástupci šestého osloveného oddílu se zatím ještě
nerozmysleli, organizátoři ale mají v
záloze i další mužstva pro případ, že by
to bylo nutné.
Začíná se v 8:00 hodin ráno losem, o
půl hodiny později přijde na řadu první utkání. Hrát se bude v jedné skupině
systémem každý s každým, při šesti

účastnících na dvakrát dvanáct minut
a při pěti na dvakrát patnáct minut.
Konec je plánovaný zhruba na čtvrtou
hodinu odpolední. Rozhodcovské
role se ujme pan Krátký a organizátoři
pracují také na bohatém doprovodném programu. O zpestření turnaje
se postará přátelské střetnutí mezi
maminkami a dětmi. Samozřejmostí
je bohatá tombola, něco na zub a něco
na osvěžení.
(jim)

Hanácká kopačka už má deset týmů

KOSTELEC NA HANÉ Tři výběry
Horních Heršpic, Štramberk, Valašské Meziříčí, Jablonec, Mnichovo
Hradiště, Srbouš (bývalé Komety
Brno), Mostkovice a domácí Kostelec na Hané. Minimálně těchto deset
družstev si o víkendu 18. a 19. července nenechá ujít čtvrtý ročník
ryze ženského letního turnaje v malé
kopané Hanácká kopačka. I letos se
celé klání uskuteční na fotbalovém
hřišti Kostelce na Hané a záštitu
nad dvoudenní akcí podpořenou
z krajského rozpočtu převzal starosta města Ladislav Hynek. Hlavním
mediálním partnerem je Prostějovský Večerník.
Pro všechny další zájemce platí, že startovné obsahující pitný režim činí 1 200

korun na družstvo, je možné ho uhradit
převodem na účet 1500336349/0800
až do příštího pondělí 6. července. Poté
dojde ke stanovení finální podoby hracího systému i samotnému rozlosování.
Množství a hodnota cen, se budou navyšovat podle počtu přihlášených celků, již nyní je ale jasné, že nejlepší čtyři
týmy se mohou těšit na poháry i spoustu hodnotných věcných cen, vítězné
družstvo mimo jiné získá kompletní
sadu značkových dresů.
První hrací den přijdou podle aktuálního plánu na řadu tři základní skupiny, v nichž se bude hrát systémem každý s každým. Postupující se následně
rozdělí do osmifinálových a čtvrtfinálových skupin po třech týmech, jejichž
vítězové společně s nejlepším druhým

celkem postoupí do semifinále. Platí,
že 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.
(jim)

hřiště a na regulérnost jednotlivých
střetnutí budou dohlížet po celou
dobu turnaje výhradně profesionální
rozhodčí. Celkem jich bude deset.
A sice Pavel Majer, Petr Dokoupil,
Michal Jelínek, Dušan Vachutka,
Radek Motal, David Kopecký, Jaroslav Milar, Jaroslav Procházka, Roman Přikryl a Jaroslav Pitner, přičemž
každý duel bude řídit jedna dvojice.
„Veškeré informace postupně zveřej-

ňujeme na nových oficiálních internetových stránkách turnaje na
adrese www.hanacup.cz, kde se objeví přihlášená družstva, propozice,
rozlosování a jiné aktuální informace
k turnaji. Také areál TJ Krumsín
doznal mnoha změn k lepšímu, jsme
připraveni na cokoliv. Máme kryté
posezení, taneční parket a venkovní i
vnitřní sprchy,“ zmínil Ošťádal.
V areálu fotbalového hřiště bude

k dispozici po celou dobu turnaje
zdarma internet od společnosti
PLNET, generálním partnerem
turnaje se stal Pivovar Černá Hora.
„Přípravy na turnaj vrcholí, teď už
jen aby vyšlo počasí. Bude se jistě
na co dívat, stejně jako v předešlých
letech bude k dispozici textový online z turnaje a na internetu se budou objevovat okamžitě také fotky,“
poukázal.
(jim)
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kultura v Prostějově a okolí...

Pařbu nezastavil ani déšť...

LEGENDY ROCKU ŘÁDILY
NA PŘEHRADĚ UŽ POOSMÉ
PLUMLOV Plumlovskou pláží U Vrbiček se prohnala hudební
smršť v revivalovém podání hudebních legend Depeche Mode,
Smokie, AC/DC i „náhradníků“ Quercus pod režijní taktovkou
agentury HITTRADE a fanoušků rockové muziky, kteří se společně sešli na osmém ročníku festivalu pod příznačným názvem
„LEGENDY SE VRACÍ“. Dobrou zábavu nezkazila ani přeháňka dešťová, která zasáhla do složení účinkujících.

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ
Příznivci nestárnoucích songů legendárních kapel měli tak o programovém složení sobotního večera jasno.
Jako každý rok i letos si pořadatelé
pro účastníky akce připravili lákavou
nabídku těch nejkvalitnějších revival

Fotoreportáž

bandů. Tentokrát se o pódium dělily
kapely Depeche Mode, Smokie, AC/
DC a původně měli i Deep Purple.
„Z důvodu kalamity místo Deep
Purple, kteří uvízli v přívalu deště na
dálnici, nečekaně vystoupil Quercus.
Jeho členové jako vždy předvedli
neskutečný zážitek. Byla to vlastně
ochutnávka na největší a nejslavnější
rockový festival v regionu Rock memory of VIII., který je již doslova za
dveřmi,“ objasnil změnu v programu
Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE.

Ještě než se ale ukázali všichni pokračovatelé těchto hudebnických legend,
staral se o přesně dávkované hudební
porce prostějovský písničkář Marek
Soldán se svou kytarou. „Hrál dobře,
ráda slyším, že má Prostějov v zásobě talentované lidi i v téhle hudební oblasti,“
míní Andrea Sekaninová, která přiznala,
že jako fanynka legendární kapely Smokie si nemohla nechat ujít vystoupení
jejich revival bandu: „Jako mladá jsem
znala jejich písničky od kamaráda ze
školy, ale naživo jsem je bohužel nikdy
neslyšela. Tak si je poslechnu alespoň
takhle,“ usmála se.
O rockovou atmosféru se společně
postaraly nejen Smokie, ale i AC/DC
a také Depeche Mode, jejichž příznivce
jste mohli mezi davem fanoušků bezpečně rozpoznat podle tradiční černé.
Však si taky své oblíbence na pódiu
důkladně uvítali a podpořili potleskem

jak
ja
ak se
se legendy
leggen
ndyy vrátily...
vráttilyy....
2x foto: Agentura HITTRADE a Petra Hežová

I revival kapela Smokie v čele s bubeníkem Petrem Zlámalem to Na plumlovské přehradě nechyběli Depeche Mode, Smokie,
na pódiu pořádně rozbalila.
AC/DC, ani jejich příznivci. Vše odstartoval Marek Soldán.

Hudebním legendám nezabránil v návratu na Plumlov ani nečekaně chladný začátek léta. Takto se představila revivalová
skupina Depeche Mode, hřála je podpora fanoušků.
Foto: Petra Hežová

každou z písní. I přesto, že závěr koncertu se nesl ve znamení ochlazení a deště,
posluchači nebyli ochuzeni o Midnight
lady, Just can't get enough, Babe it's up
to you, Back in black ani Highway to
Hell.
„Počasí nám nepřálo celý den. Bylo to
od rána na vážkách, chvilku to vypadalo
dobře, chvíli špatně, ale nakonec jsme
se rozhodli, že zůstaneme U Vrbiček.
Koncert nakonec proběhl, byť musel
být kvůli průtrži mračen na tři čtvrtě
hodinku přerušen a nedorazili zmínění

Deep Purple, fanoušci si hudbu náležitě
užívali. Ti, se kterými jsem se bavil, měli
jen slova chvály na složení koncertu,
organizaci i servis občerstvení,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Petr Zlámal.
„Po dešťové přestávce se atmosféra
ještě zlepšila, všichni se nahrnuli před
pódium a lidé se bavili dlouho přes půlnoc,“ usmál se Zlámal, kterého zklamala
kromě počasí i návštěvnost. „Možná šlo
o spojené nádoby. Každopádně dorazilo nejméně návštěvníků za celou historii
vracejících se legend.“

I tak to ale byla jedna velká jízda.
A pokud ani po tomto nářezu nemáte dost, neplánujte si nic na sobotu
11. července! Na plumlovské pláži
U Vrbiček se totiž bude už tradičně
vzpomínat na prostějovské muzikanty, kteří se nesmazatelně zapsali do
hudebnických duší zdejších příznivců
rock music. Těšit se můžete na KEKS,
Kontakt, Quercus, PLUS či ATD, ale
dobroty z grilu a rockovou atmosféru,
kterou umí zajistit jen fanoušci z Prostějova a okolí!

okénko šéfky
okrašlovacího spolku města
Èervnový kulturní
finiš byl krvavý
Prostějovská kulturní scéna finišovala v červnu doslova „na krev“.
A nebylo tomu jen proto, že krev se
stala jedním z témat výstavy mladé
umělkyně Michaely Mazalové
v Galerii umění Prostějov. Akcí bylo
opravdu nepřeberné množství.
Sama to dobře vím, protože jsem se
tento měsíc do řady kulturních aktivit zapojila dokonce osobně. Dělo
se tak zejména díky mému členství
ve sboru Proměny, který rozjel na
prostějovském zámku sérii koncertů
v rámci projektu Tisíc not na zámku.
Začali jsme odpolednem pro děti,
které vyplnily písničky ze známých
pohádek, pokračovali koncertem
nefalšované řecké kapely a před
prázdninovou přestávkou končili

vystoupením s cimbálovou muzikou
Šumica. Byla to má první zkušenost
s akcemi na zrekonstruovaném zámeckém nádvoří a musím říct, že je
prostředí pěkné, ale stále má určitou
slabinu, která spočívá v tom, že oproti akcím například na náměstí nebo
v sadech sem přijdou pouze ti, kteří
o akci dopředu vědí. Hudba totiž
ven slyšet není a logicky proto neláká
kolemjdoucí.
Okrašlovaní památek
minulosti
Ke kultuře bezpochyby patří také
péče o památky a kulturní dědictví,
které nám zanechali naši předci.
V této oblasti mám velkou radost, že se Okrašlovacímu spolku
povedly dvě významné aktivity.
Zaprvé jsme po dlouhém jednání
s úřady instalovali v centru města

dvě informační tabule, které popisují významné prostějovské památky. Vedle toho se nám podařilo
uvést do důstojného stavu hrob
prostějovského buditele Josefa Vrly
a jeho neméně významných
potomků. Hrob si spolek nedávno
vzal do správy a nyní je již upraven,
zrekonstruován byl náhrobek
a vrátily se na něj i fotografie s podobiznami těchto významných osobností prostějovské minulosti.
Kulturní prázdniny
O prázdninách si hlavně odpočiňte, ale
protože k aktivnímu odpočinku může
patřit i třeba „konzumace“ kultury,
nezapomeňte na PROSTĚJOVSKÉ
KULTURNÍ LÉTO!
Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova
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Se zpožděním, ale přece...

Kolona ČSLA
projela Prostějovem
PROSTĚJOV Jak Večerník
avizoval v minulém vydání,
Prostějovem skutečně projela
kolona bojových vozidel i se
samohybnou houfnicí z výzbroje Československé lidové armády. Sice jsme se načekali víc,
než bylo plánováno, ale dočkali
jsme se.
Kolona vyjela v pátek 26. června
hodinu po poledni z olomoucké
pevnosti Fort XIII a mířila až do
Kunovic na přehlídku vojenské historie. Podle předpokladů měla o půl
druhé projíždět Prostějovem. Měla Olomouckou ulicí projela v pátek odpoledne kolona s bojovou technikou Československé lidové
armády.
Foto: Michal Kadlec
však čtyřicetiminutové zpoždění.
„Museli jsme řešit menší dopravní komplikace a párkrát jsme i zastavili, protože v některých obcích si chtěli naši kolonu
prohlédnout nadšení diváci,“ vysvětlil Večerníku zpoždění Roman Nezhyba z Plumlova, který celou kolonu ČSLA doprovázel
ve své vlastní Volze Veřejné bezpečnosti.
Při průjezdu Olomouckou ulicí okolo redakce Večerníku zapnul jak modrý maják, tak výstražnou sirénu...
(mik)

NA VÍÿKA ÿEKÁME V REDAKCI
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.

„Vrahovický kostel sv. Bartoloměje bude mít vlastní
publikaci již tento rok,“ prozradil farář Petr Matula
VRAHOVICE Připravit program pro návštěvníky celorepublikové akce NOC KOSTELŮ
pro Večerník
není nic jednoduchého. Zvlášť,
Petra
pokud se to dělá pořádně,
HEŽOVÁ
jako ve vrahovickém kostele
sv. Bartoloměje. Večerník se
u příležitosti letošního ročníku zajímal, jak je to nejen s organizací samotné události, ale i co všechno se ve zdejší farnosti
chystá. K diktafonu jsme si pozvali toho nejpovolanějšího, administrátora farnosti Petra Matulu.
EXKLUZIVNÍÍ
ROZHOVOR

●● Po kolikáté už otevíráte dveře
zdejšího kostela pro účastníky
Noci kostelů?
„Letos je kostel sv. Bartoloměje
ve Vrahovicích v rámci Noci
kostelů zpřístupněn návštěvníkům
počtvrté. Jeden rok jsme si dali pauzu, abychom získali trochu odstup
a načerpali nové informace."
●● Jak náročné je připravit se na
tuto celorepublikovou akci?
„Vždy záleží na tom, jestli má
člověk kolem sebe lidi, kteří mají
chuť do toho jít. V naší farnosti
děláme celoročně spoustu věcí,
připravujeme spoustu aktivit, takže
dát dohromady přípravný tým bylo
o poznání snazší než na začátku,
kdy nikdo pořádně nevěděl, co od
Noci kostelů čekat. Teď už víme,
co všechno to obnáší a kolik času
příprava zhruba zabere. Takže si
rozdělíme různé aktivity a každý

si pak připravuje tu svou a o to jde
všechno rychleji.“ (úsměv)
●● U vás se pro zpřístupnění
některých historických zajímavostí o kostele a farnosti užívají
moderní technologie. To není
příliš obvyklé...
„Kromě práce v kostele ještě
učím na gymnáziu, kde jsou tyto
prostředky běžné. Takto se dají informace zpřístupnit napříč generacemi, tak proč je nevyužít?“
●● Měli jste tu pro návštěvníky
připravený velmi bohatý program, mimo prohlídky kostela
i výstup na věž, četbu z kroniky,
něco z hanáčtiny, výstavu biblí,
zpěvníků a historických fotek
kostela. Dá se říct, že je historie
vaším koníčkem nebo tohle vše
prostě patří k vaší profesi?
„Historie mě vždycky zajímala.
Myslím si, že to souvisí s takovým

tím všeobecným poznáním. Člověk
potřebuje znát svou identitu, touží
po pochopení, proč se tak lidé
chovají, a to poznají právě z naší
historie. Mně byla historie vždy
blízká, takže když jsem sem přišel
jako farář, tak jsem se snažil pro tu
historii něco udělat. Jedním kroků
byla digitalizace farní kroniky, vydáváme časopis Bartolomějské
listy, kde předkládáme čtenářům
na pokračování zdejší historické
skutečnosti, vydali jsme pohlednice
a záložky s tématikou zdejšího kostela a nyní jsme došli k takovému
vysněnému cíli, jímž je vydání
publikace. Podobná publikace
o zdejším kostele dosud vydána
nebyla, takže jde o první krůček,
který by mohl odstartovat další zkoumání historie této oblasti.“
●● Prozradíte našim čtenářům,
kdy bude publikace o kostele
sv. Bartoloměje ve Vrahovicích
dostupná veřejnosti a co bude jejím obsahem?
„Publikaci zpracovává pan doktor
Karel Kavička, který už zpracoval spoustu obdobných publikací
o jiných kostelích. Poslední v řadě
byla kniha o poutním místě ve
Křtinách, a když tuto publikaci
dokončil, tak se mi poštěstilo
dohodnout s ním spolupráci na
knize o zdejším kostele. Od toho
počátečního shromažďování infor-

Primátor si „vjel do vlasů“ s náměstkyní

... KVŮLI KVĚTINÁM!

PROSTĚJOV Říká se, že ani květinou ženu neuhodíš! Jenomže
v případě výsadby okrasných květinek na náměstí T. G. Masaryka si
tak trochu vjeli do vlasů primátor
Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák a jeho náměstkyně Ivana Hemerková!

Spor oba vedli na tiskové konferenci
rady města, kdy náměstkyně obhajovala výsadbu květin také u Zlaté Brány.
Tedy v prostoru, kam má být co nevidět přesunuta zrekonstruovaná socha
Mezi dvěma čerJana Nepomuckého. „Mezi
stvě vysazenými lípamii jsme založili
izáhonkyskvětinkami.Jetopěkné
íbí,“ poa všem ženám se to líbí,
merková.
dotkla Ivana Hemerková.
ušil nadJenže v tu chvíli ji přerušil
řízenýa jeho slova bylaa nekompromisní. „To, že se to líbí všem
ženám, je pěkné, ale já tvrdím, že
y! A jety kytky tam být neměly!
jich výsadba v tomto proadu
storu není ani v souladu
m,“
s původním záměrem,

Primátor s náměstkyní se poškorpili kvůli kytkám vysazeným u Zlaté brány.

mací z archivu a doplňování fotografií k výsledné publikaci too trvá
trnáct
zhruba rok, kdy přibližně čtrnáct
ledku.
dní trvá pak vytištění výsledku.
Publikace bude ve formátuu A5,
bílých
měla by mít sto dvacet černobílých
revné
stran a čtyřiadvacet stran barevné
odaří,
přílohy. Uvidíme, jak se vše podaří,
vicích
protože informace o Vrahovicích
obecně nejsou zpracované, takže
panu doktorovi dle jeho slovv dělá
ut do
značné potíže nezabřednout
moc velké hloubky tématu. Publikace by měla obsahovat konřů od
tinuitu všech zdejších farářů
nosti,
čtrnáctého století do současnosti,
bude tam zachycena i stručná historie Vrahovic od počátku do dnešní
doby. Bude zahrnovat celouu
et
historii kostela a farnosti, výčet
avšech křížů a kaplí na území Vrahovic a Čehůvek. Chybět všakk
ce
bude část Držovice, která sice
e,
spadá pod farnost Vrahovice,
ale v tak krátké době by nebyloo
ov lidských silách možné zpracoce
vat tak obsáhlé téma. Držovice
y.
mají totiž mnohem starší kořeny.
at
Publikace bude obsahovat
tí.
soustu zajímavých souvislostí.
Dne 23. srpna budou tady ve
ět
Vrahovicích hody a v devět
hodin hodová mše svatá, na
ně
jejímž závěru knihu slavnostně
představíme a zájemci budouu
mít možnost si ji zakoupit."

Vrahovický farář Petr Matula lásku k historii zprostředkovává farníkům
a široké veřejnosti i prostřednictvím moderních technologií. Zdejšímu kostelu se i díky
jeho přispění dostane pozornosti v podobě unikátní publikace. Foto: Petra Hežová

Kraj bude spolupracovat s Číňany

nenechal na své kolegyni nit suchou
primátor Pišťák. „Chlapi mají svůj
názor, my ženské zase svůj. Ve všem
se shodnout nemůžeme,“ odvětila
s úsměvem politička zodpovědná na
radnici za životní prostředí v Prostějově. „Usmívat se můžete,
jak chcete, kolegyně,
ale ty kytky měly být
vysazeny někde jinde,“ nechal si poslední slovo Pišťák.
(mik)

2x foto: archiv Večerníku

OLOMOUC Podpis smlouvy dal pečeť na partnerství mezi Olomouckým krajem a čínskou provincií Yunnan. Smlouvu za kraj
podepsal hejtman Jiří Rozbořil, za provincii Yunnan stranický tajemník provincie pan Li Jiheng. Ce. Olomoucký kraj navázal
spolupráci s provincií Yunnan v loňském roce. Dvoudenní pobyt (26.a 27.6. 2015) byl historicky první návštěvou nejvyššího
představitele čínské provincie Yunnan. O celou delegaci se staral i Alois Mačák (na snímku pátý zprava), první náměstek
Olomouckého kraje a současně prostějovský radní.
Foto: Krajský úřad v Olomouci/Kamila Navrátilová
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Třetí proměna image přinesla velkou změnu na MLADÍ OLYMPIONICI PŘIVEZLI ŠEST MEDAILÍ
PROMÌNY
Z LUDMILY DOHNALOVÉ SE STALA O NĚKOLIK LET MLADŠÍ ELEGANTNÍ DÁMA
připravila
pro Večerník

Aneta
KŘÍŽOVÁ

exkluzivní
snímky

1. krok... OBLEÈENÍ

Josef
POPELKA

Nový projekt PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku s příznačným názvem PROMĚNY má za sebou již třetí díl. Jako první místní periodikum pro vás Večerník přichystal změnu image se vším všudy,
tedy včetně účesu, líčení až po nový šatník. Každá naše PROMĚNA
obnáší také profesionální poradenství ohledně oblékání, kosmetiky, líčení a také úpravy vlasů. Naším cílem jsou pravidelné změny
image vašeho vzhledu. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak
si představujete.
Už potřetí tak Večerník z několika desítek přihlášených žen vybral
do užšího výběru pět finalistek, z nichž mohla šanci dostat jen jedna. V pořadí třetí vyvolenou se stala Ludmila Dohnalová, která byla
naším profesionálním týmem hýčkaná a zkrášlovaná necelých
šest hodin. Vrcholem pak byla celková změna image. Vše jsme
uprostřed minulého týdne pečlivě zmonitorovali a co nenajdete
zde, k tomu vám poslouží internetové stránky www.vecernikpv.cz!
„Proměna třicetiletých či padesátiletých je snadná, ale proměnit ženu
staršího věku tak, aby vypadala
úchvatně, to už tak jednoduché není.“
Takto zněla úvodní slova přihlášky do
PROMĚNY naší třetí řady od Ludmily Dohnalové, která, jak nám prozradila,
je spíše sportovní typ, nelíčí se a ráda nosí
jednoduché i pohodlné oblečení. Paní
Ludmile bude v srpnu již krásných 70
let, ovšem věk u ní nehraje žádnou roli.
Ve svém volném čase totiž cvičí, plave,
chodí do sauny, ráda cestuje a také je
členkou Loutkového divadla při TJ Sokol I Prostějov, kde již po mnoho let hraje
představení pro děti. Kromě toho má pět
vnoučat, která jí dělají velkou radost.
Jaké měla paní Dohnalová pocity, než
se odevzdala našemu profesionálnímu
týmu, a co od celé akce očekávala?
„Těším se, ale zároveň jsem nervózní,

PØED...

nemohla jsem ani dospat,“ pousmála se
Ludmila Dohnalová. „Uvítám jakoukoliv
změnu, jsem připravená na vše!“ dodala
ještě před startem celé změny image.
I tentokrát byla naše proměna rozdělena
do dvou dnů. V pondělí 22. června hned
z rána se začalo výběrem nového šatníku
a poradenstvím. Další den opět od rána
se na paní Dohnalovou těšil tým vlasových stylistek a vizážistka. Samozřejmě
nechybělo ani závěrečné pózování, focení
a natáčení. „Můžeme s radostí konstatovat,
že naše třetí PROMĚNA IMAGE trvala
necelých šest hodin a je opravdu povedená. Mým cílem bylo z paní Dohnalové
udělat nádhernou elegantní dámu, což se
našemu týmu myslím výborně povedlo,“
uvedla patronka projektu Proměny Aneta
Křížová. Pojďme se tedy společně krok
po kroku podívat, jak celá změna image
probíhala...

PO...

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

)RWRJDOHULLDYLGHRQDMGHWHXzEU]\
na www.vecernikpv.cz

Stejně jako u předešlých dvou proměn jsme i tentokrát začínali změnou šatníku. Minulé pondělí v devět hodin jsme tedy vše
odstartovali v nových prostorách obchodu Moda La&Pet v OD Billa na Plumlovské ulici. Paní Ludmila Dohnalová přišla
v oblečení, které běžně nosí, což byly rifle, tričko a botasky. Jak už bylo řečeno, je to sportovní typ, a právě to chtěla změnit.
Naším cílem tedy bylo upravit její šatník tak, aby se v něm vyskytovaly elegantní modely, ale zároveň však komfortní. „Paní Ludmila mi prozradila, že ráda cestuje a svůj ´věk´ si jednoduše užívá, proto jsem se jí snažila vybrat oblečení pohodlné s důrazem
na kvalitu materiálu a snadnou možností různých kombinací. Ale musím říci, že co jsme vyzkoušely, to jí perfektně sedělo.
Zvolila jsem kalhoty s vestičkou, jako další model pak krásné námořnické kalhoty s příjemnou modrou halenkou a šátkem
a nesměly chybět ani šaty,“ prozradila Večerníku majitelka obchodu Moda La&Pet Petra Raškovská.
Sama Ludmila Dohnalová ale o sobě tvrdí, že je velkým odpůrcem šatů. „Jó, to říkala, že jí nesluší, ale podařilo se mi tuto dámu
přesvědčit, aby si jich pár vyzkoušela a všechny opravdu výborně sedly. Šaty zakryjí nedostatky, jako velký zadek, macatá stehna,
bříško a podobně. Pokud žena oblékne správně zvolené šaty, nikdo nic nepozná. Šaty působí tajemně, žensky a jsou sexy. Je podle mě velká škoda, že je jich vidět
v Prostějovských ulicích, tak málo,“ konstatovala závěrem Petra Raškovská.

2. krok... ÚÈES - barvení
Den poté, tedy v úterý, začala další část PROMĚNY. V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas čekal natěšený tým, který se nemohl
dočkat, až paní Ludmilu změní. Naše třetí finalistka měla rezavé vlasy sluníčkem již vyšisované, bylo tedy potřeba upravit barvu, něčím ji
zároveň rozjasnit a upravit střih. Jakmile paní Dohnalová usedla do kadeřnického křesla, bylo opět zakryto zrcadlo, aby pro ni byla konečná
proměna velkým překvapením. S ohledem na to, že jde o velice aktivní dámu, která pravidelně chodí do sauny, ráda plave a věnuje se dalším
aktivitám, bylo záměrem vytvořit jednoduchý, ale přesto slušivý účes. „Vzhledem k barvě očí a pleti jsme čtenářce zvolily červený odstín
společně s tenkými oranžovými proužky, které čtenářku krásně prozářily a dodaly jí svěží vzhled. Tyto odstíny barev ke čtenářce výborně
pasují, dodaly jí šmrnc,“ objasnily PROMĚNU vlasové stylistky Iveta Tesařová a Eva Bartošková.

3. krok... ÚÈES - støíhání

PLZEŇ, PROSTĚJOV Jak Večerník
informoval 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.

Nejúspěšnější byl starší žák Mikuláš Jirka.
Člen oddílu orientačního běhu SK Prostějov
vyhrál krátkou trať i smíšenou štafetu, k tomu
byl pátý ve sprintu. Dva cenné kovy získala
rovněž mladší žákyně AC Prostějov Tereza
Korhoňová, ta ke zlatu v hodu míčkem přidala ještě bronz na šedesát metrů překážek.

Stříbro vybojovala orientační běžkyně Ema
Marková na krátké trati mladších žáků, když dále
byla šestá ve sprintu a osmá ve smíšených štafetách, Lukáš Řehořek skončil třetí na 200 metrů
prsa. Talentovaný plavec TJ Prostějov dále skončil dvakrát bramborový na sto metrů prsa a 200
metrů polohový závod.
Na západě Čech se předávalo celkem sto padesát sad medailí a na sportující mládež se přišli
osobně podívat Kateřina Neumannová, Martin
Straka, Eva Samková, Vavřinec Hradilek, Daniel
Málek či Matt Emmons, o co nejlepší umístění
se před jejich zraky utkali další prostějovští vyslanci.
Do elitní desítky se vešla sedmá Kristýna Piňosová v jachtařské třídě Optimist, šestý a osmý
skončil orientační běžec František Světnický,
šestá na padesát metrů volný způsob Eva Marciánová, stejnou pozici obsadila na dvojnásobné
a čtyřnásobné trati Markéta Nováková, jež navíc
byla sedmá na kraulařské padesátce. Filip Švec

PROSTĚJOVSKÁ ATLETKA TEREZA KORHOŇOVÁ ZÍSKALA

ZLATO A BRONZ Z OLYMPIÁDY MLÁDEŽE ČR V PLZNI

Jakmile byla hotová barva, pustily se zdatné profesionálky do úpravy střihu. Jelikož je Ludmila Dohnalová sportovní typ, čemuž
odpovídá i její životní styl, bylo vhodné tomuto přizpůsobit i účes. „Aby paní Ludmila neměla příliš práce s účesem, když vyleze z bazénu nebo ze sauny, rozhodly jsme se pro kratší střih. Čtenářce jsme zkrátily ofinu, byla dlouhá a zbytečně navozovala kulatější dojem
obličeje. Po úpravě hezky vynikl její pěstěný obličej,“ pokračovaly v úpravě vlasové stylistky Iveta a Eva. „Střih jsme volily tak, aby ke
čtenářce typově seděl. Paní Ludmila má jemné vlasy, je tedy třeba říci, že na jemné vlasy používáme i jemná tužidla a laky. Mnoho
žen chce mít pevný a nafoukaný účes a tak si pořídí tužidla či laky s co největší fixací, ale to je velká chyba. Jemné vlasy tímto ztěžknou
a konečný efekt je přesně opačný. Takže na jemné vlasy požijeme jemné přípravky a na husté a pevné vlasy silnější přípravky.“

4. krok... LÍÈENÍ
Po úpravě účesu se paní Ludmily chopila naše vizážistka. Aby byla elegantní dáma se vším všudy, bylo potřeba i mírné úpravy obočí,
rozjasnit a projasnit oči, pleť a také nemohlo chybět vkusné líčení. „Jako první jsem paní Ludmile nabarvila řasy a obočí. Obočí měla
nevhodně domalované, takže jsem upravila tvar a jemně dodala hnědou barvu. Na řasy jsem pak použila černou. Paní Dohnalová měla
pěknou opálenou pleť, bez vrásek a pórů. Před make upem jsem nanesla výživný krém na suchou pleť, tón maku upu jsem pak volila
o tón světlejší, než je barva pleti a zafixovala lehkých pudrem. Čtenářka má menší oči a povislá víčka, takže jsem volila stíny bez lesku
a tmavším hnědým stínem vytvořila linku. Dále jsem nanesla světlejší krémovou barvu stínů, čímž jsem oči projasnila, k tomu jsem
přidala jemně oranžový stín, který oči ještě prosvětlil. Samozřejmě nemohla chybět řasenka. Na líčka jsem pak použila terakotu a rty
jsem sladila k barvě vlasům a dodala lehký lesk,“ popsala celý proces líčení vizážistka Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Jako první jsme změnily šatník, dále vytvořily nový účes a nyní přišlo na řadu závěrečné focení i natáčení. Paní Ludmila Dohnalová se svěřila, že všechny části
PROMĚNY byly naprosto úžasné, vše si výborně užila, ale nejhorší pro ni bylo focení a natáčení. „Vůbec jsem nevěděla, jak se mám tvářit. Je to takový divný
pocit stát před objektivem a pořád myslet na to, jak se máte tvářit a jak asi u toho vypadáte,“ popsala s úsměvem své pocity třetí finalistka Ludmila Dohnalová.
„Jejím slovům si však trochu dovolím oponovat, jelikož jako modelka byla naprosto perfektní. Nebylo třeba žádných rad a paní Dohnalová sama od sebe pózovala a usmívala se jako letitý profík,“ konstatovala Aneta Křížová, patronka projektu Proměny.

doplaval šestý na 200 metrů prsa a sedmý na poloviční distanci, tenistka Denisa Huňková byla
pátá ve čtyřhře a sedmá ve dvouhře.
Mimo ně se dále předvedli atleti Adéla Baťková, Vanessa Klíčová, Veronika Kuželová,
Viktorie Suchánková, Jaroslav Vaverka, Veronika Vykopalová, v plážovém volejbalu Klára
Dvořáčková, Viktorie Nečasová z VK Agel
Prostějov v silniční cyklistice Jan Zatloukal
z SKC TUFO Prostějov, v nohejbale reprezentovali Alexandra Ejemová, Ondřej Pospíšil,
Radim Večeřa z TJ Sokol I Prostějov, v bazénu
se představily rovněž Adéla Mazalová s Lucií
Řehořkovou.
Mezi kolektivními sporty přispěli k házenkářskému pátému místu kostelečtí Jakub Flajsar, Při slavnostním ceremoniálu převzala Tereza Korhoňová zlatou medaili za hod míčkem v atletice.
Jakub Grulich, Ondřej Karvay, Adam Kolář,
Foto: Dalibor Ovečka.
Vojtěch Pospíšil a prostějovští Radek Flajsar
ml. s Vojtěchem Mickou, v basketbale se utka- kán, Adam Šiška, ve fotbale to bylo duo 1.SK Ústecký kraj, kde se od 17. do 22. ledna příštího
li mladí Orli Petr Brothánek, Tomáš Bukovec, Prostějov Marek Hausknecht, Michal Škrabal. roku uskuteční Hry VII. zimní olympiády dětí
Richard Bálint, Ondřej Laník, Matouš Peli- Pomyslnou olympijskou štafetu nyní přebírá a mládeže.
(jim)

Tereza Korhoňová je slibným talentem prostějovské atletiky, věkem
zatím spadá do mladších žákyň.
Foto: Dalibor Ovečka.

PROSTĚJOV Obrovského úspěchu dosáhla na Hrách VII. letní olympiády dětí
a mládeže 2015 prostějovská atletka Tereza Korhoňová, která na západě Čech vybojovala jedno první a jedno třetí místo.
Žákyně ZŠ na ul. Jana Železného, kde navštěvuje sportovní třídu, a členka Atletického klubu Prostějov se tak vrátila z vrcholné
akce pro tři tisícovky sportovců mládežnických kategorií ověšena dvěma cennými
kovy z atletických závodů. „Hned v úvodní
finálové soutěži v hodu kriketovým míčkem mladších žákyň dokázala Terka svou
bojovností získat zlatou medaili výkonem
54,10 metrů, ač se pro ni soutěž nevyvíjela
nikterak růžově. Po úvodních třech nevydařených pokusech proklouzla do finálové os-

mičky právě až z osmého místa o pouhých
17 centimetrů. Svůj nejlepší pokus si pak
schovala do poslední šesté série, kdy poslala
150 gramů vážící míček do největší vzdálenosti ze všech a na tento její vítězný pokus
už soupeřky nedokázaly zareagovat,“ popsal
Korhoňové trenér z AK Prostějov Dalibor
Ovečka.
„Na tento úspěch Terka navázala ještě bronzovou medailí v běhu na 60 metrů překážek.
Finále tohoto závodu slibovalo napínavý
souboj hned osmičky překážkářek, do kterého postoupila z rozběhů šestým nejlepším
časem. Ve finálovém klání si ale vylepšila
svůj osobní rekord na 9,73 sekundy a tím
vybojovala skvělé třetí místo,“ připojil navýsost spokojený Ovečka.
(son)

Bronz z překážek. Ve sprinterském závodě na 60 metrů přes vysoké plůtky doběhla členka AK Prostějov třetí.
Foto: Dalibor Ovečka.

Cyklisté se vydali na Ukrajinu KUŠISTÉ KRALOVALI TŘEM KATEGORIÍM
KYJEV, PROSTĚJOV Přelom května a června strávil prostějovský cyklistický tým ve složení Jakub Filip,
Matěj Zahálka, Wojciech Pszczolarski, Marek Šipoš, Radovan Doležel a
Tomáš Koudela na třech jednorázových závodech v Kyjevě. Všechny tři
podniky kategorie UCI 1.2 nesoucí
název Horizon Park Race for Peace
se odehrávaly přímo v ukrajinském
hlavním městě.
„Profil závodu nebyl rovinatý, ukrajinská
metropole leží ve zvlněné krajině, přirovnal bych to k Brnu. První den jsme jeli
takticky špatně, nicméně aktivitou v závěru jsme díky Matěji Zahálkovi vybojovali jedenácté místo. Druhý a třetí závod
jsme vsadili na lídra Tomáše Koudelu,
který v obou případech byl v rozhodující
chvíli na správném místě, tedy ve skupince uprchlíků, která neměla více než deset
závodníků,“ přibližoval dění trenér SKC

dařit víc,“ přemítal prostějovský kouč.
Naopak naprostá spokojenost zavládla
se zázemím a připravenými podmínkami. „Na Ukrajinu jsme jeli s určitými
pochybnostmi, ale pořadatelé to zvládli
dobře, a když to srovnám s obdobnými
závody, tak péče o tým byla nadstandardní,“ dodal Mráček.
(oš, jim)
Výsledkový servis najdete
na straně 22!

LITULTOVICE, PROSTĚJOV Soutěž kadetů, juniorů i žen skončila
při druhém dílu Českého poháru
v režii kušistů Savany Kostelec na
Hané. Tento závod se stejně jako
ten úvodní konal v Litultovicích
u Opavy, jen s tím rozdílem, že se
tentokrát nezúčastnilo tolik sportovců a ve startovní listině mimo
jiné chyběli všichni zástupci Plumlova.
Slabší účast byla nejvíce znát v mužské kategorii. O umístění nesváděla
bitvu trojice Bohumil, Jan a Bedřich
Korbařové, tedy první, třetí a pátý
z prvního klání této venkovní sezony. Slabší konkurence využil domácí
Dalibor Lhotský, jenž až díky závěrečné položce na pětatřicet metrů
odrazil útok kosteleckého šéfa Josefa
Nedělníka, jenž tak neudržel náskok

jmenovitě zasloužili Jiří Šána, Matyáš
Strupek a Daniel Chytil. Toto trio
doplněné o Lukáše Slavíka pak zvítězilo v suverénně nejrychlejším čase
4:37,064 ve stíhacím závodě družstev.
Mezi kadety nenašlo přemožitele
družstvo namixované ze závodníků
prostějovského SCM, a to ve složení Antonín Kostiha (CK Dacom
Pharma Kyjov), Tomáš Bárta (SKC
TUFO Prostějov), Vojtěch Kmínek a Jan Cink (oba Mapei Merida
Kaňkovský). V žácích pak nejrychlejšího času dosáhlo družstvo ve složení Lukáš Kolařík (SKC TUFO Prostějov), Pavel Bittner (Mapei Merida
Kaňkovský), Jakub Bouček (CK Příbram - FANY Gastroservis) a Samuel
Němec (TJ ZČE Cyklistika Plzeň).
Bodovací omnium sestávalo z bodo-

vacího závodu jednotlivců a madisonu. Žáci měli na programu dva bodovací závody, v tom sobotním zvítězil
Lukáš Kolařík, v neděli pak podlehl
jen olomouckému Pavlu Bittnerovi.
Velmi atraktivní byl madison všech
dívek a žen, které startovaly společně.
Pochvalu za předvedený výkon zaslouží všechny závodnice. Z Prostějováků
se znovu výrazně prosadili junioři.
V bodovačce jednotlivců se nejlépe
umístil Daniel Chytil, když za pomoci
týmových kolegů obsadil třetí místo,
v madisonu se pak nejlépe vedlo dvojici Martin Šmída – Matyáš Strupek,
která obsadila velmi slušné třetí místo.
Pořadatelé závodů také poděkovali za
podporu statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji. (oš, jim)
Výsledkový servis najdete na straně 22!

Deštivé počasí a vlnitý terén daly jezdcům v Kyjevě pořádně zabrat.
Foto: SKC TUFO Prostějov

TUFO Prostějov Michal Mráček, jenž
závodníky společně s mechanikem Richardem Šmídou doprovodil.
Bohužel pro Tomáše jej v obou případech technické problémy připravily
o dobré umístění. „Je to škoda, vyvíjelo se to slibně. Bohužel výsledky nebyly nijak oslnivé, ale výkonnost jednotlivých závodníků nebyla špatná,
tak snad se v dalších závodech bude

po pětašedesátimetrové distanci.
Zatímco úvodní duo se blížilo osmistovkové hranici, třetí Karel Hyjánek byl o pomyslný parník vzdálen.
Když mu na pódium stačilo 620
bodů. Tedy ještě méně než zvládl
třetí nejlepší kadet.
Druhý nejhodnotnější výkon dne
předvedla výkonem 797 bodů Jaroslava Nedělníková, jejíž forma
průběžně rostla. A na stupně vítězů
ji doplnila oddílová kolegyně Irena
Hynková, jejíž celkový součet mohl
být ještě výrazně vyšší, ale posledních třicet šípů už jí tolik nevyšlo.
Mezi dvě zástupkyně Savany se
vměstnala jen Sabina Kubesová ze
Suchých Lazců.
Své premiérové výhry mezi juniory
se dočkala Karolína Hynková, ta při
neúčasti otrokovického Jana Krejči

za sebou stejně jako při prvním podniku nechala Janu Šilhánovou. A polepšil si i František Sedláček v seniorské kategorii. Legendě střeleckých
sportů se podařilo pokořit sedm set
bodů a skončil pátý, jen čtyři body za
čtvrtým Zdeňkem Jandou.
Společně se seniory se stala nejobsazenější kategorií ta kadetská. A v ní
opět platila drtivá převaha Kostelce
na Hané. Jedničkou je dlouhodobě
Lukáš Andrés, jenž dosáhl přesně na
tři čtvrtě tisíce bodů, záda mu kryl
Dominik Fifka a k vedoucí trojici se
začíná blížit i Tereza Skládalová. Sedmá pak ještě skončila Barbora Pospíšilová, která zatím vynechává nejdelší
vzdálenost a střílí jen na padesát a pětatřicet metrů.
(jim)
Výsledkový servis najdete
na straně 22!

Prostějov pořádal dráhový pohár, domácí jezdci zářili
PROSTĚJOV Závěr května patřil
na prostějovském velodromu dalšímu dílu Českého poháru na dráze. Mladí závodníci se poměřili ve
sprinterském, bodovacím a stíhacím omniu.
Pátek již tradičně patřil sprinterům,
sobota a neděle se nesly v duchu
bodovacích a stíhacích disciplín. Ve
sprintu se podle předpokladů prosazovali závodníci Dukly Brno, z prostějovských jezdců se nejvíce dařilo
kadetce Natálii Valůchové. Ta se probojovala až do finále, v němž podlehla
Haně Heřmanovské z TJ Uničov.
Ve sprintu družstev uspěli Lukáš Kolařík, Tomáš Obdržálek, které doplnil
Pavel Bittner z Mapei Merida Kaňkovský. Toto trio nenašlo mezi žáky
přemožitele. No a sestava ve složení

Vojtěch Kmínek a Jan Cink (oba Mapei Merida Kaňkovský) doplněná o
domácího Tomáše Bártu zvítězila pro
změnu mezi kadety.
V juniorech se prostějovský tým ve složení Jiří Šána, Martin Šmída a Daniel
Chytil umístil na hezkém třetím místě,
když v jízdě o bronz dosáhl času lepšího než celkově druhé družstvo Čapek,
Indra a Kordač. V keirinu se pak již
v sobotu prosadil Tomáš Bárta, který
odvážnou finálovou jízdou vybojoval
třetí místo mezi kadety.
Ve stíhacím závodě jednotlivců to
bylo další velké představení členů
SKC TUFO Prostějov. Kadetka
Ema Cetkovská si vyjela třetí místo,
Lukáš Kolařík dojel druhý mezi žáky
a v juniorech dokonce patřily Prostějovu druhá až čtvrtá příčka, o což se

Keirin juniorek a žen skončil triumfem Prostějova, když zvítězila Kristýna Mráčková
před Evou Planičkovou.
Foto: SKC TUFO Prostějov
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rozhovor Večerníku

„PŘÍRODA BYLA FANTASTICKÁ. MĚL JSEM TO DESET MINUT K MOŘI I DO HOR“
Fotbalový obránce Ondřej Maděrka by po návratu z Kanady rád oživil svoji kariéru
PROSTĚJOV S fotbalem začínal v útlém věku ještě v tehdejším prostějovském LeRKu,
odkud velice brzy vedly jeho
Jiří
kroky do olomoucké Sigmy,
na Slovácko a zase zpět
MOŽNÝ
na Hanou. Třiadvacetiletý
Ondřej Maděrka strávil spoustu sezon v nejvyšších mládežnických soutěžích, kde nastupoval proti nynějším reprezentantům. Slibně rozjetou kariéru mu však před pár roky přibrzdilo vážné zranění kolene. Přesto se objevil znovu na zeleném
pažitu, aby před dvěma lety dal přednost dlouhému pobytu
v Severní Americe, odkud se vrátil teprve letos na počátku jara.
Zprvu to vypadalo, že pro zbytek sezony doplní kádr Klenovic
v krajském přeboru, bohužel přišla další rána v podobě stejného úrazu jako v minulosti, nyní na druhé noze! Exkluzivní
rozhovor Večerníku se točil nejen kolem jeho fotbalové kariéry a nejbližší budoucnosti, ale i zajímavých zážitků v zámoří...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

●● Jak to aktuálně vypadá s vaším
návratem na trávník?
„Vrátil jsem se do České republiky s tím,
že se pokusím restartovat svoji kariéru
a opět naskočím do fotbalu, který
mám velmi rád. Mám však bohužel
pauzu, čeká mě v nejbližší době operace
křížových vazů. V osmnácti jsem byl
s pravým kolenem, teď jsem si udělal
stejný úraz, ale na levém koleni. Původně
jsem tomu nepřikládal velký význam,
protože průběh byl odlišný. Neměl
jsem problémy, chodil normálně do
práce a vše nasvědčovalo tomu, že jsem
v pořádku. Pak jsem byl na vyšetření
u svého známého doktora, který mě poslal pro jistotu na magnetickou rezonanci, odkud přišla zpráva, že mám bohužel
zase urvaný 'křižák'...“
●● S jakými pocity jste tento nemilý
fakt přijal?
„Tehdejší první zranění kolene pro mě
bylo hodně těžké, řekl bych, že jsem měl
psychický blok. Musel jsem si zvyknout,
byla to pro mě úplně nová situace,
některé pohyby mi dělaly problémy,
zranění mě omezovalo i následně. Bylo
třeba začít hrát trochu jinak, než na co
jsem byl zvyklý a výkony šly dolů. Teď
už to mám za sebou a vím, čím jsem si
prošel a co mě čeká. Odkládat už operaci nechci, protože se bez dobrého
zdravotního stavu na vyšší úrovni sportovat nedá. Takže zbývá jen si domluvit
termín.“
●●Kdy tedy asi půjdete na operaci?
„Jsem v kontaktu s panem doktorem
Hoferkem, který mi dělal i první operaci a s nímž jsem spokojen. Jsme
už předběžně domluveni a chtěl
bych zákrok podstoupit na podzim.
Operace mě hodně omezí, potrvá to
tak půl až tři čtvrtě roku, než se budu
moci vrátit k fotbalu. Předpokládám
tak, že celou zimu až do jara zabere
rekonvalescence, pak bych se chtěl
zapojit aspoň do lehčího tréninku
a začít něco dělat s týmem. Moc
se na to těším, vůně kabiny a kluci
z mančaftu mi hodně chybí. (smích)
Mám informace, že spoustu mých

vrstevníků potkal v posledních letech
podobný osud. Byl jsem zvyklý na
dvě, někdy i tři tréninkové jednotky
tenzitou, a proto
denně s velkou intenzitou,
vím, že zranění ve sportu jsou velmi
ád, s nímž jsem
častá. Můj kamarád,
m Hradišti, má za
hrával v Uherském
sebou dvě podobnéé operace. A to je
stejně starý jako já....“
●● Zůstáváte optimistou
imistou ohledně
návratu na nejvyšší úroveň?
muji si, že jsem teď
„Uvidíme. Uvědomuji
byl skoro dva rokyy bez fotbalu na
vyšší úrovni, takžee to nebude
nic lehkého. Ale chtěl bych
n mi je
to zkusit, přece jen
teprve třiadvacet. Vím,
ned.
že to nebude hned.
Je to půl roku, co
rál
jsem naposledy hrál
de
a začátek bude
hodně těžký. Buduu
it
muset hodně cvičit
asám, čekají mě rehaní
bilitace, posilování
a teprve pak bych see
hl
asi po půl roce mohl
ak
podívat na hřiště. Pak
m
poznám, jak na tom
ec
budu, jestli to vůbec
má smysl. Nechci
nic zakřiknout, ale
mám ještě cíl zah-vni.
rát si na vyšší úrovni.
usit si minimálně
Mým snem je, zkusit
třetí ligu.“
●● Co třeba přímo
o v prostějovském
dresu 1.SK?
„Je to daleko, ale tato možnost mě
motivuje. Vyrůstal jsem tady, rád na
pomínám, navíc je
mládežnické časy vzpomínám,
rostředí. Takže kdyto pro mě domácí prostředí.
by to vyšlo, nezlobil bych se. S fotbalem
u, to se tu ještě hrála
jsem začínal v LeRKu,
druhá liga. Než jsem odjel do Kanady, tak
kově, kde se mnou
jsem působil ve Vyškově,
ítal do týmu na další
trenér Machálek počítal
chu zaskočen, když
sezonu a byl poté trochu
jsem přišel s tím, žee odjíždím. Hodně
kal jsem opět chuť
moc mi pomohl, získal
do fotbalu. Mrzí mě, že jsem mu to řekl

až jako hotovou věc, ale musel jsem se ve
velmi krátké době rozhodnout, jestli pojedu do zahraničí.“
●● Na cestě za comebackem vás čeká
tedy ještě dlouhý horizont. Čím byste
si ten rok chtěl vyplnit?
„Nějaké plány mám, zatím bych je ale
nechtěl specifikovat. Nyní se věnuji
své práci a snažím se udržovat. Jezdím
na kole, chodím si na bazén zaplavat
a do sauny. Chtěl bych také cestovat
a navštívit nějaká zajímavá místa tady
v Evropě, kde jsem ještě nebyl. Určitě
teď budu mít dost času všechno si promyslet.“
●● Takže cesta do Anglie, o níž jste
uvažoval, padla, nebo je vše ještě
otevřené?
„Momentálně jsem svoji situaci
přehodnotil a do zahraničí se nechystám.
Minimálně nějakou dobu budu tady
v Česku, chci se věnovat osobním
věcem a dát se dohromady, popracovat na kondici.“

vyzkoušet si, jak na tom jsem. Kvůli
úrazu to ale padlo.“
●● Pro vaši fotbalovou kariéru
bylo podstatné nejen zranění, ale
i zmíněné odcestování na téměř dva
roky do Kanady. Jak se vůbec zrodila
tato mise?
„Mám tam blízkou rodinu, navíc přišlo
první zranění, což pro mě byl šok,
protože jsem se do té doby celý život
věnoval fotbalu. Přišel s tím můj kamarád Kuba Coufal (bývalý fotbalista
Určic a Prostějova - pozn. autora), lanařil
mě, ať s ním vyjedu do zahraničí. Sám
jsem si chtěl vyzkoušet něco nového,
nějakou změnu a šel do toho víceméně
nepřipraven, po hlavě. (úsměv) Hodnotím vše ale jen pozitivně, hodně mi
to pomohlo do života a chtěl bych toho
využít. Když jsem byl v Kanadě, snažil

„Uvědomujji si,, že jsem teď byl sk
oro
dva roky bez fotb
t alu na vyšší úrovni,
takže návrat neb
bude nic lehkého. Ale
chtěl bych se pokusit
s o comeback aspoň
do třetí ligy, přece jen mi je jen tři
advacet.“
jsem se být v kontaktu, komunikoval
jsem s kamarády, sledoval tabulky
i články, četl jsem Večerník i vyškovské
noviny a udržoval si tak přehled.
Fotbalově jsem sice téměř dva roky zaspal, ale věřím tomu, že když na sobě
máknu, tak se dokážu na nějakou
úroveň vrátit. To se přece nezapomíná.“
(smích)
●●
● Jaký dojem na vás Severní
Amerika udělala?
„Bylo to super, strašně se mi
tam líbilo. Žil jsem dva roky
ve Vancouveru, je to jedno
z nejlepších a nejhezčích míst pro žití
na světě. Překvapením pro mě bylo, že
většina lidí je tam velmi přátelských,
chtěli si povídat a rádi pomohli.
Je to multikulturní město a žijí
tam lidé snad všech národností. Také příroda byla
fantastická. Bydlel jsem
na severním pobřeží
kousek od centra, měl
jsem to deset minut
k moři a stejný čas
i do hor, to bylo
skvělé. (úsměv)
Oblíbil jsem si
tak cestování

●●
● Jak
to vlastně
bylo s vaším
plánovaným
angažmá v Klenovicích, které ovšem
nakonec nevyšlo?
„Stalo se tak zejména díky
panu Krčovi, kterého znám
velmi dobře. Vedl mě již od
svého mládí, kdy vše začalo
v přípravce LeRKu.
Přemýšlel jsem, že bych
jim na půl roku šel pomoci,
nějak začít musím. Prostě

a poznávání nových míst. Líbilo se
mi na cestách po Vancouver Islandu,
Squamish ve Whistleru a v USA.
Určitě se tam chci znovu podívat, vyjet na dovolenou, mám tam známé
jak Čechy, tak Kanaďany. Hrávali jsme
například volejbal s místním rodákem
a potomkem indiánů, který se jmenoval
v překladu 'Stádo divokých koní'. Jsem
s nimi v kontaktu, nevím, jestli letos, ale
příští rok bych se tam rád aspoň na jeden
dva měsíce podíval.“
●● Jakub Coufal je po krátkém pobytu doma opět v zahraničí, nelákalo
vás to také ještě někam pryč?
„Věděl jsem to od něj už delší dobu, že
plánuje pouze krátký návrat do Česka.
Byl v kontaktu s agenturou a nyní pracuje
na zaoceánské lodi. Dal si takový cíl, vyšlo
mu to. Je tam už nějakou dobu a přeji si,

Foto: archív Večerníku

ať se mu daří, ale já jsem to viděl jinak.
Dva roky byly super, ale kvůli zranění se
potřebuji dát dohromady, a protože ještě
jjsem mladý, chci se pokusit o fotbalový
restart.“
●● Nyní končí mistrovství Evropy do
jednadvaceti let, říkáte si někdy, kde
jste mohl být, kdyby vše klapalo?
„„Někdy tyto myšlenky přijdou. Byl jsem
v širším výběru reprezentace do šestnácti
let, hrával jsem v dorostu proti Krejčímu,
Kadeřábkovi, Vydrovi, který bude hrát
v nové sezoně anglickou Premier league
za Watford. Zranění mě potkalo v osmnácti letech, kdy jsem měl zprávy, že
bbych se měl zapojit do přípravy s 'áčkem'
Slovácka. Tehdy jsem byl jediný tak
mladý, komu se to stalo, a nejdůležitější
rok své kariéry jsem byl mimo hru.
Přišel jsem do 'béčka', půl roku jsem se
dával dohromady, odehrál zhruba deset
zápasů na jaře v MSFL, ale nebylo to ono,
necítil jsem se ideálně. Stále přetrvávaly
nějaké bolesti, chvíli jsem hrál, chvíli ne,
měl jsem z toho špatný pocit. Odešel

Ludmila
Dohnalová

aší čtenářky!

jsem na roční hostování do Vyškova, bral
jsem to jako nový impulz. Tehdy divizní
kádr měl postupové ambice, ale bylo to
přesně naopak, bojovali jsme o záchranu.
Po podzimu přišel pan trenér Machálek
a vše se změnilo. Proběhla skvělá příprava
a najednou jsme byli nejlepším týmem
jarní části. V pohodě jsme se zachránili
a po sezoně jsem se domluvil na odjezdu
do zahraničí. Kádr zůstal pohromadě
a kluci další sezonu postoupili do třetí
ligy. Mrzí mě, že jsem si to neužil s nimi,
ale jsem moc rád, že se jim to povedlo.“
●● Stále jste kmenovým hráčem
Slovácka. Tam vedly vaše kroky hned
z Prostějova?
„To ne. V Prostějově jsem byl do
mladších žáků, pak jsem šel na hostování do Sigmy Olomouc. Poté se mi
ozvalo Slovácko, když jsem nastupoval
na střední školu, tak jsem tam přestoupil.
S odstupem času to vidím tak, že jsem
tehdy neudělal krok správným směrem,
byť oba kluby mají v dnešní době výbornou akademii a hodně mladých hráčů
v reprezentaci, což je super. Po půlroce
jsem se rozhodl k návratu, přestoupil
jsem na školu do Olomouce a do Sigmy,
kde mě vedl pan Jílek. Na něj hodně rád
vzpomínám, v mé fotbalové kariéře mi
pomohl nejvíc. Tam jsem působil až do
staršího dorostu, mimo jiné jsem v sedmnácti vyhrál titul mistra republiky a dostal
jsem se do širšího kádru reprezentace.“
●●AdoSigmyjstepřestoupitnechtěl?
„Stále jsem jen hostoval a řešilo se, jestli
mě Olomouc koupí, nebo ne. Bohužel
se kluby nedomluvily a stěhoval jsem
se zpátky do Uherského Hradiště.
V přípravě v kategorií ´U19 v Sigmě jsem
byl tehdy v kádru s Václavem Vašíčkem,
Martinem Pospíšilem, Václavem Koutným, Tomášem Přikrylem a s hráči
ročníku 1991 i 1992, rád vzpomínám na
mého kamaráda Kubu Rolince. Byl jsem
po velmi kvalitní přípravě pod panem Jílkem a začátek ve starším dorostu Slovácka byl tím pádem pro mě jednodušší.
Musel jsem si jenom zvyknout na
nový kolektiv, ale i když jsem hrál
s o rok staršími, tak první půlrok byl super.
Jenže zimní příprava byla trochu odlišná,
výkony nebyly podle představ, forma šla
dolů. Neměli jsme úplně přesvědčivé
výsledky, bojovali o záchranu, trenér byl
odvolaný a po sezoně přišel jiný. Když
jsem byl se svým ročníkem v kategorii
U19, přišlo ono vážné zranění. Právě
v tu nejnevhodnější dobu a roční pauza...“
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MLQiWDNRYi VELKÁ DÁMA...“
ƔƔ Paní Dohnalová, jak se nyní cítíte?
„Jsem nadšená! Víte, v mém věku už není úplně
jednoduché udělat ze mě šmrncovní ženskou,
ale vám a vašemu týmu se to opravdu podařilo. Jsem velice spokojená. Líbí se mi vlasy, líčení
i oblečení. Snad nikdo mě za posledních mnoho
a mnoho let neviděl v šatech a ještě k tomu tak
krásně upravenou. Jakmile pojedu do lázní a bude
vhodné počasí, ihned vyrazím v některém ze svých
nových modelů. “ (úsměv)
ƔƔSplnila naše PROMĚNA vaše očekávání?
„Jednoznačně. Jsem úplně jiná, něco takového jsem
si vždycky přála. Víte, velice si vážím toho, jak jsem se po ty dva dny měla a za to děkuji Večerníku. Všichni kolem mě skákali a obsluhovali mě, to se v tomto věku už moc
nestává. Vždycky jsem skákala kolem ostatních já a nyní konečně i někdo kolem mě.
(smích) Všechno bylo naprosto perfektní a promyšlené. Navíc kromě samotné změny
image, jsem se přiučila i spoustě novým věcem ať už v oblasti oblékání, česání, či líčení.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Od kamarádek jsem slyšela jen samou chválu, jedna známá mě dokonce ani nepoznala. (smích) Všichni mi říkali, že jsem úplně jiná, taková velká dáma. Dcera byla z mého
nového vzhledu překvapená, nikdy jsem totiž neměla takto na krátko ostříhané vlasy,
ale říkala, že mi to moc sluší. Co týče oblečení, tak v šatech mě nikdo nikdy neviděl, tak
to byla taková premiéra.“
ƔƔPřihlásila byste se do PROMĚN Večerníku znovu?
„Určitě ano. Nejdříve jsem se sice trochu obávala, že jsem ty dva dny, po které akce
probíhala, skoro ani nespala. Představovala jsem si, co se mnou asi tak uděláte?
A vidím, že jsem se neměla čeho bát, výsledek je úžasný. Budu na všechno strašně ráda vzpomínat. Setkala jsem se s velice příjemnými a hodnými lidmi, kteří
o mě důkladně pečovali po všech stránkách. Za to jim patří velké díky. Čtenářky, vidíte,
že i v mém věku se dá ledasco zlepšit. Pevně doufám, že jsem byla inspirací pro další
z vás.“ (úsměv)

.20(17Éì3$7521.<
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„Paní Ludmila Dohnalová za pár dnů oslaví
sedmdesát let a tak pro ni byla Proměna i takovým milým dárečkem k narozeninám. Naše
čtenářka na tento věk rozhodně nevypadá.
Je to velice příjemná, aktivní a společenská
dáma, která si umí užívat života. Ve svých
´letech´ zvládá tolik aktivit, kolik nemají ani
mladí lidé. Za to jí bezesporu patří velký obdiv.
Cílem naší třetí PROMĚNY bylo, aby se
z paní Ludmily stala nádherná a elegantní
dáma, za kterou se nejeden muž otočí.
A pánové, až naši třetí finalistku potkáte
v pátek večer na tancovačce v Národním
domě, neváhejte ji vyzvat k tanci. Prozradila

vizitka

ˇ
ˇ MADERKA
ONDREJ

mi totiž, že tam sice muži chodí, ale většina
z nich jen posedává a netančí, což je velká
škoda. Věřím ale, že nyní, jakmile se objeví
paní Dohnalová v ´Národě´, bude mít tolik
zájemců o tanec, že se ani nezastaví! (úsměv)
Nová image naší čtenářce velice sluší a dodala
této dámě šmrnc. Myslím, že můj cíl byl
perfektně naplněn, ale největší odměnou pro
mě a náš tým je to, jak moc byla paní Ludmila se změnou image spokojená. Naše třetí
PROMĚNA se podařila opět na výbornou.
Čtenářka a celý náš tým jsme si oba dva dny
moc užili a těšíme se na další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová

HLASTE SE!

✓ narodil se 1. května 1992 v Prostějově
✓ post: obránce
✓ dosavadní kariéra: LeRK Prostějov, Sigma Olomouc, 1.FC Slovácko, MFK Vyškov
✓ největší úspěchy: vítěz české ligy v mladším dorostu, člen širšího
reprezentačního kádru do 16 let
✓ zajímavost: na více než půldruhého roku přerušil fotbalovou kariéru
a vydal se pracovně do Kanady

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

15052910560

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

15061210603

KELTSKÁ NOC, o.s.

otázky pro ženu,
co se změnila...

Staòte se finalistkou prázdninové PROMÌNY

15012210020

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte
a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 20. července, následně budeme vybírat
další z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Pátek 24. července 2015 od 16.00 hod.
QUANTI MINORIS (CZ) / HAPPY TO MEET (CZ) / VINTAGE WINE (CZ) / TRADISH (DK) / TOM SOMR (Irish Morning) (CZ)
CELTICA PIPES ROCK (AUT) / DÉMÁIRT (irské tance) (CZ) / HAKKA MUGGIES (CZ)

Sobota 25. července 2015 od 11.30 hod.

JAM SESSION / KELT GRASS BAND (CZ) / POITÍN (CZ) / SCOTTISH LIVING HISTORY (CZ) / THE REBEL PIPERS (CZ) / PERCIVAL (PL) / DAOINE CEILTE (CZ)
IRISH ROSE (SK) / ERIKA BÁBKOVÁ (seminář keltské čarodějky) / SEAMRÓG (výuka irských tanců) (CZ) / SELFISH MURPHY (HU-RO) / BRAN (CZ)
SEAMRÓG (irské tance) (CZ) / SLIOTAR (IRELAND) / AKÁDA A MEČE BLESKY (půlnoční ohňové show) (CZ) / DICK O’BRASS (CZ)
Změna programu vyhrazena.

Vstupenky

Vstupenky v síti
včetně všech cestovních kanceláří ČEDOK a FIRO TOUR, www.ticketstream.cz, tel.224 263 049, e-mail: info@ticketstream.cz.
, které si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova. Regionální předprodeje: OFFICE SYSTEM, Prostějov, Žižkovo nám. č. 11 / Gama Expert, Prostějov, Vrahovická č. 41b
OFFICE SYSTEM, Olomouc, Sokolská č. 22 / W-copy, Olomouc, Masarykova č. 8

VENDI ON-LINE
Statutární město

Prostějov

www.prostejov.eu

Vítězové soutěže tabel přenechali

výhru DĚTEM Z PLUMLOVA
PROSTĚJOV V průběhu celého
května probíhala v tištěném vydání a internetových stránkách
www.vecernikpv.cz
velká
soutěž O nejoriginálnější tablo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Z největší přízně hlasujících se
těšila oktáva B z Gymnázia Jiřího
Wolkera se svým poetickým tablem
utkaným z fantazie a křídových
barev.
Jednou ze tří cen pro vítěznou
třídu naší soutěže byl výlet na hrad
Šternberk. Studenti oktávy B dlouho
váhali, zda na něj vyrazí sami nebo
poukaz někomu věnují jako dárek.

„Na výlet bychom jeli rádi. Ale ukázalo se, že po maturitě se už nebudeme
schopni sejít v dostatečném počtu.
A tak jsme se rozhodli, že cenu
předáme někomu jinému,“ vysvětlila
Tereza Chalánková z oktávy B. Poukaz
na dopravu a vstup na hrad Šternberk
z Prostějova pro třicet lidí pak přímo
v Dětském domově Plumlov předaly
dvě zástupkyně oktávy B. „Z výletu
budou mít děti určitě radost. Vyrazit
bychom společně měli někdy v druhé
polovině července,“ konstatoval vedoucí vychovatel Petr Antoníček.
Z výletu vám Večerník opět přinese
tradiční reportáž.
(mls)
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28 infoservis
Konstelace hvězd Prostějova
Tak co s létem, milí Prostějované? No, co by, začněte si užívat, přestaňte
se trápit a honem s dětmi na dovolenou. Nevyvracejte oči sloup při pohledu na oblohu, nějakou tu kapku snad snesete. Ostatně, co takhle romantiku pod stanem?

INFORMUJE
Setkání manažerù a podnikatelù s pøedstaviteli mìsta Prostìjova
- nové výzvy v OP PIK

BERANI - 20.3. až 18.4. Zakládáte
si na tom, že vás nikdo neoblafne. Jenomže zanedlouho se stanete obětí
velmi promyšlené lsti, možná dokonce podvodu. Budete se mlátit do čela,
jak jste tak lehkomyslně mohli naletět.
Nu, co už teď...
BÝCI - 19.4. AŽ 19.5. Nepodceňujte své konkurenty a už vůbec ne
nepřátele. Lehce se v těchto dnech
můžete dostat do presu tím, že na vás
bude pořádán hon. Objeví se hned
několik lidí, kteří vás budou chtít poškodit. Bránit se ale umíte.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Vaše snaha být aktivní bude hodně otupena,
tento týden rozhodně nebudete ve
formě. Jediné, do čeho se můžete pustit bez obav je domácí úklid, v tomto
směru nelze rozhodně nic zkazit. Ať
vám ale někdo pomůže!
RACI - 20.6. až 21.7. Poměrně
hodně vás může otrávit běhání po
úřadech, ztratíte tím spoustu času. Na
druhé straně byste už konečně mohli
dohnat veškeré resty, abyste měli klid
na duši. Ve volném čase nepohrdněte
pohybem na čerstvém vzduchu

LVI - 22.7. až 21.8. Stále můžete narážet na neprostupnou zeď, co se týká
vašich návrhů v zaměstnání. Nápady
máte dobré, chtělo by to ovšem při
jejich prosazování nalézt spojence,
který by vás podpořil. Víte ale, že ho
máte těsně vedle sebe?
PANNY - 22.8. až 21.9. Vy raději
vůbec nevylézejte z domu, na vaši
špatnou náladu nebude nikdo zvědavý. Pokud si ji budete chtít zlepšit,
udobřete si kamarády, které jste v minulých dnech pořádně naštvali. Čekají na vaši omluvu. .
VÁHY - 22.9. až 21.10. Tak trochu
jste zlenivěli, což se negativně odráží
na vaší nadváze a nechuti sportovat.
Dělejte, jak myslíte, ale pak si nestěžujte. Uprostřed týdne dostanete
lákavou nabídku na změnu zaměstnání. Uvažujte o ní.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Do zpěvu
vám sice nyní nebude, to ale neznamená, že byste se měli nějak omezovat v mimopracovních aktivitách.
Rozhodně se nevyhýbejte společenským akcím, kamarádi vás na nich
mohou dostat z letargie.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Při procházkách přírodou budete ve svém
živlu, musíte ale přemluvit partnera,
aby chodil s vámi. Společně byste
měli pak navštívit i rodiče každého
z vás, kteří se už drahnou dobu dožadují vaší přítomnosti.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Vy se rozhodně máte na co těšit, tento týden si polepšíte jak po finanční
stránce, tak i společenské. Jenom
v práci to nebude klapat podle vašich
představ, což se vzhledem k atmosféře ani nedalo předpokládat.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Máte kolem sebe dostatek lidí, kteří to s vámi
myslí dobře. Nevymlouvejte se tedy
na to, že vám nikdo nerozumí a všichni vám hází klacky pod nohy. Před víkendem si prohlédněte svoji výbavu
na dovolenou, něco v ní chybí.
RYBY - 19.2. až 19.3. Nezvyšujte
zbytečně hlas, to ničemu neprospěje. Pokud se naučíte řešit problémy
a spory s kolegy v naprostém klidu,
stanete se jednoznačným vítězem.
Během víkendu určitě nezůstávejte
doma, unudili byste se k zbláznění.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: KÁVA A ČAJ
J

Roca standard 250g

54,90

-

56,50

64,90

43,90

-

Jihlavanka espresso
250g

74,90

-

74,90

-

109,90

-

Nescafe klasik 200g

189,00

169,00

189,90

169,90

99,90

99,90

Velvet 200g

159,90

189,90

189,90

189,00

99,90

125,00

Lipton 40g

49,90

32,90
(37,5g)

49,90

44,90

49,90

32,90 (50g)

Pickwick ovocné
46g

45,90

39,90

26,90

45,90

29,90

-

Naše RESUMÉ

Velice oblíbeným nápojem mezi obyvatelstvem je káva, a to na všemožné
způsoby. Jsou tací, kteří bez ranního šálku ani nenastartují. A když už ne
kávu, tak si dáme čaj. Nejlevnější Roca standard a Velvet koupíte v Tesku,
pro expresso od Jihlavanky se vyplatí zajít do Albertu či Billy, Nescafé klasik pak vemte v Tesku či Penny marketu, z čajů pak pro Lipton zajděte do
Lidlu a ovocný Pickwick do Billy.
Ať vám lahodí!
Průzkum proveden ve středu 24. června 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 29. 6. DO 5. 7. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 hodin. V pátek je z provozních důvodů
zavřeno. Viditelné jsou sluneční skvrny, protuberance, filamenty… Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek od 22:30 hodin. V pátek je z provozních
důvodů zavřeno. V pozorovatelně probíhají stavební práce, a proto nabízíme pozorování vesmírných objektů
pouze přenosnými dalekohledy. Měsíc se blíží do úplňku a tak přináší zajímavé pohledy na krátery a mnohé další
podrobnosti na povrchu. Oblohu také zdobí planeta Saturn opásaná překrásnými prstenci. Vstupné 20 Kč.
V úterý je hvězdárna zavřená, nicméně večer nad západním obzorem lze očima spatřit těsné přiblížení planet
Venuše a Jupitera.
Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech
pozorování.
ASTRONOMICKÁ NOC V MUZEU
Tentokrát budou tématem astronomické hrátky. Na programu bude povídání o všem možném i nemožném z oblasti astrologie, hvězd a samozřejmě pozorování noční oblohy.
Termín: čtvrtek 2. července od 19:00 hodin do pátku 3. července 2015 (děti vyzvednout do 9:00 hodin)

Blokové čištění v Prostějově
úterý 30. června: Dobrovského (Tylova- Brněnská) * Dobrovského vnitroblok * Libušinka * Libušinka vnitroblok
* Tetín * Tylova * Tylova vnitroblok * Brněnská (SSOK) včetně kruh objezdu + parkoviště býv. Linduška
středa 1. července: Letecká (Joštovo nám. - VÚ) * Letecká ( k Mechanice) * Letecká cyklostezka směr Bedihošť
* Dolní (přejezd - Kojetínská) * Kralická (Dolní - Průmyslová) * Kojetínská - chodník * Kralická (chodník vpravo
i vlevo od Kojetínské) * Kralická po hr.města cyklostezka * Kralická po hr.města * Kralická - Kojetínská - spojka
U Spalovny * U Spalovny
čtvrtek 2. července: Za Drahou * Průmyslová * Průmyslová zóna B * Rovná * Rovná cyklostezka * Rovná slepé
rameno * Rovná slepé rameno cyklostezka

Okresní hospodářská komora ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Statutárním městem Prostějovem
pořádají Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova. Tématem setkání jsou „Informace o plánovaných investičních akcích ve městě“ a „Aktuální dotační možnosti - nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)“. Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. července 2015
od 8:00 do 13:00 hodin v Národním domě Prostějov v přednáškovém sále a je pro všechny zájemce ZDARMA.
Cílem setkání je seznámit účastníky s aktuálním děním v Prostějově, zejména s plánovanými investičními akcemi. Účelem prezentace regionální kanceláře CzechInvest je podrobně seznámit žadatele s programy podpory v
novém OP PIK (Potenciál, Inovace, Spolupráce, Nemovitosti, Úspory energie, Partnerství znalostního transferu,
Školicí střediska, Marketing, ICT a sdílené služby, Technologie pro mikropodniky). Po skončení setkání budou
probíhat dle zájmu individuální konzultace s regionálními manažery agentury CzechInvest.
Na seminář je nutné se registrovat na OHK: ohkpv@ohkpv.cz, tel.č. 582 332 489
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově
Semináø k novým programùm OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
se koná 2. èervence v Prostìjovì

Okresní hospodářská komora ve spolupráci s agenturou CzechInvest pořádají seminář s názvem „Aktuální dotační možnosti-nové výzvy v Operačním program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.“ Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. července 2015 od 9:00 hodin v přednáškovém sálu Národního domu Prostějov.
Cílem semináře je podrobně seznámit žadatele s programy podpory v novém OP PIK (Potenciál, Inovace, Spolupráce, Nemovitosti, Úspory energie, Partnerství znalostního transferu, Školicí střediska, Marketing, ICT a sdílené služby, Technologie pro mikropodniky). Po skončení budou probíhat dle zájmu individuální konzultace.
Na seminář je nutné se registrovat na OHK: ohkpv@ohkpv.cz, tel.č. 582 332 489
Helena Chalánková ředitelka OHK v Prostějově
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně doplňovány na webové stránky www.ohkpv.cz.

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: Kostelec na Hané
Dne: 13. 7. 2015 od 7:00 do
17:00 hodin. Vypnutá oblast:
ul. Rynk od č. 1 (424) po č. 125,
Jakubské nám. 1, 12 (97), 3 (ZŠ),
138 (MěÚ), Za humny č. 902,

oboustranně ul. Tyršova
od č. 16 (305) a 25 (243) po č. 28 a
nákupní středisko č. 795 vč. restaurace č. 782, garáž Bezručova 1029,
Jiráskova č. 82.
Obec: Stařechovice
Dne: 13. 7. 2015 od 7:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně od č. 49 po konec obce
vč. AGROS Haná – váha a dále od
č. 83 po č. 121.

CHCETE LÍSTEK ZADARMO NA...

Obec: Prostějov
Dne: 13. 7. 2015 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
fa. GALVA s.r.o.
Obec: Služín
Dne: 14. 7. 2015 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně od č. 25 po konec obce
s č. 80, 49 a 75 vč. odběrů na parc.č.
K/21 a K/23.
E. ON Česká republika, s.r.o.

ROCK
MEMORY OF??

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 nářez ROCK MEMORY OF. Koncert hned několika kapel se uskuteční již tuto SOBOTU 11.
ČERVENCE 2015 na pláži U Vrbiček plumlovské přehrady. V případě nepříznivého počasí bude akce
přesunuta do Společenského domu v Prostějově. A díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Naše dnešní soutěž probíhá od pondělí 29. června do čtvrtku 2. července, 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:
POKOLIKÁTÉ V ŘADĚ SE KONÁ TATO VZPOMÍNKA NA ROCKOVÉ LEGENDY?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ROCK MEMORY OF“. 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 2. ČERVENCE, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců zveřejníme
v příštím vydání Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny přímo v redakci.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KELTSKOU NOC!

O

ARM

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 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...
V prvním dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že mezinárodní festival na plumlovském žraloku napíše letos již svůj
ČTRNÁCTÝ ROČNÍK. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na tuto akci natolik zaujal, až se v losovacím osudí sešlo hned
259 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou trojici: Josef ZAJÍČEK, Ohrozim 5 * Zbyněk HOŠŤÁLEK, Stroupežnického 17,
Prostějov * Martin VÍTEK, Jaselská 1613, Prostějov
Vstupenky budou připraveny od 7. července v redakci.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KDE VZNIKLA SKUPINA SLIOTAR?
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.
LEVNĚJI A AŽ DO SCHRÁNKY!
Jak jednoduché... stačí kliknout na

www.vecernikpv.cz/predplatne

POUZE ZA 850 Kč

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

sport
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BASKETBALISTKA NEUBAUEROVÁ
PŘESTOUPILA DO BRNA
Odchovankyně Prostějova má namířeno do první ligy
Jiří Možný

BRNO, PROSTĚJOV Šanci zahrát si první ligu žen a výhledově i nejvyšší domácí soutěž Ženskou
basketbalovou ligu dostala v uplynulých dnech česká reprezentantka do osmnácti let a velký
talent z Hané Adéla Neubauerová. Dosavadní členka TJ OP Prostějov, jemuž před rokem pomohla do juniorské extraligy i k účasti kadetek ve Final Four, totiž přestoupila do SŠMH Brno.
„Měla bych hrát juniorskou extraligu a první ligu žen. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejlepších klubů v republice, budu mít možnost
se herně zdokonalit, poznat jiný systém tréninků a přípravy. Přestup jsem zvažovala již v loňském roce, to jsem však ještě nebyla úplně rozhodnuta. Teď ale nastal ten pravý čas posunout se dál. Do Brna se těším, bude to sice velká změna, ale beru to
Pokračování na
jako výzvu zkusit něco nového,“ pohovořila o svém odchodu loňská vicemistryně Evropy do šestnácti let,
straně 38
která letos usiluje o nominaci na kontinentální šampionát věkové kategorie U18.

➢

Foto: www.tjopprostejov.cz

GLOSA
GL
LOS VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

GÓLY, CO ROZHODNOU O VŠEM
Trenéři to nemají rádi. „Nedá se říci, že jsme si postup prohráli právě
tehdy...,“ slyší většinou novináři při dotazu na konkrétní propadák či smolný okamžik. Jenže osudové okamžiky odpradávna svádí svojí mystikou.
Nedávno si to zakusili prostějovští starší dorostenci. Jarní spanilou jízdou
doháněli vedoucí Kroměříž, ale nakonec nedohnali. V jejich případě byly
kritické okamžiky dokonce dva. Prvním smolná porážka doma s Líšní,
kdy rozhodující byla některá z neproměněných tutovek či náhodná trefa
soupeře, nebo remíza v Třinci, kdy domácí vyrovnali až v nastaveném čase
a k vítězství chyběly doslova sekundy.
A teď čerstvě jediný gól připravil o postup do semifinále domácího
šampionátu, ba dokonce na olympijské hry fotbalisty do jedenadvaceti let.
Byl to opravdu Sistův vítězný gól v prvním duelu s Dánskem po Zmrhalově
minele? Statistiky tomu nasvědčují, jenže stejně tak dobře to mohla být
kterákoli z neproměněných šancí. Kdo ví, který okamžik byl onen osudný?
Buď jak buď, lvíčata si hned v prvním zápase pokazila postupové ambice
přílišnou pasivitou po přestávce. Málo naplat, vše podstatné se odehrává
v hlavách. Ty většinou pokazí nohám jejich sebelepší technické finesy.

Na odchodu z Určic jsou hlavní opory
URČICE, PROSTĚJOV Brankář
Miroslav Nejezchleb, obránci Ivo
Zbožínek s Michalem Skopalíkem,
záložníci Martin Svozil s Dominikem Bokůvkou a útočník Tomáš
Los. U celé této šestice je pravděpodobné, že před novou sezonou
opustí určický kádr. Pouze jako
hostující hráči pak na jaře oblékali určický dres Milan Piták, Lukáš
Koláček, Marek Hloch, Lukáš Zelina, Lubomír Machynek, David
Pekař, Vít Kopečný, Petr Haluza.
Nejdále je ve svém rozhodnutí osmatřicetiletý Zbožínek, jenž již před
časem avizoval, že jaro bude pravděpodobně jako poslední půlsezonou
v aktivní kariéře. A na tomto svém stanovisko zatím nehodlá nic měnit.
U ostatních se teprve jedná. V případě
čerstvého třicátníka Svozila to aktuálně
vypadá nejvíce na rakouské angažmá,

o šest let mladší Bokůvka si zatím vzal
čas na rozmyšlenou a po dovolené se
rozhodne. A směrem do nižší domácí
soutěže má namířeno zbývající trio,
u všech to shodně vypadá na posílení
nováčka I.A třídy TJ Sigma Lutín. Právě
tady začínal Skopalík svou prvoligovou
kariéru a pochází odsud i Los, absolutním nováčkem v mužstvu by se tak stala
jen dlouholetý strážce určické brány.
„Jedinou jistotou zatím je, že končím
v Určicích a sháním si angažmá. Něco
mám rozjednané a vypadá to na Lutín.
Upřednostňuji práci i malé dojíždění, navíc jsem v klubu byl už dlouho
a všichni ze stávajícího kádru končí,“
potvrdil svůj odchod Nejezchleb.
Nyní tedy záleží na jednání mezi oddíly, pak přijde úplně nová zkušenost.
„Soutěž moc zmapovanou nemám,
v I.B třídě ale kluci vysoko vyhrávali.
Kvalitu tak mužstvo má již nyní a ne-

od 2. července najdete
provoz a pobočku
obchodního oddělení
v nových prostorách, ale na stejné adrese

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

MAJSTRŠTYK

věřím, že budeme hrát pouze o záchranu. Kdybychom navíc přišli všichni tři,
mohli bychom zvednout laťku a třeba
si ještě zahrajeme i krajský přebor,“
pousmál se šestadvacetiletý dlouhán.
Přímo na Určice pak bude vzpomínat
jen v tom nejlepším, prožil v nich sedm
převážně úspěšných let. „Mužský fotbal
jsem hrál zatím jen tam, zažil jsem tam
super časy. Krásně se na to vzpomíná
a nikdy nezapomenu, rád se budu vracet v roli diváka a přeji, ať se jim daří,“
vzkázal Miroslav Nejezchleb.
(jim)

Z výše uvedených
důvodů bude
VEČERNÍK ve
dnech 30. 6. a 1. 7.
UZAVŘEN

redakce
se rozšířila

rubriky
Večerníku

TURNAJE UŽ TOLIK NETÁHNOU

HOKEJKÁM SKUTEČNĚ ZACINKALO

LOUČÍ SE TRENÉRSKÉ LEGENDY

Není to tak dávno, co Krumsínský Haná Cup
praskal ve švech a s předstihem hlásil zaplněnou
šedesátimístnou kapacitu. Popularitě se těšila
i řada dalších letních turnajů v malé kopané,
které vyplňují o několika červencových víkendech přestávku mezi jednotlivými fotbalovými
ročníky. V posledních letech už to ale příliš
neplatí. Týmů se schází méně a méně, což
jednotliví pořadatelé hodně pociťují. Není to
však dáno nízkou kvalitou příprav a špatným
postaráním o hráče a jejich doprovod, ale
spíše postupnou ztrátou elánu, nedostatkem
volného času i potřeby oddechnout si jiným
stylem z řad samotných hráčů. Jak postupně
ubývá celků ve velkém fotbale, tak se přibývající
roky, zakládání rodin a konec s aktivní kariérou
projevuje i na těchto jednorázových akcích,
navíc přestávka mezi jednotlivými sezonami je
velice krátká a nejpozději v polovině července
startuje krátká příprava zpestřená několika
přáteláky. To se pak hodí i několik víkendů bez
míče.

Před několika týdny jsem tu v pár řádcích
zmiňoval začínající bitvy o světové tituly v inline hokeji a hokejbale, při nichž měl i Prostějov
své zástupce. A předpoklady i touhy po tom
dovézt si z Argentiny a Švýcarska medaile se
podařilo naplnit, na rozdíl od klasického ledního hokeje patří čeští reprezentanti v těchto
dvou spíše doplňkových sportech do absolutní
špičky. V inline hokeji stále ještě pořádají federace FIRS a IIHF odděleně své šampionáty,
v případě Mezinárodní federace kolečkových
sportů by ale šlo na rok 2015 vzpomínat jako
na mezinárodní mistrovství České republiky,
když právě Češi postupně ovládli kategorie
veteránů, juniorů, žen i mužů. A na tomto zlatém úspěchu se podílela i pětice hráčů více či
méně spojená s Prostějovem, hned kvarteto
hráčů tu totiž v minulosti hrálo lední hokej.
A zahanbit se nenechaly ani hokejbalistky, ty
vedené kapitánkou z Prostějova Michaelou
Rullovou dokráčely do historického finále proti Kanadě. Velká gratulace.

Po dvou letech na prostějovské střídačce
a předtím mnoha sezonách v Kostelci, Přerově,
znovu Prostějově a dalších klubech se minimálně
pro kratší pauzu rozhodl před několika týdny
Alois Jurík. A k již definitivnímu konci trenérské dráhy se odhodlal Josef Zedníček, jenž naposledy s Tomášem Černíčkem vedl mladší
prostějovský dorost. Pro oba shodně platí, že jim
pod rukama prošlo velké množství nejen místních házenkářů, jichž se ujali v mládežnické či
mužské kategorii. Každý z nich vyznával trochu
jiný styl, když Jurík si zakládal především na
pečlivé defenzivě a co nejmenším počtu inkasovaných branek, zatímco Zedníček alespoň
z mého pohledu preferoval spíše atraktivní
házenou s množstvím branek a přestřílením
soupeře. S oběma osobnostmi tohoto sportu
jsem měl možnost několik let spolupracovat
a byl to pro mě příjemně strávený čas. Ne vždy
se sice vyhrávalo a nálada tak nebyla jen veselá,
ale i v těchto chvílích bylo poznat, že se jedná
o velké odborníky.

sledujte aktuality také na našem webu > > > > > > > > > > www.vecernikpv.cz

Další sport v extralize?! Také dnes opět
musíme ocenit nohejbalisty TJ Sokol I
Prostějov, kteří na závěr základní části
1. ligy mužů zdolali doma Čakovice B
a díky tomu postoupili do play off.
DEBAKL
Bída na kurtech. Prostějovským
tenistům se zatím nedařilo na travnatém povrchu, nikdo z TK AGROFERT nepostoupil do závěrečných
kol turnajů. Snad to bude v začínajícím Wimbledonu lepší.
ČÍSLO VEČERNÍKU

12

Ještě tolik mužstev se může
o nadcházejícím víkendu zúčastnit Krumsínského Haná Cupu
2015 coby největšího turnaje
v malé kopané na Prostějovsku.
Hraje se už devatenáctý ročník
a přihlášeno je zatím jen osmadvacet družstev.
VÝROK VEČERNÍKU

„DOKONALE ZNÁ
ZDEJŠÍ PROSTŘEDÍ.“
Trenér Agelek Miroslav Čada
k návratu blokařky Steenbergen
KOMETA VEČERNÍKU

MICHAELA
RULLOVÁ

Prostějovská rodačka dovedla hokejbalovou reprezentaci
České republiky ke stříbru na
mistrovství světa žen 2015 ve
švýcarském Zugu.
Zuggu.
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Fotbal Extra - 2. díl
MSFL 2014/2015
- CELKOVÁ TABULKA

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

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

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

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

TABULKA PODZIM:

1. Olomouc B
16
2. Slovácko B
16
3.1.SK Prostějov 16
4. Zábřeh
16
5. Kroměříž
16
6. Vyškov
16
7. Uničov
16
8. Hlučín
16
9. Třebíč
16
10. Zlín B
16
11.Hulín
16
12.Orlová
16
13. 1 HFK Olomouc 16
14. Břeclav
16
15. Líšeň
16
16. Opava B
16

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

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

1
5
4
4
4
6
4
5
7
6
8
7
7
7
9
14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
10
8
7
7
8
7
6
7
6
6
6
4
6
5
1

3
2
5
6
5
2
5
6
2
4
3
3
8
1
4
1

1
3
2
2
3
5
3
3
6
5
6
6
3
8
6
13

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)

TABULKA JARO:

39:15
38:30
33:22
29:20
22:17
32:26
21:22
23:22
20:22
23:26
30:31
19:22
15:23
24:31
19:33
10:35

33
29
28
28
28
24
24
23
23
22
20
19
19
17
13
4

1. Olomouc B
14
2. Líšeň
14
3. Kroměříž
14
4. Hulín
14
5. Uničov
14
6. 1 SK Prostějov 14
7. Hlučín
14
8. Slovácko B
14
9. Zlín B
14
10. Orlová
14
11. Zábřeh
14
12. Břeclav
14
13. Vyškov
14
14.1.HFK Olomouc 14
15. Třebíč
14
16. Opava B
14

TABULKA DOMA:

1. Olomouc B
2. Slovácko B
3. Kroměříž
4.1.SK Prostějov
5. Zábřeh
6. Líšeň
7. Orlová
8. Hlučín
9. Hulín
10 Třebíč
11.Vyškov
12. Břeclav
13. Uničov
14. Zlín B
15.1HFK Olomouc
16. Opava B

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

10
7
7
7
6
6
7
6
6
4
4
3
3
3
2
1

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

3
2
2
3
2
3
5
5
5
4
5
7
8
8
8
12

38:12
33:20
28:19
24:18
32:20
24:15
23:23
25:17
26:19
21:22
10:13
16:29
15:22
14:31
7:25
14:45

31
26
26
25
24
23
23
21
21
18
17
13
12
12
10
4

TABULKA VENKU:

46:14
41:17
22:13
29:15
21:10
32:24
31:22
24:20
25:21
16:21
28:20
27:29
19:19
24:21
19:25
12:40

36
32
29
27
26
26
26
24
23
22
21
21
20
19
19
4

1. Olomouc B
15
2. Uničov
15
3. Kroměříž
15
4.1.SK Prostějov 15
5. Zlín B
15
6. Hulín
15
7. Hlučín
15
8. Zábřeh
15
9. Slovácko B
15
10. Vyškov
15
11. Líšeň
15
12.1.HFK Olomouc 15
13. Orlová
15
14.Třebíč
15
15. Břeclav
15
16. Opava B
15

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

4
4
4
3
6
4
1
4
3
3
7
3
5
2
6
1

3
3
4
5
3
5
7
6
7
8
6
9
8
10
8
13

31:13
34:23
28:23
28:22
25:24
29:28
22:25
18:23
22:30
19:28
20:29
10:29
9:22
11:26
13:31
12:40

28
28
25
24
24
22
22
19
18
15
13
12
11
11
9
4

Karty

Branky
v 1. SK Prostìjov:
Kroupa
Zelenka
Koudelka
Zatloukal
Fládr, Hirsch

19
7
6
5
4

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

54
50
75
64
64
51
29
59
56
54
49
46
40
58
53
39

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

Fládr Zdeněk
Kroupa Karel
Rus Aleš
Krejčíř Pavel
Hirsch Martin
Koudelka Jan
Sečkář Michal
Sus Martin
Zatloukal Tomáš
Hloch Pavel
Pančochář Josef
Machálek Milan
Sikora Patrik
Soušek Martin
Šteigl Jan
Zelenka Lukáš

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

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Návštìvnost
podzim

MSFL:
Pohár ČP:
celkem:
průměr / zápas:
průměr MSFL:

3000
1340
4340
482
375

jaro

celkem

2540 5540
2540 6880
363 430
363 370

Hráèi s nejvíce žlutými kartami:
FC Fastav Zlín B
Líšeň
Opava B
Uničov
Hulín
Kroměříž
Zábřeh

Koller Martin
Matoušek Martin
Galvas Pavel
Juřátek Radoslav
Vyskočil Michal
Strašák Tomáš
Pospíšil Tomáš

Poøadí støelcù
v MSFL:
1. Kroupa Karel
2. Hanus Martin
3. Krč Aleš
4. Čtvrtníček Josef
5. Neubert Martin
6. Šumbera Šimon
7. Rolinc Jakub
7. Ševčík Adam
9. Dvořáček Michal
9. Šrom Michal

Prostějov 19
Hlučín
18
Uničov
17
Líšeň
16
Kroměříž 15
Líšeň
12
Sigma B
11
Sigma B
11
Hulín
10
Hulín
10

14
12
11
11
10
10
10

Bilance výher
a poèet
vstøelených gólù:
Výsledky
Výhra domácí 105
Remízy
60
Výhra hosté
75
Góly

44 %
25 %
31 %

Celkem Průměr na zápas

Vstřelených gólů747
Gólů domácí 416
Gólů hosté
331

3.11
1.73
1.38

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz
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P rostìjovské Eskáèko ve tøetí sezónì opìt BRONZOVÉ
Texty: Tomáš Kaláb, foto: Josef Popelka

aneb ohlédnutí za sezónou v MSFL 2014/2015

Do třetice všeho dobrého „Sezónu hodnotíme pozitivně, přestože rezerv jsme si vědomi,“
třetí místo pro Prostějov říká generální sportovní manažer a trenér „A“-týmu František Jura
Ty trojky se v aktuálním bilancování objevují všude - třetí liga, třetí ročník, třetí místo. Jen k němu prostějovský Shodný počet dosažených bodů Do zhuštěné obrany se vždy špatně pochopitelně jednáme o případných
tým dospěl jiným způsobem. Minule výtahem nahoru až skoro na vrchol a poté trochu uspokojení. Tentokrát i totožné umístění jako v minulé tvoří. To zažívají i naši soupeři, pokud posilách v návaznosti na výsledek jedspíše postupným sklouznutím po žebříku a tím, že soused o příčku níž se na poslední chvíli už výš nevydrápal. sezóně opravňuje ke kladnému zvolíme takovou taktiku.“
nání se Zbrojovkou Brno, odkud u nás
●●
Jakým
způsobem
se
s
takovou
Buď jak buď, pro „eskáčko“ je trojková mystika velmi slušným počinem.
budou pokračovat jak Sus, tak Kroupa.
hodnocení celkového výsledku
situací vypořádat?
A to se na počátku zimní přípravy poprvé otevřeně hovořilo v šatně o útoku na první místo. Jenže než příprava
Jinak hledáme jak zkušenost ve vyšších
„A“ mužstva třetiligových fotba„Na trénincích s trochou nadsázky ne- soutěžích, tak talenty v těch nižších.“
skončila, bylo realizačnímu týmu jasné, že rozsáhlá marodka postihla tým v nejméně vhodnou chvíli. Už druhé
jarní kolo totiž přineslo zásadní konfrontaci s lídrem tabulky, přitom sestava na hřišti byla dosti improvizo- listů 1.SK Prostějov. Deklarovaný děláme nic jiného, než otáčení hry do ●● Vraťme se ještě k minulé sezóně.
vaná. I tak ale nebyla horší svého soupeře a s rezervou Sigmy bojovala statečně. Nebýt nešťastné Faltovy střely, cíl bojovat na čele moravskoslez- volného prostoru, roztažení hřiště, vy- Na jaře bylo kouzlo dvojice Zelenka –
hodně nenápadné, ale o to přesnější, mohla dělba bodů znamenat přece jen větší a delší zápletku. Jenže v tomto ské části třetí nejvyšší soutěže užití křídelních prostorů. Bohužel se Kroupa jakoby odčarováno. Čím to?
se daří plnit pravidelně. Přesto nám příliš nedaří tyto prvky přenášet „Soupeři se samozřejmě na bránění
případě už bylo jasné, že první místo ulétlo do nedosažitelných výšin.
Přes vydařený zápas v Kunovicích, kdy rezerva Slovácka utrpěla domácí porážku 2:3, padl na Prostějov první všichni ve třetí sezóně působení do herní praxe, což je i pro mě obtížně obou zaměřili... Je to ale někdy takové
zvláštní. Z několika stran jsem slyšel,
útlum. Domácí remíza s Hulínem nepatřila k výstavním představením a vše vyvrcholilo velmi nepodařeným cítili, že v zimě byly ambice týmu vysvětlitelné.“
zápasem v Orlové. Záchranou se jevilo domácí měření sil s tehdy ještě na špici okounějícím Zábřehem, pro nějž přece jen trochu vyšší. Na celko- ●● Zohledňujete tyto skutečnosti ve že Zelenka už výkonnostně na třetí
porážka 3:0 byla jedním z tónů labutí písně v MSFL.
vé hodnocení se Večerník ptal výběru partnerů pro letní přípravu? ligu nemá. Přitom ale na něj soupeři
Modrobílí se v tomto utkání ale „chytli“ a stejně tak se dařilo i ve Zlíně. V té době na počátku května se celkové generálního sportovního ma- „Jen do určité míry. Hrát pouze s di- neváhají uplatňovat osobní obranu.
vizními celky se úplně neosvědčuje, (úsměv) S Kroupou je to stran těsného
druhé místo jevilo velice reálně. Jenže pak přišla šňůra čtyř(!) remíz. Z toho tři v domácím prostředí a proti
nažera klubu a hlavního trenéra protože zvlášť v přípravných utkáních bránění obdobné.“
soupeřům, které bylo možné pokládat za ty hratelné. Jenomže – Vyškov „nechtěl hrát“ a proti mužstvu produkuse hráči obtížně motivují. Proto jsme ●● Prohlášení ze soupeřových tájícímu antifotbal si zuby vylámaly i slovutnější mančafty. Líšeň se na jaře náramně zlepšila, jenže tam zase obě týmu mužů Františka Jury.
obrany pořádaly nezávisle na sobě den otevřených dveří. Bezbranková remíza v Uničově vypadá poněkud jinak ●● První reakce po skončení sezó- divizního soupeře zvolili až na závě- borů bývají různá, důležité je dění
ny byly pozitivní. Přesto ale během rečnou generálku, s dalším se pak po- na hřišti...
ve světle konečného umístění tohoto celku na pátém místě.
A pak přišla asi ta největší herda do
zad. Ztratit pohodové vítězství v po- uplynulého ročníku vše ideální ne- tkáme týden předtím v rámci prvního „Máte pravdu, někdy se až nestačím
divit. Třeba nedávno jsme po utkání
kola Poháru FAČR.“
slední desetiminutovce s týmem, jakým na jaře byla Třebíč, to už oprav- bylo...
du vyžaduje odolné trávicí ústrojí.
V Kroměříži předvedli Jurovi svěřen- „Nikdy není nic ideální. Přesto si ●●Přípravu začínáte ale pěkně zostra... v Kroměříži slyšeli, jak soupeř pečliKOMENTÁØ potřebné koncovky, a i třetí místo troufnu zopakovat, že současnou éru „To byl záměr. Letní příprava je krátká vě rozebíral naši hru a stanovil proti
ci sice sympatický výkon, ovšem bez
začalo být vzdalující se chimérou.
Přes jednoznačné skóre z posledních prostějovského fotbalu plně docení a hráči na ni musí přijít dobře připra- našim hráčům odpovídající taktiku.
dvou utkání 8:0 už obhajoba pomyslného bronzu nebyla v prostějovských rukou, rozhodl až úplně poslední hvizd až budoucnost. Druhé místo v divizi, veni. Proto jsme zvolili kvalitní sou- Přitom my jsme vzhledem k zdravottřikrát za sebou bronzová pozice ve peře ze špičky třetí ligy a druholigo- ním potížím hráčů ještě hodinu před
sudího celého ročníku v Líšni, kde Slovácko „B“ neproměnilo svůj „mečbol“.
Kde hledat příčiny jarního trápení? Především to byla už několikrát zmiňovaná a rozebíraná marodka, která třetí lize svědčí o stabilitě výkonů na- vého či dokonce čerstvě prvoligového utkáním nevěděli, v jaké přesně sestajistě zasáhla do sehraného ústrojí týmu. Oproti podzimu se nedařilo i některým stěžejním hráčům, Kroupa se šeho klubu. Nejsme však samozřejmě soupeře, abychom hráče motivovali vě vyběhneme na hřiště. To pak jen
střelecky chytil až uprostřed sezóny, Koudelka v jejím závěru. Na druhou stranu se ukázalo, že tým není nutně spokojeni s výsledky v domácích utká- k poctivé individuální přípravě v po- nevěřícně kroutíte hlavou.“ (úsměv)
sledních dvou týdnech před startem ●● Jarní část byla netradiční tím,
postaven na jedincích a nedaří-li se zrovna jednomu, zastoupí ho další. To je mimořádně cenné zjištění do bu- ních, zejména pak v jarní části.“
●● Čím si tyto herní výpadky vy- samotné společné přípravy.“
že jeho podstatnou část odchytal
doucna.
●● S kým počítáte do letní přípravy druhý brankář Kofroň. Jak jste byl
Jestliže jsme ale při rekapitulaci minulého ročníku přemítali nad nevyzpytatelností nadcházející sezóny, kdy světlujete?
s jeho výkony spokojen?
kádr opustilo několik zkušených borců patřících do skupiny tahounů, kteří prostějovský fotbal vytáhli na vý- „Musíme vzít v úvahu, s jakými týmy navíc?
sluní třetí ligy, můžeme teď s úlevou konstatovat, že ani tým postavený na domácích odchovancích se v tvrdé jsme na jaře doma hráli. Pokud to byla „Momentálně jsou jistí naši hráči na- „Máte pravdu, že nastala situace, s kterou
konkurenci neztratil. A to přesto, že jsme si všichni dobře vědomi zásadního významu angažmá Kroupy, bez rezerva Sigmy nebo Zábřeh, předvá- stupující za divizní Určice, tedy obrán- jsme v takovém rozsahu nepočítali. Bureš
děli jsme kvalitní fotbal bez ohledu ce Marek Hloch a záložník Tomáš odchytal pouze první a poslední dvě kola,
něhož by obhajoba třetí příčky nebyla možná.
Pokud bychom chtěli spekulovat o postupových ambicích, pak z tohoto pohledu se složení třetí ligy stává sezónu na konečný výsledek. Problém nastal Novák, pokud bude samozřejmě zdra- mezitím jej dobře zastoupil Kofroň. Předod sezóny příznivější. Před třemi lety byly zřejmé ambice Třince a Frýdku-Místku, jejichž kvality se potvrdily u papírově slabších soupeřů, kteří při- votně v pořádku, protože tohoto hráče vedl se ve velmi solidním světle, nemohu
setrváním o soutěž výš. Mezitím sestoupila Opava, která toužila po návratu do druhé ligy, což se jí také podaři- jeli do Prostějova odbránit výsledek. zranění opravdu pronásledují. Jinak říci, že by nějaký obdržený gól šel vylolo. Jelikož už dvě sezóny po sobě sestupují z FNL pouze české týmy, byla
už uplynulá sezóna bez zřejmého favorita, byť rezerva Sigmy dlouhodobě
obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
prokazovala svou kvalitu.
Po postupu tohoto týmu nahoru a neslavném konci Zábřehu i Orlové se čistě teoreticky řečeno situace na špici ještě víc pročistila. Z favoritů zbývá Kroměříž, rezerva
Slovácka a vždy dobře připravený Hlučín. Ambiciózní trenér Balcárek bude chtít
jistě do nejvyšších pater místo Zábřehu vytáhnout svůj nový klub, Uničov.
To není v žádném případě důvod k podcenění soupeřů a podlehnutí pocitu,
že teď už to půjde „samo“. To by byla zřejmá cesta do pekel. Ale při udržení
herní kvality, dobrého zdravotního stavu hráčů a jejich individuální formy
a v neposlední řadě motivace by v nadcházejícím ročníku měla být příhodná
konstelace k tomu posunout se konečně z toho třetího místa ještě o nějaký
ten stupínek výš...

„V každé věkové kategorii máme vysoce kvalitní jedince,“
dívá se do budoucnosti předseda klubu PETR LANGR
Třikrát po sobě třetí ve třetí lize.
To je hlavní ukazatel úspěšnosti
prostějovského fotbalu posledních let. Zásadní zásluhu na tom
má klubové vedení, které dokáže
vytvořit trenérům, hráčům
i mladým fotbalovým nadějím
kvalitní podmínky pro individuální rozvoj. První ovoce sklízel letos tým starších dorostenců,
který dosáhl nejlepšího výsledku
v novodobé historii a zásobuje
talenty „A“ tým. Z tohoto pohledu tedy nemá předseda klubu
Petr Langr o budoucnost obavy.
●● Dá se říci o umístění do třetice
všeho dobrého?
„Uplynulá sezóna se svým průběhem
odlišovala od té předcházející. Tentokrát
byl podzim vydařenější a očekávání pro
jarní část byla na základě toho možná
o něco vyšší. Už od druhého kola

bylo zřejmé, že o nejvyšší metu bojovat nebudeme, po sérii nevydařených
domácích zápasů jsme rádi za obhajobu
třetího místa, což lze z dlouhodobého hlediska považovat za úspěch.“
●● Proč se doma podle vašeho názoru
tolik nedaří?
„Tým se vzhledem k předchozím
ročníkům výrazně omladil. Odešli zkušení,
nejen tuzemskou ligou ostřílení hráči,
většinu kádru tvoří místní odchovanci.
K tomu patří postupné sbírání zkušeností
nejen na samotné hrací ploše, ale také po
psychologické stránce. Výkyvy se nevyhýbají ani renomovaným týmům. Jde pak
jen o to, jak rychle se mužstvo dá dohromady, když se mu herně nedaří.“
●● Doba není pro financování sportu
lehká, jak je na tom váš klub?
„Na poradě trenérů jsme zdůrazňovali,
že je potřeba si stávajících podmínek
vážit a nebrat je jako samozřejmost,
protože situace opravdu není lehká. Ještě
v první polovině června jsme pracovali na

naplnění podzimního rozpočtu pro novou sezónu. Teď můžeme bez obav říci,
že finančně je do konce roku klub zajištěn.
O to víc si pochopitelně vážíme stabilních
partnerů včetně prostějovského magistrátu a Olomouckého kraje.“
●● Jak vnímáte diváckou kulisu?
„Především je potřeba říci, že se
návštěvnost domácích zápasů stabilizovala
a nepokračuje v sestupném trendu. Vždy
závisí na atraktivitě utkání, což je pochopitelné. Právě jarní zápasy s rezervou Sigmy
a Zábřehem přitáhly nejvíc fanoušků. Na
druhou stranu i kvalita fandění převyšuje
kvantitu, a v tomto směru je třeba
fanouškům poděkovat za výraznou podporu na domácích i mnohých venkovních
utkáních.“
●● S mládežnickými kategoriemi
může být klub asi spokojen?
„Některým se dařilo více, některým méně.
I ti méně úspěšní ale mají potenciál ke
zlepšení.Jakopodstatnývidímfakt,ževkaždé
věkové kategorii se vyskytují hráči mající

vysokou úroveň. Každopádně nám největší
radost udělali starší dorostenci, kteří jaro
zvládli nad očekávání dobře, a jen pověstný
krůček jim chyběl k postupu do baráže
oprvnídorosteneckouligu.Uvědommesi,že
před několika lety hrála mládež pouze krajské
soutěže. Radost nám udělaly svými výsledky
také týmy U15aU12.“
●● Starší žáci hráli loni elitní moravskou soutěž. Zůstává model i pro příští
ročník?
„V zásadě ano, jedinou změnou bude
rozšíření počtu účastníků o jeden tým,
kterým bude Hlučín, na dvanáct. V kategorii hráčů do patnácti let před námi
skončili jen Sigma, Zbrojovka a FrýdekMístek, za sebou jsme nechali takové kluby
jako Slovácko nebo Baník.“
●● Třetí liga se co do skladby celků
hodně obmění, jaké místo v ní vidíte
pro Prostějov?
„Kádr ještě není definitivně uzavřený,
přestože neproběhnou tak razantní změny
jako po minulém ročníku. Těší nás, že

jsme dotáhli úspěšně jednání se Zbrojovkou Brno o přestupuu Karla Kroupy do
Prostějova, dotahujeme
me jednání ohledně
Suse. Není tedy důvod
od přehodnocovat
každoroční ambice hrát
rát na špici tabulky,
jak se nám to dařilo uplynulé tři ročníky.
Máte pravdu, že soutěž
těž doznává
co do skladby mužstevv významných změn, takže mnozí
tku
soupeři budou zpočátku
yť
velkou neznámou, byť
podcenit nelze žádný
tým z divize.“

“

Ještě v první polovině června jsme
pracovali na naplnění podzimního
rozpočtu pro novou sezónu. Teď
můžeme bez obav říci, že finančně
je do konce roku klub zajištěn.“

ženě na jeho vrub. Svými
výkony dokázal, že máme
kvalitní brankářskou dvojici, na níž můžeme opět stavět
v příští sezóně.“
●●
● Od jarních kol se začal objevovat v sestavě další dorostenec Sečkář, takže mladíci mají
v týmu dobrou perspektivu?
„To je jeden z našich deklarovaných cílů. Sečkář

odehrát kvalitní zápasy
s pohledným fotbalem.
Pokud se přece jen snižuje kvalita, pak se
jedná o cel-

HRÁÈSKÉ STATISTIKY 1.SK PROSTÌJOV
èíslo/hráè

“

Nikdy není nic ideální. Přesto
si troufnu zopakovat, že současnou
éru prostějovského fotbalu plně
docení až budoucnost a další dění.

berou dostatek zkušeností, nemusíme
se o budoucnost týmu obávat.“
●● Z několika stran se ozývá, že třetí liga ztrácí svou úroveň. Vnímáte
to také tak?
„Tak striktně bych to neviděl. Prvních zhruba šest týmů MSFL si udržuje dobrou úroveň a jsou schopny

ky z opačného pólu tabulky, kde jdou
výkony opravdu dolů. Třeba na příkladu olomoucké Holice je patrné, že třetí liga pouze s vlastními hráči se na špici soutěže prostě hrát nedá. Přestože
stavíme na odchovancích, zabudovat
do mužstva několik zkušených jednotlivců je na této úrovni nezbytnost.“

MIN

stø

bs

G

ŽK

ÈK

brankáøi
20 Bureš Tomáš

20

1800

0

0

0

0

0

1 Kofroň Zdeněk

10

900

0

0

0

2

0

2 Krejčíř Pavel
4 Sikora Patrik
8 Rus Aleš
10 Zatloukal Tomáš
15 Hloch Pavel
19 Hirsch Martin
24 Sus Martin

21
2
26
30
16
29
11

obránci
1436
5
17
2
1880
4
2691
0
1440
0
2610
0
990
0

6
0
7
1
0
0
0

1
0
0
5
1
4
1

5
1
6
3
2
4
3

0
0
0
0
0
0
0

1

3

0

0

0

0

4
10
25
27
28
9
23
28
12
14
1

záložníci
37
4
398
6
1665
7
2251
0
2454
0
212
6
629
19
2420
0
405
9
972
3
2
1

0
3
6
14
10
2
3
3
3
5
0

0
1
2
6
7
0
1
4
0
1
0

0
0
2
4
1
1
1
4
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

útoèníci
2685
0
1797
6
5
2

1
15
0

19
3
0

6
1
0

0
0
0

15

0

0

0

0

Gottwald Jakub

dobře pracoval v zimní přípravě, takže jsme mu dali příležitost, které se
zhostil, jak nejlépe uměl. Obecně se
dá říci, že mladíci rozhodně nezklamali, naopak třeba utkání v Holici či
s rezervou Opavy rozhodli. Až na-

Z

5 Přikryl Štěpán
7 Petržela Lukáš
9 Pančochář Josef
12 Koudelka Jan
13 Zelenka Lukáš
14 Soušek Martin
16 Šteigl Jan
17 Fládr Zdeněk
18 Sečkář Michal
22 Langer Tomáš
Makowski Karel

3 Kroupa Karel
30
11 Machálek Milan 26
21 Kopečný Vít
2
Kováč Martin

1

1

1

Stara Jan

Z FARMY V BOSKOVICÍCH:
1
4
1
0

0

0

0

Müller Robin

1

0

0

0

1

1

0

Vysvětlivky: z - zápasy, ve kterých hráč nastoupil; min - počet odehraných minut;
stř - kolikrát hráč střídal; bs - kolikrát byl střídán; G - vstřelené branky; ŽK - žluté
karty; ČK - červené karty

MARTIN HIRSCH: „Vždy jsem raději útočil, než bránil“
Pravá strana hřiště je jeho „domovem“. Vzhledem
k potřebám týmu se stáhl na
defenzivnější pozici obránce, přestože více inklinuje
k ofenzivní hře. To se mu
i v některých zápasech splnilo, když se posunul dopředu
na svou někdejší pozici záložníka. A tehdy si také připsal
většinu gólových „zářezů“.
O uplynulé sezóně a výhledech na tu příští si Večerník
povídal s Martinem Hirschem.
●● Většinu jara jste dostal svěřenou funkci kapitána. Co pro vás
tato role znamená?
„Určitě jsem rád, že mi dal trenér
důvěru a mohl jsem kapitánskou
pásku nosit. Byla to pro mě cenná
zkušenost.“
●● V tabulce jarní části skončilo
„eskáčko“ až šesté oproti třetímu místu celkem i po podzimu.
V čem hledat příčiny?
„Já vidím příčinu hlavně v domácích zápasech, kde jsme podávali
průměrné výkony a ztratili hodně
bodů. Chybělo nám v mnoha případech štěstí v koncovce, ale na to se
nemůžeme vymlouvat, doma prostě
nesmíme tolikrát zaváhat. Bohužel
tyto výpadky nás stály lepší umístění
v tabulce a případný boj o první místo.“
●● Můžete srovnávat i uplynulé
sezóny. Jak se změnila - pokud vůbec - atmosféra v šatně po odchodu většiny "mazáků"?
„Kabina se hodně omladila, je určitě znát, že jako tým nemáme tolik

zkušených hráčů, alee vidím velké poszitivum v mladých hráčích i dorosají postupně zkutencích, kteří získávají
šenosti s mužským fotbalem. Věřím,
že příští sezónu už budou více vidět
rát opět o přední
a pomohou nám hrát
bině moc změny
příčky. Přímo v kabině
obrou partu, obnepociťuji, máme dobrou
ké ty věci vyříkat,
čas si musíme nějaké
atří.“
ale to k tomu holt patří.
●● Většinu ročníku
ku jste odehrál
o beka, přesto
na postu pravého
yři branky, což
máte na kontě čtyři
loubit defenzivnení málo. Jde skloubit
vními "výlety"?
ní činnost s ofenzivními
„Já jsem vždy radějii útočil, než bránil. Tři ze čtyř gólů jsem dal v zápaál v záloze. Jsem
sech, kdy jsem hrál
rád, že jsem ukázal,l, že dokážu být
platným hráčem i směrem dopřem, kdy se snažíme
du. Hrajeme stylem,
nách hřiště, takže
hrát hodně po stranách
se často dostávám i do útočné fáze.
A to mi vyhovuje.“
●● Kromě jediného
ho zápasu jste
ník. Který záodehrál celý ročník.
ašeho názoru
pas vám podle vašeho
nejlépe vyšel?
„Jsem rád, že se mi zranění zatím vyhýbají a můžu tak pravidelně hrát.
vedenější zápas
Asi pro mě nejpovedenější
lovácku, kde
jsem odehrál na Slovácku,
jsem jeden gól dal a na jeden
nahrál. Navíc jsme vyhráli 3:2,
dně cenné
což bylo pro nás hodně
„Od té doby, co jsem začal
vítězství.“
●● Ve sportovním
ím propracovat na tenisových kurstředí se nacházítee skoro
tech, jsem začal hrát rekreačně tenis. Tento sport mě začal
ém zapořád, když ve svém
hodně bavit. I když ho zatím neuměstnání pečujetee o tehrajete
nisové kurty. Zahrajete
mím podle svých představ, tak jsem
si taky někdy?
už pár zápasů dokázal i vyhrát,

a je to příjemné odreagování
o fotbalu.“
od
●● Jak trávíte odpočinek
●
v krátké letní přestávce?
„„Odpočinek trávím aktivně.
C
Chodím hrávat tenis nebo
i jiné
ji sporty, o víkendu se chystá
tám na dovolenou, tam si urččitě odpočinu jak fyzicky, tak
i ppsychicky.“
●● Návštěvnost na domácích
utk
utkáních
se příliš nezlepšila,
zato vás podporuje slyšitelný
"kotel
"kotel". Vnímáte na hřišti větší
podpo někdy i na venkovních
podporu,
utkání
utkáních?
„Určitě bychom byli rádi, kdyby na
nás ch
chodilo více lidí, ale myslím,
že si nemůžeme
n
stěžovat. Jarní část
nám nevyšla
n
podle našich představ
a to se promítlo i na počtu fanoušků. Budeme
Bud
se snažit v příští sezóně
o nápravu,
nápra aby se naši diváci chodili
dívat na
n dobrý fotbal. Kotel vnímáme urč
určitě velmi kladně, jsme rádi,
že s námi
ná jezdí i na některá venkovní utkání,
utká za jejich podporu moc
děkuje
děkujeme!“
●● V příští
p
sezóně k přílišným změnám v kádru asi nedojde, může být
umístě
umístění v tabulce ještě lepší?
„Všech
„Všechno to bude záležet jen na
nás, uk
ukázali jsme, že máme velkou
sílu. Na
N některých věcech musíme
do začátku
zač
sezóny ještě zapracovat,
ale jako tým chceme hrát opět o ty
nejvyšš
nejvyšší příčky. Uvidíme, jak na tom
budou ostatní týmy, máme tam čtyři
nováčk
nováčky, kteří budou jistě velmi nepříjem
příjemní. Věřím ale, že máme na to
skončit i na lepším místě než v předešlých sezónách.“

32

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

Fotbal Extra - 2. díl

HODNOCENÍ HRÁČŮ ZÁKLADNÍHO KÁDRU
1.SK PROSTĚJOV POHLEDEM TRENÉRA JURY
stranu připravil
Tomáš Kaláb
PROSTĚJOV Komunikace mezi trenérem
a hráčem je stejně důležitá, jako v jiných
oblastech lidské činnosti. Do interních
pohovorů v kabině samozřejmě Večerník
nenahlédne, o to zajímavější je pak trenérovo individuální hodnocení po skončení
sezóny. Někdo je chválen víc, někdo méně, někdo je spíše motivován k většímu
úsilí do budoucna. V zásadě ale realizační
tým nikdo z hráčů nezklamal. K jednotlivým komentářům trenéra Františka Jury
pak Večerník přidal ještě svoje vlastní
hodnocení výkonů jeho svěřenců v jarní
části sezóny pomocí klasického školního
známkování. U někoho bylo ovšem udělování známky obtížnější, Tomáš Langer
třeba odehrál pouhé dvě utkání. Kromě
oznámkování výkonu jsou u jednotlivých
hráčů uvedeny v záhlaví základní statistické údaje, tedy počet odehraných utkání,
u brankářů těch s vychytanou nulou,
počet vstřelených branek a kolikrát byl
dotyčný napomínán kartou žluté či červené barvy. Čísla dresů odpovídají stavu
na počátku sezóny, v jejímž průběhu se
u některých jedinců čísla měnila podle aktuální dostupnosti dresů.

Tomáš BUREŠ
číslo dresu: 20 post: brankář
zápasy/čistá konta 20/7
žluté/červené karty: 0/0

1-

Poté, co na podzim odchytal skvělou sezónu, se po
íku: prvních dvou jarních záparn
če
e
V
a
k
znám
sech zranil. Rameno nakonec
zlobilo déle, než byl původní
předpoklad, takže se do branky vrátil až na poslední dva
zápasy. I tak stačil vychytat tři čistá konta.

Zdeněk KOFROŇ

2

číslo dresu: 1 post: brankář
zápasy/čistá konta 10/3
žluté/červené karty: 2/0

Do branky naskočil neočekávaně po Burešově zranění.
:
u
Záskok se nakonec protáhl na
ík
rn
če
e
známka V
vvětšinu jarní sezóny, proti Hulínu chytal s čerstvě sešitou rukou. Vychytal tři čistá konta a předvedl vyrovnané výkony, kterými potvrdil vysokou kvalitu brankářské dvojice.

Martin SUS

1-

číslo dresu: 24 post: obránce
zápasy/branky 11/1
žluté/červené karty: 3/0

Aleš RUS

3

číslo dresu: 8 post: obránce
zápasy/branky 26/0
žluté/červené karty: 6/0

Martin HIRSCH

2

číslo dresu: 19 post: záložník
zápasy/branky 29/4
žluté/červené karty: 4/0

Platná posila, která měla
na postu stopera nahradit
: Pavla Hlocha. Převzal orgau
ík
rn
če
e
V
známka
nizování obrany a razantními zákroky si zajistil respekt
soupeřů. Jeden z pilířů týmu, který se zapsal i do listiny střelců, když dal ve Zlíně vítěznou branku.

J sezóna se mu výkonnostJarní
ně tolik nevydařila, na levém
:
u
bbeku často nastupoval Krejčíř.
ík
rn
če
známka Ve
V zápasech, kdy nastoupil kvůli marodce na postu stopera,
vyhlížel spokojeněji. Přestože se gólově neprosadil, chodil pilně do soubojů při ofenzivních standardkách.

Na jaře odehrál všechny zápasy, většinu z nich s kapitánskou
:
u
páskou. Přestože plnil primárík
rn
če
známka Ve
ně defenzivní úkoly, dokázal
vve správnou chvíli zasprintovat
dopředu, z čehož rezultovaly čtyři branky. Bohužel někdy
ani jeho příklad nestrhl spoluhráče k většímu nasazení.

TOMÁŠ ZATLOUKAL

Lukáš PETRŽELA

Pavel KREJČÍŘ

2

číslo dresu: 10 post: obránce
zápasy/branky 30/5
žluté/červené karty: 3/0

číslo dresu: 7 post: záložník
zápasy/branky 10/1
žluté/červené karty: 0/0

2-

2

číslo dresu: 2 post: obránce
zápasy/branky 21/1
žluté/červené karty: 5/0

Tomáš odehrál na jaře nejvyšší počet minut ze všech hráíku: čů. Po vysedávání na lavičce
rn
če
e
V
a
k
znám
v předchozí sezóně úctyhodný
skok. Spolehlivý stoper, který
nezanedbal ani útočné aktivity a zatížil konto soupeřových brankářů pěti góly.

Pověstný smolař, kterého
pronásledují zranění. Ta ho
:
u
v
vyřadila
po většinu jara, takík
rn
če
známka Ve
že se do zápasů začal dostávvat až koncem dubna. Pak
ale nastupoval i v základu, v utkání s rezervou Opavy
vstřelil do šatny důležitý druhý gól.

Od začátku jarní sezóny dostával důvěru trenéra, které
:
u
si hráč jako on dokáže vážit.
ík
rn
če
známka Ve
Silový typ hráče se zaskvěl
především v utkání s Vyškovem, které mu dokonale vyhovovalo. Dobrý hlavičkář,
kterému to ale na jaře „do kasy“ ani jednou nespadlo.

Zdeněk FLÁDR

Jan KOUDELKA

Jan ŠTEIGL

3

číslo dresu: 17 post: záložník
zápasy/branky 28/4
žluté/červené karty: 4/1

Na jaře Zdeňkovi střelecký
prach malinko zvlhnul, při:
u
dal jedinou branku, střel na
ík
rn
če
známka Ve
bbránu ubylo, ve středu hřiště
ale odváděl množství méně
nápadné práce. Výrazem flegmatik se paradoxně „zasloužil“ o jedinou červenou kartu, když v Kroměříži
neudržel nervy na uzdě.

Tomáš LANGER

2

číslo dresu: 22 post: záložník
zápasy/branky 14/1
žluté/červené karty: 0/0

Tomáš kvůli vleklému zranění
kolene prakticky zameškal cečerníku: lou sezónu. Na hřiště se dostal
známka Ve
pouze v prvních dvou kolech.
Přesto se nesmazatelně zapsal do statistik jedinou a vítěznou brankou v úvodním kole na hřišti HFK Olomouc.

MICHAL SEČKÁŘ

2-

číslo dresu: 18 post: záložník
zápasy/branky 12/0
žluté/červené karty: 3/0

Povedenými výkony v zimní
přípravě si řekl o nominaci
:
u
do základní sestavy, které
ík
rn
če
známka Ve
nahrály i zdravotní potíže
týmu. Kromě herní praxe
potřebuje sbírat hlavně zkušenosti jak na hřišti, tak
v kabině. Výkony sice kolísaly, ale potenciál tohoto
hráče je nezpochybnitelný.

3

číslo dresu: 12 post: záložník
zápasy/branky 27/6
žluté/červené karty: 4/0

Hráč základní sestavy, úvod sezóny zmeškal kvůli reprezentačerníku: ci země na MS v malé kopané.
e
V
a
k
m
á
zn
A
Adaptace na velký fotbal nebyla
jednoduchá a jakoby poznamenala celé jaro, kdy až v samotném závěru to zase byl ten
dravý „Koudy“.

Josef PANČOCHÁŘ

3

číslo dresu: 9 post: záložník
zápasy/branky 25/2
žluté/červené karty: 2/0

Odehrál většinu utkání, než
ho v závěru sezóny vyřadilo
černíku: zranění. Střelecky se mu sice
známka Ve
nedařilo, předvedl ale několik
parádních centrů, z nichž profitovali spoluhráči v šestnáctce. Jeho plnovous přinášel nezaměnitelný image.

Karel KROUPA

1-

číslo dresu: 3 post: útočník
zápasy/branky 30/19
žluté/červené karty: 6/0

O přínosu tohoto hráče pro tým
nejlépe svědčí fakt, že nastřílel
rníku: třetinu všech prostějovských
če
e
V
a
k
m
zná
bbranek. Přesto se ani on nevyhnul na počátku jara určitému útlumu, kdy gólové situace
nevyřešil tak, jak by sám chtěl. Jeho setrvání v týmu je stěžejní
pro úspěch v další sezóně.

3

číslo dresu: 16 post: záložník
zápasy/branky 23/1
žluté/červené karty: 1/0

J
Jeden
z těch, kterým se nevyhnulo zranění, následně se trvale
černíku: do základní jedenáctky neproznámka Ve
bbojoval. Nastupoval většinou
jako střídající hráč, jehož primárním úkolem bylo oživit hru.
To se mu dařilo, chyběla jen pověstná finální fáze, aby rozhodl některé zápasy. V posledních utkáních již nastoupil od
začátku a jeho výkonnost měla stoupající úroveň.

Lukáš ZELENKA

2

číslo dresu: 13 post: záložník
zápasy/branky 28/7
žluté/červené karty: 1/0

Sedm nastřílených branek
a post druhého nejlepšího
:
u
střelce v týmu jsou jasným
ík
rn
če
známka Ve
argumentem kritikům. Lukáš
má stále chuť do hry a fotbalem se hodlá bavit ještě minimálně podzimní sezónu.
Pořád je to ve třetí lize rozdílový hráč.

Milan MACHÁLEK

3

číslo dresu: 11 post: útočník
zápasy/branky 26/3
žluté/červené karty: 1/0

Odehrál většinu utkání, než
ho v závěru sezóny vyřadilo
černíku: zranění. Střelecky se mu sice
známka Ve
nedařilo, předvedl ale několik parádních centrů, z nichž profitovali spoluhráči
v šestnáctce. Jeho plnovous přinášel nezaměnitelný
image.

1.sk prostějov a msfl 2014-2015 v číslech
1
2
3
4
5
6
7
10
15
16
19
25
49
51
57
747
2691
6880

jedinkrát se pøed oèima borcù „eskáèka“ objevila èervená karta
tolik hráèù využilo na jaøe ze své farmy v Boskovicích

v tøetí sezónì po sobì tøetí místo v tabulce
poèet utkání, v nichž na jaøe nastoupila brankáøská jednièka

poèet dorostencù, kteøí si vyzkoušeli dres „áèka“
umístìní v tabulce jarní èásti

tolikrát tým triumfoval doma i venku
èistá konta vychytaná obìma brankáøi

druhý nejmenší poèet obdržených branek v jarní èásti soutìže
tolikrát neokusil Prostìjov hoøkost porážky

tolika brankami zatížil Kroupa konta soupeøových gólmanù
tolik hráèù se v celém roèníku vystøídalo v dresu 1.SK Prostìjov

poèet obdržených žlutých karet
poèet dosažených bodù

poèet vstøelených branek
tolik gólù padlo celkem na høištích v MSFL

nejvìtší poèet odehraných minut na kontì Zatloukala
tolik divákù pøišlo na domácí zápasy

Zdeněk Fládr (vlevo s číslem 17) organizuje postavení zdi, do které se zapojili zleva Martin Hirsch a Tomáš
Zatloukal.
Foto:Josef Popelka

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

MLÁDEŽ MÁ V 1.SK PROSTĚJOV DOBROU PERSPEKTIVU
PROSTĚJOV Čilý ruch panoval v uplynulém ročníku 2014/2015 také v mládežnických kategoriích 1.SK Prostějov. Ne všem se výsledkově dařilo, ale je potřeba vzít v úvahu, že v tomto
věku není konečné postavení v tabulce to podstatné, jímž se měří kvalita klubu. S výjimkou
starších dorostenců je důraz trenérů kladen na rozvoj individuálních dovedností, zažití řešení
herních situací a zapojení hráče do týmové práce. Podívejme se podrobněji na výsledky jednotlivých kategorií.
Stranu připravil
Tomáš KALÁB

Právě tento tým staví na několika jedincích, z nichž vyčnívá útočník David
Píchal. „V soutěži dal třicet gólů, takže
není divu, že zaujal i reprezentaci,“ připomněl Gross s tím, že má za sebou
start v přátelském utkání proti Srbsku.
„Kádr hodláme ještě o jednoho nebo
dva hráče doplnit a myslím, že přechod do dorostenecké kategorie by
neměl činit zásadní problém,“ hledí
Gross do budoucnosti tohoto ročníku
s optimismem.
Nad jejich mladšími kolegy ročníku
2001 netřeba lámat hůl. Herní projev
totiž mnohdy neodpovídal poslednímu místu v tabulce, velkým problémem bylo proměňování šancí. „Určitě se to nedá interpretovat jako nějaký
propadák,“ míní Gross.

mládežnické tabulky
s účastí 1.SK Prostějov
STARŠÍ DOROST U19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Takto se starší dorostenci radovali ze vstřelené branky na jaře často.

Vynikající představení týmu do 19 let
bylo ve Večerníku už trochu rozebráno. V této kategorii jde nejen
o výchovu talentů, ale rovnou o bezprostřední začleňování těch nejlepších do
„A“ týmu mužů. Samozřejmě fakt,
že tým hrál do posledního zápasu
o postup do baráže o I. dorosteneckou
ligu a skončil na druhé příčce tabulky
MSDL, je klubovým vedením vysoce
ceněn. „Abychom motivovali hráče
k poctivé práci a hojné pravidelné účasti na trénincích, musíme jim postupně
zlepšovat podmínky v našem klubu.
Jsou to spojité nádoby, které jdou ruku
v ruce s výkony hráčů. Troufnu si konstatovat, že naše zázemí je v mnoha
ohledech srovnatelné se špičkovými
kluby na Moravě,“ poodhalil klubovou
„alchymii“ vedoucí trenér mládeže
a zároveň kouč „devatenáctky“ Radim
Weisser.
Pokud chce mít klub vlastní dobré
mládežnické zázemí, je v této kategorii
nezbytné disponovat základnou kmenových hráčů. Když se podíváme na
kádr v uplynulé sezóně, pak objevíme
pouhé dva hostující hráče – Sikoru ze
Sigmy Olomouc a Kováče z Konice.
Právě oni spolu se Sečkářem, který se
zabydluje v „áčku“, z týmu věkově pro
příští ročník vypadávají, drtivá většina
tak zůstává pohromadě. „Tento tým
má dobrou perspektivu, kádr doplníme a budeme chtít hrát opět na špici
MSDL,“ shrnul ambice pro nadcházející ročník Weisser.

MLADŠÍ
DOROST U17
Této partě se výsledkově vůbec nedařilo. Na podzim vyhráli pouhé tři
zápasy, a to doma proti Líšni, Znojmu
a Vyškovu. Není proti divu, že se
umístili na chvostu osmnáctičlenného startovního pole. Dorostenecká
liga v případě mladších dorostenců
změnila herní formát a přes zimu se

rozsáhlý „peloton“ rozčlenil na lepší
horní a slabší spodní polovinu. Ovšem
ani v této společnosti se na jaře „sedmnáctce“ zrovna nedařilo. Osm ze šestnácti odehraných utkání, tedy přesnou
polovinu, prohrála, pětkrát se radovala
z vítězství, což stačilo na konečné sedmé místo v této skupině „B“.
„Pocity mám trochu rozporuplné,“ přiznal trenér Pavel Kubíček. „Potěšil mě
individuální pokrok některých hráčů,
bohužel to nestačilo na kvalitní herní
projev celého týmu. Předvedená hra
v některých zápasech neodpovídala

Foto: Tomáš Kaláb
třetí Frýdek-Místek, který také jarní část
s šestibodovým náskokem vyhrál právě
před Prostějovem. Mladší dorostenci
tak potvrdili výkony z podzimní části,
podle níž by hráli skupinu „A“. „Hráče musím pochválit za jejich přístup
a snahu individuálně na sobě pracovat,“
zdůraznil trenér Michal Kalvach. „Na
podzim jsme se ani v konkurenci těch
nejlepších neztratili a patřili k lepšímu
průměru. Na jaře jsme nestačili pouze
na Frýdek-Místek, který disponoval
výjimečným ročníkem. V přímé konfrontaci rozhodovaly především indi-

U mladších žáků byl patrný největší
výkonnostní skok díky kvantu vykonané práce. U13 se podařilo stabilizovat
co do složení i herního projevu, takže
se tento ročník umístil na slušném pátém místě. Nejmladší žáčci do dvanácti
let zvládli mistrovsky náročný přechod
z přípravek a byli jen krůček od vítězství v Moravskoslezské žákovské lize.
Na vítěznou Spartu Brno ztráceli tři
body, na stříbrné příčce předstihli
i Zbrojovku Brno.
„Přes celkem zásadní přechod kvalitativní i kvantitativní mezi přípravkou
a žáky, kdy se zvyšuje počet hráčů na
hřišti z pěti na sedm, jsme sezónu
zvládli dobře. Kdyby se nám zadařilo střelecky s Jihlavou, mohl být
výsledek super,“ komentuje uplynulý
ročník trenér U12 Matěj Vybíhal.

Mužstvo
SKH Slavia Kroměříž
1.SK Prostějov
MFK Frýdek-Místek
MFK Vyškov
1.SC Znojmo FK
FC Havlíčkův Brod
MFK Vítkovice
FK Fotbal Třinec
FK SAN-JV Šumperk
RSM Hodonín
SK Líšeň
1.HFK Olomouc
MSK Břeclav
FC Sparta Brno
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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1
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51:49
36:39
37:59
46:55
41:63
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14
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MLADŠÍ DOROST U16
SKUPINA B O 10. AŽ 17. MÍSTO

MLADŠÍ ŽÁCI
U13 a U12

STARŠÍ
DOROST U19
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fotbal

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

Mužstvo
Frýdek-Místek
1. SK Prostějov
Kroměříž
Vyškov
1. HFK Olomouc
Líšeň
Hodonín
Znojmo
Hlučín
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MLADŠÍ DOROST U16
SKUPINA B O 10. AŽ 18. MÍSTO
SK
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Mužstvo
Frýdek-Místek
1. SK PROSTĚJOV
Kroměříž
Vyškov
1. HFK Olomouc
Líšeň
Hodonín
Znojmo
Hlučín
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STARŠÍ ŽÁCI U15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

MLADŠÍ
DOROST U16
O rok mladším kolegům se dařilo o
poznání lépe, když na podzim osm vítězství a dvě remízy přetavili v průběžné
osmé místo. Příslušnost k horní polovině tabulky jim bohužel nebyla nic
platná, protože podle regulí se rozčlenění do jarních skupin stanovilo podle
výsledků U17. Ještě hůř na tom byl

viduální chyby. U takových pěti hráčů „A to jsme si ještě museli v některých
vidím dobré perspektivy ve vyšších ka- případech vypomoci ročníkem 2004,
tegoriích,“ uzavřel hodnocení Kalvach. protože i nás na jaře zasáhla vlna onemocnění,“ dodává Vybíhal, který vidí
STARŠÍ ŽÁCI
v týmu růstový potenciál: „Máme
U15 a U14
tam asi čtyři kluky, kteří vypadají taPro starší žáky byl uplynulý ročník do lentově velmi dobře, a může z nich za
značné míry přelomový, protože se pár let něco být.“
v novém herním modelu dostali do
elitní moravské skupiny „A“, kde měli
PØÍPRAVKY
za konkurenty žáky Sigmy, Baníku,
Zbrojovky nebo Slovácka. „Hráči do Nejmladší fotbalový potěr hraje ve
patnácti let se v této konkurenci neztra- svých krajských či okresních soutili a celkové čtvrté místo za Sigmou, těžích na špici, trenéři vedou kluky
Zbrojovkou a Frýdkem-Místkem je správným směrem. „Od té doby, co
velký úspěch, ti mladší se s tvrdou kon- jsem před dvěma lety do klubu přišel,
kurencí nevyrovnali a skončili posled- vidím obrovský pokrok,“ vyjadřuní,“ rekapituloval základní fakta trenér je spokojenost šéftrenér přípravek
Tomáš Páleník. „V každém ročnítýmu U15 Tomáš Gross.
ku máme kolem dvaceti dětí, což je
oproti srovnatelným městům solidní
hráčská základna. Práce trenérů, za
kterou v průběhu celého roku zaslouží velký dík, se úročí v rozvoji herních
dovedností, díky nimž kvalitativně
předčíme většinu soupeřů. Samozřejmě na trochu jiné úrovni je Sigma
Olomouc, ale i s tou se nám občas
podaří odehrát solidní výsledek,“ těší
Páleníka.
Cílem klubu je široká hráčská základna, která se logicky tvoří právě
od útlého fotbalového věku. „Jsme
v úzkém kontaktu s rodiči a snažíme
se pro jejich dítě najít tu nejlepší alternativu. Jsem optimistický v tom,
že díky schopnostem našich trenérů
budeme v Prostějově schopni dávat
kvalitní fotbalové základy třeba i budoucím špičkovým hráčům,“ uzavírá
Foto: archív 1.SK Prostějov Páleník.
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STARŠÍ ŽÁCI U14

Starší žáci prostějovského „eskáčka“ do 15 let sehráli v zimní přípravě vyrovnané utkání i s pražskou Spartou.
Foto: Tomáš Kaláb
dosaženému výsledku, takže z pohledu statistiky je celkový obraz zbytečně
horší. Několik hráčů, pokud budou
zdravotně v pořádku a budou na sobě
pracovat, má dobrou perspektivu zapracovat se v nadcházejícím ročníku
do týmu U19,“ shrnul stav „sedmnáctky“ Kubíček.

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
FC Zbrojovka Brno
MFK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
FC Fastav Zlín
MFK Vítkovice
Slezský FC Opava
MFK OKD Karviná
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Mužstvo
FC Baník Ostrava
FC Zbrojovka Brno
MFK Frýdek-Místek
SK Sigma Olomouc
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
MFK Vítkovice
Slezský FC Opava
FC Vysočina Jihlava
MFK OKD Karviná
1.SK Prostějov
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MLADŠÍ ŽÁCI U13
1.
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4.
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10.
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12.
13.
14.

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
1.SK Prostějov
SK Líšeň
RSM Hodonín
FC Sparta Brno
MSK Břeclav
SK Fotbalová škola Třebíč
FC Slovan Havlíčkův Brod
SK Hanácká Slavia Kroměříž
1.SC Znojmo FK
MFK Vyškov
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MLADŠÍ ŽÁCI U12
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Mužstvo
FC Sparta Brno
1.SK Prostějov
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
1.SC Znojmo FK
FC Vysočina Jihlava
FC Fastav Zlín
OFS Třebíč
RSM Hodonín
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MFK Vyškov
SK Líšeň
FC Slovan Havlíčkův Brod
MSK Břeclav
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Rullová dotáhla české hokejbalistky do finále MS,
ve kterém vstřelila gól. Nakonec z toho bylo stříbro
ZUG, PROSTĚJOV Velké pocty v podobě
kapitánského „céčka“ na reprezentačním
dresu se dočkala na právě skončeném světovém šampionátu v hokejbalu prostějovská rodačka Michaela Rullová (na snímku).
Již pětinásobná česká mistryně se této role
nijak nezalekla a také díky jejímu přičinění
se českým hráčkám podařilo dojít ve švýcarském Zugu až do boje o zlato. V něm sice
podlehly Kanadě, ale i zisk stříbrných medailí je velkým úspěchem.
„Neskutečně si toho cením. Dělat kapitána národnímu týmu a hlavně tak úžasné partě, která
se tu letos sešla, je radost. Celý svůj život sportuji, dívám se na sporty v televizi, pracuji s lidmi, co sportu rozumí, vystudovala jsem fakultu
tělesné výchovy a sportu a teď to všechno, co
jsem se naučila, můžu využít v praxi,“ přijala
Rullová výzvu předvádět co nejlepší výkony
nejen na hřišti, ale i pracovat pro tým v kabině,
na střídačce či ve volném čase.
Osmadvacetiletá útočnice České Třebové
a Slavie Praha se vtělila nejprve do role nahrávačky, vstupní výhru 5:2 nad domácím Švýcarskem podpořila jednou asistencí, při vítězství
2:1 nad Slovenskem sice neproměnila trestné
střílení, ale poté přihrála na vítěznou branku,
s Američankami pak české hráčky prohrávaly
už 0:2, ale díky dvěma vybídnutím Rullové

její spoluhráčky srovnaly a následně se podařil
i dokonalý obrat.
Poté už došlo i na brankové zápisy. Jasné vítězství 6:0 nad Velkou Británií zahájila svými
dvěma trefami, po následné remíze 0:0 s Itálií
poslala Češky do vedení 2:1 nad Kanadou.
V závěrečném utkání skupiny se sice hráčkám
s javorovým listem na hrudi podařilo dokonat
obrat, postup do finále ale neminul oba celky.
V rozhodujícím duelu celého turnaje kralovaly
od začátku favorizované soupeřky, které během pouhých čtyřiadvaceti minut získaly vysoké vedení 4:0. Pak sice právě Michaela svým
gólovým zásahem snížila, jenže Kanaďanky už
nepřipustily žádné komplikace a zvítězily jasně
5:1. Přesto se výběr ČR v čele s prostějovskou
rodačkou po krátkém porážkovém smutku
radoval z krásného úspěchu v podobě stříbra
za konečné druhé místo na světovém šampionátu.
Někdejší úspěšná florbalistka a také tenistka,
která svůj čas na kurtech tráví nyní převážně
v roli trenérky a rozhodčí, tak navázala na
nedávný úspěch z mistrovství republiky. To
v dresu pražské Slavie popáté v řadě pozdvihla
nad hlavu pohár pro vítězky. „Letos byly reprezentantky rozprostřeny ve více družstvech, takže by se mohlo zdát, že to bude vyrovnanější,
nakonec tomu tak ale nebylo a zase jsme za celý

turnaj neobdržely ani gól a jen jeden zápas jsme
vyhrály 1:0. Ale i ten byl jasný, když na nás šly
snad jen dvě střely. Spíše to bylo o tom, že jsme
nemohly dát gól,“ pochvalovala si nesmírně nabitou sestavu, která se o zlatý úspěch zasloužila.
Přibližně polovinu kádru se daří udržovat rok
co rok pospolu, nevadila tak ani změna formátu, kdy se nehrálo vyřazovacím způsobem, ale
v jedné skupině systémem každý s každým.
Všichni tak odehráli šest zápasů ve dvou dnech.
„Náročné to bylo hodně, ale tento systém je asi
nejspravedlivější. Jakmile se to rozdělí na dvě
skupiny a ještě je lichý počet účastníků, tak jsou
tam vždy spekulace, že někdo byl více unavený, jiný měl jednodušší skupinu. Tým, který
chce vyhrát, nemůže zaváhat v žádném zápase,
protože se nehraje finále, takže šest zápasů a konec,“ vyzdvihla.
Největším soupeřem na cestě za domácím titulem se ukázala Česká Třebová, tedy
kmenový oddíl Michaely Rullové. Nad Východočeškami zvítězila Slavia pouze 1:0.
„Navíc to byl trochu sporný gól. Byla jsem
u té situace, míček se dostal za brankovou
čáru, ale údajně byla posunutá brána. Ale
herně s námi nehrál vyrovnaně vůbec nikdo, více než čtyři střely za zápas na nás nešly. To nás pak soupeř nemůže porazit. Já
když necítím tlak a vím, že jsme jasně lepší

Bývalí Jestřábi se podíleli na zlatu in-line hokejistů
České republiky z mistrovství světa FIRS v Argentině
PROSTĚJOV Plné dva týdny od
7. do 21. června patřily v argentinském Rosariu letošnímu světovému šampionátu v in-line hokeji
organizace FIRS. Český tým mužů
na jihoamerickém kontinentu zářil
a vybojoval další mistrovský titul,
k čemuž mu vydatně pomohla
hned čtveřice někdejších hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov.
Do sestavy naší národní reprezentace se
při turnajovém vrcholu roku 2015 na
čtyřech malých kolečkách v řadě dostali
David Šebek, Patrik Šebek, Michal Šimo
a Jakub Cik, z nichž prvně jmenovaný
v hanáckém klubu stále působí jako trenér mládeže. Všichni přitom hráli stěžejní
úlohu, neboť se vešli mezi kvinteto nejvíc
bodujících hráčů výběru ČR.
Šimo dokonce vyhrál kanadské bodování díky třem vstřeleným gólům
a sedmi asistencím, tradičně válel
P. Šebek s osobní bilancí 8+1. A nezaháleli ani D. Šebek s Cikem, kteří
přidali po dvou brankových trefách
a přihrávkách.

a gól dáme, tak ještě vymýšlím lepší přihrávku
a dávám to do prázdné brány,“ upozornila.
Turnaj zakončila s průměrem přibližně bod
na zápas, k tomu přidala spoustu nastřílených
tyček a nakonec se dočkala také individuálního
ocenění, když byla zvolena nejlepší hráčkou
družstva. „Měly jsme totiž v kádru nejlepší
střelkyni a nejproduktivnější hráčku, s níž jsem
druhý den hrála v lajně, a domluvily jsme se
jako tým, že třetí velké ocenění dáme někomu
jinému. A holky vybraly mě, asi ocenily mou
snahu. Byla jsem z toho strašně dojatá a hrozně rozhozená. Když přijde trenér, že si to mají
hráčky zvolit samy, ty pak hlasují a zvolí si vás,
tak to znamená strašně moc,“ ocenila.
A jak by to vypadalo, kdyby změnila dres
a nastoupila v barvách své kmenové České Třebové? „Myslím si, že úplně stejně. Ve Slavii to
není o jedné hráčce. Sice jsem byla vyhlášena
nejlepší hráčkou, ale panuje tam taková kvalita,
že toto ocenění může dostat úplně kdokoliv.
České Třebové by to určitě nějak pomohlo, ale
nemyslím si, že by to mělo vliv na výsledek se
Slavií,“ poznamenala s tím, že takto skončily její
spoluhráčky třetí.
Ženský hokejbal celkově prochází obdobím
rozkvětu, přibylo hráček i týmů, svědčí o tom
i mnohem více reprezentačních akcí a nově
vzniklá liga. Její první ročník probíhal turnajově

Foto: facebook

a ve formátu tři plus jedna. „Hrála jsem za Českou Třebovou a nejprve to byly turnaje jednou
za pět týdnů, pak se hrála nadstavba a play off.
Celou ligu jsme vyhrály a nyní jsme byly v úvodních dvou turnajích třetí a druhé,“ zmínila další
kolektivní úspěch s tím, že od dalšího ročníku už
by se mohlo hrát v klasickém schématu 5+1, jak
je to typické na mezinárodní scéně. (jim, son)

Jestřáby prověří i Skalica a Frýdek
PROSTĚJOV Mírnou úpravou
prošel v uplynulých dnech seznam
předsezónních přátelských střetnutí prostějovských hokejistů.
K již známým soupeřům Třebíči,
Přerovu, Havířovu a Šumperku totiž
přibyl ambiciózní druholigista Frýdek-Místek a také účastník nejvyšší
slovenské soutěže HK 36 Skalica.

Právě s oddílem kousek za česko-slovenskými hranicemi, jenž vyznává zeleno-bílé barvy, se Jestřábi
utkají hned na úvod zápasové přípravy. Konkrétně se tak stane v domácím prostředí ve čtvrtek 6. srpna
od 18 hodin, hned den nato, ale
o hodinu dříve, se na Hané představí i třinecká farma a jeden z hlav-

ních aspirantů na postup do první
ligy Frýdek-Místek.
V jeho nové hale Polárka se Jestřábi
alespoň podle současného harmonogramu nepředstaví, na odvetu se
Skalicí ale dojde. Na Slovensko se
prostějovský výběr vydá ve čtvrtek
27. srpna, začátek duelu je stanoven
na osmnáctou hodinu.
(jim)

Aktuální podoba pøípravných utkání:
Foto: facebook

Z kolektivního hlediska Češi dokonale využili o něco slabší konkurence,
jež do Argentiny dorazila. Při absenci
Kanady, Švédska i Finska nezaváhali
v základní skupině zásluhou přesvědčivých vítězství nad Francií, Lotyšskem
i Švýcarskem. V play off pak čtvrtfinálově rozdrtili Mexiko, otočili semifinálovou bitvu s Lotyšskem a dramaticky
až během prodloužení udolali ve finále
Francii. „Letos jsme měli dost omlazený
mančaft, ale přesto se nám povedlo dát

dobře dohromady a předváděli jsme na
celém turnaji velmi slušné výkony. Rozhodlo, že jsme fungovali všichni společně jako jeden tým, navzájem si věřili,
a když se objevil nějaký problém, hned
jej vyřešili. Tahle soudržnost vedla ke
zlatým medailím, což je krásný úspěch,“
shrnul Michal Šimo. Společně s Patrikem Šebkem je nyní i v české nominaci
na mistrovství světa organizace IIHF,
které od 5. do 11. července hostí finské
Tampere.
(son)

Výsledky MS FIRS v in-line hokeji mužù 2015
Základní skupina

Semifinále

Česko – Francie 4:2 (2:0). P. Šebek 1 gól, Šimo 1 asi- Česko – Lotyšsko 3:1 (0:1). P. Šebek 2 góly, Šimo 2 asistence.
stence.
Finále
Česko – Lotyšsko 5:1 (1:0). P. Šebek 1 gól + 1 asistence, Česko – Francie 2:1 v prodloužení (1:1, 0:0). P. Šebek 1
Šimo 1 gól.
gól, Cik 1 gól.
Česko – Švýcarsko 7:0 (4:0). P. Šebek 2 góly, D. Šebek 1
Koneèné poøadí MS FIRS
gól + 2 asistence, Šimo 3 asistence, Cik 1 gól.
v in-line hokeji mužù 2015
Ètvrtfinále
Česko – Mexiko 10:1 (7:0). P. Šebek 1 gól, D. Šebek 1 1. Česko, 2. Francie, 3. USA, 4. Lotyšsko, 5. Itálie, 6. Španělsko, 7. Argentina, 8. Mexiko
gól, Šimo 2 góly + 1 asistence, Cik 2 asistence.

Čtvrtek 6.8.2015, 18.00
Prostějov - Skalica
Pátek 7.8.2015, 17.00
Prostějov - Frýdek-Místek
Úterý 11.8.2015, 18.00
Prostějov - Třebíč
Čtvrtek 13.8.2015, 17.30
Třebíč - Prostějov
Pátek 14.8.2015, 18.00
Prostějov - Přerov
Úterý 18.8.2015, 18.00
Prostějov - Havířov

Čtvrtek 20.8.2015, 18.00
Úterý 25.8.2015, 18.00
Čtvrtek 27.8.2015, 18.00
Úterý 1.9.2015, 18.00
Čtvrtek 3.9.2015, 18.00

Havířov - Prostějov
Přerov - Prostějov
Skalica - Prostějov
Šumperk - Prostějov
Prostějov – Šumperk

Jestřáby posílil Patrik Moskal
PROSTĚJOV Mistr světa do dvaceti let z přelomu let 2000 a 2001,
vítěz první české ligy s Libercem,
kdy Bílým Tygrům následně pomohl k postupu do extraligy,
a v posledních letech hlavní úderná síla Šumperku. Nejnovější tváří
v prostějovském dresu se stal zkušený útočník Patrik Moskal.
„Dostal jsem lukrativní nabídku ze
zahraničí, ale ta bohužel na poslední
chvíli padla. Poté se spojil sportovní
manažer Prostějova Jiří Vykoukal
s mým agentem, nechtěl jsem už vůbec na nic čekat a rozhodl jsem se
pro Prostějov. Musím říci na rovinu,
že jsem neváhal ani vteřinu,“ vysvětlil
čtyřiatřicetiletý forvard svůj příchod

na Hanou pro webové stránky oddílu.
Právě s dosavadním kapitánem
„Draků“ přichází k Jestřábům silný
článek do ofenzivy, přesilovkový
specialista si v posledním ročníku
připsal více než bod na zápas, když
v základní části nasbíral dvacet branek a dvojnásobný počet asistencí,
v play out přidal další čtyři body.
Boskovický rodák, začínal v Kometě Brno, odtud putoval do dorostu
Olomouce a následně Třince, kde si
v ročníku 1998/1999 odbyl premiéru
v extralize dospělých. V „A“-týmu
Ocelářů se ale nikdy nastálo neuchytil
a následovaly tak štace v Ytongu Brno,
Karlových Varech, Liberci, Kladnu,
dvě sezony v polském klubu Podha-

Foto: archív Večerníku
le Nowy Targ, které proložil ročník
v Kometě. V Brně strávil i sezony
2006/2007 a 2007/2008, dalších pět
pomáhal Hradci Králové a poslední
dva ročníky Šumperku.
(jim)

Prostějovští lezci se stali vicemistry Slovenska
BRATISLAVA, PROSTĚJOV Na konci
června se v Bratislavě uskutečnilo Mistrovství Slovenska v lezení na obtížnost dětí.
Otevřeného šampionátu se zúčastnili i sourozenci Hana a Jaroslav Šikulovi z Horolezeckého oddílu ADRENALIN Prostějov
a vedli si na výbornou. Zpět na Hanou se vrátili se dvěma stříbrnými medailemi.
„Představila se špička z České republiky, Slovenska i Maďarska, takže je to velký úspěch.
Do všech mládežnických kategorií zasáhlo
celkem čtyřiadevadesát závodníků a chtěli
jsme se umístit na bedně, to se nám podařilo,“ jásal spokojený otec Jaroslav Šikula, jenž
své děti trénuje v Prostějově na umělé horolezecké stěně při ZŠ na ulici Dr. Horáka.
V silné mezinárodní konkurenci se po výborných výkonech podařilo shodně Hance i Jaroslavovi obsadit druhá místa a dokázali, že patří

Duo Jaroslav a Hana Šikulovi (na snímku vlevo dole v oranžových tričkách) skončilo ve svých kategoriích druhé.

Foto: Jaroslav Šikula

mezi elitu ve svých kategoriích. A to i přesto, že
jsou v nich jedni z nejmladších účastníků.
„Dcera závodí v U12 a má teprve deset, syn v U10
a je mu zatím osm. A rozhodly právě zkušenosti,
vyhráli vždy o rok starší závodníci, ti byli o bod
lepší,“ popisoval.
Obě děti trénují třikrát týdně a přibližně dvakrát za měsíc vyjíždějí na závody. V průběžném
domácím pořadí se drží Jaroslav na prvním
a Hanka na druhém místě, dále je ještě mimo
jiné na přelomu září a října čeká české mistrovství
a hned v první polovině července neoficiální
mistrovství Evropy Petzen Climbing Trophy.
„Jedná se o jedny z největších závodů, jichž se
vedle domácích Rakušanů účastní i děti z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Slovinska, Chorvatska, Itálie. Snad se
nám tam také podaří reprezentativní výsledek,“
přeje si Jaroslav Šikula.
(jim)

Pondělí 29. června 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

37

PETR CHYTIL: „JAKMILE SE OBJEVILA ŠANCE PŘIVÉST JI ZPÁTKY, NEVÁHALI JSME!“
Nizozemská blokařka Steenbergen strávila rok v Baku a nyní zacelí mezeru po odchodu blokařky Stefanie Karg
PROSTĚJOV Takový comeback se nečekal! Vedení VK
AGEL se podařil husarský
pro Večerník
kousek, když do kádru proMarek
stějovských volejbalistek se
SONNEVEND
vrací Quinta Steenbergen.
Holandská blokařka na Hanou poprvé zamířila před dvěma
roky z německého Schwerinu, kde pomohla tamnímu celku
získat ceněný double v podobě zisku bundesligového titulu i
národního poháru. Totéž dokázala s „vékáčkem“, v jehož dresu
celou sezónu 2013/2014 odváděla stabilně skvělé výkony a patřila k největším oporám loňského družstva.
původní
zpravodajství

MEDAILONEK QUINTY STEENBERGEN
Národnost: Nizozemsko
Post: blokařka
Číslo dresu: 7
Narozena: 2. dubna 1985, Schagen
Výška: 189 centimetrů
Váha: 74 kilogramů
Hráčská kariéra: AMVJ Amstelveen
(Nizozemsko, do 2003), VC Weert
(Nizozemsko, 2003/04), AMVJ
Amstelveen (Nizozemsko, 2004 až
2008), Le Cannet-Rocheville (Francie,

2008/09), TVC Amstelveen (Nizozemsko, 2009 až 2011), VK Baku
(Ázerbájdžán, 2011/12), SC Schwerin
(Německo, 2012/13), VK AGEL Prostějov (Česko, 2013/14), Lokomotiv
Baku (Ázerbájdžán, 2014/15)
Reprezentace: členka národního
týmu žen Nizozemska
Nejzajímavější úspěch: účast ve finále evropského Challenge Cupu 2012 s
VK Baku

pila. S movitým ázerbájdžánským
oddílem postoupila do osmifinále
CEV Cupu, kde velice těsně vypadla s pozdějším vítězem Dynamem Krasnodar, a v domácí lize z
toho bylo stříbro po finálové porážce od Rabity Baku. Přesto se 189
centimetrů vysoká žena rozhodla
vrátit do Prostějova. „Poté, co Stefi
Karg ukončila kariéru, jsme po-

třebovali sehnat druhou kvalitní
blokařku k Sonje Borovinšek. Objevila se možnost oslovit Quintu,
což jsme udělali, a k naší radosti
nebylo vůbec složité domluvit se
na jejím návratu k nám. To je pochopitelně výtečná zpráva, neboť se
jedná o skutečně vynikající hráčku
a kromě toho dokonale zná zdejší
prostředí díky svému předchozímu

ročnímu působení u nás. Také my ji
dobře známe a z téhle vzájemné důvěry i výhody můžeme jedině těžit,“
raduje se Čada.
Navýsost spokojené s opětovným
angažováním třicetileté rodačky ze
Schagenu je též klubové vedení. „Po
odchodu Stefanie Karg bylo nutné
soupisku doplnit o srovnatelně
špičkovou blokařku. A jakkoliv herní schopnosti Stefi uznávám, Quinta rozhodně není horší. Dle mého
názoru spíš naopak,“ řekl sportovní
manažer prostějovského oddílu Peter Goga. „Quinta v našich barvách
odváděla hodně dobré výkony a
volejbalově se mi moc líbila. Proto
jakmile se objevila šance přivést ji
zpátky, neváhali jsme. Její návrat
nás opravdu těší a věřím, že stejně
potěší i naše příznivce,“ zdůraznil
předseda správní rady VK AGEL
Petr Chytil.

„Na to, že Quinta hraje na bloku,
dělá ve většině utkání opravdu
hodně bodů. Její pojetí je vzácně
komplexní díky tomu, jak výborně
dokáže útočit i bránit, kromě toho
umí rovněž vybrat v poli. Na daném postu jednoznačně jde o jednu
z nejlepších evropských volejbalistek, což během celého soutěžního

ročníku jednoznačně potvrzovala,“
hodnotil reprezentantku Nizozemska loni na jaře Miroslav Čada, hlavní trenér Agelek.
Prostějovský oddíl chtěl samozřejmě zahraniční tahounku udržet,
jenže finančně nemohl konkurovat
lukrativní nabídce Lokomotivu
Baku, kam Steenbergen přestou-

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Ve čtvrtek se ve Vídni losuje Champions League,

Mladé Agelky
už mají volno

v osudí už poosmé budou prostějovské volejbalistky

Prostějov (son) - S nástupem
letních prázdnin definitivně skončila pro všechny volejbalové mládežnice VK AGEL Prostějov sezóna
2014/2015. „Podle plánu jsme trénovali do šestadvacátého června a teď
budou mít holky víc než pět týdnů
volna. Zahálet by však rozhodně
neměly,“ upozornil šéftrenér mládeže
vékáčka Jaroslav Matěj. Společně
s kolegy kouči Lukášem Mičekem
a Ľubomírem Petrášem dali svým
svěřenkám jasné doporučení. „Děvčata dostala nakázáno, aby také
o prázdninách aktivně sportovala.
Jak přesně, to necháme na nich, ale
nesmí jen odpočívat. Do následného
tréninku je potřeba jít aspoň v základní fyzické pohodě,“ sdělil Matěj.
Příprava na nový soutěžní ročník
odstartuje 5. srpna, hned po třech
dnech mladé Agelky odjedou na
tradiční kondiční soustředění. „Tentokrát však nikoliv do Sloupu, nýbrž
do Karlova v Jeseníkách na chatu
Kamzík. Po tomto osmidenním
kempu budou juniorky s kadetkami
pokračovat jako obvykle herním
soustředěním v Morkovicích, následně se připojí v Prostějově k žákyním
a už se pojede podle klasického modelu. To znamená tréninky i přípravné
turnaje až do začátku soutěží,“ informoval Matěj.

Tým Ostravy
zùstává pohromadì
Prostějov (son) --Největší
Největší překvapení
uplynulého ročníku UNIQA extraligy volejbalistek TJ Ostrava, jehož
družstvo nečekaně vybojovalo čtvrté
místo, se může těšit na další slibnou
sezónu. Pohromadě totiž udrží skoro
celý úspěšný hráčský kádr. Zůstávají
nahrávačky Kamila Součková
a Kateřina Valková, blokařky Iva
Nachmilnerová, Kateřina Zemanová,
Alena Pinková a Kateřina Kvapilová,
smečařkyy Petra Polášková, Hana
Čuboňová a Markéta Kukučová, univerzálka Magdaléna Zedníková i libero Kamila Spáčilová. „Odchází pouze
juniorská reprezentační smečařka Zuzana
Ondrušková zastudiemdo
za studiem do USA
zanaOndrušková
a možná také další smečařka Helena
Kojdová, která jedná o zahraničním
angažmá. Jsme však domluveni, že
pokud jí to nevyjde, zůstane u nás,“
prozradil manažer TJ Miloš Matula.
Právě na smečařský post ale vedení
severomoravského oddílu i tak hledá
posilu(y). „V hledáčku máme několik
hráček, s nimiž jednáme. A navíc
uvažujeme rovněž o posílení na bloku.
Kádr bychom chtěli mít každopádně
kompletní co nejdříve a v nové sezóně
chceme minimálně zopakovat to, co
jsme dokázali letos,“ připojil Matula
i s výsledkovým výhledem do extraligové edice 2015/16.

PROSTĚJOV Vídeňský palác
Hofburg bude dějištěm slavnostního losování volejbalové CEV
DenizBank Champions League
2015/2016. Ženy VK AGEL Prostějov se v rámci této honosné sportovně-společenské akce tradičně
dozví své soupeře v základní skupině evropské Ligy mistryň, a to ve
čtvrtek 2. července večer.
Hanácký tým půjde do osudí nejprestižnějšího klubového poháru
starého kontinentu poosmé za sebou
a zatím pokaždé se ocitl v těžké skupině. Loni tento trend vygradoval, když
Agelky dostaly do grupy A Dynamo
Kazaň, Rabitu Baku a Chemik Police,
přesto však později dokázaly z téhle
smrtelné společnosti senzačně postoupit do play off. O podobný zázrak
se pokusí i v nové sezóně, byť je dost

pravděpodobné, že je opět potká vražedná konkurence.
„My budeme ve třetím losovacím
koši společně s dalšími papírově slabšími celky. V prvním vždy figurují největší velkokluby, ve druhém další spolufavorité soutěže. No, a ve čtvrtém
oddíly, které obdržely divokou kartu
k účasti Azerrail Baku, Nordmeccanica Piacenza a Impel Wroclaw, plus
třetí zástupci volejbalově nejsilnějších
zemí z Turecka a Ruska. Tím pádem
se rozhodně nedá očekávat snadnější
los pro naše družstvo, spíš znovu hrozí podobně nabitá základní skupina
jako před rokem,“ nastínil sportovní
manažer VK Peter Goga.
Prostějovského vyslance bude při slavnostním aktu v metropoli Rakouska
jako obvykle zastupovat právě on.
„Evropská volejbalová federace pojí-

má celou akci pokaždé velmi honosně
a velkolepě, čemuž ostatně nahrává už
samotné dějiště, kterým je historicky
nádherný palác Hofburg. Pro nás je
čest, že společně s mužským výběrem
Dukly Liberec zde zase budeme držet
prapor českého volejbalu,“ zmínil Goga
prodlužující se šňůru účastí vékáčka
mezi oddílovou smetánkou Evropy.
Čtyřiadvacet zúčastněných kolektivů
Ligy mistryň přitom bude rozděleno do šesti skupin, z nichž do play off
postoupí vždy dva první týmy tabulky
plus jediný mančaft s nejlepší bilancí
na třetích místech. Další čtyři celky ze
třetích pozic pak přejdou do čtvrtfinále CEV Cupu, tedy druhého nejvyššího poháru. „Předjímat v tuto chvíli,
zda se nám podaří i za těchto ztížených
okolností zopakovat fantastický průnik do vyřazovacích bojů, by bylo hod-

ně předčasné. Uvidíme podle losu a
síly protivníků, navíc do startu soutěže
zbývají ještě dlouhé čtyři měsíce. My
každopádně uděláme maximum pro

Quinta Steenbergen znovu obleče prostějovský dres. Foto: archív Večerníku

to, abychom ve společnosti nejlepších
klubů planety znova co nejdůstojněji reprezentovali Českou republiku,“
zdůraznil Peter Goga.
(son)

Úèastníci CEV DenizBank Champions
League žen 2015/2016
Telekom Baku, Lokomotiv Baku, Azerrail Baku (všechny Ázerbájdžán),
VK AGEL Prostějov (Česká republika), RC Cannes, Rocheville Le Cannet
(oba Francie), SC Drážďany, Allianz MTV Stuttgart (oba Německo), Pomi
Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Nordmeccanica Piacenza (všechny Itálie), Chemik Police, PGE Atom Trefl Sopoty, Impel Wroclaw (všechny
Polsko), CS Volei Alba Blaj (Rumunsko), Dynamo Kazaň, Dynamo Moskva,
Uraločka NTMK Jekatěrinburg (všechny Rusko), Calcit Kamnik (Slovinsko),
Vizura Bělehrad (Srbsko), Volero Curych (Švýcarsko), Fenerbahce Grundig
Istanbul, VakifBank Istanbul, Eczacibasi VitrA Istanbul (všechny Turecko).

Termíny utkání v základních skupinách
volejbalové Ligy mistryò 2015/2016
1. kolo - 27. až 29. října, 2. kolo - 10. až 12. listopadu, 3. kolo - 24. až 26. listopadu, 4. kolo – 8. až 10. prosince, 5. kolo - 19. až 21. ledna, 6. kolo – 27. ledna.

ZAČÍNÁ WORLD GRAND PRIX. ZAHRAJÍ SI JI I AGELKY? Adamčíková, Veselá, Baláková
a Slavíková bodují na písku

PROSTĚJOV Červenec patří
v letošním volejbalovém kalendáři World Grand Prix žen 2015.
V této celosvětové soutěži osmadvaceti nejlepších reprezentačních výběrů planety se teoreticky
může objevit hned několik současných hráček VK AGEL Prostějov. Které to jsou?
Kvalitativně nejvyšší skupinu 1 bude
hrát Německo, jemuž v minulých
letech vydatně pomohla ke dvěma
stříbrům na mistrovství Evropy
nahrávačka Kathleen Weiss. Aktuální jednička „vékáčka“ na tomto
postu však v minulé sezóně za svůj
ůnároďák“ už tolik nenastupovala,
zatímco v našem klubovém dresu
doslova zářila. Vrátí ji to do německé sestavy pro prestižní mezinárodní
soutěž.
Pravděpodobně žádné pochyby
ohledně startu v nadcházející Grand
Prix by zřejmě neměly být u blokař-

bergen coby čerstvé
ky Quinty Steenbergen
posily Agelek. Zaa Nizozemsko pořád
udíž by se nyní měla
válí stabilně, a tudíž
vými krajankami ve
prát v týmu se svými
rupě 2. Naopak dloudruhé nejvyšší grupě
ánských barvách dřího chyběla v kubánských
ve blokařka, teď univerzálka Liannes
Simon, a to kvůlili všeobecně známému trestu za opuštění národního
tyřmi lety. Momenkolektivu před čtyřmi
hle sankce minulostí
tálně už je ale tahle
a úderná ranařkaa se v prostějovských
tovala vynikajícím
službách prezentovala
způsobem, tak uvidíme, jestli ji to
nevrátí do sestavyy Kuby v nejnižší
skupině 3.
Co se mančaftu České republiky týče, v něm poo zdravotních
mečařky Barproblémech smečařky
bory Gambovéé nefiguruje
žádná stávající členka VK.
elá Grand
Každopádně celá
odními turPrix startuje úvodními
naji od 3. do 5. července na

mnoha různých místech světa, pokračovat bude o dalších víkendech
a pro nejlepší družstva jednotlivých
grup vyvrcholí závěrečnými finálovými boji na
přelomu
července
a srpna.
(son)

jeden z top párů ČR Nováková - Háječková.
Také velmi kvalitně si vedla dlouholetá
opora ženského výběru TJ OP Prostějov Kateřina Veselá, když společně
se Simonou Hronovou dosáhly na
bronz při Letním poháru v Olomouci
a přivezly pátý post z Letního poháru v Pelhřimově. Dvojice mladých
Agelek, věkem teprve kadetek Tereza
Baláková, Tereza Slavíková si pak lépe
vedla na Českém poháru juniorek
v pražském Chodově díky sedmému
místu, zatímco další díl ČP opět v hlavním městě, ale na Strahově skončil
pro naděje „vékáčka“ třináctou pozicí.
(son)

Poøadí turnajù v beachvolejbalu

Seznam úèastníkù World Grand Prix žen 2015
Skupina 1: Belgie, Brazílie, Čína, Dominikánská rep., Německo, Itálie, Japonsko,
Rusko, Srbsko, Thajsko, Turecko, USA.
Skupina 2: Argentina, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Česko, Nizozemsko, Polsko, Portoriko.
Skupina 3: Alžírsko, Austrálie, Kolumbie, Kuba, Kazachstán, Keňa, Mexiko, Peru.
Zápasový program prvních turnajů World Grand Prix žen 2015 s potenciální účastí Agelek
Skupina 1 (Čína): Pátek 3. července: Německo – Rusko. Sobota 4. července: Čína –
Německo. Neděle 5. července: Německo – Dominikánská rep.
Skupina 2 (Chorvatsko): Pátek 3. července: Nizozemsko – Česko. Sobota 4. července: Nizozemsko – Argentina. Neděle 5. července: Chorvatsko – Nizozemsko.
Skupina 3 (Kazachstán): Pátek 26. června: Kuba – Austrálie. Sobota 27. června:
Kuba – Alžírsko. Neděle 28. června: Kazachstán – Kuba. V této grupě se úvodní
turnaj předehrával již o uplynulém víkendu.

PROSTĚJOV Čtveřice prostějovP
sk
ských
hráček pravidelně objíždí
b
beachvolejbalové
turnaje na území
Č
České
republiky a dosahuje dobrý výsledků včetně medailových
rých
u
umístění.
Pojďme se teď krátce
o
ohlédnout
za jejich červnovými vyst
stoupeními
na pískových kurtech.
N
Nejúspěšnější
byla juniorka VK
A
AGEL
a členka národní reprezentace
K
Kristýna
Adamčíková, která ve dvojici
s Annou Komárkovou vyhrála klání
L
Letního
poháru žen v Olomouci, obsa čtvrtou příčku na turnaji téhož
sadila
se
seriálu
v Pelhřimově a pátou pozici
p
přidala
na silně obsazené akci Českého
p
poháru
žen v Opavě, kde triumfoval

Foto: Internet

L
Letní
pohár žen v Olomouci (6. června): 1. Adamčíková, Komárková, 2.
ŠŠťastná, Mukařovská, 3. Hronová, Veselá, 4. Honzovičová, Pluhařová, 5. E.
Klimešová, H. Klimešová a Kotasová, Zamykalová, 7. Kolderová, Kóšová a
K
Kulhánková, M. Klimešová.
K
Český pohár juniorek v Praze - Chodově (13. června): 1. Kotlasová, ŠtochČ
llová, 2. Svobodová, Resová, 3. E. Trunečková, K. Trunečková, 4. Kroupová,
Dunárová, 5. Lésková, Pavlovská a Písková, Maixnerová, 7. Makoňová, PeruD
ššičová a Baláková, Slavíková.
Letní pohár žen v Pelhřimově (13. června): 1. Kurtinová, Šulcová, 2. BendíL
kková, Olivová, 3. Dostálová, Valková, 4. Adamčíková, Komárková, 5. E. Novákková, Lišková a Hronová, Veselá, 7. Bláhová, Zelinková a Kotvová, Skalníková.
Český pohár juniorek v Praze na Strahově (20. června): 1. Kotlasová, ŠtochloČ
vvá, 2. Písková, Maixnerová, 3. Resová, Svobodová, 4. Majdáková, Trojanová, 5.
Pokorná, Butorová a Makoňová, Perušičová, 7. E. Trunečková, K. Trunečková
P
a Honzovičová, Mikulcová, 13. Baláková, Slavíková.
Český pohár žen v Opavě (20. června): 1. S. Nováková, Háječková, 2. CebákoČ
vvá, Tobiášová, 3. Bláhová, Vaňková, 4. Skalníková, Cidlíková, 5. Kurtinová, Šulccová a Adamčíková, Komárková, 7. Bendíková, Olivová a E. Nováková, Kóšová.
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míčové sporty

Tomanec se Švrdlíkem
na medaili nedosáhli

BAKU, PROSTĚJOV Člen Orlů Jan
Tomanec s dnes již bývalým prostějovským basketbalistou Kamilem
Švrdlíkem a dvojicí Roman Zachrla,
Filip Zbránek reprezentovali Českou republiku na Evropských hrách
v Baku v basketbale 3 krát 3. Národní tým s podporou urostlých pivotů
postoupil ze skupiny a přešel i přes
první kolo vyřazovací části. Ve čtvrtfinále ale těsně podlehl Rusku 18:21.
Přemožitel Čechů nakonec získal
zlaté medaile, když v rozhodujícím
střetnutí dokázal porazit nebezpečné
Španělsko.
„Byl to z naší strany dobrý turnaj. Škoda,
že to nezacinkalo. Šance na medaili rozhodně byla. Tak blízko třeba už nikdy být
nemusíme. Na druhou stranu se nemusíme stydět, odehráli jsme dobré zápasy,“
komentoval výkony české reprezentace
prostějovský podkošový hráč Tomanec.
Na začátku turnaje narazili Češi na domácí výběr. Prohráli 14:17, když nedo-

kázali proměnit několik otevřených střel.
Ze čtrnácti dvoubodových pokusů proměnili pouze tři. Pak ale dokázali porazit
Andoru 20:11 a poradili si i se Švýcarskem, které porazili 21:10 před časovým
limitem. „Kurty byly postavené pár metrů od moře a neustále tam silně foukalo,
proto jsme tým sestavili tak, aby měl daleko větší sílu pod košem. Jela osvědčená
a tvrdá dvojice Švrdlík - Tomanec, dále
Zachrla, který má skvělý nájezd, navíc je
silný, takže může bránit kohokoli. A tým
doplnilo křídlo Zbránek, který je taky
velmi silný v nájezdu i v obraně. Měli
jsme tedy dobrý mix pro větrnou hru,“
říkal po základní skupině vedoucí týmu
Michal Kruk.
Muži si v osmifinále proti Rumunsku
zahrávali s nervy fanoušků a byli pět
vteřin od toho, aby pro ně turnaj skončil. Desetibodový Tomanec sice získal
pro svůj tým vedení, pak přišla dramatická poslední minuta. Rumuni snížili
na 12:13 a 41 sekund před koncem po

faulu a technické chybě Zachrly měli
k dispozici tři trestné hody a míč do
útoku. Proměnili pouze dva, ale z následného útoku dali koš, což jim přineslo
dvoubodový náskok. Tomanec snížil,
ale devět sekund před koncem díky Popescovi odskočili Rumuni opět na dva
body. O čtyři sekundy později ale svou
chybu napravil Zachrla a dvojkou vyrovnal. V prodloužení Češi už Rumuny
ani nepustili k zakončení. Dvojku sice
nejdřív netrefil Tomanec, ale Zbránek
poslal tým do prodloužení. „To byl šílený
závěr. Všechno bylo strašně rychlé. Ale
dobře to dopadlo,“ oddechl si Tomanec
po vítězství 18:16.
V boji o semifinále tým podlehl Rusku.
Zbránek sice mohl v poslední minutě
zajistit vedení 20:19, jeho střela se ale
vykroutila z obroučky a Rusové si koncovku pohlídali. „Škoda, mohlo to dopadnout jinak. Někdy rozhoduje jedna
střela a to byl tento případ,“ pokrčil rameny neúspěšný Zachrla.
(lv)

BASKETBALISTKA NEUBAUEROVÁ
PŘESTOUPILA DO BRNA

>>> dokončení ze strany 29
Sportovní škola míčových her Brno,
jak zní celý oficiální název oddílu,
patří mezi domácí mládežnickou
špičku a její hráčky se v minulých letech opakovaně staly mistryněmi republiky mezi staršími žákyněmi, kadetkami i juniorkami. Právě kadetky
triumfovaly i letos, juniorky naposledy braly bronz. Hráčky SŠMH Brno
se také v sezoně 2014/2015 staly vítězkami základní části první ligy žen
a vybojovaly si právo účasti v kvalifikaci o nejvyšší domácí soutěž, protože se ale jedná o talentovou základnu
pro BK IMOS Brno, o postup výš
neusilovaly.

„Sice jsem měla nabídky z více klubů,
ale pro Brno jsem se rozhodla z několika důvodů. Mám v tomto oddíle
spoustu kamarádek, trenéra jsem měla
možnost poznat při loňských srazech
reprezentace, a protože jsem se rozhodla, že bych i nadále chtěla studovat
na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, nebude problém s občasným
dojížděním. Musím si však vyřídit plný
individuální studijní plán,“ zmínila.
Její dosavadní kouč Željko Živkovič jí prorokuje velkou budoucnost,
i proto nemá obavy, že by se v mnohem nabitějším kádru neměla prosadit. „Nebude mít problém a stane
se velkou posilou pro Brno. 'Žabiny'

navíc nemají tolik peněz na cizinky
jako v minulosti, takže může brzy
dostat příležitost i v nejvyšší soutěži
a ženské Eurolize,“ domnívá se.
O to větší starosti to tak znamená
pro kádr Prostějova. „Je to pro nás
obrovská ztráta, musíme se snažit, aby to holky společně uhrály
a dokázaly ji nahradit. V juniorkách
snad nebudeme bojovat o záchranu,
v kadetkách se nám teď dokonce
daří posílit,“ upozornil Živkovič na
příchody mládežnické reprezentantky Růženy Slivečkové a její kolegyně
z OSK Olomouc Terezy Nesvadbové, která je rovněž ročníku narození
2000.

redakce

PROSTĚJOVŠTÍ NOHEJBALISTÉ TO DOKÁZALI
Tým Sokol I se zachránil a zahraje si i o extraligu!
PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov odehráli uplynulou sobotu 27. června na
domácím kurtu u sokolovny
jeden z nejdůležitějších zápasů
své historie. Soupeřem jim byl
tým Avie Čakovice„B“, nad nímž
dosud nikdy nezvítězili. Tento
duel měl navíc zvláštní příchuť
v tom, že v případě bodového
zisku by se domácí celek v první
lize nejenže zachránil, ale navíc
by postoupil do bojů play-off
o účast v extralize!

Tomáš Kaláb
Na tento zápas měl trenér Beneš
k dispozici všechny hráče s výjimkou
Šlézara, Wiesnera a Klaudyho, což
ovšem byly stále citelné ztráty. Vzhledem k tomu, že A-tým Čakovic hrál ve
stejnou dobu zápas extraligy o postup
do první čtveřice, nebyli sice hosté
v tomto zápase zcela kompletní, ale
jako vždy postavili do tohoto souboje
velmi silný celek. Oddíl nohejbalu Čakovic je totiž jednou z nekvalitnějších
českých základen a disponuje hned několika mužskými výběry, takže trenéři
mají stále z čeho vybírat.
Domácí tým nastoupil do dvojic
bojovně a výsledkem byla výhra
naší mladé dvojice Roba-Ftačnik
2:0. Druhá dvojka Husařík-Valenta
sice prohrála, ale přesto stav 1:1 byl
do dalšího vývoje zápasu nadějný.
Trojice nabídly z obou stran velmi
bojovný a kvalitní nohejbal, kdy
rozhodovaly většinou až závěrečné
míče. Nejprve sestava Příhoda, Procházka, Roba a Matkulčík a po ní
trojice Valenta, Husařík a Ftačnik po
výborných výkonech vyhrály, takže
po trojicích bylo na ukazateli skóre
3:1 pro Sokol I Prostějov.
Diváci s napětím očekávali prostřední část zápasu, která prostějovskému celku sedí a je v tomto ročníku

Výš neznamená líp. O tom se přesvědčili nohejbalisté Čakovic, když v Prostějově
nakonec tahali za kratší konec.
Foto: Tomáš Kaláb

první ligy jeho silnou zbraní. Toto
se potvrdilo pouze zčásti, neboť
vložená dvojka Matkulčík-Procházka s výborně střídajícím Příhodou
vyhrála po bojovném výkonu 2:1
a zvýšila vedení domácích na 4:1. Bohužel singlista Roba neměl svůj den,
a i když zejména ve druhém setu hrál
velmi dobře, přesto nakonec podlehl
a umožnil soupeři vrátit se zpět do
zápasu - 4:2 pro Prostějov.
Obrácené trojky situaci Sokola I
ještě více zdramatizovaly, neboť jak
trojka vedená Procházkou, tak i trojice vedená Husaříkem svá utkání
prohrála a rázem byl na ukazateli
stav zápasu 4:4. V závěrečných obrácených dvojicích to bylo velké
drama a nervy. Do předposlední
dvojice totiž nastoupili proti nejlepší
dvojce hostů mladíci Sokola I Roba
a Ftačnik a příliš se nečekalo, že se
jim povede získat potřebný pátý bod
domácích. Mladí dorostenci ovšem
podali skvělý výkon a na zisk kýženého postupového bodu jim stačili
pouze dva sety. V závěrečné dvojce
potom Valenta s Husaříkem rovněž
ve dvou setech vyhráli a Prostějov
mohl slavit nejen důležité vítězství,
ale i postup do podzimních bojů
o účast v extralize nohejbalu.

„Musím konstatovat, že jsem dostatečně hrdý na svůj celek, který, na což
by se nemělo zapomínat, je v první
lize nováčkem a má jeden z nejmladších celků v této soutěži. Kluci bojovali, jak mohli a vybojovali potřebné
body k postupu do play-off o účast
v extralize nohejbalu. Z jednotlivců
musím vyzvednout bojovnost a vynikající hru naší mladé dvojky Robu
s Ftačnikem, kteří se výraznou měrou zasloužili o potřebné dva body.
Výbornou hru ovšem předvedl
i dorostenec Příhoda a všichni další
hráči, kteří v tomto zápase nastoupili,“
zhodnotil utkání Richard Beneš, trenér prostějovských nohejbalistů.
První zápas o postup do extraligy
svedou prostějovští hráči po prázdninách na půdě Žatce, odveta je na
programu hned další týden v Prostějově. Hraje se na dva vítězné
zápasy a vítězové semifinále play
off se utkají o přímý postup mezi
nejlepší týmy ČR. „Pro nás je to
zajímavý test naší výkonnosti, nemáme co ztratit, můžeme jen překvapit.
Již mnohokrát se stalo, že slabší tým
se vytáhl a favorita dokázal porazit,“
usmál se přešťastný kouč Beneš, který
dotáhl tým nohejbalistů Prostějova
k velkému úspěchu.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

se rozšířila
adresa zůstává stejná
od 2. července
najdete provoz
a pobočku
obchodního
oddělení v nových
prostorách

redakční část

▶

a výroba své místo nemění
obě pobočky Večerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10
Z výše uvedených důvodů bude VEČERNÍK
ve dnech 30. června a 1. července UZAVŘEN
objednávky řádkové inzerce na

inzerce@vecernikpv.cz

608 960 042

objednávky řádkové inzerce na

reklama@vecernikpv.cz

733 325 041

náměty na články a provozní záležitosti zasílejte na

vecernik@pv.cz

608 716 048

Korfbalovou rozlučku se sezónou
VYŠPERKOVAL OHŇOSTROJ
PROSTĚJOV Vynikající práci
odvedly v uplynulém soutěžním
ročníku 2014/2015 všechny týmy
korfbalového oddílu SK RG Prostějov. A společně ji oslavily v rámci tradičního setkání pojatého
jako rozlučka se sezónou, která
proběhla v sobotu v areálu posezení u fotbalových hřišť za místním vlakovým nádražím.
Stejně jako loni se zde na 7. ročníku akce BIG ILL PIG sešla většina
současných členů úspěšného klubu
společně s mnoha bývalými hráčkami, hráči, trenérkami, kouči i funkcionáři, pro něž se smíšený sport
pod vysokými proutěnými koši stal
nedílnou součástí života, leckdy až
vášní či dokonce láskou.
V dosud posledním ročníku skončil dospělý výběr SK RG v extralize
znovu pátý a ani tentokrát neprolomil zakletou elitní čtyřku nejvyšší
soutěže ČR, což se ale při průběžné
generační obměně tak trochu čekalo. Jinak byly ovšem výsledky skvělé,
když dorostenci, mladší žáci i minižáci vybojovali republikové zlato
a pro hanáckou partu zajistili mistrovský hattrick!
„Hodně se zaměřujeme na péči
o mládež a máme velkou radost, že

Foto: Marek Sonnevend

se nám v tomto ohledu natolik daří.
Výsledky nejsou u dětí zdaleka rozhodující, na druhou stranu pochopitelně vyjadřují vysokou herní úroveň
našich nadějí. Věřím, že máme před
sebou dost slibnou budoucnost,“
řekl Večerníku spokojeně šéf prostějovského korfbalu Zdeněk Snášel.
Za odměnu se oddíloví členové sešli
a společně juchali. Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla i pití
v čele s pečeným prasátkem, které
rozhodně nezůstalo na ocet. Kdokoliv si mohl zahrát korfbal na při-

pravené koše na travnatém povrchu
v sousedství, někdo okusil také podobný basketbal v přilehlém venkovním areálu ZŠ na ulici E. Valenty. Organizátoři slavnosti připravili
též řadu zajímavých soutěží o ceny,
nechyběla tradiční tombola, všichni přítomní živě diskutovali nejen
korfbalová témata. A zlatým hřebem
programu se stal po příchodu tmy
krásný ohňostroj.
Dospělé osazenstvo pak pokračovalo v křepčení ještě dlouho do noci,
leč to už je zase jiná kapitola... (son)
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Tým 1.SK Prostějov začíná Ve Wimbledonu budou tenistky obhajovat svá maxima
nový ročník doma s Hulínem
PROSTĚJOV Je rozlosováno!
Nový ročník MSFL začíná „eskáčko“ stejně jako loni zase na domácím hřišti, když přivítá Spartak
Hulín. Se stejným soupeřem také
podzimní část zakončí předehrávaným šestnáctým kolem.
S Hlučínem, který minulý podzim
rámoval vystoupení prostějovského
týmu v třetí nejvyšší soutěži, se svěřenci trenéra Františka Jury potkají
hned v druhém kole na jeho hřišti.
Ze čtyř nováčků hrají na podzim
s Otrokovicemi, Vítkovicemi a Velkým Meziříčím venku, pouze Mohelnici přivítají doma. „Není to jistě lehký
začátek, ale v této soutěži si stejně nevybereme, každý soupeř je kvalitní,“
reagoval na los trenér František Jura.
„Hlučín sestaví tradičně silný tým,
rezerva Slovácka bývá také kvalitní
a nováčci budou v počáteční postupové euforii,“ čeká Jura a dodává: „Jestli

je start doma výhodou či ne, je pouhá
spekulace. Uvidíme až po zápase.“
Připomeňme, že místo do FNL
postoupivší Sigmy Olomouc „B“
a sestupující Opavy „B“ se v MSFL
objeví vítězové obou moravských

divizí D a E, tedy Velké Meziříčí
a Mohelnice. A protože se účasti ve
třetí nejvyšší lize vzdali dobrovolně
Zábřeh na Moravě a Orlová, nastoupily na jejich místo druhé divizní
týmy Otrokovice a Vítkovice. (tok)

Kompletní los podzimní èásti MSFL 2015/2016
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
16.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
8.11.
15.11.

1.SK Prostějov - Hulín
Hlučín - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - Slovácko „B“
Otrokovice - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - Třebíč
1.SK Prostějov - Břeclav
Vítkovice - 1.SK Prostějov
Uničov - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - Kroměříž
Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - Mohelnice
Vyškov - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - Líšeň
Zlín „B“ - 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov - HFK Olomouc
Hulín - 1.SK Prostějov

Velké Karlovice se nakonec zachránily
OLOMOUC Hned sedm nováčků
budou mít v nadcházející sezoně
obě moravskoslezské divize. Po
dvou letech v nich vinou určického
sestupu nebude figurovat žádný
regionální zástupce, při pohledu
na tabulku však nakonec ještě chybělo mnohem méně k tomu, aby
v případě zájmu mohl tento oddíl ve
čtvrté nejvyšší soutěži pokračovat.
Nezájem mužstev postupovat do
vyšších soutěží vyústil v české čás-

ti fotbalového svazu až do situace,
kdy se druhá nejvyšší domácí soutěž
bud hrát v lichém počtu účastníků,
stejný problém zachránil i původně
sestupující Velké Karlovice. Třetí
ligu totiž vedle sestupující Opavy „B“
dobrovolně opouštějí rovněž Zábřeh
s Orlovou, čímž se o patro výše posunuly Vítkovice a Otrokovice. A více
místenek tím pádem bylo i v divizi.
V „D“ skupině se nově představí
Ždírec nad Doubravou a druhý tým

Krajského přeboru Olomouckého
kraje Šumperk, do severnější skupiny
byly nově zařazeny Odry Petřkovice,
Krnov, Vsetín, Frýdlant nad Ostravicí
a vítěz olomoucké krajské soutěže
Nové Sady. Odhlásil se však i díky čtrnáctému místu po několika překvapivých výhrách v samotném závěru soutěže původně zachráněný Lískovec,
což díky nezájmu dalších oslovených
týmů udrželo v soutěži i původně padající Velké Karlovice.
(jim)

PROSTĚJOVSKO Dva týdny od
skončení fotbalových soutěží začíná být trochu jasněji o tom, jak
budou vypadat soupisky jednotlivých oddílů. Alespoň co se týče
odchodů. Tady je aktuální pohled
„do kuchyně“ účastníka krajského přeboru Kralic na Hané a konického Sokola, jenž naopak nově
bude hrát jen I.A třídu.
V Kralicích to pro podzimní část
vypadá s minimálně čtyřmi ztrátami
ze základní sestavy. „Vypadá to, že
odejde pilíř obrany Dočkal, dále velice talentovaný mladý kluk Petr Dostál, jenž má namířeno k vojákům.
V nejbližších měsících nebudeme

moci počítat ani s Ondrou Petrželou, který dokončuje policejní školu
a u nějž není možné, aby se třeba zranil a musel pak opakovat. Takže jsme
mu vyhověli a do zimy je pro něj
předností škola,“ zmínil hlavní kouč
Ivo Gottwald první tři jména.
Dalším na řadě je brankář Petr Števula, jemuž končí hostování z Určic.
Stejně tak jsou na tom i útočníci Jiří
Kamenov s Michalem Němcem, kteří se v koncovce ani jednou neprosadili. „Nad některými visí otazník, ale
je možné, že pět šest hráčů současného kádru nebude a budu je muset doplnit. Udělat za měsíc nové mužstvo
nebude nic jednoduchého,“ uvědo-

muje si zkušený kouč, jenž zatím čeká
na oficiální potvrzení ve funkci.
Podobný počet ztrát zřejmě zasáhne
i Konici. „Je jasné, že končí Martin Růžička, jenž měl vážné zdravotní problémy
a pravděpodobně kariéru úplně ukončí.
Dále Milan Čižmar má na vyšší soutěž,
navíc je to hráč Holice. Brácha chce končit s vyšší soutěží a chce jít kopat nižší soutěž do Kožušan, končí i Míra Rec, který
se stěhuje do Kroměříže. To jsou jasné
změny,“ vyjmenoval dlouholetý hrající
asistent mužstva Radek Řehák. Většina
zbývajících hráčů je kmenově konických
a záleží, jestli dostanou nabídku z týmů
hrajících vyšší soutěže a jestli je mateřský
klub následně uvolní.
(jim)

LONDÝN, PROSTĚJOV Hned
osm zástupců prostějovského
TK Agrofert vstoupí do třetího
grandslamu sezony ve Wimbledonu. A čeká je náročný turnaj,
řada z nich obhajuje svá maxima
z loňského. Platí to nejen o poslední vítězce Petře Kvitové, ale
také například o Lucii Šafářové
nebo Tereze Smitkové.
Poslední vítězka nejprve bude hrát
s Kiki Bertensovou. V soutěži bude
obhajovat post nasazené dvojky.
„Wimbledon má pro mě zvláštní
kouzlo. Mám to tady ráda a snad se
mi bude opět dařit,“ přeje si Kvitová.
Turnajová šestka Šafářová před
rokem postoupila až do semifinále a v památném zápase prohrála

s Kvitovou. Druhá nejlepší šestka
prožívá nejlepší sezonu v kariéře a nejprve se utká s Riskeovou.
V osmifinále může potkat Karolínu
Plíškovou. „Obhájit loňský úspěch
nebude snadné. V tomto roce se mi
už podařilo vyhrát hodně zápasů
a třeba to bude ještě nějakou chvíli
pokračovat,“ řekla Šafářová.
Karolínu Plíškovou čeká na úvod
Irina Falconiová, obhájkyně posledního osmifinále Tereza Smitková narazí na Kristýnu Plíškovou
a úspěšná kvalifikantka Petra Cetkovská vyzvě Timeu Babosovou.
Postavení v elitní desítce bude obhajovat Tomáš Berdych. V úvodním kole jej čeká Jeremy Chardy.
V pavouku může narazit na Fede-

rera, Murrayho nebo Djokoviče.
„Už jsem tady jednou hrál finále, je
to turnaj, který mám v oblibě. Chci
zůstat v soutěži co nejdéle,“ naznačil
své ambice Berdych.
Lukáš Rosol sice v Paříži postoupil
do třetího kola, na trávě se mu však
nedaří a letos na tomto povrchu
nevyhrál ani jedno utkání. Ve Wimbledonu má těžký los a hned na
začátku narazí na Ernestse Gulbise,
bývalou světovou desítku.
Jiří Veselý stále čeká na první
úspěch na grandslamovém turnaji
a věří, že toto čekání ukončí právě
v Londýně. Od začátku sezony pracoval na vylepšení své hry a mohl
by to potvrdit v zápase s Paolem
Lorenzim.
(lv)

V generálce na třetí grandslam tenisté příliš nezářili
EASTBOURNE,
NOTTINGHAM Žádnou díru do světa
neudělali před Wimbledonem
zástupci TK Agrofert Prostějov.
Petra Kvitová se z turnaje v Eastbourne odhlásila kvůli nemoci,
dalším oddílovým kolegyním se
příliš nedařilo a to samé platilo
o Jiřím Veselém. Ten se představil
v Nottinghamu.
„Samozřejmě jsem chtěla odehrát

nějaké zápasy, ale nemělo smysl,
abych nastoupila, a pak nebyla fit
pro Wimbledon,“ řekla Kvitová, která zůstala v posteli s virózou, antibiotika ale brát nemusela.
Lucie Šafářová, prohrála hned
v 1. kole, Karolína Plíšková vypadla
v osmifinále s Agnieszkou Radwaňskou. „Jako příprava to ale nebylo
špatné. Ve Wimbledonu se to snad
ukáže,“ řekla česká tenistka.

Veselý v Nottinghamu přešel do
osmifinále a potvrdil post nasazené
šestnáctky, pak ale neuspěl ve vyrovnané bitvě s Argentincem Mayerem
a prohrál dva tie-breaky. „Bylo to těsné, rozhodovalo pár míčků,“ litoval
Veselý.
Tomáš Berdych se opět před Wimbledonem představil na exhibičním
turnaji Tennis Classic a ve svém utkání porazil Bautistu ze Španělska. (lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Zdravotní problémy Petry Cetkovské
jsou minulostí. Prostějovská tenistka to potvrdila, když zvládla
náročnou kvalifikaci ve Wimbledonu a zahraje si hlavní soutěž
třetího grandslamu sezony.
Cetkovská ztratila ve třech zápasech
jediný set, když postupně porazila

Voráčovou, nasazenou Chorvatku
Vekičovou a v rozhodujícím utkání
Belgičanku Mertensovou. „Bylo to
hodně náročné. Ale nebyla jsem limitována žádnou bolestí a hrálo se
mi dobře. Nejtěžší byl zápas s Vekičovou. Všechno dopadlo dobře
a na turnaj se těším,“ uvedla tenistka,
která ve Wimbledonu před čtyřmi

lety postoupila až do osmifinále. Po
zranění se však propadla až na 161.
místo a musela o postup bojovat
v kvalifikaci.
Nedařilo se Adamu Pavláskovi, který se na trávě představil po několika
letech. Hned v prvním kole kvalifikace prohrál snadno s Němcem
Beckem.
(lv)

Petra Cetkovská
Kralice i Konice hlásí první odchody zvládla kvalifikaci

Kralická kopaná přišla o svého šéfa
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Dosavadní předseda FC Kralice na Hané Václav Répal a spolu
s ním ještě další tři členové užšího
oddílového vedení Jiří Němčík,
Vladimír Horák, Dana Stodolová
se o uplynulém pondělí rozhodli
opustit své funkce. V čele fotbalového oddílu tak prozatímně zůstali
pouze jednatel Jan Novotný a řadoví členové Jiří Svozil, Zdeněk Zachar. Nového vedení se klub dočká
pravděpodobně za dva až tři týdny.
„Po dlouhém zvažování jsem se rozhodl odstoupit, nechtěl jsem situaci
blokovat. S vedením obce jakožto
většinovým přispěvatelem jsme
měli různý názor na řízení a provoz
klubu. Stejně tak i někteří členové
výboru prodělali názorový přerod
a vzájemná komunikace je důležitá,“ ozřejmil Répal důvody svého
odchodu.

Řadovým členem oddílu a fanouškem kralické kopané ovšem zůstal
a jednotlivým družstvům přeje jen to
nejlepší. „Fotbal mám rád a ten kralický je pro mě srdeční záležitostí. Jsem
kralickým patriotem, nechal jsem tu
za sebou kus práce a neměl bych žádnou radost z případných neúspěchů.
Stejně tak platí, že bych nedokázal
pracovat pro jiný oddíl,“ zmínil.
I proto nelze vyloučit, že by se
následně po odmlce vrátil zpět
do vedení, pro tuto chvíli ovšem
platí, že opustil i veškeré své pozice u „A“-mužstva. „Říká se, že
dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.
Když jsem v roce 1997 odcházel, tak jsem si říkal, že už nikdy,
rok se ale s rokem sešel a nejprve
z ústraní jsem podporoval duo Kubalák-Dudík, to mě vtáhlo zpátky.
Pravděpodobnější ale je, že už ne,“
odhadl možnost svého comebacku.

Jeho odchod z čela klubu se zřejmě na
finančním zajištění chodu výrazněji
neprojeví, přibližně šedesát procent
příjmů totiž zajišťují příjmy z rozpočtu kralického městyse, o zbytek se
pak starají další partneři.
Až do zvolení nového předsedy je tak
nejvýše postavenou osobou oddílu jednatel Jan Novotný. „Během čtrnácti dnů
bychom měli svolat novou členskou
schůzi, která navrhne předsedu, výkonný
výbor a revizní komisi. Nyní nemáme
statutárního zástupce a já osobně nechci
činit žádné zásadní rozhodnutí,“ podotkl.
Mimo jiné to tak znamená, že i osobu
hlavního trenéra bude muset posvětit až nově ustanovené vedení FC.
„Z mého pohledu má pan Gottwald
plnou důvěru a byl bych rád, kdyby
pokračoval,“ sdělil jeden z adeptů na
uvolněný post šéfa klubu Jan Novotný, jenž současně nechtěl aktuální situaci nijak více komentovat. (jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Krajské fotbalové soutěže jsou rozlosovány, ZMĚNY NEBUDOU
Konice musela jít do „severní“ skupiny I.A třídy, přeřazena byla i Otinoves

NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
SO
Hlášenky
SO
Hlášenky
SO
SO
SO

I.A.TØÍDA „B“ - MUŽI
1. Sportovní klub Lipová
2. FK Brodek u Přerova
3. TJ Sokol Bělotín
4. TJ SIGMA Lutín
5. TJ Sokol Mostkovice
6. Tatran Všechovice
7. TJ Sokol Klenovice
8. FK Spartak Lipník nad Bečvou
9. TJ Sokol Plumlov
10. FOOTBALL CLUB Beňov
11. SK Slatinice
12. SK Náměsť na Hané
13. TJ Sokol Čechovice
14. FKM Opatovice - Všechovice

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
Hlášenky
NE
NE
SO
NE
NE

I.B.TØÍDA „A“ - MUŽI
1. FK Troubky o.s.
2. FK Nemilany
3. FK Slavoj Kojetín-Koválovice“B“
4. TJ Sokol Újezdec
5. TJ Sokol Dub nad Moravou
6. TJ Haná Nezamyslice
7. TJ Sokol v Pivíně
8. TJ Sokol Tovačov
9. TJ Sokol Čekyně.
10. TJ FC Kostelec na Hané
11. TJ Sokol Horní Moštěnice o.s.
12. 1.FC Viktorie Přerov o.s.“B
13. TJ Sokol Vrchoslavice
14. TJ Sokol Ústí (okr.Přerov) „B“

NE
SO
Hlášenky
SO
SO
SO
NE
NE
SO
Hlášenky
SO
NE
NE
NE

I.B.TØÍDA „B“ - MUŽI
1. TJ Protivanov
2. SK Jesenec
3. TJ Sokol Babice u Šternberka
4. TJ Otinoves
5. FC Hvozd
6. TJ Sokol Doloplazy
7. TJ Sokol Leština
8. TJ Sokol Paseka
9. TJ Libina
10. TJ Postřelmov
11. TJ SK Zvole
12. SK Velká Bystřice
13. FK Nové Sady „B“
14. TJ Sokol Slavonín

NE
Hlášenky
SO
Hlášenky
Hlášenky
NE
NE
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO

KRAJSKÝ PØEBOR - MUŽI
1. SK SULKO-Zábřeh
2. TJ Sokol Určice
3. FK Slavoj Kojetín - Koválovice
4. TJ Sokol Lázně Velké Losiny
5. FK Šternberk o.s.
6. FC Dolany
7. FK Jeseník
8. TJ Sokol Ústí (okr.Přerov) „A“
9. TJ Tatran Litovel
10. TJ Medlov
11. FC Želátovice
12. 1.HFK Olomouc a.s.“B“
13. SK Chvalkovice
14. FC Kralice na Hané
15. TJ Fotbalový club Hněvotín
16. FK Mohelnice „B“

NE
Hlášenky
Hlášenky
SO
Hlášenky
NE
SO
NE
NE
Hlášenky
SO
SO
SO
NE

KRAJSKÝ PØEBOR - DOROST
1. TJ Sokol Olomouc - Chomoutov
2. FK Nemilany
3. TJ FC Kostelec na Hané
4. Sokol Konice s.r.o
5. FK Šternberk o.s.
6. FK Nové Sady
7. FK Mohelnice
8. FK Spartak Lipník nad Bečvou
9. TJ Sokol Určice
10. TJ Sokol Velký Týnec
11. TJ Sokol Lázně Velké Losiny
12. SK Chvalkovice
13. FKM Opatovice - Všechovice
14. TJ Slovan Černovír

SO
SO
Hlášenky
Hlášenky
Hlášenky
Hlášenky
Hlášenky
SO
Hlášenky
NE
Hlášenky
SO
SO
NE

Do soutěží Olomouckého KFS nastoupí celkem šestnáct celků z Prostějovska.
Hned osm jich bude zápolit v I.B třídě,
další šestice se představí o patro výš
a v obměněném krajském přeboru to budou Kralice na Hané a vracející se Určice.
Devět družstev se pak popere o body
v dorosteneckých a žákovských soutěžích. „Rozdělení losovacích čísel proběhlo hladce, jedinými změnami na poslední
chvíli byly úpravy termínu u Rapotína a
nahlášení náhradní hrací plochy v Hrabišíně u Nového Malína,“ potěšil poklidný
průběh čtvrtečního zasedání sekretáře
Olomouckého krajského fotbalového
svazu Pavla Peřinu.
Krajský přebor mužů opustili po skončení sezony sestupující Konice a Klenovice na Hané i do divize mířící Nové
Sady se Šumperkem. Nováčky se staly
z I.A třídy přicházející Ústí a Jeseník,
z divize spadly Určice a dobrovolně se
z Moravskoslezské fotbalové ligy přesunul Zábřeh na Moravě. Pro celou šest-

I.A tøídu opustilo
deset týmù
Nejvýraznějších proměn doznala již tradičně „A“ skupina I.A třídy. Jasno bylo
o postupu Jeseníku a sestupu Bludova,
dobrovolně se navíc soutěže vzdaly dvanácté Štíty, jedenáctý Jindřichov a nakonec i pátá Leština. Ta totiž na hostování
využívala hráče Zábřehu, který si je však
po sestupu o dvě patra stáhl zpět. Vyústilo to tak hned v pět nováčků. Postoupily
Dubicko a Haňovice, z „béčka“ musely
být přeřazeny Štěpánov u Olomouce
s Hlubočkami a po sestupu tam byla zařazena i Konice. I letos se tak projevilo,
že týmy z nejsevernější části kraje nemají
až tolik zájem, práva na postup totiž nevyužila Vidnava. Aby tak obě skupiny
měly shodně čtrnáct celků, muselo dojít
k výše zmíněným přesunům. „V případě
dvanácti a šestnácti celků by byl problém
s postupy i sestupy, což by způsobilo
částečnou neregulérnost. Nikdo navíc
nemá rád vložené středy. Museli jsme
tak přesunout Hlubočky i Konici do ‚A‘
skupiny. To byla nejlepší varianta, i když
jsme si uvědomovali, že těmto celkům
odpadnou derby,“ objasnil Peřina.
V Konici se tak nově mohou těšit na
Haňovice, Maletín či Moravský Beroun.
„Nikdy jsem takovou soutěž nehrál,
bude to něco nového. Zřejmě méně náročné a mohli bychom vyhrát nad každým. K většině soupeřů je to z Olomouce do dvaceti minut, to je ještě dobré, teď
ale musíme jet i sto deset kilometrů, to je
postavené na hlavu. Přímo pro Koničáky
by asi byla přijatelnější druhá skupina,
takto nás asi nečeká žádné derby a vyhrocenost utkání spíše vyplyne z ambicí soupeřů,“ přemítal hrající asistent konického
Sokola Radek Řehák. A mimo jiné došlo
na jeho slova, že v současnosti to mají
fotbalové oddíly stále obtížnější. „V každé
soutěži od třetí ligy níž se někdo odhlásil
a ani jedna nezůstala tak, jak měla. Doba
fotbalu nepřeje a problémy bude mít rok
od roku více týmů, proto bych si ani konkrétnější cíle nedával,“ poznamenal.
V souběžné „B“ skupině se představí
zbývající regionální pětice Čechovice,
Lipová, Mostkovice, Klenovice na Hané
a Plumlov. V případě posledního dua se
jedná o nováčky, totéž platí i pro vítěze

Také v novém ročníku I.A třídy dojde na derby mezi hráči Lipové (ve žlutém) a Čechovic. S těmito oddíly se pak
dále mimo jiné utkají i hráči Mostkovic, Plumlova a Klenovic.
Foto: archiv
dvou skupin I.B třídy Všechovice s Lutínem a pátým do party je Brodek u Přerova. Tedy až čtvrtý celek „A“ skupiny I.B
třídy, kde se umístil jen o vzájemné zápasy před Kostelcem na Hané.
„Oslovovali jsme i mužstva před nimi, ale
Kojetín ‚B‘, Nové Sady ‚B‘, Velká Bystřice,
Vidnava, Javorník i Staré Město pod Králickým Sněžníkem odmítly,“ vyjmenoval
Pavel Peřina dlouhý seznam celků, které
měly přednost, ale nevyužily nabízené
možnosti.

I.B tøída: Prostìjovsko
zastoupeno rovnomìrnì
Škatulata tak nastala i v I.B třídě. Jižní „A“
skupinu nejnižší krajské fotbalové soutěže si stejně jako v posledním ročníku
zahrají Vrchoslavice, Pivín, Kostelec na
Hané, po roční přestávce se z okresního
přeboru vracejí Nezamyslice. Sestoupily
Dub nad Moravou s Troubkami, postupu se dočkal i olomoucký přeborník Nemilany a druhý tým přerovského okresu
TJ Sokol Újezdec, neboť vítězné Býškovice cestu nahoru po loňském dobrovolném sestupu odmítly.
V „olomoucké“ skupině „B“ pokračují
Hvozd, Jesenec i Protivanov, k nimž se
nově připojí také Otinoves. „Vzdálenostně je to asi stejně daleko, ale chtěli jsme si
zkusit druhou skupinu. Máme tu kluky
z Olomoucka, pro které to bude atraktivnější. Lákadlem pro diváky navíc bude
derby s Protivanovem,“ podotkl předseda oddílu Luboš Sekanina s tím, že
úkolem před startem podzimu je vhodně doplnit mužstvo, aby se neopakovaly
jarní starosti se skládáním sestavy.
Naopak v sousedním Protivanově vnímají souboj s Otinovsí jako obyčejné
střetnutí. „Až tolik místních tam už nehraje, hlavní ale je, že nemusíme daleko
cestovat. Přibyly nám totiž nové týmy
ze Šumperska, o nichž zatím vůbec
nic nevím. Cestování je podobné jako
v ‚áčku‘, o změně jsme tak neuvažovali,“

podotkl hlavní kouč protivanovského
týmu Josef Pospíšil. Těmi nováčky jsou
vítěz šumperského okresu Libina, pátý
celek uplynulého ročníku „A“ skupiny
I.A třídy Leština a z „C“ skupiny přemístěný Postřelmov.
Nejsevernější „C“ skupina patří stejně
jako v minulosti celkům z Jesenicka
a Šumperska. Tady jsou nakonec pouze
čtyři nové celky. Z okresu Jeseník postoupil nedávný účastník krajského přeboru
Zlaté Hory, z I.A třídy se přesunulo trio
Jindřichov, Bludov a Štíty.

Vyšší poplatky
za mládež
i nepøíjezd k utkání
A proměny se nevyhnuly ani mládežnickým soutěžím. Dorostenecký krajský
přebor si nadále zahrají Určice, Kostelec
na Hané i Konice, místo postupujícího
Přerova a sestupující Litovle tu jsou nově
Lipník nad Bečvou a Chomoutov.
O patro níž pokračují v nyní pouze dvanáctičlenné soutěži Smržice s Protivanovem, vedle sestupující Litovle budou
I. třídu hrát i Dub nad Moravou, Loštice a Ústí. Vymizely naopak Lipník
nad Bečvou, Chomoutov, Němčice
nad Hanou, Hustopeče nad Bečvou,
Kojetín a Šternberk „B“.
a v kraji došlo i na rozšíření, krajský
přebor žáků nebude o čtrnácti družstvech, ale nově o šestnácti, které
utvoří jedinou skupinu, což obnáší
i vložené středy. K Čechovicím a Konici se připojily i Určice a Němčice nad
Hanou, dalšími nováčky jsou Bohuňovice a Loštice. Toto kvarteto se stalo
náhradou za Velké Losiny a Brodek
u Přerova.
Došlo také k navýšení poplatků. Kompenzace za chybějící mládež je stanovena celoplošně a činí třicet tisíc
korun u týmu hrajícího krajský přebor, dvacet tisíc v případě I.A třídy
a polovinu u I.B třídy. Vinou spousty

nesehraných utkání, k nimž se zejména
v krajské soutěži dorostu a „C“ skupině
I.B třídy nedostavila hostující mužstva,
došlo také ke zvýšení i tohoto postihu.
Poplatky svazu tak nově činí osm tisíc
korun u mužů, šest tisíc u dorostenců
a dva tisíce v případě žáků, další dva tisíce náleží paušálně domácímu oddílu na
náklady spojené s přípravou střetnutí.
Soutěžní ročník 2015/2016 odstartuje úvodním kolem o druhém
srpnovém víkendu, tedy v sobotu
8. a v neděli 9. srpna.
Na cestě ke třinácti soupeřům
v I.A třídě absolvují koničtí fotbalisté
v případě volby nejkratší schůdné
trasy necelých šest set kilometrů.
Zatímco v případě Haňovic, Loštic
a Černovíru se distance pohybuje mezi dvaceti a třiceti kilometry,
kolem šedesáti kilometrů je to do
Moravského Berouna a Rapotína,
jediný opravdový výlet nastane do
sto devět kilometrů vzdálené České
Vsi, kde působí klub SK Řetězárna.

581
V případě jižnější „B“ skupiny by však

situace nebyla o mnoho lepší, byť hned
sedmička Lutín, Lipová, Plumlov,
Náměšť, Slatinice, Čechovice, Mostkovice je pouze cirka dvacet kilometrů daleko. Celková kilometráž by
v případě nejkratší volby a zařazení
Náměšti do „A“ skupiny byla pouze
otřiapadesátkilometrůkratší.DoVšechovic, Opatovic i Bělotína je to totiž
přes sedmdesát kilometrů, do Beňova
a Lipníku necelých šedesát. A při využití nejrychlejší cesty to znamená
v součtu o dalších pětaosmdesát kilometrů více. Hlavním štěstím pro
Konici tak je dobrovolný odchod
Jindřichova a Štítů a nevyužití postupové možnosti Vidnavy, k polským
hranicím by to bylo více než sto dvacet
kilometrů.

15012210019

I.A.TØÍDA „A“ - MUŽI
1. TJ Doubrava Haňovice
2. SK Loštice o.s.
3. TJ Štěpánov u Olomouce
4. TJ Sokol Bohuňovice
5. TJ Sokol Troubelice
6. TJ Granitol Moravský Beroun
7. TJ Slovan Černovír
8. TJ Maletín
9. TJ Jiskra Rapotín
10. Fotbalový klub Hlubočky
11. Sokol Konice
12. SK Bělkovice - Laštany
13. FC Dubicko
14. SK Řetězárna

náctku účastníků je nejpodstatnější, že
plánované snížení počtu týmů na čtrnáct
nebylo schváleno. Platí tak stejná pravidla sestupu jako v minulosti. „Výkonný
výbor se po delší debatě usnesl, že se
to ještě jednou vyzkouší a také sezona
2016/2017 bude o šestnácti družstvech.
Ze zmonitorování vyplynulo, že v ostatních krajích je to standardní číslo a věříme, že se to na kvalitě neprojeví negativně,“ vysvětlil Peřina.

15051210465

PROSTĚJOV Čtyřiačtyřicet dní před
zahájením soutěžního ročníku
2015/2016 se v Olomouci uskutečnil
JIŘÍ
losovací aktiv krajského fotbalového
MOŽNÝ
svazu. Vyplynulo z něj, že složení jednotlivých skupin opět prošlo výraznými proměnami, od restrukturalizace krajského přeboru mužů ale bylo upuštěno, takže i pro
sezonu 2016/2017 platí, že v nejvyšší krajské soutěži dospělých
bude šestnáct celků a v jednotlivých skupinách nižších tříd vždy
čtrnáct. A právě splnění této podmínky vedlo ve čtvrtek k nutným přesunům mezi jednotlivými grupami. Večerník vše bedlivě
sledoval a zaznamenal.
původní zpravodajství
pro Večerník

