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Z balkónu tohoto domu v Norské ulici vyskočila minulé úterý nad ránem asi padesátiletá žena. O pár
hodin později podobným způsobem zemřel muž v Družstevní ulici...
Foto: Martin Zaoral
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zùstal jen J. Fidrmuc!
Praha (mik) - Ve vedení Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže České republiky nezůstal kámen
na kameni. Pouze s jednou jedinou
výjimkou, která se týká prostějovského rodáka! Nová ministryně
školství Kateřina Valachová představila ve čtvrtek 2. července svůj
nový tým. V něm bude mít šéfka
resortu celkem sedm odborných
a dva politické náměstky. Na stejné
pozici jako v bývalém týmu zůstane jen lidovecký náměstek pro
vzdělávání Jaroslav Fidrmuc! Nová
ministryně tímto ocenila dosavadní práci a odbornost bývalého
ředitele Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.

K poštì na
„hlaváku“ se už
autem nedostanete
Prostějov (mls) - Na veřejně přístupné komunikaci v areálu České
pošty, která je rovnoběžná s Janáčkovou ulicí v Prostějově, budou vyměněny značky. Zákaz zastavení,
který tu dosud byl umístěn a který
řidiči příliš nerespektovali, vystřídá
značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Tak uvidíme, jestli to pomůže.

Dluží pojišťovnì,
pøijde o støechu
nad hlavou
Prostějov (mls) - O tom, že hlídat si
řádné hrazení zdravotního pojištění je nutnost, by nejeden finanční
kaskadér mohl vyprávět. To je i případ Renaty M., jejíž polovina bytu
v Krasické ulici jde nyní do dražby
kvůli tomu, že na pojištění neuhradila 120 496 Kč. Dražba proběhne
na portálu www.exdrazby.cz.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

FOTO

Před ZLATOU BRÁNOU
někdo napsal
vzkaz do nebe

VEÈERNÍKU
Martin Zaoral

PROSTĚJOV „Jen jsem
viděl, k čemu se schyluje, a udělal jsem, co jsem
Nicholas Winton se dožil požehnaného věku snad i díky své povaze a přístupu k životu. O nich svědčí
i tři křídou napsané citáty, které se objevily před prostějovskou Zlatou bránou. Foto: Martin Zaoral
mohl, abych pomohl,“
řekl kdysi sir Nicholas
Winton, který zemřel minulou středu 1. července ve věku 106 let. Zároveň jde o jeden ze tří citátů slušného a skromného
muže, který se uplynulý pátek objevil před OC Zlatá brána.
Nicholas Winton v letech 1938 a 1939 zachránil 669 dětských životů před jistou smrtí v nacistických táborech tím, že
v tehdejším Československu organizoval odjezdy židovských dětí do Británie a obstarával veškeré formality potřebné
k jejich přepravě po železnici. Na jeho příběhu přitom je nejpozoruhodnější fakt, že ani po skončení války desítky let
o své odvaze nikomu neřekl. Dokonale tak naplnil rčení, že pravý hrdina dělá dobré skutky i ve chvíli, kdy se nikdo nedívá.
Nicholas Winton i po smrti zůstane člověkem, o jehož činech i myšlenkách by se děti měly učit.

Agentura Na náměstí přibude ještě plavecký bazén!
Také se vám líbí nové a opravené
náměstí? Agentura Hóser si myslí,
že i T. G. Masaryk na něm jaksi
omládl! Zatímco konšelé ho v úterý dopoledne slavnostně otevřeli,
přičemž kromě pásky omylem přestřihli i jeden kabel od veřejného
osvětlení, není centrální rynk ještě ani zdaleka hotov. Jak se totiž
Agentura Hóser dozvěděla, bude
se střed města zanedlouho znovu
rozkopávat!
„Je to rozhodnutí skutečně na poslední chvíli. Vedle olympijského
centra máme i nadále proti všem

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

škarohlídům v plánu postavit
koupaliště s plaveckým bazénem.
A protože hodláme občanům maximálně vyjít vstříc, necháme ho
vyhloubit a postavit přímo na
náměstí před radnicí,“ informoval Hósera námětek primátora
Jiří Nikamnepospíchal. Na otázku, proč tedy sešlo z plánu vybudovat padesátimetrový plavecký
bazén za velodromem, odpověděl
náměstek až po několika minutách přemýšlení, zda to má vůbec
bulvárnímu Hóserovi prozradit.
„Tož dobře, vedle sportovní haly
bude postaven i nový národní fotbalový stadion s tribunami pro
třicet tisíc diváků,“ šokoval Jiří
Nikamnepospíchal. Tohle je novinka jako blázen, kromě toho, že

se budou v Prostějově vychovávat
nové olympijské naděje, budou se
zde odehrávat i mezistátní zápasy
fotbalového nároďáku. To je ale
jiné téma.
Aktuálně se Agentura Hóser ptá,
kam chtějí konšelé umístit čtyři
metry hluboký a padesát metrů
dlouhý plavecký bazén? „Nejdříve
byly dvě varianty. Chtěli jsme ho
nechat vykopat přímo před radnicí, posléze jsme se ale shodli na
tom, že jej umístíme před muzeem.
Holt v létě se tady budou Prostějované koupat, v zimě zase budou
bruslit,“ informovala Ivana Hemeráková, náměstkyně primátora
přes květiny a stromy v Prostějově.
Nový plavecký bazén přímo v centru města vítají také občané, i když

nějaká ta kritika se rovněž objevila. „Jsem zvyklá se koupat zcela
nahá, takže lepší bude bazén před
muzeem než před radnicí. Nejsem
zvědavá na to, aby mě primátor se
svými náměstky okukoval z oken,“
svěřila se Agentuře Hóser Prostějovanka Vilma Všehoschopná. Jak
jsme se ještě dozvěděli, bazén před
muzeem by měl stát už na konci července. „Jsem přesvědčen, že
v plavkách budou naši občané ozdobou historického centra města,“
dodal primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl

•• Středa ••

ZACHYTILI JSME…

625
Přesně tolik let je už Prostějov městem! Monstrózní sobotní oslavy
tohoto výročí na náměstí T. G. Masaryka se skutečně vydařily, i když
kvůli vedru dalo hodně Prostějovanů přednost koupališti. Přesto
si souboje rytířů i práci kata nenechalo ujít několik stovek lidí.
ZAUJALO NÁS…

TOMÁŠ BERDYCH

Prostějovský tenista a český daviscupový reprezentant aktuálně
bojuje na trávě ve Wimbledonu,
ovšem ještě před tímto nejprestižnějším turnajem se před fotografy
svlékl pro Cosmopolitan v rámci
kampaně časopisu na podporu výzkumu rakoviny ve Velké Británii.

„S TÌMA RUMUNAMA
SE NEŠLO DOMLUVIT!“
Náměstek primátora Z. Fišer
byl z exkurze ve Spitznerových
sadech hodně rozladěný...

•• Čtvrtek ••
Zvládli jste své resty? Pokud se vám či někomu z vašich blízkých stalo v průběhu týdne něco zvláštního, pak to můžete svést i na úplněk. Ten se ve čtvrtek brzy
ráno dostal do znamení Kozoroha. Podle astrologů se jedná o okamžik, který vyvolává snahu dokončit úkoly a resty z minula. Tak snad se vám to povedlo.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 34/17 °C

•• Pátek ••

Spytihněv

Stěhování národů. Přesně 3. července 1945 souhlasila Československá vláda
s odsunem Němců. Přesně po sedmdesáti letech od této události se mnohem vášnivěji probírá naopak „přísun” převážně muslimských uprchlíků z Afriky a Asie.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Chodník ano, silnici ne! Je to sice
už neustále oprašované téma, ale
v těchto dnech je opět aktuální. Zatímco v Havlíčkově ulici se opravuje
jedna část chodníků za druhou, do
rekonstrukce silnice plné hrbolů
a děr se radním nechce. Je to těžké,
musely by se pokácet všechny stoleté
stromy...

ZASLECHLI JSME…

Laskavostí k dlouhému životu. Zatímco mnozí z nás si otravují život sami sobě
a nádavkem pak i ostatním, existují mezi námi i lidé, kteří jsou ochotni těm ostatním
nezištně pomáhat, aniž by za to cokoliv očekávali. Mezi takové nepochybně patřil sir
Nicholas Winton, který zemřel v požehnaném věku 106 let. Snad byl tento dlouhý
život způsobený i tím, že druhým pomáhal, nikoliv škodil.

Trabanty rozváží úsměv. Víte, čím se měří rychlost trabantu? Kalendářem.
Snad žádný jiný automobil lidem neprodloužil život tak, jako právě tito bakelitoví krasavci, kteří až do závěru víkendu měli sraz v autokempu Žralok v Plumlově. Rozhodně tak neučinili tím, že by kohokoliv dovezli do cíle ze všech nejrychleji, ale tím, že je třeba rozesmály vtipy, které o legendárním vozítku kolují.

CO NÁS UDIVILO…

Foto: internet
Babimaki & mik

•• Úterý ••

•• Neděle ••

Odpověď na vedra. Kdo by se v současných úmorných pařácích cítil až
tak úplně dobře a tak prostějovští konšelé zareagovali na to, že při teplotách
nad třicet stupňů nejsou rozpálené
silnice ve městě tím pravých ořechovým. Sáhli proto do městské kasy
a objednali si u technických služeb mimořádná kropení komunikací.

SCÉNA VEČERNÍKU

Množí se sebevraždy. Znakem naší „poklidné doby“ bez bídy, válek a víry
v Boha je mimo jiné i rostoucí počet sebevražd. Co přesně za nimi stojí, se
zpětně zjišťuje jen těžko. Faktem je, že pokud nemáme velkého společného
nepřítele, pak často bojujeme sami proti sobě. A někdy i se sebou samými.
Tento zápas pak může mít i pro jinak zdravé lidi fatální následky.

•• Sobota ••

CO NÁS POTĚŠILO…

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

Ohrožují „plavci sinice“ v přehradě? Letos už počtvrté vyrazili krajští hygienici k Plumlovské přehradě zjistit, jak se daří sinicím. Zatímco loni touto
dobou už byla situace jiná, neukázněným plavcům stejně jako předcházející
revitalizaci přehrady se však zřejmě sinicím nic až tak vážného nestalo...

Když tropy, tak o víkendu. Prostějov zažil letošní první tropický den, jelikož
rtuť teploměru na prostějovské hvězdárně překročila magickou třicítku. Největší vedro pak bylo v 17.09, kdy teplota vyšplhala až na 31,4 °C. Jelikož většina
lidí se mohla uklidit někam k vodě, nebylo pro ně vedro tak citelné. Mnohem
palčivěji je pociťovali už v předchozí pracovní dny, kdy se v zaměstnání často
„vařili ve vlastní šťávě“...

rubriky
Večerníku

Úterý

Primátor Miroslav Pišťák je už dávno po operaci očí, ale stále dojíždí na soukromou
kliniku k pravidelným prohlídkám. Možná by měl zvážit také operací uší, protože co si
v poslední době vyslechl na zastupitelstvu, z toho musí zákonitě bolet oba bubínky!

33/19 °C

Bohuslava

Støeda 31/18 °C
Nora

Ètvrtek 26/18 °C

Drahoslava

Pátek

25/13 °C
Libuše

Sobota 24/12 °C

Olga

Nedìle 28/16 °C
Bořek
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Zadržený vrah seniorů byl
zřejmě opravdu z Vrahovic!
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v předminulém čísle, policejní hlídky pátraly ve Vrahovicích
po pachateli brutální vraždy dvou
seniorů, ke které došlo v ten samý
den v Tovačově. Čtyřiadvacetiletého mladíka policie nakonec zadržela. A podle svědka, který se ozval
Večerníku, šlo skutečně o mladého
muže přímo z Vrahovic!
Čtyřiasedmdesátiletéhomužeajeho
o dva roky mladší ženu objevili
kriminalisté bez známek života ve
čtvrtek 18. června. Podle informací
Večerníku byli oba zavražděni brutálním způsobem, když vrah použil
nůž. Podezřelého mladíka policisté dopadli ještě v noci téhož dne a
následně v pátek jej obvinili. „Muž
je stíhán vazebně, v případě, že jej
soud uzná vinným, hrozí mu trest
odnětí svobody až na dvacet let, případně výjimečný trest. Motiv jednání obviněného je předmětem dalšího šetření,“ uvedla Jitka Dolejšová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerníku se ozval muž, který
nám poskytl zajímavé informace.

„Ten kluk bydlí ve Vrahovicích,
ale doma ho policisté nenašli.
Proto ještě v noci jezdili po celé
naší části a ukazovali lidem jeho
fotky s tím, že je varovali před
nebezpečím,“ sdělil muž za podmínky udržení anonymity. „Kolem půlnoci se ale všichni policisté přesunuli do Čechovic, odkud
dostali hlášku, že onen vrah se
pohybuje tam. Mladík pak před
hlídkami utíkal přes Domamyslice k Mostkovicím, kde ho zatkli,“
dodal zdroj.
Tyto informace jsme si chtěli samozřejmě ověřit, ale jako už tradičně jsme narazili na neprostupnou
hráz u mluvčího krajské policie.
„Vzhledem k tomu, že stále probíhají procesní úkony trestního řízení směřující k objasnění okolností
dvojnásobné vraždy, tak nebudeme prozatím sdělovat bližší informace. Ani to, kde byl mladý muž
obviněný z vraždy dvou seniorů
zadržen,“ odpověděl na konkrétní dotazy Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. (mik)
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PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY
patří k největším skokanům
PROSTĚJOV Občanské sdružení
Oživení posuzovalo na osm desítek
obecních periodik vydávaných
v minulém a předminulém volebním období, tedy v letech 2006 až
2014. K hodnoceným tiskovinám
patřily také Prostějovské radniční
listy.
„Oživení hodnotilo zejména rozsah politické plochy, tedy nakolik
periodika informují o činnostech
radnice a představitelů města.
Dále se průzkum zaměřil na podíl
alternativních sdělení a názorů
vyjadřujících se k činnosti radnice,
informace o budoucích rozhodnutích, propagaci vedení samospráv
a organizační zajištění vydávání periodik,“ uvádí v písemném prohlášení
Martin
Kameník,
předseda
Občanského sdružení Oživení.
Prostějovské radniční listy v tomto
hodnocení obsadily 9. místo v podílu názorové pestrosti přispěvatelů.
Noviny se tak zařadily mezi pětici
největších skokanů v období 2006 až
2014 v podílu alternativních názorů
v listech.

Zároveň se PROSTĚJOVSKÉ
RADNIČNÍ LISTY umístily na
64. místě ze 77 v žebříčku výdajů,
které město ze svého rozpočtu vydává na tvorbu, tisk a distribuci periodika. V tomto případě je žebříček
sestaven tak, že na prvním místě
je uvedeno obecní periodikum, za
jehož vydávání platí místní samospráva nejvyšší částku, na posledním místě naopak periodikum, za
které je vydávána z obecních peněž
nejnižší částka. „Nejdražší bylo
v hodnoceném období informování
občanů Jevíčka s cenou 166,2 koruny na obyvatele, nejlevnější pak
informování obyvatel Moravskoslezského kraje s částkou 1,6 koruny v přepočtu na jednoho obyvatele.
Cena za informování jednoho obyvatele Prostějova prostřednictvím
Prostějovských radničních listů
činila v období 2006 až 2014
částku 15,9 koruny na jednoho obyvatele ročně,“ uvádí se v prohlášení
Občanského sdružení Oživení
s tím, že u větších územně správních
celků typu kraje jsou pochopitelně

náklady na informování
občanů vzhledem k celkovým nákladům mnohem
nižší než u malých obcí.
Stejně tak se významně liší
cena u málostránkových
černobílých zpravodajů
a vícestránkových barevných.
Že právě Prostějovské
radniční listy patří
k nejlevnějším co do
nákladů na jednoho
obyvatele ročně, si cení
i primátor města Miroslav Pišťák. „Tuto informaci jsme přijali
s povděkem. Ukázalo
se, že v určitém slova smyslu
jsou Prostějovské radniční listy
úspěšným skokanem. A jistě mluvím
i za kolegy a kolegyně z rady města,
s tímto periodikem jsme maximálně
spokojeni. Pozitivním jevem je i to,
že v našich radničních listech dostávají prostor nejenom představitelé
koalice, ale rovněž opozice. Někdy
mám ale trochu problémy vysvětlit

některým spoluobčanům, že to, co
se v radničních listech objevuje jako
názor opozice, není názorem rady
města. Víte, lidé jsou zvyklí na to, že
to, co se objeví v novinách, je pravda.
Každý ale ať si udělá obrázek sám,“
uvedl exkluzivně pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
(mik)

Ad.: Prostějovský bankéř profetoval miliony

Miloslav Tlusťoš

EXKLUZIVNĚ:
tinu. Ve svém vyjádření, které Večerníku zaslal prostřednictvím právního
zástupce, však zásadně nesouhlasí
s označením feťák. „Pokud jde o moji
údajnou zálibu v alkoholu a v drogách,
pak konstatuji, že jsem nikdy nebyl
právně řešen za trestný čin, který by
souvisel s požíváním návykových látek. Jestliže někdy požiji alkohol, pak
je to způsobem, který se nevymyká
Martin Zaoral
běžné populaci,“ píše v této souvisMiroslav Tlusťoš se podle obsahu losti Miroslav Tlusťoš, který skutečně
článku údajně pravidelně setkával převážnou část svého života pracoval
s mladými lidmi závislými na pervi- v manažerských profesích a zabýval se

PROSTĚJOV Do redakce
Večerníku dorazilo vyjádření
Miloslava Tlusťoše, který se cítí
dotčen článkem „Prostějovský
bankéř profetoval miliony“. Ten
na základě výpovědí několika
lidí z okolí M.T. vyšel na tomto
místě v pondělí 8. června.

Policisté přijali v pátek 3. července
oznámeníokrádeživloupáním,kněmuž došlo v noci ze čtvrtku na pátek
v Prostějově. Zatím neznámý pachatel se vloupal po poškození okna do
kanceláře jedné z firem v ulici Vrahovická, kde odcizil kolíkovačku aku
vrtačku. Firmě vznikla škoda na odcizených věcech za třiatřicet tisíc korun, poškozením za dalších patnáct.
V případě zjištění pachatele mu za
přečiny krádež a poškození cizí věci
hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Vykradená vozidla
V noci ze soboty 4. na neděli 5. července došlo v Prostějově-Vrahovicíh na ulici Smetanově ke vloupání
do vozidla Ford Mondeo. Zatím
neznámý pachatel rozbil okno na
zadních dveřích zavazadlového prostoru a z vnitřních prostor odcizil
vrtačky v celkové hodnotě osmnáct
a půl tisíce korun. Poškozením
vznikla škoda další čtyři tisíce korun. Uplynulou neděli v odpoledních hodinách došlo ke krádeži batohu z pravděpodobně otevřeného
vozidla Opel, které bylo zaparkované na zahradě na Filipcově náměstí
v Prostějově. V batohu bylo kromě
fotoaparátu také čtyřicet tisíc korun
a jeden kus oděvního svršku. Majiteli vznikla škoda za 49 000 korun.
V obou případech byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež,
na který trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na dva roky.

se rozšířila

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

konce roku 2003. Oba společníci se následně rozešli ve zlém.
Novým majitelem se stal jistý Michal
Bogdan z Hodonína, který kromě bývalých společností pana Tlusťoše nikdy
jinou firmu nevlastnil. Firma Dapot za
vedení tohoto nového vlastníka skončila v dluzích a bylo na ni vypsáno několik exekucí, což mimo jiné vyplývá
i z informací obsažených v obchodním
rejstříku.
Dle svého vyjádření Miroslav Tlusťoš
svůj dům v Čechovicích neprodal kvůli
finančním obtížím, ale kvůli tomu, že

adresa
zůstává
stejná
obě pobočky Večerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10

už jej nevyužíval. Kromě toho měl být
dům poškozen a on sám neměl zájem
jej znovu opravovat. „Žáby však v bazénu nikdy nebyly, stejně jako nebyl
zdevastovaný tenisový kurt. A pokud
mne v tomto domě či jinde navštěvují
přátelé, nejde o lidi se zálibou v alkoholu
a drogách, nýbrž o mé přátele, se kterými jsem se bavil způsobem zcela
běžným v každé společnosti. Dnes žiju
v běžných majetkových poměrech,
které se snad brzy zásadně změní k lepšímu,“ uzavřel svoji výpověď Miroslav
Tlusťoš.

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

LIDÉ PRAHLI PO KOUPÁNÍ

Přehrada se sinic
hned tak nezbaví...

čtěte na straně 9 ➢
I během prodlouženého tropického víkendu si plavci na přehradě přišli na své, přestože voda už na první pohled není tak
čistá, jako byla na začátku sezóny.
Foto: Martin Zaoral

15062640632

Pracovní nářadí
je stále v kurzu

redakce

podvodu,“ přidal Miroslav Tlusťoš,
který ve svém vyjádření zmiňuje i firmu Dapot, kterou zakládal. „Vybudoval jsem z ní prosperující společnost,
kterou jsem prodal. Domnívám se,
že jak klienti, tak zaměstnanci v době,
kdy jsem firmu vedl, byli se službami
a servisem spokojeni. Není pravdou,
že bych společnost převáděl na ´bílého
koně´. Jaký je její stav však již nevím,
neboť s chodem již více než deset let
nejsem propojen,“ napsal Miroslav
Tlusťoš, který byl jednatelem Dapotu
společně s Petrem Pospíšilem až do

▶

KRONIKA

peněžním operacemi. „To vzbuzovalo závist některých osob, které chtěly
pomocí mých schopností samy zbohatnout nebo rovnou usilovaly o můj
majetek a jimž se nakonec podařilo
mě podvodem připravit o nemalé finanční částky. To vše je předmětem
několika soudních sporů, přičemž ten
ohledně prodeje hotelu Národní dům
v Deštné v Orlických horách se táhne už šest let. Dodnes sice není rozhodnuto, ale podle posledního zatím
nepravomocného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jsem byl obětí

▶

ČERNÁ

„Nejsem feťák, o hotel jsem přišel podvodem“

4
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO Napsáno
ˇ
PŘÍPADU pred

„Dělňák“ už rok zeje prázdnotou
PROSTĚJOV Bude tomu právě
rok, co se naposledy zavřely dveře, které se automaticky rozevíraly předchozích více jak dvacet let.
Prodejna potravin Billa ve Wolkerově ulici byla zrušena v sobotu
12. července 2014. Od té doby se
pro objekt stále nedaří najít nové
využití a prostory tak zejí prázdnotou...
Před rokem uzavřená Billa byla
nejstarším supermarketem v Prostějově. Již počátkem devadesátých

STÍNY
MINULOSTI

let otevřela v prostorách bývalého
Dělnického domu. Ten si prostějovští dělníci začali svépomocí budovat již v roce 1894. Po otevření
„Dělňáku“ s prostorným sálem
a jevištěm se jednalo o největší podobný objekt na střední Moravě.
Než se z něj stal supermarket, býval
dům tradičním místem různých
představení, plesů či koncertů. Jaké
bude jeho další využití, není v tuto
chvíli jasné. Majitel se od počátku
netajil přáním, aby budovu opět za-
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plnil některý z řetězců nabízejících
potraviny.
„Všechna jednání, která jsme v tomto ohledu vedli, byla neúspěšná.
V Prostějově už je zřejmě obchodů
s potravinami dost,“ svěřil se aktuálně Večerníku Marcel Hájek, majitel
nemovitosti. O dalším využití tedy
není, a hned tak asi ani nebude, rozhodnuto. „Momentálně probíhají
další jednání se zájemci o pronájem,
zatím však není nic jisté,“ uzavřel
Hájek.
(mls)

PROJEKT

Czech radar

konečně
Kdo si vzpomene na starou zastávku v „TYLOVCE“? schválen
Na dlouholetou přítomnost supermarketu Billa v prostorách bývalého Dělnického
domu už odkazuje jen pár potrhaných plakátů...
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Uprostřed parného
léta roku 2013 čelili prostějovští
radní velké kritice ohledně rozpadající se bývalé autobusové zastávky v Tylově ulici. „Zbourejte
ji, než se tady stane neštěstí,“ zněly
nejčastější výzvy obyvatel této lokality. Jejich volání bylo ještě téhož
roku na podzim vyslyšeno. Prázdný plac ale našel využití teprve až
letos...
Už bezmála dvacet let tady žádné autobusy nestavěly. Přesto byla chatrná
budka stále v inventáři města vedena
jako zastávka. „Rozpadá se, dřevěné
lavičky i obložení jsou rozebrány nebo
pomalovány sprejery. Všichni už drahnou dobu upozorňujeme město na
nebezpečný stav této zastávky. Navíc
se tady schází omladina, která kouří
marihuanu a tropí výtržnosti,“ postě-

žoval si Večerníku v polovině července
roku 2013 Jiří Vejvoda z Tylovy ulice
v Prostějově.
Radní tento problém nepodceňovali.
„Víme o něm. V rámci připravovaného projektu rekonstrukce Tylovy ulice
se počítá v brzké době s demolicí této
autobusové zastávky. Na stejném místě bude vybudováno parkoviště, které
by alespoň částečně mělo vyřešit velké
problémy s nedostatkem parkovacích
míst v této lokalitě,“ zareagoval na
dotaz Večerníku ještě během letních
prázdnin roku 2013 náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.
A kdo si dnes vzpomene na starou
„chajdu“ v Tylově ulici, která se dvacet
let vydávala za autobusovou zastávku? „Byla zbourána ještě tentýž rok,
protože jsme nechtěli riskovat, že by
padající součásti někoho zranili. Před

Starou autobusovou zastávku nahradila v Tylově ulici místa pro parkování.
2x foto: Michal Kadlec

dvěma roky ale ještě nebyl dokončen
projekt revitalizace Tylovy ulice, už
tehdy jsme však o využití volného
prostoru měli jasno. A to jsme dokázali letos, kdy jsme v rámci první
etapy rekonstrukce zdejším občanům
zajistili přesně sto dva parkovacích

míst. To vše bylo doplněno vhodnou
výsadbou nové zeleně i opravenými
chodníky,“ prozradil aktuálně Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Starou zastávku v Tylově ulici tak
nahradilo pět parkovacích míst...

MUDr. ALEŠ NEVRLA

15070310664

Tel.: 582 332 836

Mob.: 722 740 092

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelní ulice

Narodil se tu skladatel Brüll. Ulice byla nazvaná v květnu 1881 podle
směru k farnímu kostelu. Do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 byla zvána
německy Kirchen-Gasse. Vede od podchodu pod muzeem až ke „špalíčku“ starých židovských domů v Uprkově ulici. Stará židovská zástavba byla
zbourána v sedmdesátých letech minulého století. Dům u muzea číslo 6
byl zván U Dobrého pastýře, dům číslo 8 patřil mydláři Josefu Böhmovi
a v domě číslo 10 na rohu s Uprkovou ulicí se narodil pianista a skladatel
Ignác Brüll.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

Příště: Plumlovská ulice

15070310662

15062610630

Gynekologická ambulance

Konečně! Asi na pátý pokus prošla
radou města nabídka společnosti
Czech radar ověřit ve zkušebním provozu speciální zařízení dokumentující průjezd vozidel křižovatkami na
červenou či nepovolenou rychlostí
a následný systém zpracování přestupků podle předložené fotodokumentace.
V praxi to znamená, že na jedné
z křižovatek v Prostějově bude už velmi brzy zatím zkušebně na dobu tří
měsíců instalován radar, který bude
dohlížet na chování řidičů. O jakou
křižovatku půjde, to radní zatím tají.
„Rada města doporučila v této fázi tříměsíční zkušební provoz jednoho ze
speciálních radarů. Co se týká ekonomiky, během těchto tří měsíců dojde
k vyhodnocení, zda je celý projekt pro
naše město přínosný či nikoliv. Nebudeme platit žádné provozní náklady
a celá činnost bude finančně kryta
společností Czech radar ve spolupráci
s organizací BESIP. Pokud za tři měsíce zjistíme, že instalování radaru na
jedné z křižovatek nebude pro město
přínosné, zavázali jsme se firmě uhradit náklady spojené se stavebními
úpravami ve výši sto devět tisíc korun.
Pokud však zkoušku vyhodnotíme
jako pozitivní, budeme dále pokračovat v jednání s firmou Czech radar.
V tom případě bychom za jeden využívaný radar platili nejméně deset tisíc
korun. V této částce by byla zahrnuta
veškerá servisní činnost a stavební úpravy nutné k fungování celého systému,“
vysvětlil místostarosta města Vlastimil
Uchytil.
Jestliže by se tedy město po tříměsíčním zkušebním provozu rozhodlo
změnit zkoušku na dlouhodobý pronájem, zaplatí společnosti Czech radar
již zmíněných deset tisíc korun nájemného a navíc pětačtyřicet procent
z každé vybrané pokuty od hříšného
řidiče.

Nejenomže se zkušební provoz radaru na Přikrylově náměstí osvědčil,
ale v průběhu dalších měsíců roku
2005 nechalo město po Prostějově
umístit dalších deset přístrojů na
měření rychlosti. A na pořádný průšvih bylo zaděláno! Po pár letech
vybírání pokut se totiž přišlo na skutečnost, že vyhodnocování přestupků
soukromou firmou Czech radar je
nezákonné a tím je i protiprávní nutit řidiče platit pokuty. Celý projekt,
který měl zvýšit bezpečnost v ulicích
města, tak padl pořádně na zem.
A je to škoda. Myšlenka byla dobrá,
jenomže tehdejší radní hodně podcenili legislativu. Kdyby více dbali na
rady právníků, mohli být piráti silnic
perzekuováni mnohem víc. Takto si
mnozí řidiči dělají z prostějovských
silnic závodní dráhu...
(mik)
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během několika málo hodin ČERNÁ
168 DVĚ SEBEVRAŽDY
Padesátiletá žena byla na místě mrtvá,
s městskou policií

Totálně opilý si
ustlal na „kruháči“

Předminulý pátek 26. června po
šestnácté hodině přijali strážníci telefonické oznámení o muži
ležícím na chodníku poblíž kruhového objezdu na Určické ulici.
Po příjezdu zjistili značně opilého
devětačtyřicetiletého muže, který
nekontroloval své chování. Dechovou zkoušku se i přes několik pokusů provést nepodařilo. Na místo
tedy přivolali lékaře, který rozhodl
o převozu osoby do protialkoholní
záchytné stanice Vojenské nemocnice Olomouc. Pro zhoršující se
zdravotní stav nebyl muž na záchytku přijat. Byl proto ihned převezen
na Oddělení urgentního příjmu FN
Olomouc.

Ilustrační foto: Internet

Další opilec...

Podobný případ se stal i následující den, tj. v sobotu 27. června,
kdy muž ležel na chodníku v ulici
Pražská u hlavního nádraží. Nebyl
schopen mluvit, natož se postavit
na nohy. Dechovou zkoušku nebylo možné realizovat, kvůli jeho
stavu. Přivolaný lékař souhlasil
s převozem do záchytné stanice
v Olomouci. Doprava přijde jednasedmdesátiletého muže na 1500
korun, poplatek za nocleh pak na
dalších dva a půl tisíce.

o dvacet let starší muž na následky zranění zemřel
➢Z TITULNÍ STRANY
PROSTĚJOV Co se to děje?!
V Prostějově došlo v jeden
den hned ke dvěma tragickým
událostem. Konkrétně v úterý
30. června během pouhých čtyř
hodin. V obou případech se pravděpodobně jedná o sebevraždu
skokem z okna či balkónu svého
bytu. Nejprve bylo na chodníku
v Norské ulici nalezeno tělo ženy,
o pár hodin později podobným
způsobem zemřel muž v Družstevní ulici...
K prvnímu případu vyjížděli záchranáři minulé úterý do Norské
ulice. Bylo šestnáct hodin. „Paní už

Zraněný muž v bytě

Minulé úterý 30. června v dopoledních hodinách strážníci přijali
oznámení o zraněném muži v bytě.
Na místo vyrazila hlídka, která
přivolala hasiče. Těm se podařilo
vlézt do bytu oknem a následně
odemknout vchodové dveře. Osmdesátiletý muž si stěžoval na bolest
nohy. Po příjezdu záchranářů putoval do nemocnice.

Co ukradl, to
pak zaplatil

Kolem úterního poledne vyjížděli strážníci ke dvěma oznámením
drobné krádeže. Před půl dvanáctou
byl zaznamenán první případ, kdy si
jednašedesátiletý muž vložil potraviny a lahev vína, v celkové hodnotě
750 Kč, do brašny od notebooku. To
vše zahlédl pracovník bezpečnostní
agentury na kamerovém systému.
Po zadržení muže za pokladnou
přivolal strážníky. Dotyčný se ke krádeži přiznal a tvrdil, že neví, proč to
udělal. Část zboží, které poškodil, si
následně odkoupil. Jednalo se o králíka a krůtí medailonky. Za dvě hodiny vyráželi strážníci do obchodu na
Vrahovické ulici znovu. Tentokrát se
jednalo o sedmadvacetiletého muže,
který ukryl zboží v hodnotě 180 Kč
do kočárku a kabelky své ženy. Oběma hrozí pokuta do výše patnácti
tisíc korun.

u stromu v Družstevní ulici. Kolemjdoucí si mysleli, že zkolaboval.
Otevřené okno a zamčený byt však
naznačovaly, že zřejmě i on zemřel
po pádu z výšky. „V tomto případě
jsme se pokusili o resuscitaci, ta však
byla neúspěšná,“ konstatoval Gurka.
To však ještě v úterý nebylo vše.
Další senior spadl ze schodů ve
svém rodinném domě v Hluchově.
„S těžkými zraněními hlavy jsme ho
převezli do olomoucké nemocnice,“
přiblížil šéf záchranářů, který tolik
podobných případů během tak krátké doby ve své praxi nepamatuje.
Příčiny tragických událostí šetří
Policie ČR. „Oba případy jsou momentálně v počáteční fázi šetření,
jakékoliv bližší podrobnosti sdělovat

nebudeme,“ odpověděl nám stručně
na hned několik otázek Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
V souvislosti s možnými důvody dvou pravděpodobných
sebevražd se kromě doby plné
nejistot a stresu mluví i o síle
úplňku, k němuž došlo ve čtvrtek brzy ráno. Právě úplněk
a období kolem něj může dle některých odborníků působit na
psychicky labilnější jedince a dovést je až ke zkratovitému jednání.
Přestože tyto úvahy lze objektivně
jen těžko ověřit, pravdou je, že Večerník už v minulosti právě kolem
úplňku několik podobně zoufalých činů zaznamenal...

Psychicky narušená žena ODHALENO! Firma používala
přivolala policii zbytečně nelegální počítačový program
PROSTĚJOVSKO I takové případy se stávají! Policisté minulou
středu vyjížděli k případu údajného rušení nočního klidu, které se
vůbec nekonalo. Žena léčící se na
psychiatrii si totiž myslela, že její
sousedé se k ní chtějí v noci probourat...
„Ve středu prvního července po
třetí hodině ranní přijali policisté
oznámení o rušení nočního klidu,
které mají v obci na Prostějovsku
způsobovat sousedi usilovnou prací

Mladé motorkářky
havarovaly

Při hlídkové činnosti ve Vrahovicích se strážníci stali svědky
dopravní nehody. Minulé úterý
30. června v ranních hodinách
jela sedmnáctiletá slečna se stejně
starou spolujezdkyní na motorce.
Řidička nezvládla řízení, dostala se
do smyku a následně ona i spolujezdkyně upadly na zem. Viditelné
zranění nebylo patrné. I přesto byla
přivolána ZZS, která obě dívky převezla na vyšetření.

na místě nejevila známky života, lékař mohl pouze konstatovat smrt,“
popsal Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky. Dle všech poznatků se jednalo o sebevraždu. Jaké
mohla mít žena k zoufalému činu
důvody? Večerník se pustil do pátrání... „Paní bydlela v bytě sama. Žila
tu již delší dobu, dřív bývala hovornější, ale v poslední době se s nikým
moc nestýkala a nikomu se nesvěřovala. Brzy ráno odcházela do práce,
a pak už o ní člověk nevěděl. Přestože jsem bydlela nedaleko, nevím, co
ji mohlo trápit,“ svěřila se nám jedna
z obyvatelek domu v Norské ulici.
O čtyři hodiny později se houkačky v Prostějově rozezněly znovu.
Přibližně sedmdesátiletý muž ležel

ve svém domě. Oznamovatelka pojala podezření, že se jí sousedi chtějí
probourat do domu, a proto žádala
prověrku ze strany Policie ČR,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Policejní hlídka po příjezdu na místo zjistila, že u sousedů oznamovatelky je tma a klid. „Žena si přesto
stěžovala na trvající hluk. Situace
se vysvětlila posléze, když žena policistům sdělila, že se již delší dobu
léčí na psychiatrii a bere léky, které
si toho dne zřejmě zapomněla vzít,“
dodal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Policie obvinila soukromou firmu z užívání
nelegálního softwaru. Je to v poslední době vůbec první případ
této trestné činnosti, která byla
odhalena. Otázkou je, kolik dalších lidí má ve svých počítačích
nelegálních programů...
„Prostějovští kriminalisté v uplynulých dnech obvinili výrobní firmu
z Prostějovska z trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi. Příčinou bylo užívání
kancelářského softwaru na firemním počítači bez řádně zakoupené

licence. Nositeli práv k tomuto programu podle autorského práva tím
způsobila škodu přesahující deset
tisíc korun,“ popsal prohřešek proti
zákonu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
(mik)

PŮJDE POPRVÉ DO BASY. A hned na devět let
Marek Kejík se skrýval před vězením, dostal za to dalšího půl roku...
PROSTĚJOV Vydírání, ublížení na zdraví a podíl na výrobě
drog z polských léků. To vše stihl feťák Marek Kejík před svým
pro Večerník
vůbec prvním nástupem do
Martin
vězení. Přestože byl za tyto
ZAORAL
skutky odsouzen k osmi letům
a devíti měsícům, do basy se
mu nechtělo a před policií se skrýval. A tak mu prostějovský soud
trest prodloužil o dalšího půl roku... Večerník byl u toho!
Šestatřicetiletý Marek Kejík měl do
nápravného zařízení nastoupit loni
v květnu. „Nikdy před tím jsem
ve vězení nebyl, bál jsem se, jak to
v něm bude vypadat. Byla to z mé
strany hloupost. O konkrétním ter-

mínu jsem se navíc dozvěděl až den
před nástupem,“ snažil se před tribunálem svoji situaci objasnit Marek Kejík.
Policie České republiky po něm loni
v květnu vyhlásila celostátní pátrání,

PÁTRÁNÍ
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.

on však dle svých slov Prostějovsko
vůbec neopustil. „Bydlel jsem všude
možně po známých, občas i u rodičů
na Dolní ulici,“ vypověděl otec dvou
dětí, kterého se nakonec policistům
podařilo lapit v září při rutinní silniční kontrole na Krasické ulici. „Snažil
jsem se jim utéct, ale nepodařilo
se...,“ přiznal Marek Kejík.
Za maření úředního rozhodnutí
tak tedy dostal dalšího půl roku nepodmíněně. Jeho trest se tím zvýšil
na devět let a tři měsíce. „O tom, že Marek Kejík tak, jak si ho možná ješmáte nastoupit do vězení, jste dobře tě pamatujete z policejního pátrání...
Foto: Policie ČR
věděl. Dá se pochopit váš strach,
nicméně každý si musíme nést ná- Ten dosud není pravomocný, obě
sledky svých činů,“ odůvodnila roz- procesní strany si ponechaly lhůtu
sudek soudkyně Ivona Otrubová.
pro možnost odvolání.

po dvojici
hledaných
VIKTOR GALÍČEK
se narodil 2. ledna 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. června
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

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

Krádež na
hlavním náměstí
Minulý čtvrtek 2. července
v podvečerních hodinách ve stánku na náměstí T. G. Masaryka v
Prostějově ponechala pětadvacetiletá žena ze Středočeského kraje
téměř hodinu bez dozoru svou
kabelku. Toho využil neznámý pachatel, který se jí zmocnil a kromě
uvedené kabelky ženu připravil
o hotovost devět tisíc korun, platební kartu, průkaz pojištěnce a
svazek patnácti klíčů.

Foto: Internet

Elektroniku
i slivovici!

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

původní zpravodajství
z Prostějova

KRONIKA

Tento numerický údaj je hodně
zajímavý, ale shodou okolností
přesně takovou hodnotu alkoholu nadýchal pětadvacetiletý
cyklista, kterého v Mostkovicích
srazil v noci řidič Volkswagenu.
Je to jako hrách na stěnu házet,
když policisté varují cyklisty, že
ani za řídítka bicyklu nesmí sednout pod vlivem alkoholu!

2,22
V tomto případě byl opilý cyklista naštěstí jen lehce zraněn. Znovu se ale ukazuje, že „kolaři“ pod
vlivem alkoholu jsou oprávněně
tou největší černou můrou pro
všechny řidiče motorových vozidel. V tomto konkrétním případě
z Mostkovic byl cyklista navíc
ve tmě neosvětlen. Jeho hazard
se životem by už příště nemusel
skončit tak dobře...

Probouráním se přes obvodovou zeď budovy se v noci ze
soboty 27. na neděli 28. června vloupal dosud neznámý pachatel do přípravny zmrzliny
v Kostelecké ulici v Prostějově.
V provozovně odcizil elektroniku, výrobní zařízení, deset litrů
slivovice a jiné drobné vybavení.
Předběžně stanovená cena odcizených věcí je 40 100 korun. Probouráním otvoru ve zdivu způsobil pachatel další škodu ve výši tří
tisíc korun.

Srazila chodce
Předminulý pátek 26. června krátce před šestnáctou hodinou došlo
na cyklostezce mezi Prostějovem
a Smržicemi k dopravní nehodě,
kdy dvacetiletá cyklistka zezadu
narazila do dvaasedmdesátiletého chodce. Muž po nárazu upadl
a způsobil si lehké zranění. Alkohol byl u účastníků vyloučen dechovými zkouškami.

Ach, ten alkohol
Minulou sobotu 4. července kolem druhé hodiny v noci kontrolovali policisté z obvodního oddělení Prostějov 1 v ulici Plumlovská
osobní vozidlo značky Audi, načež
provedli u jednadvacetiletého řidiče dechovou zkoušku a naměřili
mu více než jedno promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další
jízdu. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Policisté ze stejného obvodního oddělení, tentokrát v neděli
5. července kolem půl druhé v noci, kontrolovali na stejné ulici
pětatřicetiletého cyklistu. Provedli u něj dechovou zkoušku
a naměřili mu 1,8 promile alkoholu v dechu. Na místě mu další
jízdu zakázali. Cyklista je nyní
podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, který bude
po zadokumentování zaslán příslušnému správnímu odboru k
projednání.
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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

Jakub ŠÁŠEK
30. 6. 2015 51 cm 3,35 kg
Želeč

Ema ROLNÁ
30. 6. 2015 48 cm 2,90 kg
Prostějov

Daniel ŠKAROUPKA
30. 6. 2015 50 cm 3,30 kg
Benátky nad Jizerou

Adéla SMÉKALOVÁ
26. 6.2015 46 cm 2,85 kg
Prostějov

Sebastian ŠLAMBOR
4. 6. 2015 42 cm 2,35 kg
Prostějov

Ondřej SMIČKA
19. 6. 2015 53 cm 3,80 kg
Prostějov

NA VÍČKA ČEKÁME
V REDAKCI

Vojtěch ZNOJIL
30. 6. 2015 50 cm 3,90 kg
Určice

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

Z NEMOCNICE ...

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.

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

ANGLIČTINA
NA
LOVU:
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU SE NARODILO 477 DĚTÍ
PROSTĚJOV Celkem
477 dětí se narodilo v prvním pololetí letošního
roku v Nemocnici Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Nejplodnějším měsícem byl dosud
březen, kdy zdravotníci
pomohli na svět 92 novorozencům.
Mezi dětmi, které se v prvním půlroce narodili v Nemocnici Prostějov, bylo
238 děvčátek a 239 chlapců, z toho byly dva páry
dvojčat. „Počty jsou téměř
stejné jako ve stejném období v loňském roce, kdy
jsme pomohli na svět 495
dětem, ale loni mezi nimi
nebyla žádná dvojčata,“
prozradila Bc. Věra Tiso-

SAFARI LETNÍ TÁBOR

ňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Prostějov. Zatímco nejplodnějším měsícem byl letos
březen, nejméně dětí si pro
svůj příchod na svět vybralo červen.
Porodnice Nemocnice Prostějov se pyšní titulem Baby
friendly hospital - nemocnice přátelská k dětem. Rodičkám nabízí tři samostatné,
klimatizované porodní boxy
se sociálním zázemím.
Součástí vybavení je také
porodní vana a velká pohodlná polohovatelná porodní
lůžka. Rodička může využít
přítomnost blízké osoby po
celou dobu porodu zcela
zdarma.
(red)

Foto: archív Nemocnice Prostějov

PROSTĚJOV Angličtina pro děti se
vydává na lov, a to na kontinent, na
kterém zatím ještě nikdy nebyli! Do
výbavy angličtinářů bude rozhodně
patřit: cestovatelský klobouk, kraťasy, dobré boty, kompas, dalekohled,
a moskytiéra.
Angličtina se totiž rozhodla totiž vyrazit
na SAFARI letní tábor. Je potřeba počítat s dostatkem tekutin, neboť velbloudi
nebudou vždy po roce. A z bezpečnostních důvodů se vedení nejmenovaného
afrického národního parku rozhodlo
zapovědět zbraně s tím, že rychlé nohy
a hypnotický pohled bývají často účinnější.
SAFARI letní tábor se nebude odehrávat
na Nilu, ale na divoké řece Bečvě, a to její
horní deltě. Do cestovatelského deníku
zapište termín 12. až 18. 7. 2015! Na

denním programu bude v dopoledních
hodinách trénink domorodého anglického jazyka a odpoledne se vyráží do
terénu. Těšit se můžete na výlety, art and
craft, soutěže, projekty, kolektivní hry
a zápolení, dobrou muziku, a čtení na
dobrou noc.
Tábor je pro všechny děti, i když nenavštěvují kurzy Helen Doron English! Pro
ty cestovatele, kteří se rádi vrací navečer
do mateřské oázy, bude v podobném duchu koncipována příměstská letní škola
10. až 14. srpna 2015
Aktuální informace o Angličtině pro
děti najdete na webu angličtiny na
www.helendoron.cz - LC Prostějov,
webu angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov.cz. Nebo jednoduše napište
na info@anglictinaprodetiprostejov.cz
či zavolejte na tel. 604 792 446.

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.

FIONA

je kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu
ve věku cca jednoho až dvou roků. Je velmi milá a
klidná fenka, která ze začátku potřebuje chvilku, než
někomu začne důvěřovat. Šťastná bude v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat.

PAT

je kříženec středně velkého vzrůstu, ve věku cca čtyř
let. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude
moci volně běhat a hlídat svého pánečka, za kterého
bude šťastný jako bleška. Je to bezproblémový, vyrovnaný pes přátelské a pohodové povahy.

MAT

je kříženec malého vzrůstu, stáří jeden až dva roky.
Má velmi přátelskou a konfliktní povahu. Miluje lidi a
strašně rád by měl jednoho človíčka jenom sám pro
sebe. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde
bude moci volně běhat a hlídat.

FRISCO

je kříženec středního vzrůstu, jehož stáří je odhadováno na
jeden až dva roky. Veselý pejsek, který rozdává úsměv na
každém kroku, v povaze vyrovnaný a přátelský, dobře mu
bude v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat
a hlídat. Bez problému se snese s fenkou.
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Stěžují si už také někteří opoziční zastupitelé. Jednání tohoto vrcholného
politického orgánu města se natahují
jako převařené špagety. Maratóny do
jedné či dokonce dvou hodin v noci
jsou opravdu neúnosné a ku prospěchu města rozhodně nevede to, když
při diskuzích polovina zastupitelů už
dřímá.
Viníci těchto zbytečně prodlužených „utkání“ jsou jasní a prostřednictvím on line přenosů se o tom
může přesvědčit i ta hrstka diváků,
která vůbec najde odvahu se na často prázdné tlachání komunálních
politiků dívat. Ale ruku na srdce,
pane primátore, proč jako řídící
schůze dáváte takový prostor pánům

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

TO VĚTŠÍ

PŘÍSNOST! DOBROČINNÝ HOMO SAPIENS SAPIENS

Matyáškům, Navrátilům, Filoušům
a Švecům?
Podle jednacího řádu má každý zastupitel právo vystoupit ke každému
bodu programu maximálně dvakrát
po dvou minutách. Jak je možné, že
František Filouš se do diskuze hlásí
pětkrát a ještě k tomu si dovolí sedm
technických poznámek? A jeho kolegové z opozice nemlich to samé?
V každém pracujícím kolektivu má
platit přísný řád, proto by se měl dodržovat i při jednáních zastupitelstva.
Teprve potom nemusí nikdo po
půlnoci usínat a nadávat, jak někteří
plácají nesmysly a uměle prodlužují
jednání. A třeba se po čase začne konečně i něco řešit...

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
To dlouho nevydrželo

Nejspíš jim to nevadí

Parkovacích míst po nedávné rekonstrukci Tylovy ulice sice přibylo, ale
kvalita dlažby je prachmizerná! Na
několika místech se propadá a dlažební
díly se viklají. Chtělo by se říci, práce
kvapná, málo platná. Snad si to magistrát pojistil nějakou zárukou a nebude
muset platit opravy z vlastních peněz!
Jiří Nadymáček, Prostějov

Zchátralé domky za místním nádražím jsou podle mého názoru
určené k demolici. Proto si myslím, že Českým drahám to vůbec
nevadí, že je nyní obývají bezdomovci. Demolice totiž také stojí
peníze a ty majitel jen tak z kapsy
nevytáhne.
Jiří Ošťádal, Prostějov

Vždycky mě nesmírně dojme, když
čtu zprávy o tom, jak ta která celebrita založila nadaci na pomoc
hladovějícím v Somálsku, trpícím
dětem v Africe nebo chudým v
Mongolsku. Skutečně s těmi nebohými lidmi soucítím a je mi líto,
že v jednadvacátém století se ještě
ne všichni chováme jako lidské
bytosti, ale spíš jako mimozemští
otrokáři Kang a Kodos ze Simpsonových - ano, ano, Kim Čong-une
a vy ostatní samozvaní vůdcové,
to je narážka na vás, pokud tohle
právě čtete.
Ale zpátky k dobročinnosti. Samozřejmě, že až konečně prorazím do

I má dcera byla jednou z oceněných.
A jak si tedy naše město cení nadějných
umělců? Dceři bylo osobně z rukou paní
náměstkyně Hemerkové předáno ocenění ve formě listu A4, dále pak malá papírová taštička s logem Prostějova s propiskou a linkovaným sešitem A5, rovněž s logem města a flash disk, který
město prodává v informačním centru
jako suvenýr pro turisty. Své zklamání
v sobě těžce lámu, nechápu to. Město
provozuje spoustu zařízení, kam by
mohlo dát volnou permanentku, nebo
poukázku do výtvarných potřeb a tak
dále a tak dále. Tak si ještě na závěr kladu otázku, kdyby při takové slávě totéž
předali našim sportovcům, zdali by byli
ochotni za Prostějov alespoň pinknout
do míčku! Alena Chytilová, Prostějov

nejrůznějších reálně existujících
i smyšlených charitativních organizací, kteří nechtějí vůbec nic,
jen si s vámi promluvit o utrpení
v zemích třetího světa a možnostech, jak těm nebohým lidem pomoci. Načež vy zcela dobrovolně
odevzdáte do jejich více či méně
podezřele vypadající pokladničky
drobný obnos, který vám zajistí
klidnější svědomí a laskavý úsměv
charitativních pracovníků, ať už s
vybranými penězi naloží jakkoliv.
Prozatím tedy v případě masivního
výskytu charitativních naháněčů
zůstávám u své osvědčené taktiky
- urychleně zmizet.

MARTYHO
O
SLOUPEK
K

Ahoj všem. Vím, že jste daleko zodpovědnější než já a o
tom, kam zamíříte za hranice
všedních dnů, když už máme
to léto a dovolené, jste měli rozhodnutoněkdynajaře,možná
dokonce v zimě. Já se tedy o
místu rekreování rozhoduji
až teď, ale jak tak koukám, tak
jsme na tom vlastně všichni
stejně, a proč?
No, stačí kapku číst noviny, sledovat
televizi. Svět se zřejmě definitivně
zbláznil a místa, která šla dříve navštívit zcela bez obav, se změnila v oblasti
nebezpečí, rizika nebo přímo smrti.
Šílenci a vrahouni z IS proměnili
ještě v nedávné době klidná letoviska
v krvavé lázně, v podstatě teď nikdy
nevíte, kde to zrovna bouchne nebo
kde se na vás vyřítí nějaký ten střílející magor s černou vlajkou v ruce. Je
smutné, že těchto zatemnělých mozků stále přibývá...
Pobřeží jižních států a jejich turistických destinací zaplnily vlny
imigrantů. V tom lepším případě
je to pro běžného turistu obtěžující, v tom horším nebezpečné. Své
o tom také ví řidiči kamionů, jejichž
náklaďáky se staly levným taxíkem,
oni sami pak terčem napadání a výhrůžek. Obrana ze strany Evropské
unie je chabá a místo tvrdého zásahu se tady řeší kvóty. A naivisté, kterým už mozek vymyla definitivně
politická korektnost, jsou schopni
demonstrovat za přijímání uprchlíků i odsuzovat většinový názor stojící přesně proti.
Posledním hřebíčkem do rakve turizmu je pak krachující řecké hospodářství, které pokud očistně nepadne
až na bankrotové dno, stáhne s sebou
všechny unijní ekonomiky. Takže nevím, jak vy, ale já mám asi jasno. Zřejmě se pojedu pokochat nově oživlou
plumlovskou přehradou, která se již
snad zase stává cílem turistů z dalekého širokého okolí. Pořádně si projdu
nově revitalizovaná místa v našem
městě, která snad také přitáhnou
nějaké turisty, a budu žít v naději, že
naše statutární městečko bude relativním rájem klidu bez jakéhokoliv
většího nebezpečí.
Tak hezkou dovolenou. Váš Marty

ROZHÁDANÝ PROSTĚJOV?
ANO, PROSTĚ TO ZAŘÍDÍME...
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Takhle si váží malých umìlcù?

Chtěla bych se s vámi podělit o můj zážitek ze čtvrtka 25. června. Město Prostějov chtělo odměnit mladé výtvarníky,
kteří se rozhodli pomoci dobré věci, vytvořili originální díla a své práce prezentovali na kongresu Děti dětem, který se
uskutečnil v Praze. Z celkového počtu
259 děl z celé republiky jich prostějovská základní umělecká škola posílala
zhruba stovku. Knihu, společně s vybraným dílem žákyně prostějovského
výtvarného oboru, ve zvonařské dílně
odlévali do bronzu keramický reliéf
srdce, který byl předán na kongresu zástupcům Itálie pro samotného papeže.
Město pozvalo všechny, kteří se svými
pracemi podíleli na výstavě do krásného oddávacího sálu prostějovského
magistrátu ke slavnostnímu předání cen.

showbyznysu - ještě si tedy úplně
nejsem jistá v jakém oboru, každopádně až k tomu dojde, nejspíš
si taky nějakou tu nadaci založím.
Pomáhat potřebným ve chvíli, kdy
jsem takzvaně za vodou v luxusní
vile s jachtou nebo dvěma v záloze
a nezanedbatelnou sumičkou na
kontě, by mělo být jakýmsi dobrým
zvykem. Škoda, že ne všichni pracháči se s tímto zvykem ztotožňují.
A tak to zase zbývá na nás, kteří si
gratulujeme, když se nám konečně
podaří něco málo uškudlit na dovolenou nebo nový telefon.
Jakoby šli po čuchu, už jsou vám
v tu chvíli v patách naháněči z
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nedávno zvolených jedinců dostavila dysfunkce projevující se jako chronická potřeba žvanit.
ůsledky tohoto stavu jsou
dobře známy. Zatímco samotný obsah jednání zastupitelstev
nechává většinu Prostějovanů chladnou, po skončení každé schůze se
všichni nevyspalí konšelé setkávají
ze strany své rodiny, přátel i známých
s jedinou otázkou: A kdy jste včera
skončili? Bylo to pozdě, co?
lachání na radnici do pozdních
nočních hodin se u nás stalo
tradicí. Paradoxní je, že tyto maratony v handrkování probíhají v budově, na které se skví známý nápis
„Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou“...
ato situace vznikla z několika
příčin. Tou první je fakt, že
současné zastupitelstvo je od svého
vzniku striktně rozděleno na koalici
a opozici. Ti první si vzhledem ke
své početní převaze mohou fakticky
odhlasovat, co chtějí, ti druzí si za
svůj životní cíl vytkli jim to všemožně znepříjemnit. Jenže mnoho legál-

D

T

V

še v přírodě funguje na principu rovnováhy. I proto je zřejmě
každá nová funkce u člověka vzápětí
kompenzována nějakou dysfunkcí.
Dokonalým příkladem může být
funkce prostějovského zastupitele.
V takovém případě se u některých

T

ních šancí nemají a tak je jim každá
obstrukce dobrá.
a protahováním zastupitelstev
pak stojí bolestně pociťovaná
bezmoc opozice, kterou její zástupci
celkem pochopitelně chtějí proměnit ve skutečnou moc. Mnozí z nich
se totiž po volbách nadýmali pýchou
a do svých funkcí nastoupili s nadšením i touhou změnit Prostějov k
obrazu svému. Ke svému překvapení
však zjistili, že v zastupitelstvu nesedí sami a pokud tedy budou chtít své
nápady dotáhnout do konce, musí
se napřed domluvit s ostatními. A to
mnozí z nich stále ještě nerozdýchali.
elikož opozice nemůže svého
„protivníka“ přehlasovat, snaží se
ho alespoň utahat. Tahle strategie je
celkem pochopitelná obzvláště při
pohledu do primátorského křesla.
Miroslav Pišťák skutečně už není
žádný mladík a je všeobecně známo, že s věkem síly rychleji ubývají.
Nicméně ani tato „sázka na třináctku“ se opozici vůbec nemusí vyplatit. Ono totiž u některých jedinců
je věk skutečně jen číslo. Tam kde

Z

J

mnozí mladí „kohouti“ už jen pletou
nohama, tam se zkušení harcovníci
cítí jako ryba ve vodě. A takovým
matadorem současný primátor nepochybně je. Ačkoliv ani jeho současná situace nemůže těšit, proti zapáleným „revolucionářů“ mu často
nechybí jedna zásadní vlastnost, která se dostavuje právě s věkem a zkušenostmi: nadhled. Jedná se přitom
o zásadní schopnost, se kterou lze
všechny ty často nesmyslné výstupy
přestát bez fyzické slabosti.
tak se snaha o znechucení protivníka může obrátit proti jejím
strůjcům. Vidět je to na příkladu
opozičního ANO 2011, z jehož zastupitelského klubu už utekli František Jura s Marcelou Župkovou.
A není vyloučeno, že s jejich odchodem krize v nedávno založené straně
skončí.
no totiž mnohahodinové
„mlácení prázdné slámy“ leze
na nervy úplně všem. Teď už v podstatě bude záležet jen na tom, kdo to
déle vydrží a komu dřív prasknou
nervy...

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

region

ČERNÁ
KRONIKA
Sražená cyklistka
Veliké štěstí v neštěstí měla sedmiletá cyklistka uplynulý čtvrtek
2. července před čtvrtou hodinou odpoledne v obci Dubany. Při vjíždění
na hlavní pozemní komunikaci nedala přednost nákladnímu automobilu
značky Iveco a narazila do jeho zadního kola. Dívenka upadla a způsobila si lehká zranění, se kterými byla
převezena k ošetření do prostějovské
nemocnice.

Ve Smržicích
vykradli dům
Minulou středu 1. července, mezi
devatenáctou hodinou a půlnocí, vypáčil v obci Smržice neznámý pachatel plechová vrata garáže rodinného
domu, odkud následně ukradl dvě
jízdní kola. Prvním bylo silniční pánské jízdní kolo značky Dema Leony
v hodnotě devět tisíc korun a druhým
pánské jízdní kolo cross značky Ravo
Palomar v hodnotě dva tisíce korun.

Vybílil hospodu
V sobotu 27. června se neznámý pachatel vloupal do hostince v obci na
Němčicku. Po vypáčení vchodových
dveří vnikl do provozní části hostince, kde odcizil hotovost z výherního
automatu a 197 krabiček cigaret různých značek. V přilehlém skladu pak
odcizil finanční hotovost ve výši 3 000
korun. Celkově svým jednáním způsobil škodu za bezmála 42 000 korun.

Munice ve stodole
Minulé pondělí 29. června krátce po
poledni přijali policisté oznámení
o nálezu plechové krabice s náboji
ve stodole za domem v Kralicích na
Hané. Na místo byl kromě hlídky
z obvodního oddělení přivolán také
výjezd pyrotechnické služby, odboru nástražných výbušných systémů.
Policejní pyrotechnici zjistili, že se
jedná o 1,76 kilogramu válečné munice značky Mauser ráže 7,92 x 57
milimetrů. Pyrotechnici nález zajistili a odvezli k odborné likvidaci.

Fetoval a jel rychle
Ve čtvrtek 2. července krátce po
patnácté hodině zastavili policisté
dopravního inspektorátu Prostějov
u obce Výšovice z důvodu překročení povolené rychlosti vozidlo značky BMW. V úseku, kde je povolená
nejvyšší rychlost jízdy 70 kilometrů
v hodině, byla jednadvacetiletému řidiči změřena rychlost 98 km/h. Dalším přestupkem řidiče bylo, že u sebe
při řízení vozidla neměl řidičský průkaz. Orientační dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu v dechu,
ale test na přítomnost jiné návykové
látky byl pozitivní na látku amfetamin
a metamfetamin.

Opilý cyklista
Uplynulou neděli 5. července kolem
půl deváté večer došlo na silnici v Čelechovicích na Hané k havárii cyklisty.
Podle prvotních informací šestapadesátiletýcyklistapoprojetímírnépravotočivé zatáčky pravděpodobně nezvládlřízeníazkolaupadlnazem. Policisté
mu provedenou dechovou zkouškou
naměřili3,6promilealkoholuvdechu.
Podle prvotních informací utrpěl cyklista lehké zranění. Hmotná škoda byla
vyčíslena na dvěstě korun.

Havárie skončila
lehkým zraněním

V neděli 5. července krátce po osmnácté hodině došlo na silnici mezi
obcemi Repechy a Bousínov, k havárii osobního vozidla Citroën Xsara.
Z prvotního šetření a informací, získaných od řidičky uvedeného vozidla
vyplývá, že osmatřicetiletou řidičku
pravděpodobně za jízdy přemohl
mikrospánek. Vyjela mimo komunikaci a narazila do stromu. Podle
prvotních informací utrpěla řidička
lehké zranění. Alkohol byl na místě
vyloučen dechovou zkouškou, hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na
pětadvacet tisíc korun.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK

aneb jsme
s vámi u toho...

Muzeum koèárù
slaví šesté narozeniny

Nesmrtelní Trabanti po roce opět ovládli Plumlov

STRAŠIDLA VE SKŘÍPOVĚ NALÁKALA REKORDNÍ POČET DĚTÍ ŽRALOK SE VRÁTIL DO DOBY BAKELITOVÉ
Nejvíce je zaujal čert, potkaly ale i mlsného plivníka či pavouka Odulu
PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
SKŘÍPOV Bývalá vojenská posádka ukrytá v lesích nedaleko
Skřípova na Konicku je už osm let fakticky opuštěná. Díky místním
i vzdálenějším nadšencům však čas od času tento nádherný kus
přírody ožívá akcemi pro děti i dospělé, které by jim mohli v mnohem větších obcích ba i městech závidět. Jednou z nich byl sobotní Strašidelný les, do něhož zavítalo rekordních 540 návštěvníků.
Večerník mezi nimi pochopitelně nemohl chybět.

Fotoreportáž

Smrťák, mumie, plivník, hastrman,
pavouk, čert, duch, klekánice, hejkal
a nakonec i upír. Tak to byla desítka děsivých bytostí, která v sobotu 5. července
u Skřípova prověřila nejen odvahu, ale
i dovednosti dětí ve Strašidelném lese.
O některých méně známých strašidlech
si děti i jejich rodiče mohly vše podstatné přečíst na cedulkách před jejich stanovišti. Dozvěděli se tak například, že
„Odula jest démon pavoučí žijící v temnotách zatuchle páchnoucího brlohu
a požírající vše živé, co se k němu přiblíží.“ Při setkání tváří v tvář stvůře Odule

se děti musely „proháčkovat“ pavučinou
utkanou z pevných vláken. Přestože
v lese u Skřípova se zabydlela často
i méně známá strašidla, největší úspěch
sklidil tradiční čert, který se o všech prohřešcích dětí dočetl ve své tlusté knize.
„Ani jsme na našeho syna nemuseli vůbec nic žalovat,“ smáli se jedni z rodičů.
Po souboji s deseti strašidly dostaly
děti stejný počet razítek do svého pasu
a na konci za svoji statečnost a hbitost
také certifikát a sladkou odměnu.
Díky spolupráci s Leteckým muzeem
v Olomouci si také všichni přímo na

koh
ho jstee takéé mohlli pottkaat u Skřřípo
ova...
Foto: 3x Martin Zaoral

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PLUMLOV Největší středoevropský sraz všech Trabantů, Wartburgů,
Barkasů a dalších vozítek vyrobených
v koncernu IFA hostil od pátku do
neděle autokemp Žralok v Plumlově.
Jeho návštěvníci tak mohli znovu nejen
obdivovat často „vytuněné“ bakelitové
krasavce, ale zažít i jedinečnou atmosféru srazu, na kterém čas plyne jaksi
pomaleji, a tedy i příjemněji než je v
dnešní době běžné...

Martin ZAORAL

Do Plumlova dorazilo letos celkem 211
původem východoněmeckých vozítek
nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska a Německa. „Nejvzdálenější účastník k nám musel urazit celkem
Některé děti se čerta skutečně bály a do závodu o svoji duši se s ním příliš
čtyři sta padesát tři kilometrů,“ nahlédl do
pouštět nechtěly...
Foto: Martin Zaoral
svých záznamů jeden z organizátorů akce
místě mohli vyzkoušet, jaké to je piloto- akci společně s obcí Skřípov pořádalo. Jan „Karbon“ Karbaš. O tom, že Trabanty
vat stíhačku či se ocitnout ve stavu beztí- Právě díky těmto lidem se děti ke Skříže. „Od dětí i jejich rodičů se nám dostá- povu opět brzy vrátí. Od 19. července
valo samých pozitivních reakcí. Ti, kteří se tu bude pořádat vojensky zaměřený
tu byli už loni, byli rádi hlavně za to, že se tábor. Jednoznačný vrchol své sezóny KŘEMENEC K závažné dopravní nenám od minula změnilo osazenstvo lesa. pak skřípovská posádka zažije 15. srp- hodě mezi vlakem a plně naloženým
A ti, kteří tu byli poprvé, vesměs slibova- na, kdy se tu bude konat pátý ročník nákladním automobilem došlo minulé
li, že příští rok dorazí zase. My už pro ně stále oblíbenějšího Military festu, na pondělí na železničním přejezdu mezi
zase něco nového přichystáme,“ dodal který loni zamířily tisíce lidí, aby na Konicí a Křemencem. Jen shodou nátajemně Petr Kučera ze sdružení Asso- něm nahlédly do vývoje vojenství od hod se tvrdá srážka obešla bez zranění.
„V pondělí devětadvacátého června půl
ciation Military Fan, které povedenou starověku až po současnost.
hodiny před polednem došlo na nechráněném železničním přejezdu mezi obcemi Konice a Křemenec na Prostějovsku
k dopravní nehodě. Dvaačtyřicetiletý
řidič nákladního automobilu značky
Scania s návěsem naloženým dřevěnou
kulatinou vjel do jízdy osobnímu vlaku.
Vlak i nákladní automobil jely ve směru

jsou prostě věčné, svědčí i fakt, že většina z
účastníků se do Plumlova se svými „historickými“ vozy pravidelně vrací už více jak
deset let.
Ve srovnání s loňským rokem, kdy padl historický rekord v počtu účastníků, jich letos
bylo jen o čtyři méně. „Trabanty se nekazí.
A když už, tak se zase rychle spraví. To je
i případ jednoho kamaráda, který letos
cestou sem málem zadřel motor. Dorazil
v noci, ráno si tu sehnal náhradní díly a odpoledne už zase bez problémů jezdil dál,“
ilustroval Jan Karbaš.
Kromě jízdy zručnosti či „naslepo“, plavbě
na Trabi Titaniku po Podhradském rybníku či soutěži o nejhezčí vůz byla jedním
z vrcholů víkendového programu také
sobotní spanilá jízda do Muzea letecké a
pozemní techniky ve Vyškově. Průvod
trabantů se při ní zdál nekonečný. Se stopkami v ruce jste mohli zjistit, že poslední

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Osada Podskalí oslavila OSMDESÁTINY FOTOGALERIE

KŘENŮVKY-PODSKALÍ Solidního věku se
letos dožila první chatová osada, která vznikla na
prostějovském regionu ještě za první republiky.
Už v roce 1933 se objevily první chatky v Myslejovicích, po vyhlášení vojenského výcvikového prostoru Březina se za dva roky osadníci přemístili do
nedalekých Křenůvek.
„První osadníci byli vesměs členové Dělnické tělovýchovné jednoty, proto byly v osadě pěstovány čilé
sportovní aktivity,“ vyprávěl Lubomír Vyroubal, sedmý místní „šerif“ v historii. Ovšem nejen sport patřil
k zájmovým aktivitám osadníků. V srpnu 1938, pár
týdnů před osudným Mnichovem, se uprostřed osady
třeba konalo pod širým nebem divadelní představení
„Teta Fanny - postrach rodiny“.

V současné době Podskalí čítá dvaačtyřicet chat,
které jsou už dávno přestavěné, žádná se nedochovala v původní „spartánské“ podobě. „Největší rozmach zažila osada v osmdesátých a devadesátých
letech, kdy vyrůstaly silné populační ročníky, takže
účast na akcích pro děti byla hojná,“ vzpomínal
Vyroubal, který oslavy zahájil po desáté hodině dopolední u tabla s historickými fotografiemi přibližujícími osm desetiletí existence této svérázné osady.
Večer oslavy vyvrcholily v kulturním domě v Křenůvkách zábavou, jejíž hudební doprovod obstaralo Malé
Hudební Uskupení Pauliho&Slavoje. „Necelá desítka
chat je dokonce obydlena celoročně, takže musíme
doufat, že osada bude žít dál,“ dodává závěrem šerif.
Tak ať se Podskalí dožije stovky!
(tok)

klikni na

www.vecernikpv.cz

Součástí sobotního programu byla i jízda zručnosti v jedinečném miniTrabantu.
Když jste v něm volantem zatočili doleva, jeli jste doprava a obráceně. Vzhledem k
tropickému počasí se jeho součástí stala i nádržka s vodou, která při náhlé změně
směru pravidelně trochu skropila řidiče za volantem.
Foto: Martin Zaoral
auto za tím prvním projelo až po přesně To se nám třeba v Rakousku, kam zajíždísedmnácti minutách. „Lidé, co nás kolem me při jednom z našich srazů, nikdy nestacesty viděli, reagovali skvěle. Mávali nám a lo,“ dodal Karbaš. Kdo si snad nechal přeusmívali se. To jen někteří řidiči v rychlých hlídku bakelitové krásy v Plumlově a okolí
vozech se mermomocí cpali mezi nás a tím ujít, ten bude mít šanci i příští rok. „Určitě
naši spanilou jízdu do jisté míry narušovali. zase dorazíme!“ přislíbil na závěr „Karbon”.

➢

Obyvatelé chatové osady Podskalí na zahájení oslav. V širáku s hvězdou místní „šerif“ Lubomír
Vyroubal.
Foto: Tomáš Kaláb

NEHODA MEZI OTASLAVICEMI

OPILÉHO CYKLISTU A BRODKEM: ŘIDIČ NARAZIL
DO LEŽÍCÍHO CHODCE...
Došlo ke střetu, při kterém pětadvacetiletý cyklista utrpěl lehké zranění,
se kterým byl následně převezen do
prostějovské nemocnice,“ popsal srážku František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ovlivnění alkoholem bylo u řidiče vozidla vyloučeno dechovou zkouškou.
Opak ale nastal u zraněného muže jedoucího na kole. „U cyklisty byla dechovou zkouškou naměřena hodnota 2,22
promile alkoholu v dechu. Při nehodě
vznikla škoda na vozidle a jízdním kole
v celkové výši pětačtyřicet tisíc korun,“
dodal Kořínek.
(mik)

Bílovice (mls) - Pročištění a obnovu
průtoků v otevřeném korytě Mlýnského náhonu plánují v BílovicíchLutotíně. Náhon bude sloužit jako
stabilizační ekologický prvek v krajině
a současně bude odlehčovat průtoky
z Romže v době povodňových stavů.
Součástí protipovodňových opatření
bude také vybudování záchytných
příkopů podél polnících cest. Ty budou sloužit pro zachycení, zpomalení
a vsakování srážkových vod.

Chmelnici opraví
Konice (mls) - Ulice Chmelnice v Konici vedoucí z města ve směru na
Křemenec se opraví. Poměrně frekventovaná silnice je dlouhodobě v hodně
špatném stavu a jezdí se tu po „kočičích
hlavách“, jedněch z posledních v regionu.
Zakázku ve výběrovém řízení získala
firma Strabag, dělníci by se do práce měli
pustit v dohledné době.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Večerník: ZATÍM! Po oteplení tomu tak dlouho nebude „Kanalizace není bohužel na pořadu dne,“

V MOSTKOVICÍCH SRAZIL ŘIDIČ
MOSTKOVICE To je přesně to,
čeho se řidiči motorových vozidel
obávají nejvíce. Když se jim do cesty připlete totálně opilý cyklista,
a ještě k tomu v noci s neosvětleným kolem, je na tragédii přímo
zaděláno!
„V sobotu sedmadvacátého června
krátce před půlnocí jel šestadvacetiletý řidič osobního vozidla značky
Volkswagen v Mostkovicích po Prostějovské ulici směrem od Prostějova.
Při odbočování do vedlejší ulice U Pomníku přehlédl v protisměru jedoucího muže na kole. Podle prvotního
šetření nebyl cyklista řádně osvětlen.

od Konice,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Na přejezdu následně došlo ke střetu
přední části osobního vlaku se zadní
částí návěsu. „Po nárazu byla souprava vozidla s návěsem odhozena mimo
komunikaci, kde zůstala ležet na boku.
V době nehody ve vlaku jelo sedm osob,
nikdo naštěstí nebyl zraněn a k vykolejení vlaku nedošlo. Dopravní nehodou
vznikla škoda na vozidle a vlaku v před- Srážka byla tak tvrdá, že návěs plně naložený dřevem byl odmrštěn do příkopu.
běžně stanovené výši přesahující jeden Kabina lokomotivy osobního vlaku byla značně zdemolovaná. 2x foto: Policie ČR
milion korun,“ konstatoval Kořínek. dechové zkoušky u řidiče i strojvůdce předmětem dalšího policejního vyšetřoPožití alkoholu před jízdou vyloučily vlaku. Okolnosti a příčiny nehody jsou vání.
(mik)

Hygienici: kvalita vody v nádrži je stále dobrá...

Čechy pod Kosířem (mls) - Před
šesti lety, přesně 11. července, bylo
založeno Muzeum historických
kočárů v Čechách pod Kosířem.
V něm můžete vidět ojedinělou
a největší sbírku historických kočárů
a luceren ve střední Evropě. O tři
roky později byl slavnostně požehnán
krásný depozitář muzea, ve kterém je
umístěn největší smuteční kočár na
světě. Depozitář stejně jako místní
zámecký park se i díky vedení muzea
stal svědkem celé řady úžasných kulturních vystoupení. Muzeum také
každoročně pořádá oblíbené setkání
řemeslníků Josefkol.

V Bílovicích obnoví
mlýnský náhon

Osobní vlak u Křemence smetl kamion plný dřeva, škoda za milion!

Hned na začátku Strašidelného lesa děti u prvního Mlsný plivník se zjevuje buď jako kohout, či jako oh- Klekánice uchvacuje děti, které po klekání, tedy po
úkolu přivítal pan „Smrťák“.
nivá koule a s plameny to skutečně umí.
šesté hodině večer, ještě „lítají“ venku.
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Řidič Volkswagenu již nedokázal
zabránit srážce s cyklistou, který
byl značně pod „párou“.
Foto: Policie ČR

OTASLAVICE Velké štěstí měl opilý mladík, kterého přemohl alkohol
a usnul. Jenomže na nepříliš vhodném místě. Přímo na silnici do něj
narazil řidič, který tudy projížděl. Ze
srážky vyvázl mladý chodec naštěstí
jen s lehkým zraněním.
„V neděli osmadvacátého června
v jednu hodinu a patnáct minut po
půlnoci došlo mezi obcemi Otaslavice
a Brodek u Prostějova k dopravní nehodě, při které jednadvacetiletý řidič
osobního vozidla značky Renault na sil-

redakční část

a výroba své
místo nemění

nici narazil do ležícího třiadvacetiletého
chodce.Přivolanýlékařpředběžněstanovil rozsah zranění chodce jako lehké. Ke
zranění řidiče nedošlo,“ popsal nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Zatímco dechová zkouška
u řidiče byla negativní, u chodce byla
dechovou zkouškou naměřena hodnota
1,98 promile alkoholu v dechu,“ prozradil významnou část následného šetření
tiskový mluvčí krajských policistů.
(mik)

PLUMLOV Tak to tedy objevili Ameriku! Čtyři roky byla přehrada bez
vody. Její bagrování stálo 130 milionů
korun. Téměř dva roky už je nádrž
napuštěná. A „experti“ nyní přišli se
studií, že navzdory tomu všemu se
sinice v přehradě budou množit i nadále! Důvodem je fakt, že do přehrady stále tečou splašky z okolních obcí.
Věřili byste tomu?
Po šesti letech kličkování a obhajování
špatně načasovaného bagrování dna
plumlovské přehrady vyšlo Povodí
Moravy s pravdou ven. Připustilo totiž,
že k rozvoji sinic v přehradě bude stále
docházet, a to navzdory všem učiněným
opatřením. „Pokud se nesníží přísun fosforu do plumlovské přehrady o padesát
procent, k rozvoji sinic bude docházet
neustále,“ konstatovala Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí Povodí Moravy.
Přitom právě tato společnost v minulosti dohlížela na bagrování jak přehrady, tak i Podhradského rybníka
a plumlovského Bidelce. Celkové náklady na všechny tyto tři monstr akce
výrazně přesahují 150 milionů korun.

redakce se rozšířila
adresa zůstává stejná

od července najdete
provoz a pobočku
obchodního oddělení
v nových prostorách

ze strany 3

Mnozí lidé poukazovali na to, že se
jedná o peníze tzv. vyhozené z okna.
A budoucnost jim dala za pravdu...
Kromě bagrování na začátku přehrady
a „Podhraďáku“ vznikly mokřady, které by přitékající vodu měly čistit. Ty by
v budoucnu skutečně mohly přispět
k čistější vodě. Zatím však nestačí. Zásadní totiž je, že do rybníka stejně jako
do přehrady stále tečou splašky obsahující fosfor. A ten je nejlepší potravou pro
sinice. Uvedená studie tato všeobecně
známá fakta pouze potvrdila. „Na přítocích do Podhradského rybníka a do
nádrže, umístili vodohospodáři stanice
na srážení fosforu, které dočasně suplují
chybějící ČOV v obcích v povodí přehrady. Připravujeme také přesun stanice
na srážení fosforu na ČOV Krumsín, což
by mělo zvýšit účinnost a snížit náklady
na odstraňování fosforu z Kleštínku. Na
dalších zlepšeních průběžně pracujeme,“ uvedl Jan Hodovský, generální ředitel státního podniku Povodí Moravy.
Přestože je chemické srážení fosforu na
přítocích do přehrady poměrně účinné,
řeší pouze důsledky znečištění vodních
toků splaškovými vodami. „Každé
opatření má své limity, a pokud budou

neukáznění občané vypouštět splašky
přímo do vodních toků, bude vždy riziko, že se na přehradě opět vyskytnou
sinice,“ zdůraznila Gabriela Tomíčková.

Voda v nádrži
zatím bez sinic
Hned na začátku uplynulého týdne provedli krajští hygienici v pořadí již čtvrté
měření kvality vody v plumlovské přehradě. I tentokrát z toho nádrž vyšla na
výbornou. „Jedná se o nezávadnou vodu
s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci,“
okomentoval výsledky měření ředitel
KHS Olomouckého kraje Zdeněk Nakládal.
Bohužel není vyloučeno, že to mohlo
být poslední měření, kdy voda v přehradě vykázala tak dobré vlastnosti.
Od poloviny minulého týdne se začalo
výrazně oteplovat a právě takové počasí
bujení sinic přímo nahrává. Stejně tomu
bylo i v průběhu uplynulého roku, kdy
opětovně nádrž zažila první obnovenou
sezónu. Po dlouhodobějším oteplení už
tehdy nastala situace, kdy hygienici koupání v přehradě na nějaký čas nedoporučovali...
(mls)

obě pobočky
Večerníku
najdete i
nadále v ulici
Olomoucká,
č.p. 10

přiznal starosta Kladek JOSEF HOFMAN

exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
KLADKY Třetí volební období v čele Kladek a jejích
přidružených částí Trpín
a Ošíkovv načal koncem upo roku Josef Hofman.
lynulého
Obec s necelými čtyřmi stovkaatel známá především
mi obyvatel
yžařskému vleku
díky lyžařskému
uje v těchto měsících
dokončuje
bu vstupních bytů
výstavbu
ečovatelskouslužbou,
abytůspečovatelskou
ově je v plánu
výhledově
ání stavebzasíťování
rcel, aby se
ních parcel,
Kladky mohly dále
t.
rozrůstat.
Co považujete
em své éry
během
za dosud největší počiny?

“

pro místní rozvoj a právě teď vrcholí závěrečné práce. Do konce července by mělo
být dokončeno pět vstupních bytů pro
zájemce o bydlení z kategorie mladých,
kteří nemají prostředky na pořízení bytu
a mají nižší příjem, to znamená do šedesáti procent průměrné mzdy. V přízemí
vzniknou čtyři pečovatelské byty určené
pro občany s prvním stupněm poškození zdraví nebo pro všechny, kteří dosáhli
p
sedmdesáti let. Všechnyy pečovatelské
byty jsou bezbariérové se samostatným
vstupem a předzahrádkou a pečovatelské
služby bude zabezpečovat podle potřeb obyvatel Charita
Konice. V současné době
shromažďujeme žádosti
od zájemců.“
Před několika
lety jste rovněž vzpomenul
katastrofální
stav silnic
ve směru
od Konice. Jaký je
aktuální
stav?
Foto: archív J. Hofmana

Zvláště v zimním a jarním období se
ze silnice stává slalomová dráha. Vypadá to ale,
že jsme byli krajem vyslyšeni...

Při minulém rozhovoru jste při opravě
návsi zmínil plány na výstavbu podporovaných bytů. Podařilo se je zrealizovat?
„Ano, získali jsme dotaci od Ministerstva

„Bohužel ještě katastrofálnější... Zvláště
v zimním a jarním období se ze silnice
stává slalomová dráha! V jarních měsících jsme již poněkolikáté se sousední

paní starostkou žádali u Olomouckého
kraje a správy silnic o opravu úseku Ladín
- Kladky. Vypadá to, že jsme byli vyslyšeni a bylo nám sděleno, že v roce 2016 by
měla být opravena část úseku v délce sedmi a půl kilometru.“
Do čeho dalšího byste se třeba
i výhledově chtěli pustit?
„Chceme podpořit výstavbu rodinných
domků vybudováním inženýrských sítí
v dané lokalitě a konečně je také na řadě
opra
oprava budovy obecního úřadu.“
Stále platí, že kanalizace není na
pořadu dne?
„Za
„Zatím ano, dost těžko si dovedu představ
stavit při rozloze naší obce a její členitosti náročnost
n
této akce. Jak po technické
strán
stránce, tak i po té finanční.“
Jak se vám aktuálně daří zaplnit
školku a první stupeň základní
školy?
škol
„Kapacita školky je dvacet dětí a máme
„Ka
naplno. Také ve škole několik
ji využitou
vy
dětí přibylo, takže příští školní rok bychom nemuseli žádat o výjimku. Dále
cho
předpokládáme, že zaplněním vybudopřed
vaných bytů získáme i více dětí do školy.“
vaný
Jak jste spokojen se současným
životem v obci?
„To je otázka spíš pro občany, ale vždy
mám radost, když se nám podaří dokončit započatou akci a v obci přibude
kon
něco nového nebo se zlepší podmínky
pro občany. V poslední době jsem cítil,
že je třeba oživit kulturní život v obci a to
žeje
se nám, myslím, po volbách začalo dařit.
Přivítal bych ale více zájmu o veřejné
dění, aby se lidé ve větším počtu zapojovali do obecních akcí a táhli za jeden
provaz.“
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rozhovor Večerníku

„MRZÍ MĚ, ŽE JSME SKONČILI V OPOZICI. KOLEGOVÉ NA MĚ NEDALI!“
Poslanec a prostějovský zastupitel Jaroslav Faltýnek (ANO 2011) pálí i do vlastních řad
PROSTĚJOV Po Andreji Babišovi je druhým nejvyšším zástupcem hnutí ANO 2011 v České republice, které vyletělo
na vrchol tuzemské popularity. On sám je navíc jedním z nejzkušenějších a služebně nejstarších zastupitelů Statutárního
města Prostějova, kde se narodil. Jaroslav Faltýnek po loňských komunálních volbách vedl prostějovskou buňku ANO
2011 správným směrem. A kdyby jeho pobočníci zavnímali
rady protřelého politika, mohli být dnes „babišovci“ součástí
místní radniční koalice. Šanci na to měli velikou! Jenže místo
toho předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 Parlamentu
České republiky Jaroslavu Faltýnkovi vstávají vlasy hrůzou na
hlavě při sledování jednání některých svých spolustraníků.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník získal v uplynulých dnech velice zajímavý exkluzivní rozhovor, který zasvěceným potvrdí leckteré skutečnosti, těm méně pak zase otevře oči...

v rámci exkluzivního
interview
Večerník
pro Večern
ník
se ptal

Michal

KADLEC
C
●●Občané
●●
Občané Prostějova volili vloni na
podzim zástupce hnutí ANO 2011
nikoliv proto, že by
byje
aleprotoje znali, ale
protože toto hnutí bylo celostátně takzvaně v laufu. Nemáte pocit, že i prostějovští zastupitelé za ANO 2011 byli
zvoleni spíše kvůli popularitě Andreje Babiše a vás osobně?
„Po volbách jsme si udělali celorepublikovou analýzu, kolik procent voličů
na komunální úrovni přinesla značka
ANO 2011 a jméno Andreje Babiše, a jakou zásluhu má lokální program hnutí, znalost místních kandidátů u běžných občanů i jejich
kvalita v jednotlivých městech a
obcích. Výsledkem této analýzy
bylo, že značka a Andrej Babiš
přinesli v obcích průměrně
patnáct procent. Pro srovnání, v Olomouci ANO 2011
vyhrálo se čtyřiadvaceti
procenty, ve většině
ostatních krajských
měst také. V Prostějově naše hnutí
získalo šestnáct
procent. Čísla
tudíž hovoří
jasně...“

města Prostějova. Jak byste hlasoval
vy a jak se díváte blíže na práci primátora?
„Bohužel, jak říkáte, onoho jednání
jsem se nemohl zúčastnit, neboť jsem
musel být na koaliční radě v Praze, kterou svolal premiér k rozpočtu na příští
rok. V každém případě já bych pro odvolání primátora určitě nehlasoval! Jak
jsem už řekl, Mirek Pišťák je člověk, který pro naše město udělal spoustu dobré
práce, a já si ho vážím jako člověka i jako
kamaráda. Naše město je v dobré kondici na rozdíl třeba od Olomouce, která
je enormně zadlužena. A to je přede-

Jak už jsem řekl, Prostějované volili
Pišťáka, Pospíšila, Hemerkovou
a Andreje Babiše. Chápete, co
tím chci říct?“
●● Ano, velmi dobře. Ono to
ale podle toho dnes taky v zastupitelstvu tak vypadá. Vaši
kolegové zastupitelé z ANO
2011 používají podivné
a hlavně destrukční metody
při jednáních.
„Já osobně nejsem přítelem toho,
postavit politiku na destrukci. Nedávno jsem například projížděl
jižním obchvatem

pro zlepšení života našich spoluobčanů, Prostějovanů. Snad se v budoucnu
situace zlepší a začneme se chovat jako
partneři, nikoliv jako nepřátelé.“
●● Není tedy náhodou cítit z pánů
Filouše, Švece či předsedkyně Hany
Naiclerové frustrace z toho, že nejsou
ve vedení města? Nehodlají teď za
každou cenu urvat moc na radnici?
„To si myslím, že ne. Podívejte se na průběh jednání zastupitelstev. Hnacím motorem kritiky všeho je Aleš Matyášek
z TOP 09, Tomáš Blumenstein z ODS,
Jan Navrátil ze Změny pro Prostějov
a pan Filouš od nás. Jistě, je možné, že
u některých jednotlivců se nenaplnily
jejich politické ambice. Volby dopadly
tak, jak dopadly, přesvědčivě vyhrála so-

nám vystaví účet. Uvidíme, jaký bude...“
●● Jeden z opozičních zastupitelů
se nechal slyšet, že se chystají další
trestní oznámení na konkrétní představitele města kvůli smlouvám se
společností Manthellan. Problém je
ten, že jedna žaloba může padnout
i na vás, protože jste byl členem rady...
„Ano, byl jsem členem rady města od
roku 1990 do roku 2012, tedy dvaadvacet let a jsem na naše město patřičně pyšný. Pokud chtějí kolegové podat trestní
oznámení, je to jejich svaté právo.“
●● Takže když pod tímto trestním
oznámením budou podepsáni i zastupitelé za ANO 2011, je to v pořádku? To je přece tragikomedie!
„S tím nic nenaděláte, je to svobodné

„Není možné dělat za ka
k ždou
jenom destrukci. Voliči by nácenu
m
za pár let skutečně spočítali tato
k,
že se nebudeme stačit divit...“
rozhodnutí některých zastupitelů. Voliči
tyto zastupitele zvolili a v případě nějakých žalob jde o jejich svobodné rozhodnutí. Co se týká Manthellanu, tak jsem
v minulosti několikrát na zastupitelstvu
s nadsázkou vystupoval s tím, že Prostějov si nezaslouží, aby se sem přivedla miliardová investice a spravilo se centrum
města. Už tehdy totiž panovaly pochyby
o připravovaném záměru. Místo toho,
aby lidé zde na Hané byli rádi, že se
postaví něco nového místo té hrůzy jménem Společenský dům,
tak se najdou lidé, kteří jsou
proti. Takže už z těchto
důvodů s nadsázkou
říkám i dnes, že si
prostě takovou

Foto: Michal Kadlec
●● To si ale současní prostějovští
zastupitelé za ANO 2011 asi neuvědomují, že?
„Za kolegy nechci mluvit, ale já si to
uvědomuji! Někdy mám ale ten pocit,
že doma bohužel nejsem prorokem...“
●● Podle výsledků komunálních
voleb se voliči přikláněli spíše ke známým a osvědčeným tvářím...
„Ano, vypadá to tak. Podívejte, jen těsně
před volbami vzniklo v Prostějově hnutí, které nemělo v čele žádného Andreje
Babiše, nebyla to parlamentní strana
a nikdo o něm dříve neslyšel. PéVéčko začínalo úplně z nuly. A jak je tedy
možné, že dostalo od voličů deset procent hlasů? Na jednoduchou otázku je
jednoduchá odpověď! Ty hlasy dostali
díky lidem, kteří volili Pospíšila s Hemerkovou. A není divu, že Miroslav
Pišťák posléze trval na koaliční spolupráci právě s touto dvojicí, se kterou
spolupracoval v předešlých čtyřech letech. V komunální politice to není moc
o stranách, ale spíše o lidech a Prostějov
je malé město, kde se všichni znají. Veřejnost tak za ty roky ví, kdo co dobrého
nebo špatného pro naše město udělal.

města a říkal jsem si, že na každém kroku je vidět, jak je Prostějov krásný, jak se
spravuje, jak se vyvíjí. A co víc, není v republice tolik měst, která jsou nezadlužená a současně jsou spravená, načež
pořád se dál a dál něco buduje či rekonstruuje. Takže, když tady někdo chce
odvolávat primátora, tak by se měl zamyslet a po tom našem městě se trochu
podívat. Nevěřím, že kauza Manthellan
má přebít všechno to pozitivní, co se
za poslední léta v Prostějově udělalo.
Město je skutečně v naprosto výborné
ekonomické kondici, což je především
zásluha zásluha Mirka Pišťáka. Snad se
neurazí, ale on je totiž extrémně šetřivý.
Avšak v tom nejlepším slova smyslu,
protože škrtí peníze nikoliv pro sebe,
ale pro všechny občany Prostějova.
Vždycky apeloval na každého zastupitele, aby si město nepořizovalo věci, které
nepotřebuje anebo na ně prostě nemá.
Ostatně, co si budeme vykládat, Andrej
Babiš jedná úplně stejně.“ (úsměv)
●● Vy jste se nedávno nezúčastnil
jednání, na kterém se opozice pokusila odvolat Miroslava Pišťáka
z funkce primátora Statutárního

●● Mnoho čtenářů Večerníku se
nás ptá, proč vy osobně si ve svých
řadách v prostějovském ANO 2011
neuděláte pořádek. Proč konečně
nebouchnete pěstí do stolu?
„Nejste první s touto otázkou, mě se na
to ptají Prostějované rovněž! Znovu ale
opakuji, všichni zastupitelé byli demokraticky zvoleni občany. To nelze nijak
zpochybnit a už vůbec ne řešit nějakou
direktivní cestou z vrchu. A opakuji, účet
za naši práci nám vystaví spoluobčané za
tři roky při komunálních volbách.“
S
●● Sleduje
situaci v Prostějově
způ
a způsob
jednání některých členů
hnutí ANO 2011 v zastupitelstvu
také A
Andrej Babiš?

vším jeho zásluha, jako člověka dlouhodobě zodpovědného za finance města.“
●● Jak je tedy možné, že vy chápete
tyto věci stejně jako drtivá většina
Prostějovanů, zatímco někteří zastupitelé za hnutí ANO 2011 nikoliv?
„To se prosím zeptejte kolegů, to je otázka na ně...“
●● Prostějované, kteří sledují přímé
přenosy ze zastupitelstva či čtou informace z něj, totiž ještě nezaznamenali
jediný pozitivní návrh od zmíněných
zastupitelů hnutí ANO 2011. Slyšet
je od nich pouze kritika všeho, co se
v našem městě děje. Navíc jejich klíčovými tématy jsou pořád jen Manthellan či Jezdecká kasárna. Není to nějak
málo pro práci zastupitele města?
„Co vám na to mám říct? Většinu času
trávím v Praze a snažím se usilovně dostat do Prostějova a do našeho regionu
i kraje co nejvíce peněz na investice.
Nejsem příznivcem kritiky a destrukce
za každou cenu. Bohužel, když vidím
opozici ve sněmovně, která se chová
podobně, tak to asi k politice patří... Ale
podle mého názoru je to škoda. Lepší
je jít cestou konstruktivních návrhů

ciální demokracie. My jsme měli možnost vstoupit do koalice, ale nedokázali
jsme se dohodnout.“
●● Můžete už nyní konečně říct na
rovinu, proč jste se s ČSSD na koalici
nedohodli?
„Nechci to komentovat, snad jen jednu větu. Doma není člověk prorokem
a kolegové prostě nedali na můj názor.
Osobně mě to mrzí, že jsme skončili
v opozici, ale to je v politice běžné.“
●● Napadá mě teď hrozná myšlenka.
Kdyby se lidé jako například František Filouš, dostali do rady města,
bořili by rovněž víc, než stavěli?
„Těžko říct, ale částečně asi ano. To je
prostě v lidech. Pokud je někdo Prostějovák a nevidí, co se v tomto městě
všechno udělalo, tak buď je hloupý,
nebo slepý! Znovu říkám, bohužel...“
●● Nemáte pocit, že část vašich zastupitelů škodí celkovému jménu
hnutí ANO 2011?
„Lidé, kteří v našem městě bydlí, se
logicky zajímají o to, co se tady děje.
A jestliže je někdo v zastupitelstvu, kdo
hodlá neustále něco bořit, voliči si to
samozřejmě vyhodnotí a v roce 2018

investici nezasloužíme. Je to smutné, ale
je to tak. VOlomouciktomutoproblému
přistoupili konstruktivně a mají Šantovku,
kamjezdímeimy zProstějova.Protobych
navrhoval tuto myšlenku opustit, rozejít se
s Manthellanem a nic tam nestavět!“

„Podr
„Podrobně
to s panem Babišem neřeším On má jiné starosti, například
řešíme.
ře státní rozpočet na příští rok.
teď řeší
Každý máme svůj svět.“
B
●● Bouřlivá
diskuze se na zastupitelstv strhla také okolo Národního
telstvu
olymp
olympijského
centra. Jak se díváte
pr
na prospěšnost
a budoucnost tohospo
to sportovního
zařízení?
jse tuto myšlenku podporoval
„Já jsem
zač
od začátku,
první jednání na toto téma
min
s ministrem
školství za účasti našeho
primá
primátora
proběhlo u mě v kanceláři
sně
ve sněmovně
zhruba před rokem, kde
jsem pana ministra Chládka žádal o
podpo této myšlenky. Když máme
podporu
možn získat do našeho města inmožnost
vestici za státního rozpočtu ve výši
sto m
milionů korun na další tělocvičnu
sp
pro sportovce
a školní mládež, byla by
chyba tuto možnost odmítnout, proo
tože okolní
města jako Přerov nebo
Olom by ji ráda využila.“
Olomouc
P
●● Podle
aktuální zprávy z klubu
ANO 2011 vystoupil prostějovský
zastup František Jura. Co můžete
zastupitel
k jeho odchodu říct?
„Je to jeho svobodné rozhodnutí, které
nechc v tuto chvíli nikterak blíže konechci
mento “
mentovat...
●● A brzy jej následovala i Marcela
Župk
Župková....
kaž
„V každém
případě budeme se o další
strateg bavit v rámci našeho klubu
strategii
místní organizace ANO v Prostějově.“
Ja vy osobně vidíte budoucnost
●● Jak
zastup
zastupitelů
ANO 2011 v Prostějově
zby volebního období?
ve zbytku
„Je po
potřeba přicházet s pozitivními
věcmi Není možné dělat za kažvěcmi.
dou cenu jenom destrukci. Budeme
o tom samozřejmě v klubu zastupitelů hovořit a snad se podaří najít ta
správná cesta. Pokud ne, voliči nám
to asi za pár let skutečně spočítají tak,
že se nebudeme stačit divit...“ (pokrčí
rameny)

vizitka

JAROSLAV FALTÝNEK
✓ narodil se 28. dubna 1962 v Prostějově
✓ je rozvedený, má dva syny Jiřího a Jaroslava
✓ vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně fakultu agronomickou
✓ pracoval jako agronom v zemědělské prvovýrobě, později jako manažer
v Obchodních sladovnách a posledních patnáct let pracuje ve společnosti
Agrofert, kde je členem představenstva zodpovědným za vnější vztahy v
oblasti zemědělství a potravinářství
✓ je členem představenstva Potravinářské komory
✓ po roce 1989 byl zakládajícím členem Zemědělské strany, od roku 1995
byl členem ČSSD, kde členství ukončil v červenci 2012. Působí v komunální politice v Prostějově od roku 1990, kde byl dvaadvacet roků zastupitelem či radním
✓ od roku 2007 zasedá v představenstvu společnosti AGROFERT, v roce
2013 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky za ANO 2011. Je
šéfem poslaneckého klubu a předsedou zemědělského výboru sněmovny.
Na jaře letošního roku se stal prvním místopředsedou tohoto hnutí
✓ zajímavost: politikou se nikdy neživil, funkce v zastupitelstvu Prostějova i Olomouckého kraje vykonával při své práci
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zpravodajství

MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO SE OPĚT PROTÁHLO

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Radní se odvolali proti rozsudku o neplatnosti smlouvy s Manthellanem!
PROSTĚJOV Minulé pondělí
proběhlo mimořádné jednání
Zastupitelstva města Prostějov.
pro Večerník
Původně mělo jít o věcné a konstruktivní setkání komunálních
Michal
politiků, všechny předpoklady
KADLEC
ale už po pár minutách vzaly
za své. Obstrukce opozičních zastupitelů totiž měly za následek,
že pouze samotný program jednání byl schválen až po třech hodinách nekončících technických poznámek! Co následovalo dál,
bylo už skutečně nelogické a tak si někteří mohli jen ukroutit hlavu...

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Komunitní domy
v Prostìjovì?
Prostějov (red) - Magistrát se připravuje na možnost podání žádosti o dotaci na projekt výstavby
komunitních domů pro seniory.
Jedná se o domy s minimálně deseti, maximálně však pětadvaceti
bytovými jednotkami, přičemž
podlahová plocha bytu nesmí
překročit pětačtyřicet metrů čtverečních. Odbor rozvoje a investic
magistrátu vytipoval v Prostějově
dvě lokality, které dostala na stůl
rada města. „Jedná se o dvě místa
v centru města, a to Knihařskou
a Partyzánskou ulici. Rada města
schválila zahájení prací na studiích. Na akci musí být zpracována
projektová dokumentace a vydáno
pravomocné stavební povolení,
tyto dokumenty jsou dokládány
k žádosti o dotaci,“ vysvětlil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. V Knihařské ulici by se jednalo o přestavbu
stávajícího domu, v Partyzánské by
vznikl nový objekt. Město na zahájení projekčních prací vyčlenilo
z rezervy Rady částku 200.000 Kč.

Mimořádné zastupitelstvo svolal primátor města Miroslav Pišťák na základě požadavku čtrnácti opozičních zastupitelů,
přičemž dva z nich, Marcela Župková
a František Jura (ANO 2011), svůj podpis pod žádostí záhy stáhli. Podle informací Večerníku z úst primátora Pišťáka
opozice ale předem neměla stanoven
žádný program jednání, čehož využili
radní a navrhli svůj vlastní. V něm kromě
ze zákona povinných bodů byla i trojice
různých dotací na již naplánované investiční akce, které se „musely“ schválit.
Opozice nakonec přišla s návrhem
doplnění programu až na samotném
jednání, když požadovala diskutovat
o problematice Manthellanu, Národní-

Prostějov (red) - Vedení města
vyšlo vstříc žádostem bytových
družstev a společenství vlastníků
o celoplošné opravy chodníků.
Na poslední schůzi radní rozhodli
o navýšení položky oprav chodníků
o 1,29 milionu korun z rezervy pro
rozpočtová opatření. Opraveny budou chodníky ve Šmeralově ulici,
na Sídlišti svobody a v Havlíčkově
ulici. Ve Šmeralově ulici bude opraven přístupový chodník vedle bloku
číslo 21 až 23. Celková rekonstrukce komunikací pro pěší včetně přístupových chodníků ke vchodům
bude provedena na Sídlišti svobody
před blokem číslo 18. V Havlíčkově
ulici pak bude rekonstruován chodník od budovy střední školy Trivis
kolem Dopravního inspektorátu
Policie ČR až k okresnímu soudu,“
upřesnil náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil.

Ani minulé pondělí se prostějovští zastupitelé nedostali jen tak brzy domů...
Foto: archiv Večerníku

ho olympijského centra, o stavu objektu
Jezdeckých kasáren a nadlimitní soutěži
o komunální služby. Po tříhodinovém
handrkování, které ani nemá smysl
popisovat, souhlasila koalice pouze
s jednáním o Manthellanu, zbývající
témata opozičníci sáhodlouze komentovali až v bodu s dotazy, připomínkami
a podněty členů zastupitelstva.
Co se týká Manthellanu, zastupitelstvo neschválilo usnesení opozičních zastupitelů, v němž převažovalo přání neodvolávat se
proti rozsudku Okresního soudu
v Prostějově ohledně neplatnosti
smlouvy s touto společností o výstavbě obchodního centra. Nao-

pak, radní oznámili, a Večerníku
o pět dní později potvrdili, že soudu odvolání doručí. Takže celou věc
bude znovu posuzovat Krajský soud
v Brně. „Nestaráme se o to, jestli se
odvolá i Manthellan, jednáme podle
svého vlastního přesvědčení. Uvidíme,
zda jiný soud bude mít stejný názor
jako ten v Prostějově,“ objasnil záměry Miroslav Pišťák (ČSSD), primátor
Statutárního města Prostějova. Jak ale
dodal, jeden ústupek opozičním požadavkům byl učiněn. „Zadáme si nezávislou právní analýzu celého stavu,“
prozradil.

Pondělní mimořádné zastupitelstvo
skončilo přesně ve 23:15, čili více než
osm hodin po jeho začátku. „Ještě jsem
nezažil, aby se program se schválil až po
třech hodinách! Moje celkové pocity
jsou velmi negativní, obstrukční jednání
některých opozičních zastupitelů bylo
velkou tragédií. Zarazilo mě také, že hodně opozičníků, přestože tak vehementně
mimořádné zastupitelstvo požadovalo,
nepřišlo vůbec, nebo odcházelo předčasně s tím, že mají doma hodně práce...,“
komentoval jednání komunálních politiků náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil.

„Každý občan má právo vyjadřovat
na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska
k projednávaným věcem. Toto právo
vyplývá ze zákona o obcích. Ovšem je
nutné dodržet určité podmínky. Právo
vystoupit uplatňuje občan přihlášením
předem prostřednictvím Odboru
kancelář primátora. Potom pak v době
od patnácti minut před zahájením
Petr Kozák
zasedání, či do patnácti minut po sch●● Jak je to tedy s vystoupením válení programu zastupitelstva města
občanů na jednání zastupitelstva? písemně u prezence před jednací síní.“

●● Bod, ke kterému se chtěl tento
občan vyjádřit, ovšem nebyl na
programu, proč?
„Důvod je jednoduchý. Toto
zasedání bylo svoláno na základě
požadavků některých opozičních
zastupitelů, kteří materiály nedodali
ve lhůtě stanovené jednacím řádem,
respektive do schválení obsahu pozvánky s programem. Proto bod, ke
kterému chtěl občan vystupovat,
nebyl zařazen v navrženém programu.“

●● Takže pochybení je na straně
opozice?
„Je zřejmé, že kdyby dodali příslušné
materiály včas, požadované body
programu byly uvedeny již v pozvánce, načež občané by měli
možnost řádně a v souladu s jednacím řádem podat přihlášku do
diskuze k příslušné problematice.
Prvotně tedy problém vznikl již při
žádosti o svolání zasedání zastupitelstva ze strany některých opozičních
zastupitelů.“

PROSTĚJOV Čekal jedenáct hodin na to, aby mohl mluvit na zastupitelstvu. Marně! Takto hlásal titulek jistých regionálních novin po
schůzi prostějovského zastupitelstva. Jak tomu bylo doopravdy, na to
se Večerník zeptal Jiřího Pospíšila,
náměstka primátora Statutárního
města Prostějova.

PERLIČKY

ze zastupitelstva
PROSTĚJOV Na pondělním
mimořádném jednání zastupitelstva města byla opět dusná
atmosféra. To ale v poslední době
není díky arogantnímu chování
adestrukcímopozičníchzastupitelů
již nic nového. Přesto Večerník pro
čtenáře zaznamenal pár vtipných
perliček, které prolétly zastupitelským éterem.

Náměstek Jiří Pospíšil: „Opozice svolala
jednání, ale nedodala včas materiály“

Další chodníky
za milion
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* „Doufám, že mě dobře slyšíte,
a dejte to klidně i do novin. Já
s rozhodnutím Evropské unie nesouhlasím!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) se
nechce smířit s nařízením RVHP, tedy
pardon - Evropské unie, že výběrové
řízení na komunální služby musí
proběhnout odděleně.
* „Nejhorší je smrt z vyděšení!“
Jaroslav Faltýnek (ANO 2011)
k obavám některých zastupitelů, že
konkurz na zajištění komunálních
služeb se právně nezvládne...
* „Nevím, proč se už dvě hodiny
vlámáváte do otevřených dveří!“
Josef Augustin (KSČM) vytýkal
opozičním zastupitelům velmi zdlouhavou diskuzi k programu jednání.
* „Píšu si již otázku číslo šest, ale teď
se vrátím k otázce číslo dvě!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
názorně ukázal, jak se dá uměle
a zbytečně natahovat jednání.
* „Mám sympatickou připomínku
k nesympatickému faktu!“
Tomáš Blumenstein (ODS) promlouval
do duše radním kvůli Manthellanu.
* „To by nás občané hnali, až bychom se zastavili někde na břehu
řeky v Itálii!“
Opět Josef Augustin (KSČM) k faktu, že
provoz nového kulturáku by stál dvanáct
milionů korun ročně.
* „Dívám se na hodinky a znovu
připomínám, že jsem připraven
být tady skutečně až do rána!“
PrimátorPišťákbylužpošestihodinovém
jednání mírně nervózní…
Zaznamenal Michal Kadlec

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Jsem schopna vyhodnotit, co je dobře a co špatně!“

Svìtla pro Zahradní ulici

Marcela Župková komentuje
j nejen
j svůjj odchod z klubu ANO 2011
pro Večerník

Michal
KADLEC

15060320576

PROSTĚJOV Je polovinou
ze dvojice, která v minulých
dnech opustila řady klubu
zastupitelů hnutí ANO 2011.
Marcela Župková (na snímku)
je však rozhodnuta i nadále
plnit úlohu členky opozičního
seskupení, dle svých slov se
k žádné změně politického
dresu nechystá. Co dále prozradila v rozhovoru, který
zapadá do našeho seriálu
interview s osazenstvem
prostějovského zastupitelstva.

●● Jste nyní zřejmě středem pozornosti, když společně s Františkem
Jurou jste vystoupila z klubu ANO
2011. Jaké jsou bezprostřední reakce
vašich opozičních kolegů na osobní
rozhodnutí?
„Moc jich zatím není... Kontaktovala
mě de facto pouze předsedkyně klubu
zastupitelů ANO 2011 paní Naiclerová
a dohodly jsme se na společné schůzce,
kde proběhne nějaká debata. Jen
z důvodu letních dovolených budeme
hledat vhodný termín.“
●● Večerníku jste ohledně vašeho
odchodu z klubu ANO 2011
poskytla své vyjádření. Přesto bychom se ještě rádi zeptali, jak si nyní
vlastně představujete svoji práci
v rámci opozice?
„Samozřejmě, že body k jednání zastupitelstva nějakým způsobem konzultujeme právě v rámci celé opozice.
Myslím si, že se ve skutečnosti nic
nezmění. Když se podíváte zpětně

„Na to odpovím krátce: Ne!“
●● Pojďme ale na jiné téma. Kde podle vás Prostějov nejvíce tlačí bota?
Co byste nejraději rychle změnila?
„Tonejdeřícijednoznačně.Každýmůže
mít jiné priority a vše zajisté ovlivňují
finance. Když se zeptáte sportovců, lidí
z kulturní sféry, dopravy, školství, sociální oblasti, bezpečnosti, všude je
určitě co zlepšovat a jsou potřebné
investice. Tím neříkám, že vše, co jsem
zmínila, a to jsem určitě na spoustu
oblastí zapomněla, je špatné, či nefungující.“
●● Můžete prozradit, jaký je váš
osobní názor na Jezdecká kasárna?
Zbourat je celá, nebo ponechat
hlavní budovu?
„Neumím posoudit historickou hodnotu hlavní budovy, nejsem na to odborník. Určitě ale vím, že stará hlavní
budova je pro spoustu občanů i pro
město kus nostalgie. Pokud se mám
vyjádřit jednoznačně, já jsem pro zach-

Foto: archiv Večerníku

na hlasování v zastupitelstvu, nedá se
říci, že by byla opozice domluvena na
nějakém společném postupu při hlasování o jednotlivých bodech. Někdy
ani koalice nehlasuje jednotně. Domnívám se, že jsem sama schopna vyhodnotit, co je dobře a co špatně.“
●● Přesto, neláká vás „přestoupit“
do jiné politické strany?

ování hlavní budovy. Otázkou zůstává
její využití, jestli na sociální služby,
nebo muzeum. To už je věcí diskuse
a kvalitních projektů.“
●● Není podle vás v prostějovském
zastupitelstvu příliš málo žen?
„Podle mého názoru je žen málo v celé
politice, i když zrovna v ANO 2011
v Prostějově si na nedostatek zastoupení našeho pohlaví stěžovat
nemůžeme. On je spíše problém
v tom, že politika je u lidí vnímána dost
negativně. Podívejte se na volební účast,
a to u všech druhů voleb. Do politiky
se nechce lidem moc vstupovat, a ženy
nevyjímaje. Doufám, že se to časem
změní a žen bude v politice přibývat.“
●● Kdybyste disponovala kouzelnou hůlkou, co byste teď a okamžitě
v Prostějově změnila?
„Kdybych měla jmenovat materiální
věci, určitě by byl seznam dlouhý. Takže
odpověď na vaši otázku je - vztahy mezi
lidmi, a to nejen u nás v Prostějově.“

15070210659

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

15061810616

Prostějov (red) - Rada města schválila zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného
osvětlení ulice Zahradní v místní
části Krasice a následné zařazení
akce do plánu investic na rok 2016.
„Vycházeli jsme z podnětů a požadavků místních obyvatel. Realizace
předmětné akce představuje vybudování stodeset metrů kabeláže
a čtyř kusů stožárů se svítidlem.
Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou přibližně
20 tisíc korun, následná realizace
vybudování veřejného osvětlení je předběžně vyčíslena na 200
tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer.
Z podnětů občanů byla již dříve
vypracována projektová dokumentace veřejného osvětlení v přilehlé
Luční ulici. Náklady na tuto akci
budou činit 950 tisíc korun. „Realizaci veřejného osvětlení v obou
ulicích by bylo účelné spojit. Obě
akce navrhneme zařadit do plánu
investic města již na příští rok,“ dodal primátor Miroslav Pišťák.
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PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Pronajmu zařízený 1+1 36 m2
na Libušince v PV, RK nevolat!
Tel.: 777 572 247
Pronajmu byt 1+1 v PV, nájem
5000 Kč + inkaso. Tel.: 702 316 537

Koupím dům na prostějovsku i s možností úprav. 773 545 092
Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví,
PV západ, cena 1.250.000 Kč, RK
nevolat, tel.: 730 186 675

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

Telefon: 723 433 321

Koupím chatu v okolí PV, nebo zahradu na přehradě. 792 284 168
Koupíme RD v Kralicích
na Hané do 1,8 mil. Ne RK.
Tel.: 723 826 619
Pronájem neb. prostor PV
centrum. Vhodné pro zřízení ordinací i pro více lékařů.
Tel.: 605 011 310

Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv,
lokalita Plumlovská a okolí. Jen
vážně, SMS 704 454 335
Pronajmu 3+kk, tel.: 723 565 897

Pěkný byt ve zvýšeném podlaží, se Autopark Francouzská ul., sídl.
samostatnou kuchyní, prostorným Západ v Pv nabízí garážové
pokojem, koupelnou a předsíní. stání, akce léto 900 Kč/měsíc,
K bytu patří prostorná sklep- tel.: 604 430 934
ní místnost. Celková plocha
je 50,80m2. Volný ihned za Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
6.500Kč/m
včetně
inkasa. v hotovosti. 774 409 430
Tel.: 776 352 361
Hledáme ke koupi větší byt
Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost 3+1, nejlépe po rekonstrukci
z prodeje domu. 792 273 285
774 409 430

Pronájem od 1. 7. 2015. Byt
3+1, nové jádro, kuchyně, podlahy.
Ulice Mozartova, Prostějov. Cena
10.000 Kč + plyn, elektřina. Kontakt Prodám garáž. Brněnská
731 892 835
Tel.: 737 371 479

ul. Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818
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REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD Otaslavice
960.000 Kč
*RDTovačovského,PV 2.000.000Kč
*RDnovostavba,Plumlov3.990.000Kč
* Chata Mostkovice 1. 650.000 Kč
*Stav.pozemek9.518m2 BrodekuPV
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 3+1, Kralice 1.300.000 Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u PV 1.890.000 Kč
* Chata, Svojanov
900.000 Kč
* St.pozemek Hamry 470.000 Kč

Prodám rodinný dům se zahradou v Plumlově, celková plocha
pozemku 750 m2. RK Nevolat!
Tel.: 720 204 000
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
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vzpomínky a soukromá řádková inzerce
FINANCE

Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešela a nevrátíš se zpět.

Dne 12. července 2015
vzpomeneme 24 roků
od tragické smrti našeho
milovaného syna, bratra,
švagra, strýčka
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice
S bolestí v srdci vzpomínají
rodiče a bratři s rodinami.

Dne 9. července
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Mgr. Josefa PŘIKRYLA
z Konice.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 7. července 2015
uplyne 22. výročí od tragického
odchodu našich rodičů
Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem v srdcích
vzpomínají dcera Drahomíra,
vnuci Tomáš a Jirka, vnučka
Hanka a setra Miluška s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem příbuzným a přátelům,
kteří je měli ze srdce rádi.

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

Vyplatíme všechny vaše EXEKU- Stříhání a úprava psů, Plumlovská
CE a poskytneme vám jednu 68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
půjčku. Pracuji pro více věřitelů
Volejte: 777 551 492
Pěstitelská pálenice Kostelec na
Hané, Rynk 120 oznamuje zahájení sezóny a příjem objednávek od
18.7. 2015 každou středu od 15:00
do 18: 00 hod, v sobotu od 8:00 do
12:00 hod. Tel.: 582 373 35
Provedu zednické práce, rek. byt.
jader, omítky, betony, výstavba
plotů, zídek, obklady, dlažby,
zateplení fasád. Tel.: 702 895 544

Dne 10. července 2015
tomu bude 18 roků,
co nás navždy opustila
naše maminka,
paní Anička MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a děti s rodinami.

Dne 9. července 2015
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Vojtěcha PETERKY
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

Ráno, když slunce zemi
navštívilo, tvoje srdce se navždy
zastavilo. To, že čas rány hojí,
to je jen pouhé zdání, stále je
v srdci bolest a vzpomínání…
Dnes tj. 7. července 2015
by se dožila 92 let
paní Marie JEŽKOVÁ
z Prostějova.
Opustila nás 21. března 2015.
Za tichou vzpomínku všem
přátelům a známým děkuje
manžel, s nímž strávila 71 let
v manželství a děti
s rodinami.

Dnes, tj. 7. července 2015
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie TICHÁ
z Moskovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Vlaďka a syn Pavel
s rodinami.

Dne 3. července 2015
jsme vzpomenuli
15. výročí úmrtí
pana Josefa DOKOUPILA
z Výšovic.
Za tichou vzpomínku
jménem všech příbuzných
děkuje sestra Květa.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 11. července 2015 by se
dožila 55. narozenin
paní Anna BJALONČÍKOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi, s láskou rodina.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Dne 11. července 2015
uplyne neuvěřitelných
10 let od smrti
pana Františka KOUKOLA
z Prostějova.
Vzpomíná syn Zdeněk.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Hotovostní půjčka pro všechny. Půjčíme vám 5 až 50 tis. Kč rychle, diskrétně a až do domu. Zaručujeme
seriózní jednání zavedené společnosti.
Tel.: 605 507 236. Zprostředkovatelskou činnost vykonávám výhradně
pro jednoho věřitele.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Marie Nejedlá 1927 Protivanov
Marie Rampouchová 1939 Dubany
Marie Fajmanová 1938 Prostějov
Emilie Vlachová 1928
Ptení
Libuše Burgetová 1930 Prostějov
František Soldán 1935 Prostějov
Jaroslav Lysák 1940
Bousín
Vlasta Sochorová 1939 Opatovice
Františka Luběnová 1929
Němčice nad Hanou
Hana Plhalová 1964
Vyškov

Poslední rozlouèení

Středa 8. července 2015
Jaroslava Kaňáková 1955 Prostějov 11.45 OS PV
Čtvrtek 9. července 2015
Miroslava Labounková 1941 Čehovice 14.00 kostel Čehovice
Pátek 10. července 2015
Vlasta Tylová 1920 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Dostál 1947 Hluchov 15.00 kaple Hluchov
Ladislav Pospíšil 1950 Brodek u Pv 15.00 kostel Brodek u Pv
Sobota 11. července 2015
Julie Rozehnalová 1943 Dubany 14.00 kostel Dubany

Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

a 13. července 2015
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
tatínka a děděčka
pana Františka KALINCE.
Vzpomínají děti a vnoučata.

Jarmila Michlová 1929 Štětovice Jan Michalec 1943

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

Ilona Povolná 1921

Prostějov

vzpomeòte na zesnulé

Středa 8. července 2015
Josef Zatloukal 1938 Klopotovice 14.00 kaple Klopotovice

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

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

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Vlastimil Olczak 1950 Krasice
Drahomíra Doleželová 1925
Hrubčice
František Včelka 1938 Otaslavice

15012320038

smuteèní oznámení

Dne 4. července 2015
jsme vzpomínali
15. výročí úmrtí naší
milované maminky a babičky
paní Jaroslavy KALINCOVÉ

Antény Jiříček nabízí až 46 tv programůbezpoplatku.Tel.:776340848
www.anteny.kvalitne.cz

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

v PÁTEK 3. èervence v 10.00 hodin

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

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz

Půjčka až 100 000 Kč, nad
KOUPÍM
100 000 Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. Pracuji
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
pro více věřitelů.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
Peníze pro všechny ihned při pod- veškeré obrazy a starožitnosti. Nepropisu! Zvýhodněné podmínky, žád- dávejte překupníkům, ale odborníné poplatky. Volejte: 775 02 12 12 kům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, J. Skácel.

Dne 12. července 2015
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana Karla POLÁKA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

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

Stěhování a vyklízení za pomoci
zákazníka. Odvoz, dovoz, sběrné
dvory. Dovoz stavebního materiálu atd. Iveco Maxi 16 m3.
Tel.: 776 768 342

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze výkopové, terénní práce.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr.
nábytku, dřev. oblož. a pergol,
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
s.r.o. Volejte 777 551 492
Tel.: 604 820 358
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
Čištění kanalizací a odpadů
rychle až do domu, bez poplatku
Odvoz fekálií
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
Tel.: 774 368 343
pro více věřitelů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO! Rychle a vyklízecí služby. Rychle, levně.
a seriozně. Vyplácení z vlast. zdrojů od
Prostějov 604 389 367
3 věřitelů. Konzultace zdarma denně na
Stěhování, vyklízení.
739 066 462
Tel.: 775 132 134
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
přebroušení přímo na místě.
Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 721 817 009

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

Dne 6. července 2015
jsme vzpomínali
14. smutné výročí úmrtí tetičky
Marie ZEDNÍČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
Jan, Anna a Alice Trávníčkovi
z Prostějova.

SLUŽBY

15012320037

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten
ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále.
Spi sladce,vždyť se opět shledáme.
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v barevném
provedení
pouze

Otaslavice

za

200 Kè

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, hodiny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexProdejna Ivka Plumlovská ul. nabízí ní vyklízecí práce. Seriózní jednání
novou letní zdravotní obuv i na velmi a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
problémové nohy a v nadměrných
velikostech.
RŮZNÉ

AUTO MOTO

Prázdninová akce! V termínech
od 13. 7. do 17. 7. a od 20. 7. do
Sobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV, 24. 7. proběhne tenisový kemp
tel.: 608 933 033. Na trhu již 22 pro děti 6 – 14 let v Prostějově.
let. opravíme vše, zkušenosti. Au- Info. na tel.: 777 733 104
toservis – osobní, dodávky. N.D.-obchod, pneuservis, konzerv.
ZVÍŘATA
dutin, ME, TK.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Ztratil se kocour poblíž ASA
v PV, zrzavé barvy na krku má
obojek s kontaktem. Odměna
nálezci živého kocoura 500 Kč.
Tel.: 608 644 226

Úterý 7. července 2015
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

H&D, a.s. přijme:
švadleny s praxí v oděvní pásové výrobě – mladodůchodkyně vítány
na klíčové operace při výrobě bund
a pánských vlněných plášťů
na dobu určitou do 30. 10. 2015
s možností prodloužení, popř. i na
kratší období.
Nabídkyzasílejtenapersonal@hdas.cz
nebo Olomoucká 37, 796 01 Prostějov.
Tel.: 582 305 600.

Plat (Kè)

Pracovník v soc. službách
Krmivář/-ka
Zahradník/-ce, šlecht. dělníci
Ošetřovatel /-ka zvířat
Zámečníci kolej. konstrukcí
Elektromontéři
Traktoristé - opraváři
Pracovníci údržby

11 000 Kč
76 Kč
75 Kč
90 Kč
18 000 Kč
75 – 85 Kč
80 – 110 Kč
60 – 65 Kč

Provoz

Kvalifikace

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní + praktická
střední odborné/vyučen
střední odborné/vyučen
střední odborné/vyučen
střední odborné/vyučen
střední odborné/ vyučen
střední odborné
střední odborné

Firma
Víceměřice
ZD Němčice n. H.
SEMO Smržice
Provem – farma Vícov
DT- Vyhýbkárna
Wisconsin
Semo Smržice
Wisconsin engineering CZ

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Hledáme brigádnici do pivnice v Prostějově, více info. na tel.: 602 545 530

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

Hledám elektrikáře tel.: 774 989 007

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
ihned. Pro info. volejte 777 870 729 Pozice
UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ
INZERCE

Řidiči, údržbáři

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

od 8 000 Kč

plný/ zkrácený

základní + praktická MUDr. Alice Ratajová, PV

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

pro další èíslo je v PÁTEK
10. èervence v 10.00 hodin

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková
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15070210657

Přijmu pracovníka do obchodu, inf. Hledáme brigádníky/-ce, důchodv prodejně Ivka Plumlovská 21, ce i studenty. Lehká manuální
Prostějov.
práce. Tel.: 582 330 341

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmu asistentku, tel.: 777 969 922
po 17. hod.

15070210654

Dopravní společnost Marek Spe- Přijmeme prodavače/-ku do autodition Konice přijme mechanika servisu v Prostějově. Nástup možný
nákladních vozidel. Tel.: 777 990 022 ihned. Znalost účetního programu Pohoda a praxe v oboru výhodou. StrukBezpečnostní a úklidová agentura turovaný životopis zasílejte na email:
přijme na brigádu ženy na úklid. lukas@pneufloryk.cz
Místo výkonu průmyslová zóna
Prostějov, pracovní doba v doPřijmeme automechanika pro
poledních nebo odpoledních
osobní, nákladní autoservis
hodinách. Informace na tel. čísle:
a pneuservis. Tel.: 777 797 260
602 786 692
Úklidová firma příjme pracov- Semo a. s. přijme:
nici na krátký odpolední úvazek. strojníka balící linky – požadavky:
vzdělání technického zaměření (meTel.: 582 345 379, 775 605 121.
chanik seřizovač nebo strojař výhoVolat do 16 hod.
dou) a zákl. znalost práce na PC
Přijmu ŘIDIČE NÁKLADNÍHO traktoristu opraváře – požadavky:
AUTOMOBILU – do 7,5 t, řp. sk. C, ŘP sk.T, praxe v řízení zemědělské
mechanizace
profesní průkaz.
Víkendy a svátky volno. Info. na zahradníci, dělnici ve šlechtitelství
tel.: 602 748 843
– požadavky: vyučení nebo ukončené SŠ vzdělání v oboru zahradSTUDIO 365 hledá nové tváře pro nictví nebo zemědělství
reklamu od 9-27 a 28-45l.. T.: 605 Nutná pečlivost, zodpovědnost,
427 271, 9-12 h.www.studio365.eu bezúhonnost. Nabízíme zajímavou práci s dlouhodobou perspekZavedené kadeřnické studio v cen- tivou, nástup dle dohody. Struktutru PV přijme do příjemného prorovaný životopis zašlete na e-mail
středí kadeřnice s klientelou. Nájem
včetně energií 3.000 Kč. Info. na personál@semo.cz nebo volejte na
tel.: 582 301 911
tel. č.:728 512 345

15061210604
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
Také 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 9. ČERVENCE 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

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

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 26/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Ruská 16
Iveta JANĚKOVÁ, Šmeralova 11, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ na věštění, kterou do soutěží
věnovala KARTA ZDRAVÍ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Radek Meidl
Karel ŠTĚPÁNEK, Tištín 75
Výherci
Výh i získali:
í
POUKAZ v hodnotě 400 Kč, věnovaný OBUVÍ GARA.
správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ESHOPU
Josef KOLÁŘ, Římská 9, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ
na dárky či dobrůtky od DAREXSHOPU.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

4,2,7,4
Václav VYROUBAL, Hvozd 123.
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží od FT OIL..
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15012460035

Od šroubku až po matičku vybráno je za chviličku
Bohumil VÉMOLA, Kelčice 79
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě400 Kč na sortiment zboží
od Železářství U Věžiček.
Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
400 Kč na sortiment prodejny.
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

15012860074

15062610638

LAHŮDKY A DÁRKY DLE ..... ....

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

AKTY, ATAK, CTÍT, HAFAN, ISOTON, KAUČUK, KVALT, LAŠK, NETEŘ, NISA,
ODIV, OHNISKA, ONAMO, OPOZICE, OSMA, PSAVOST, PUNK, PUPEK, SETÍ,
SOVĚT, SUPL, ŠODÓ, TĚHLO, TOMA, TRUP, VLHKOST

Výherce získá permanentku na oba dny
mezinárodního hudebního festivalu
KELTSKÁ NOC v hodnotě 450 Kč

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme
zabrousili doPOLITIKY a graficky lehce
poupravili prostějovského zastupitele
a současně poslance...

15021660162

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na
sortiment zboží od PONOŽKY OD MARUŠKY

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

TIPVečerníku

ROCK MEMORY OF 2015
KDY: SOBOTA 11. ÈERVENCE, 18:00 HODIN
KDE: PLUMLOVSKÁ PLÁŽ U VRBIÈEK

Ro(c)k se sešel s rokem a už tu máme znovu prázdniny, které si žádný milovník hudby určitě nedovede představit bez
hudebních festivalů a setkávání se s přáteli za zvuků dobré
hudby či opékajících se špekáčků.
A snad ani neexistuje vhodnější příležitost k zavzpomínání na
ty, kteří nám skrze svoji hudbu přinášeli tu bezva rockovou
atmosféru, neodmyslitelně spjatou s koncerty zdejších kapel.
Tak neseďte doma a přijďte se bavit, poslechnout si skvělou
muziku, dát si něco dobrého z grilu, setkat se s přáteli a společně si připomenout nezapomenutelné legendy prostějovské rockové scény.
V sobotu 11. července na pláži U Vrbiček v 18:00 hodin vypukne další ročník vzpomínkového festivalu ROCK MEMORY,
který i letos bude největší hudební událostí pro každého rockového fajnšmekra. Na pláži U Vrbiček to rozjedou rock bandy
KEKS, QUERCUS, KONTAKT, PLUS či ATD. Můžete se

těšit na pravou rockovou atmosféru a vynikající hudební zážitek, díky němuž si pamětníci i nováčci připomenou významné
prostějovské muzikanty, kteří už nejsou mezi námi.
„Je to už tradiční akce, která si získala mnoho přátel, kteří nechodí jen na kvalitní muziku, ale také si zavzpomínat na přátele,
jež nejsou mezi námi. Myslím, že minimálně jednou za rok je
to naše povinnost,“ konstatoval Petr Zlámal, majitel pořádající
agentury HITTRADE. „Také letos je pro všechny připraveno
spousta dobrého jídla, strašně moc piva a také nějaké to překvapení,“ láká přívržence rocku všeho druhu Zlámal s tím, že
v případě nepříznivého počasí (přestože přívalové deště, bouřky, lehký deštík přeci pravé rockery neodradí) se akce bude konat na ploše Víceúčelové haly-ZS.
A jestliže jste soutěžili o vstupenku, nalistujte stranu 22, třeba
jste vyhráli. V každém případě mediální partner akce PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přeje skvělou zábavu!

11. - 12. 7. 2015

hřiště:
Čehovice

slavnostní zahájení turnaje v 8.30 hodin.

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

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 7.července
18:30 Ostrov lásky
komedie
21:00 Méďa 2
středa 8. července
18:30 Méďa 2
21:00 Méďa 2
čtvrtek 9. července
18:30 Terminátor Genisys
akční USA
21:00 Terminátor Genisys
pátek 10.července
18:30 Píseň moře
animovaný fantasy film
21:00 Terminátor Genisys
sobota 11. července
18:30 Píseň moře
21:00 Terminátor Genisys
neděle12. července
18:30 Píseň moře
animovaný fantasy film
21:00 Terminátor Genisys
www.vecernikpv.cz

Letní KINO
Mostkovice
středa 8.července
21:30 Hodinový manžel
česká komedie
pátek 10. července
21:30 Padesát odstínů šedi
erotický film
sobota 11. července
21:30 Perný den
hudební komedie
neděle 12. července
21:30 Tři bratři
česká pohádka

Galerie U Hanáka
a
Školní 24, Prostějov
Lubomír Čížek „Tak trochu jinak“ výstava potrvá do 14. července

Nám. T.G.Masaryka 2
Prvorepublikové filmové plakáty –
výstava trvá do 12. července
Uprkova 18, Prostějov
Blanka Bohdanová, Proměny – předStavebnice MERKUR - od 11. června stavuje olejomalby, pastely a grafiky, výdo 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek stava trvá do 12. července.

k obrazovce

V Suchdolu slaví hasiči
Již 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů si připomenou tuto
sobotu 11. července od 14.00 hodin
v obci Suchdol.
Na oslavách bude prezentována činnost
Hasičského záchranného sboru ČR společně s jednotkami dobrovolných hasičů
a jejich technika. Dále budou představeny další složky Integrovaného záchranného systému a to: Policie České republiky,
Celní správa ČR, Vojenská policie AČR
společně s jejich technikou. Sestavení
představované techniky je v duchu „...
a tak šel čas“.
Program začne od 13.00 hodin přivítáním sborů u hasičské zbrojnice. O hodinu později vyjde slavnostní průvod
obcí. Následovat bude svěcení hasičských automobilů. Od 15.30 se rozběhnou oslavy za kulturním domem.
K vidění bude ukázka novodobé i his-

torické hasičské techniky, zásah profesionálních hasičů, ukázka techniky celní
správy, Policie ČR a vojenské policie.
Představí se i Klub vojenské historie,
pro děti budou připraveny skákací hrady, pěna, malování na obličej a další.
U každé složky IZS bude zastoupena historická technika společně se současnou.
Bude představena typová řada vozidel
zn. TATRA (613,805,148,818, 815 Terno, 815-7, typová řáda zn. Praga ( RN,
V3S, NST), Škoda - Liaz (706 RTHP,
CAS 25 K) a další značky ZIL, GAZ,
Dennis. Avia a další.
V průběhu odpoledne bude k vidění statické a dynamické ukázky zastoupených
složek IZS, které bude doplněnou ukázku
bojového umění Kung-fu Přemyslovice
a zumby. Po celé odpoledne bude pro děti
k dispozici skákací hrad, skluzavka, soutěže, malování na obličej, pěna.

akce v regionu...
Pivní slavnosti ve Lhotě pod Kosířem
První slavnosti piva a dobré muziky se budou konat již
tuto sobotu 11. července v Minipivovaru Kosíř ve Lhotě
pod Kosířem. Kromě stálé nabídky budete moci ochutnat i černý speciál nebo
svrchně kvašené pivo ALE. Pokud se v rozmezí mezi 11.00 až 13.00 hodin prokážete v pivovaře vstupenkou na rozhlednu, dostanete pivo zdarma. Slavnostní
naražení pivního sudu je plánováno na 13.30, od 13.45 do 21.00 bude hrát skupina Yantar, načež ve 14.30 vystoupí Hanácký folklórní soubor Kosíř. Na 21.45
hodin je plánován ohňostroj.
Desátý Litovelský pětiboj v Seči
V sobotu 11. července od 14.30 se před
hasičskou zbrojnicí v Seči bude konat
desátý ročník Litovelského pětiboje.
První a zahajující disciplínou bude pití
půllitru piva na čas. Následovat bude
pivní slalom. Poslední disciplínou je
vždy očekávaná Sečská neckyáda aneb
plavba po Sečském moři. Úkolem je
v plechových neckách přeplout požární
nádrž tam a zpět. Celá soutěž je doprovázena chutným občerstvením z udírny
či grilu, připraveno bude litovelské pivo, ti
mladší ocení nealkoholické nápoje. A pro
největší fandy pivního moku je na závěr
soutěžního dne určen Sečské tuplák.

Jízda pravidelnosti historických vozidel
Tuto neděli 12. července 2015 zveme
všechny příznivce historických vozidel
do Konice, kde Veteran Vehicle Club pořádá tradiční akci „Březský vrch“. Jedná se
o jízdu pravidelnosti, která bude zahájena
výstavou na náměstí v Konici a v odpoledních hodinách proběhne vlastní závod na
trati Konice - Březsko. Start nebude umožněn sportovním a sportovně upraveným
vozidlům (pro rychlostní závody) vyrobeným po roce 1963.

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

Průvod a svěcení bude doprovázet kapela Lipovanka. Po celé odpoledne bude
hrát skupina Stofka. Od 20.00 se rozběhne taneční zábava s dívčí skupinou
Rebelky.

STŘÍBRNÉM JEZEŘE

Western (1962)

Francie, Německo, Jugoslávie
Režie: H. Reinl
Hrají: P. Brice, L. Barker, G. George,
K. Dorová, R. Wolter
Ve filmu ožívají známé postavy proslulých indiánek v čele s neporazitelným Old
Shatterhandem a jeho rudým bratrem
ušlechtilým náčelníkem Apačů Vinnetouem, kteří doprovázejí mladého Freda
Engela a jeho snoubenku Ellen Patter-

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

ŠPALÍÈEK

TIP
POKLAD NA

čtvrtek 9. července
9:35 Ekocentrum IRIS – Setkání
s lesem a vodou – procházka z Prostějoviček do Křenůvek podél potoka
Brodečky spojená s hledáním pokladu, návštěva Galerie Nad velorexem
a keramické dílny manželů Palíškových.
21:30 NOC S FILMEM
Ledové království – zahrádka Národního domu, v případě nepříznivého počasí v Kulturním klubu Duha

PÁTEK
10.7.2015
14:35 HODIN

sonovou na cestě za starým indiánským
pokladem. Společně se postarají, aby spravedlnost zvítězila a zločinci, kteří chtějí
poklad uloupit, byli potrestáni. Poklad na
Stříbrném jezeře se stal ohromným hitem,
dokonce nejnavštěvovanějším německým
filmem svého roku. Vedle toho, že svým
úspěchem v Německu inicioval natáčení
dalších mayovek, byl prodán do desítek
dalších zemí a lze ho vidět jako jeden z iniciačních bodů pro celý boom evropských
westernových produkcí šedesátých let,
včetně věhlasných spaghetti westernů.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Setkání s vodou a lesem - ve čtvrtek 9 července 2015 od 9:35 do 13:00 hodin
Procházka z Prostějoviček do Křenůvek
podél potoka Brodečky spojená s hledáním pokladu ukrytého v blízkosti vody
a skal. Cestou budeme pozorovat vodní živočichy a najdeme místní studánky. V Křenůvkách mohou zájemci navštívit Galerii
Nad Velorexem a keramickou dílnu manželů Palíškových. Ráno odjezd z Prostějova
z autobus. nádraží (stanoviště č. 10) v 9:35
do Prostějoviček. Návrat z Křenůvek do
Prostějova ve 13:30. Poplatek 20 Kč/dítě.
MC Cipísek èerven 2015
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Rodičovská setkávání pro pokročilé –
pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Pohádkový týden s Cipískem 20. 7. - 24. 7.
Letem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7.
.Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz

Centrum pro rodinu
Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESTANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí, středu
a pátek od 9:00 do 12:00 hodin. Nabízí
rodičovské inspirace, přednášky, hernu pro
děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou
středu od 17:00 do 18:30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek
typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů
a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý
čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin.
POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI
A JEJICH MAMINKY každé pondělí
od 9:00 – 11:30 hodin - protažení, rozvoj
hrubé motoriky zábavnou formou s písničkami
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského
poradenství. Je nutné se objednat. Dle potřeby zajistíme i hlídání dětí.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

SEMTAMNÍK
úterý 7. července - Páté letní setkání
s firmou Sagitta Ltd., spol. s.r.o. a letos nově
i s firmou Adeptech s.r.o. v Hamrech s ukázkou kompenzačních pomůcek a tradiční degustací vína z vinařství Hruška Blatnička. Odjezd z Pv busem od Alberta ze
stran č. 12 v 10:45 hod, odjezd z Hamer ve
14:25, 15:13 hod.

AKADEMIE SENIORŮ pořádá 8. července 2015 výlet do Čejkovic a Klobouk u Brna.
V Čejkovicích si prohlédneme výrobnu
BIO čajů. Pořádá OS LIPKA, Tetín 1, odjezdy na výlety jsou ze zastávky „U Halíře“
na Brněnské ulici.
Bližší informace na tel.: 582 360 295

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Mìstská knihovna Prostìjov
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
Skálovo nám.6, Prostějov
Knihovna bude uzavřena z technických chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, serdůvodů od 22. června do 19. července. vírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299
Multikulturní
centrum Mozaika
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Raisova 1159, Prostějov
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Kdy: úterý 7. července 2015. Mozaika Multikulturní podvečer - Jan Hus, jak I v roce 2015 vám nabízíme možnost
využít služeb našeho zařízení. Kromě odho neznáte.
Kdy: 9. července 9:30 – 11:30 Výroba borného sociálního poradenství, vám také
nabízíme zajištění baterií do sluchadel
náramků II
a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
RÙZNÉ……..
Kavárna Avatarka, nám. TGM Prostějov různých velikostí). Zároveň vás upozorčtvrtek 9. července Nový dům – nový život, ňujeme na změnu telefonní ho čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
beseda o feng-šuej, vstupné dobrovolné.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

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

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15052710549
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Tradice zachována: JACKPOT UTEKL,
Agelky v Champions League

OPĚT NARAZÍ
NA GIGANTY!

VESELÉ PRÁZDNINY
V PLUMLOVĚ
●● V místním zámku byla
slavnostní vernisáží zahájena
významná výstava. strana 18
Naleznete
uvnitř

BONUSY ZŮSTALY

PROSTĚJOV
A ZDRAVÍ

KRUMSÍN Hlavní týmovou trofej sice domácím na Krumsínském Haná Cupu vyfoukli Brňáci, ●● Dnešní tématickou stranu zaměřil
ale individuální ocenění zůstaly v regionu. Nejlepším střelcem turnaje byl Zdeněk Fládr Večerník na tuze důležité téma
z Kaakdu teamu (vlevo), titul nejlepšího hráče bral Petr Vodák (uprostřed) a korunu top gólstrana 21
mana obdržel Honza Petržela (oba 2MAX). Zpravodajství najdete na stranách 26 a 27!
3x foto: Zdeněk Vysloužil

redakce se rozšířila
adresa zůstává stejná

VÍDEŇ, PROSTĚJOV Čtvrteční losování nového ročníku evropské Champions League ve Vídni poslalo prostějovské volejbalistky
do tradičně nabité základní skupiny. Ženy VK čeká obhájce trofeje
Eczacibasi Istanbul z Turecka, čtvrtý celek minulé sezóny Chemik
Police z Polska a ambiciózní nováček soutěže Pomi Casalmaggiore z Itálie. „Nic moc...,“ hlesl bezprostředně po losu manažer Peter
Goga, který VK AGEL Prostějov v rakouské metropoli zastupoval.

Čtěte na straně

JEDNOU
VĚTOU
●● Dobrovolní hasiči z Doloplaz
uspořádali v sobotu 4. července na fotbalovém hřišti v pořadí již 10. ročník
soutěže v požárním útoku „O putovní
pohár starostyobce DOLOPLAZY“.
Více informací v příštím čísle.
●● Fotbalové týmy Prostějovska
právě v těchto dnech postupně zahajují své letní přípravy na nový ročník
v jednotlivých soutěžích.

29

URČICE
NEZACHRÁNIL,
ZAMÍŘIL DO SMRŽIC
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

Hlavní náměstí už má V SOBOTU HURÁ

zveme na šlágr Večerníku - MALÁ KOPANÁ

NOVÝ NA BEDIHOŠŤ CUP!
KABÁT

●● Hokejisté Prostějova ukončili letní
přípravu a čeká je dovolená. Do kádru
přibyl ex-sparťan Sobotka, který hrál
naposledy v nižší zámořské soutěži.
●● Makovice už je zpátky na vrcholu prostějovské radnice a jeden z náměstků do ní vložil i nečekaný dar!
Čtěte na straně 20
●● Okrašlovací spolek města Prostějova upravil hrob proslulého novináře Josefa Vrly.
●● Díky odchovankyni kostelecké
kopané Gabriele Matouškové má
náš okres své zastoupení na probíhajících hrách 28. Letní světové
univerziády 2015 v jihokorejském
Gwangju. Více čtěte na straně 30

●● Fotbalový nadšenec Petr
Gottwald se ohlédl za uplynulou sezónou a prozradil nové
angažmá strany 23 a 24-25

2x foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV V úterý 30. června bylo slavnostně otevřeno revitalizované náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Aktu se zúčastnili čelní představitelé magistrátu i zástupci společnosti, která stavbu realizovala.
„Stavební úpravy obnášely mimo jiné realizaci nové žulové dlažby, závlahy, podzemních elektrorozvaděčů, svítidel, dále výsadbu stromů a záhonů, založení trávníků, instalaci laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a podobně. Na revitalizaci hlavního prostějovského náměstí, která přijde na zhruba sedmadvacet miliónů korun, se nám podařilo získat dotaci přes osmnáct miliónů korun z ROP Střední Morava,“
shrnul Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
(pk)

PROSTĚJOV Letní pauzu velkého fotbalu každoročně
vyplňuje spousta turnajů v malé kopané. Náš region není v tomto ohledu žádnou výjimkou, spíš právě naopak.
A letos nechybí v nabídce lákavých akcí ani další, v pořadí
7. ročník Bedihošť Cupu 2015.
Uskuteční se premiérově na travnatém fotbalovém hřišti
Čehovice v sobotu 11. července od 8.30 hodin, kdy celodenní program odstartuje slavnostním zahájením.
Poté budou následovat utkání v základních skupinách
a odpoledne přijdou na řadu duely závěrečné fáze
o konečné umístění.
Seznam zúčastněných týmů (maximálně šestnáct) i přesný
zápasový rozpis se v době uzávěrky tohoto vydání ještě
dolaďoval, každopádně mezi již dříve přihlášenými figuroval například mistr 1. okresní ligy 2014/2015 SK Tomek
Dobrochov, hned dva výběry tradičně silného FC Anděl či
vždy nebezpečný mančaft AC Roma.
„Srdečně zveme všechny příznivce malé kopané a obecně
dobrého sportu i zábavy. Jak pro diváky, tak pro všechny
zúčastněné se snažíme zajistit kvalitní, přitom maximálně pohodový zážitek včetně závěrečného disko večera. Věřím, že se
to podaří,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů Bedihošť Cupu
Jiří Kresta.
(son)

Bližší informace najdete na straně

29

18

Úterý 7. července 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

BYLI JSME
U TOHO

VERNISÁŽ NA PLUMLOVĚ
ZAHÁJILA VESELÉ PRÁZDNINY
KRESLENÝM HUMOREM

PLUMLOV Plumlovský zámek přivítal ve svých prostorách návštěvníky nejnovější výstavy uměleckých prací, pořádanou
již čtvrtým rokem Galerií Knížecí dvůr z Hluboké nad Vltavou.
Sobotní vernisáž zahájila prodejní výstavu s názvem Veselé
prázdniny, kreslený humor a grafika, která bude na Plumlově
k vidění do 30. srpna. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální
partner, u této velké slávy nemohl chybět.

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Petra
HĚŽOVÁ
Kreslený humor na zámku
Výstavu s příznačným názvem Veselé
prázdniny, s podtitulem kreslený humor a grafika, kterou tvoří díla sedmi
našich neznámějších kreslířů a karikaturistů, zahájili v sobotu 5. července
odpoledne pořadatelé akce z Galerie

tějova Miroslava Pišťáka, prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje
a radního Aloise Mačáka či starosty
města Plumlov Adolfa Sušně.

Pøíjemná atmosféra

teploty se mírně podepsaly i na návštěvnosti vernisáže, přestože právě v chladných prostorách plumlovského zámku
bylo neskutečně příjemně, na čemž měli
podíl nejen vzácní hosté, vystavená díla,
ale i folková kapela Band(a). Po úvodní
řeči Pavla Frelicha, majitele pořádající
Galerie Knížecí dvůr, už tradičně doplnila několik slov o vystavených dílech
a jejich autorech kurátorka výstavy Marie
Hanušová. „Děkuji moc všem, kteří přišli
i v tomto parném počasí. Doufám, že se
bude návštěvníkům letošní výstava líbit,“
uvedla odbornice, kterou za její práci ocenili i přítomní výtvarníci. „Velké poděko-

Celá sobota se nesla ve znamení více než
Knížecí dvůr z Hluboké nad Vltavou. třicetistupňového začátku léta, kdy bylo
Slavnostní vernisáže se zúčastnili spolu nejlépe ve stínu u vody. Téměř tropické
s partnerkami i samotní výtvarníci Jan
Hrubý a Václav Johanus, jejichž díla si
můžete v prostorách Plumlova také
prohlédnout. „Moc si cením toho, že
jste přišli a také děkuji své ženě, které
vděčím za vše, co jsem nakreslil,“ vzdal
hold manželce a zároveň soukromé
kritičce kreslíř Jan Hrubý, který se nám
uvolil poskytnout exkluzivní rozhovor, na nějž se můžete těšit v některém
z následujících vydání Večerníku. Na
sobotní vernisáži pochopitelně nemohli chybět milovníci umění včetně Vernisáže se zúčastnily i partnerky kreslířů Václava Johanuse a Jana Hrubého. Na
Foto: Petra Hežová
primátora Statutárního města Pros- snímku s kurátorkou výstavy Marií Hanušovou (uprostřed).

Z VERNISÁŽE

V Pointu už je ZHASNUTO,

začaly divadelní prázdniny
PROSTĚJOV Jubilejní desátou sezónu završilo ve
středu 24. června Divadlo Point. Tradiční „Zhasínání
světel“ přineslo představení souboru Problém Pointu
a oblíbený kabaret Domeček. Mladší nástupci „dospělého“ Pointu se do hraní vrhli s vervou i nejstarší generace
se nenechala zahanbit a diváci se opět výborně bavili.

PAVLA VAŠKOVÁ
Desátá sezóna Pointu se nesla zejména v duchu oslav prvního
kulatého výročí. Velký slavnostní galavečer v dubnu zcela zaplnil Městské divadlo. Při této příležitosti byla vydána i publikace
mapující dosavadní existenci souboru. A že má Point skvěle
našlápnuto i do budoucnosti, dokazuje pravidelně zcela plné
hlediště. Stejně tak tomu bylo i 30. dubna při premiéře hry
E = mc2, lásko moje, ve které se poprvé představili společně členové „malého“ i „velkého“ Pointu. Samozřejmě nelze nezmínit
stále „vyprodané“ reprízy dalších oblíbených představení.
Po náročných oslavách a plodné sezóně se ve středu světla v divadle zhasla, aby si jeho členové užili zasloužených prázdnin.
A nebyl by to Point, aby nebylo zase „natřískáno“. „Původně
jsem tady vůbec nechtěl mluvit, ale nakonec jsem se rozmyslel. Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům a vyjádřit
své potěšení z toho, že i při posledním představení té desáté
sezóny je naše hlediště plné,“ pronesl na úvod ředitel divadla

DS Problém Pointu diváky rozesmál komedií, ve které zlo zvítězilo a dobro bylo po zásluze potrestáno. Foto: Pavla Vašková

Aleš Procházka. Pak už si slovo převzal „mladší“ Point a diváky pobavil kouskem s názvem Denis Doll. Jednalo se o příběh
mladého chlapce, syna mafiánského miliardáře, který se snaží zvětšit otcovo dědictví zlatem bájných skřítků. „Dospělý“
Point pak navázal na svou tradici improvizačního herectví
a předvedl další díl oblíbeného kabaretu Domeček.
„Poinťáci“ ovšem nezahálí ani o prázdninách. Na přelomu července a srpna totiž již pojedenácté obsadí Sobotín
a společně se všemi malými i většími účastníky tábora
budou v rolích herců, režisérů, scenáristů, střihačů, kostymérů pracovat na svých filmových projektech. A diváci už
se můžou těšit na to, co tentokrát ze Sobotína přivezou...

Už jen tři týdny zbývají do začátku Keltské noci
Letošní program bude plný zahraničních hvězd
PLUMLOV Čtrnáctý ročník největšího festivalu keltské muziky
v České republice se uskuteční již za
tři týdny. Dvoudenní akce s nadupaným programem proběhne v pátek
24. a v sobotu 25. července tradičně
v kempu Žralok pod plumlovským
zámkem a můžeme se těšit na téměř
dvě desítky českých, slovenských
i zahraničních hudebních skupin
a široký doprovodný program.
Festival Keltská noc se za dobu své
existence stal již fenoménem. Jedná se
o největší akci svého druhu u nás
a každoročně se na ni sjíždějí návštěvníci
z celé republiky, ale i okolních států. Pro-

O podpisy známé výtvarníky požádal mezi prvními i milovník umění a příznivec plumlovského zámku, prostějovský primátor
Miroslav Pišťák.
Foto: Petra Hežová

gram je vždy velmi rozmanitý a zahrnuje to nejlepší, co je v našich podmínkách
možno v rámci „keltství“ vidět.
Letos tomu nebude jinak. Již potřinácté na akci vystoupí miláček publika,
irská skupina Sliotar, z tuzemských
kapel to budou například Quanti Minoris, Happy to meet, Kelt Grass Band
a spousta dalších. Diváci se ale mohou
těšit na kapely z celé Evropy. Z Rakouska přijedou Celtica Pipes Rock,
z Dánska Tradish, z Polska Percival, vystoupí také maďarsko-rumunští Selfish
Murphy či slovenští Irish rose. Oba dva
festivalové dny budou průběžně k vidění také keltská bojová umění a Scottish

living history, keltské řemesla a boje Daoine Ceilte a Latenart (keltský tábor),
keltský druid Lunwer, keltská kovárna
a další zajímavosti ze života Keltů.
V dalších vydáních Večerníku vám přineseme exkluzívní rozhovory s největšími zahraničními hvězdami festivalu.
Předprodej vstupenek už je v plném
proudu. Lístky si můžete zakoupit
v síti TICKETSTREAM nebo v Prostějově v Office systemu na Žižkově
náměstí 11 či prodejně Gama Expert
na Vrahovické ulici 41. Permanentka na celý festival vyjde na 450 Kč.
Informace naleznete na www.kelt(pav)
ska-noc.cz.

vání zaslouží i pořadatelé, protože každý,
kdo někdy něco podobného pořádal, ví,
kolik je s takovou akcí práce. Snad jim ta
dobrá vůle a energie ještě nějakou dobu
vydrží,“ ocenil prostějovský primátor
Miroslav Pišťák. „Smích je skutečným
kořením života. Jen více humoru a podobných výstav, protože humoru není
nikdy dost,“ přidal se Alois Mačák.

va Johanuse, Dušana Pálky a Jiřího Slívy
nadchly i rozesmály všechny účastníky
vernisáže. „Známé jsou nám kresby Bartáka i Jiránka, ale i kresby ostatních pánů
jsou povedené, vtipné a mnohdy i na zamyšlení,“ zhodnotily výstavu dámy, které
se nám představily jako Jiřina a Zdeňka.
„Tady je příjemně chladno, takže jsme
dvojnásob spokojené,“ usmály se.
Originální kresby známých českých
Pøijïte se zasmát
výtvarníků, jejichž karikatury jistě
znáte z časopisů Dikobraz, Mladý
Vystavené kresby a grafické listy pánů svět, Sluníčko a dalších si můžete ve
Miroslava Bartáka, Stanislava Holého, výstavních prostorách zámku PlumJana Hrubého, Vladimíra Jiránka, Václa- lov prohlédnout do 30. srpna.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
Zatímco venku zuřilo léto, v komnatách plumlovského zámku bylo příjemně i díky
uvolněné atmosféře.
Foto: Petra Hežová
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OPRAVENÉ NÁMĚSTÍ ZAŽILO VELKOLEPÉ OSLAVY
Centrum města Prostějova se na pár hodin vrátilo do historie...

PROSTĚJOV Významný historický okamžik si minulou sobotu připomněli všichni, kteří dopro Večerník
razili na náměstí T. G. Masaryka.
Ve skutečně velkém stylu zde
Pavla VAŠKOVÁ
probíhaly oslavy 625. výročí
za přispění Michala KADLECE
povýšení Prostějova na město.
Celý den se po zbrusu novém dláždění proháněli rytíři, žoldnéři
a mušketýři, procházely se zde sličné panny či divoké pirátky, hrůzostrašné představení předvedl kat a uši diváků potěšily skupiny
hrající historickou hudbu. Vše vyvrcholilo před jedenadvacátou
hodinou, kdy byla na programu ohňová show. Večerník byl po
celých dvanáct hodin u toho!

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

muziku zahrála kapela Bakchus, staré lidové písně zazpívala Camerata,
po níž přišel pořádný „středověce-rockový“ nářez skupiny Clamortis.
Vrcholem pak byla ohňová show,
kdy se prostor před pódiem u muzea zaplnil nadšenými Prostějovany.
Vystoupení seskupení z východních
Čech se setkalo s velkým úspěchem
přihlížejících. „Je to paráda! Moc se
mi to líbí. Chtěla bych to taky umět,
ale bála bych se ohně,“ svěřila se Večerníku s otevřenou pusou sedmiletá Terezka.

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Nakonec se náměstí
zaplnilo

Krásné panny zatančily historické tance.

V poslední době naše město žije
opravdu čilým kulturním životem.
Akce všeho druhu jsou téměř na
denním pořádku. Ovšem až doteď
se tak nějak zapomínalo na to, že
má město také svoji dlouholetou
a mnohdy opravdu pohnutou historii. To se zástupci radnice rozhodli
změnit. Uspořádali proto na prostranství nově opraveného náměstí
nejen u muzea vskutku monstrózní
akci, která měla všem Prostějovanům
osud našeho města připomenout.

Prostějov proslavily trhy

Foto: Pavla Vašková

V průběhu sobotního dopoledne
a brzkého odpoledne to na náměstí
chvílemi vypadalo, že účinkující budou sami sobě i jedinými diváky. To
se ovšem kolem šestnácté hodiny
úplně otočilo a nakonec se návštěvníci dali počítat i na stovky. A bylo slyšet
především samé pozitivní ohlasy.

užily zejména děti, kterým se předvedli kejklíři i rytíři a připravena byla
také pohádka. Po polední přestávce
pak vypukl hlavní program, který zahájila slavnostní ceremonie. Dlouhý
průvod účinkujících s prapory prošel náměstím a došel si až na radnici
pro primátora i další radní. Miroslav
Pišťák následně z pódia pozdravil všechny přítomné, promluvil
o minulosti i budoucnosti města.
„Máte povoleno na náměstí provádět téměř všechno, jen nám prosím
nevypalte město. Jeden velký požár
v minulosti nám stačil,“ řekl směrem
k účinkujícím s úsměvem, čímž poukázal na velkou ránu, která kdysi
Prostějov postihla. „Když vidím
přítomné krásné panny a udatné rytíře, kteří dělají, co velmi dobře umí,
myslím, že se sláva města bude díky
jejich vystoupení dotýkat hvězd,“
dodal závěrem.

První zmínka o vsi Prostějovice se
datuje do roku 1141. Do poloviny
třináctého století se vyvinula ve významnou trhovou ves. A právě díky
trhům se Prostějov stal městem.
V roce 1390 mu bylo z vůle pánů
z Kravař uděleno právo výročního
trhu. Město však zažilo i krušná obdoTančilo se, zpívalo,
bí. Jedna z nejhorších ran přišla v roce
bojovalo i mučilo...
1431, kdy se nedostatečně opevněný
Prostějov stal snadnou kořistí vojsk
markraběte Albrechta a byl vypálen... Nabitý program probíhal střídavě na
několika místech nového náměstí.
Diváci mohli vidět ukázky palných
Dlouhý průvod si přišel zbraní, šermířská představení, historické tance, kejklíře a komedianpro primátora
ty, rytíře na koni, ohňovou show
a mnoho dalšího. Mistr kat velmi
Oslavy výročí probíhaly v průběhu názorně na některých návštěvnících
celého dne. Dopolední program si předvedl útrpné právo. Středověkou

O tom, že krása není pomíjivá nás přesvědčily tyto
dámy.
Foto: Josef Popelka

Slavnostní průvod vycházel od Zlaté brány a došel si na radnici pro primátora Statutárního města Prostějova Miroslava
Pišťáka.
Foto: Pavla Vašková

rád, že se lidem historie města připomíná. Měli bychom vědět, kde žijeme.
A že se to dělá takovýmto způsobem,
je výborný nápad. Navíc se mi moc líbí

„Moc nechápu, proč se slaví právě 625 let, docela mi to připadalo jako záměr předvést rýpalům,
jak může fungovat nově vzniklý

Oslavy města proběhly zřejmě ke
spokojenosti všech a už v průběhu
odpoledne se začaly náměstím nést
hlasy, že by se snad podobná akce
měla opakovat každoročně. Tak uvidíme, s čím radnice přijde příští rok...

Jak to viděl primátor...

fekt se
I o takový e enka
čl
la
ra
posta
.
Růže draka

Rytíři bo
jo
ne všich vali urputně,
zvítězit. ni ale mohli

nským
Kůň s voje nebál
se
m
e
výcvik
hně.
střelby ani o

„Program je výborný a krásně se vyjímá na našem hezkém náměstí. Nejvíc se mi líbil rytíř s koněm i ostatní
program je zajímavý, nebavila mě jen
přerovská folková kapela,“ podělila se
o svoje dojmy návštěvnice Jana. „Jsem

Pro zlobivce byl i kat ve střehu.
Foto: Josef Popelka

3x foto: Pavla Vašková, 1x foto: Josef Popelka

nové náměstí, je to tady takové prodyšné a svěží,“ svěřil se nadšeně Edgar,
další z návštěvníků. „Na to, že je takové
vedro a navíc prodloužený víkend, kdy
všichni odjíždí pryč, je tady překvapivě
dost lidí,“ dodal ještě.

Historická
h
podání, to udba v rockovém
byli CLAMO
RTIS.

prostor na náměstí. Možná chce
radnice také nahnat kredit, o který teď trošku přichází. Ale mně se
to líbí. Celý program má vysokou
úroveň a je velmi stylový,“ zamyslela se Martina.

„Jsem maximálně spokojen s úrovní všech vystoupení, která předvedli kumštýři všeho druhu. Výběr
účinkujících byl podle mého názoru vybrán velmi dobře. Samozřejmě, oslavy 625. výročí povýšení
Prostějova na město výrazně ovlivnilo počasí, úmorné vedro moc
Prostějovanů ven nevylákalo. Je
to škoda, ale během odpoledních
hodin se náměstí naštěstí pomalu začalo zaplňovat. Když jsem
ráno při úvodním projevu přivítal
všechny hosty, umělce a historické
kumštýře, řekl jsem jim, že dneska
mají dovoleno vše, jenom ať nám
proboha to naše krásné město nezapálí. A zdá se, tedy alespoň podle
mých aktuálních informací, že ani
autorům ohňové show se naštěstí
radnici podpálit nepodařilo. A ještě jednu věc musím zmínit. Jsem
rád, že do oslav tohoto významného výročí se povedlo stihnout
dokončit rekonstrukci náměstí
T. G. Masaryka. A co víc, všichni
občané si nové centrum chválí, alespoň jsem zatím neslyšel jedinou
negativní zmínku,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.

Ohňová show uzavřela den plný historie.
Foto: Josef Popelka
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Makovice je už zpátky na vrcholu radnice

POD ZLATEM I SLIVOVICE!

PROSTĚJOV Samotný vrchol
prostějovské radnice se leskne
zlatem! Makovice pozlacená čtyřiadvacetikarátovým nátěrem je
už posazena zpátky, včetně dvou
nových tubusů v jejím vnitřku. Do
nich radní vložili nejenom vzkazy
pro budoucí generace, osobní dopisy, loňský výtisk Prostějovských
radničních listů, novodobé fotografie a další věci, ale také něco
tajného, co dříve nebylo v plánu...

Michal Kadlec
Do pozlacené makovice věže radnice byly uloženy i kopie dokumentů nalezených v původních
dvou tubusech. „Vzhledem k jedinečnosti některých dokumentů
byly jejich originály uloženy ve
fondu archivu města Prostějov
s tím, že do tubusů byly vloženy

jejich kopie společně s informací,
kde se nacházejí originály. Ze stavu dokumentů uložených před sto
lety je zřejmé, že způsob uložení
zajistil jejich dochování ve velmi
dobrém stavu,“ konstatoval Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Jak ale Večerník zjistil, primátorův náměstek vložil do jednoho
z tubusů opravdu originální věc!
„Dlouho jsem přemýšlel, měli jsme
každý úkol něco do pozlacené makovice vložit pro budoucí generace. A tak mě napadlo, že při další
rekonstrukci radnice by naši pravnuci rádi ochutnali stoletou slivovici,“ usmál se Zdeněk Fišer, a díky
jeho nápadu je skutečně v jednom
z měděných tubusů litr řetízkujícího moku. „Mě osobně rozčiluje, že
na něco podobného jsem nepřišla

já,“ posteskla si kolegyně Ivana Hemerková. „Já jsem jenom zvědavý,
jestli za sto let budoucí generace
vůbec budou tušit, co to slivovice
byla,“ komentoval originální nápad
primátor. A to je taky fakt!

Ještě než dělníci na samotném vrcholu radniční věže instalovali pozlacenou
makovici, do jednoho z vnitřních tubusů
vložili radní flašku slivovice.
2x foto: Magistrát města Prostějova

Co všechno je uloženo v pozlacené makovici?
* složení Zastupitelstva města Prostějov v současném volebním období
* aktuální plán města Prostějov
* Prostějovské radniční listy – vydání rekapitulující předešlé volební
období (vydáno v roce 2014 – 100 let dokončení radnice, navíc jsou
v tomto vydání souhrnné informace, co vše se postavilo) a vydání ke 100
letům radnice
* poslední rating města Prostějov
* fotografie města - ze snímků uložených do tubusu před 100 lety byly
vybrány pohledy a pro porovnání nafoceny v současnosti
* přehled z demografického výzkumu (počet obyvatel, věkové složení, počet škol, počet DPS)
* pamětní medaile k 90 a 100 letům radnice + odznak ke 100 letům
radnice + upomínkový předmět (těžítko radnice)
* osobní vzkazy členů vedení budoucím obyvatelům města
* litr slivovice

Policisté se rozloučili se svým kolegou

Opět k vidění

TRAGICKÁ SMRT
Jana Pospíšila bolí NAHÉ TĚLO
Tomáše Berdycha!
rodinu i kamarády...
PROSTĚJOV Ve středu 1. července hodinu před polednem se více
než stovka smutečních hostí na- B Y L I J S M E
posledy rozloučila s mladým pro- U T O H O
stějovským dopravním policistou
Janem Pospíšilem. Ten tragicky
zemřel v neděli 21. června, kdy se
mu osudným stal pád z kola.
Jan Pospíšil by v těchto dnech
oslavil devětadvacáté narozeniny.
„Byl to naprosto bezproblémový
kolega, navíc výborný kamarád.
Z toho, co se mu stalo, jsme všichni v šoku. To se nemělo vůbec
stát,“ povzdechl si na pohřbu svého kolegy jeden z prostějovských
policistů.
šetřují. Nic se ale nezmění na skuOkolnosti smrtelné nehody tečnosti, že jeho smrt byla naprosmladého policisty se stále vy- to zbytečná...
(mik)

S mladým dopravním policistou se na prostějovský hřbitov přišla rozloučit kromě rodinných příslušníků i spousta jeho kolegů
a kamarádů.
Foto: Michal Kadlec

LONDÝN, PROSTĚJOV Je to vynikající
ikající tenista, jeden z nejlepčasně pohledný muž s trochu
ších na světě za poslední roky. A současně
ovním tělem, které se už podětskou tváří a vypracovaným sportovním
rafiích bez jakéhokoliv obledruhé v životě nebál zvěčnit na fotografiích
máš Berdych tím v průběhu
čení. Člen TK Agrofert Prostějov Tomáš
bil nemalé pozdvižení.
grandslamového Wimbledonu způsobil
dí. Vidím to tak, že takhle
„Byla to zábava, nahé fotky mi nevadí.
vypadá mé současné tělo a nemám co skrývat. Nemám ani
hly,“ řekl Berdych v rozžádné tetování, jelikož se bojím jehly,“
hovoru s časopisem Cosmopolitan. Právě pro něj v rámci
koviny se svlékl a nechal
kampaně na podporu výzkumu rakoviny
pořídit své snímky v rouše Adamově.
Navázal tak na loňské focení pro ESPN Magazine, který
každoročně vydává jedno speciální číslo s fotografiemi odhalených světových osobností včetněě špičkových sportovců
pod názvem Body Issue. Tentokrát šlo navíc o dobrou věc
v boji proti zákeřné chorobě. „Rád v tomto ohledu jakkoliv pomůžu, pokud to jde,“ zdůraznill Berdych.
Na obrázcích samozřejmě není vidětt všechno, ale přesto
si něžné pohlaví rozhodně přijde na své. Co říkáte,
(son)
dámy?

Foto: internet

Propagační jízda hasičů navštívila Prostějov

PŘIJELI STAROU „PRAGOVKOU“
PROSTĚJOV V „Pragovce“
z roku 1934 dorazili ve středu
1. července po obědě na naše
pro Večerník
opravené náměstí v Prostějově
účastníci sedmé „Propagační
Pavla
jízdy Sboru hasičů Čech, Moravy
VAŠKOVÁ
a Slezska“. Na dlouhou cestu se
vypravili v pondělí 29. června
z Ostravy a postupně navštívili města i obce, kde aktivně fungují dobrovolní hasiči. Své putování ukončili v sobotu 4. července
v Pardubicích, kde se zároveň konal velký hasičský sjezd.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Fotoreportáž

Propagační jízda hasičů byla mimořádnou událostí, která se v kraji
často nevyskytuje, a do Prostějova
i dalších obcí regionu zavítala letos
poprvé. Tak jako na každé zastávce,
i v Prostějově byla přivítána zástupci radnice. Při slavnostním nástupu
primátor Miroslav Pišťák připevnil
hasičům na prapor pamětní stuhu
s názvem našeho města.
Zvědavé obecenstvo si mohlo prohlédnout historická vozidla, kro-

mě zmíněné „Pragovky“ na cestu
vyrazila také Tatra 26/30 z roku
1929, kterou řídili dobrovolní
hasiči ze Štramberka. Z prostějovského regionu se představili dobrovolníci z Pěnčína s komickým
vystoupením, jehož předmětem
byl plně funkční hasicí vůz z roku
1924. Přijeli také například sbory
z Krasic a Vrahovic.
Že mají dobrovolní hasiči v regionu
o světlou budoucnost postaráno,

jjak
akk ssee ha
hasilo
asiilo
o naa náměstí...
nám
městtí....
3x foto: Pavla Vašková

Tato krásná jednaosmdesátiletá dáma vedla celou propagační jízdu hasičů.
Foto: Pavla Vašková

Hasiči z Pěnčína při svém vystoupení s nejstarším Mladí dobrovolníci z Laškova při ukázce svého Slavnostní nástup zástupců sborů v historických
vozem.
umění.
uniformách.

předvedli nejmladší členové sboru ze Služína a Laškova. Hravě si
poradili s překonáváním překážek
i hasičskou technikou. „Je dobře,
že ta děcka dělají něco, co má smysl, u čeho se aspoň trošku pohnou
a nesedí pořád u počítače a televize,“ pochválila práci hasičské mlá-

deže jedna z přihlížejících divaček.
Slavnostní hasičská delegace z náměstí T. G. Masaryka odjela kolem
půl třetí a opět se vydala na dlouhé
putování. Dále pokračovala přes
Konici, Letovice do Proseče, Skute,
Chrudimi, Seče, Vápna, Vole až do
Pardubic, kam vozy dojely o víkendu.
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PROSTĚJOV & ZDRAVÍ

Slunce léčí, ale i škodí
Slunce je pro život na naší planetě nezbytné. Dovede nám
vyčarovat úsměv na rtech, zlepšit náladu a dá se tedy říci,
že příznivě ovlivňuje našich psychiku. Je prokázán i vliv
slunce na chronické deprese. Kromě toho také sluneční
záření umožňuje tvorbu vitamínu D, snižuje stres, únavu, příznivě působí na imunitní systém, zlepšuje hojení
ran, pomáhá při bolesti kloubů a některé studie uvádí, že
sluneční světlo mírně snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Ačkoliv jsme pozitivních účinků mohli spatřit hned
několik, je na místě si uvědomit, že příliš slunce škodí…
Všem jsou nám známy případy jako poškození očí, úpal, úžeh,
spálení kůže, sluneční alergie, toxické reakce na některé látky,
nádorová onemocnění. Musíme tedy mít na paměti, že ve
velkých dávkách může být slunce velmi nebezpečné. Škodlivé
účinky se objevují nejen na kráse, tudíž viditelně, ale i na zdraví.
Argumenty typu, jednou se spálíme, to se přeci nic neděje, nejsou zrovna na místě.
Jak všichni dobře víme, přehnané slunění urychluje stárnutí
kůže, to se pak vyskytují známé pigmentové skvrny, hluboké
vrásky, nažloutlá pleť, vysušená pokožka a vůbec ztráta elasticity pleti. Z hlediska zdravotních rizik jsou dva typy záření, a to
UVA a UVB.
UVA záření proniká do hlubších vrstev kůže, způsobuje
zhnědnutí, je příčinou vzniku pigmentových skvrn, slunečních
alergií atd. UVB je pak při nadměrném slunění pro náš organismus nebezpečné a může způsobit rakovinu kůže. Tomuto typu
záření by měla bránit ozónová vrstva, tak je ale bohužel čím dál
slabší, což způsobuje, že se UVB dostane až přímo k nám. UVB
záření způsobuje zčervenání, má negativní vliv na zrak a může
za vznik nádorů na kůži. U zraku se ještě na chvíli zdržíme. Jak
již bylo řečeno, má neblahý vliv na zrak, dokáže spálit tyčinky,
čípky a nervová zakončení v rohovce. Je třeba říci, že UVB je
ale nezbytné pro tvorbu vitamínu D a tím množství vápníku
v kostech. Pro tento účinek nám však stačí patnáct minut pobytu venku.
Ve shrnutí lze říci, že tahle dvě záření, tedy UVA a UVB mohou
jak za opálení, tak za spáleniny, alergie, poškození očí a další
negativní důsledky nadměrného pobytu na slunci. Riziko však
na nás číhá i přes mraky a zataženou oblohu, a to nejen v letním období, ale přes celý rok. Ultrafialové záření proniká na
zemský povrch stále, bez ohledu na počasí. Pokud je pokožka
nechráněná, tak záření UVB i UVA způsobuje změny v jádrech
buněk a narušuje jejich genetický kód. Pokud se tato poškození

opakují, mohou v delším časovém horizontu postupně vést až
k nádorovému onemocnění (zhoubný nádor tzv. melanom).
Proto nebuďme marniví a nehleďme na opálení, ale dbejme na důkladnou ochranu před sluncem a jeho zářením,
zabráníme tak změnám na naší kůži i v organismu, které jsou
pak již nevratné.

6 PRAVIDEL SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ
PØI POBYTU NA SLUNCI
1. v době od 11 – 15 hod. se nevystavujeme slunci!
2. děti do 3 let nevystavujeme přímému slunci!
3. chráníme se oblečením, pokrývkou hlavy, slunečními
brýlemi s UV filtrem!
4. pravidelně aplikujeme dostatečné množství opalovacího
přípravu s vysokým UVB/UVA faktorem!
5. uvědomění. Hnědá kůže není známkou krásy!
6. neustále a pravidelně pijeme čistou, vlažnou vodu!
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BRÝLOVÁ SKLA ZA

15070310666

Milí čtenáři,
vítáme vás na dnešní tematické
straně, která je věnována zdraví
a všemu kolem něj. Zvláště
v těchto parných a horkých
dnech spousta z nás se svým
zdravím hazarduje, aniž by si
to vlastně uvědomovala. Příliš
horký letní den totiž vyžaduje
značnou péči. Počínaje pravidelným a zvýšeným pitným
režimem, přes používání vhodných opalovacích přípravků až
po pobyt v chládku konče.
Slunce má na naše zdraví obrovský vliv. Nejen pozitivní, ale i
negativní. Ten, kdo je marnivý a
snaží se být celé léto co nejvíce
vystaven slunci, by měl mít na
paměti, že opálená kůže není
znakem krásy ani zdraví. Víte,
že v dřívějších dobách byla
opálená pokožka symbolem
chudých rolníků a dělníků?
Samozřejmě byli opálení proto,
že pracovali od rána do večera
venku, na poli apod. Zatímco
znakem bohatých pánů
byla neopálená pleť. Dnes
se spíše traduje velký omyl,
a to že čím více snědší kůže,
tím snad lepší a hezčí člověk.
A jelikož je právě vliv slunce na
naše zdraví právě aktuálním tématem, tak se na následujících
řádcích například dočtete,
jak nás slunce léčí a jak nám
škodí, jak má vypadat správná
ochrana před sluncem a jeho
zářením...
Texty: Aneta Křížová
a Petr Kozák

Máte
M
áte rrádi
ádi sslunce?
lunce?

NEJLEPŠÍ CENY
JEDNOOHNISKOVÁ SKLA
S TVRZENÍM
A ANTIREFLEXEM

1 390 Kč

Naprostá většina
Prostějovanů se ráda
vystavuje sluníčku.

č
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MULTIFOKÁLNÍ SKLA
S TVRZENÍM
A ANTIREFLEXEM

4 390 Kč

č
K
0
9
3
1

15070310660

15062310624

15070310659

Využijte jedinečnou nabídku a získejte brýlová skla za nejlepší ceny na trhu! Uvedená sleva platí při nákupu kompletních brýlí (obruba + brýlová
skla). Tuto nabídku není možné kombinovat ani sčítat s jinými akčními nabídkami. Akce platí od 2. 7. do 22. 7. 2015. Více informací v prodejnách
nebo na www.grandoptical.cz.

Úterý 7. července 2015
www.vecernikpv.cz

?

22 infoservis
Konstelace hvězd Prostějova
Kdo v současných dnech neujel k moři nebo alespoň někam do přírody,
toho čekají krušné chvíle v dusném Prostějově. Nebude kam se skrýt, proto by měl každý vyhledávat klimatizované prostory. Nebo zůstat doma
ve vaně se studenou vodou.

BERANI - 20.3. až 18.4. Buďte
trpěliví a nežeňte se do rychlého
řešení problému. Nejste v situaci,
kdybyste museli za každou cenu
okamžitě říci ano či ne. Pečlivě se
poraďte s těmi, kteří mají podobné
zkušenosti a dokázali se z problému
dostat.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Konečně najdete vhodný protějšek, do kterého
se zamilujete. Přestože jste něco
takového nečekali, dokážete se
v novém partnerském vztahu orientovat velmi rychle. Dbejte ale na to,
abyste se nedostali pod „pantofel“.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Můžete
nadávat, jak chcete, ale nejvíce si posypte popelem svoji hlavu. Obchodní transakce vám příliš nevycházejí
podle představ, určitě ale tušíte, že
si za to můžete sami. Nic neděláte,
máte pouze nastavenou dlaň.
RACI - 20.6. až 21.7. Vaše šťastná
čísla pro tento týden budou šestka
a jedenáctka. Na nich založte svoji
budoucnost, okamžitě se seberte
a zahrajte si Sportku. Vyhrané peníze investujte s rozmyslem, rozhodně ten balík neutraťte hned.

LVI - 22.7. až 21.8. Ve vztahu vám
to začne skřípat, vzájemná komunikace bude silně váznout, jako byste
si už neměli co říct. Jediným lékem
na vaše trable je dočasné odloučení.
Letošní dovolenou musíte rozhodně strávit každý sám.
PANNY - 22.8. až 21.9. Ještě před
dovolenou vás čekají ostré spory
v zaměstnání. A jelikož si nehodláte
kazit zasloužené volno, musíte stůj
co stůj všechny pracovní problémy
vyřešit. Nezapomeňte, že menší
ústupek či kompromis nevadí.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Rychleji
mluvíte, než myslíte. Pak se nedivte,
že během tohoto týdne si uděláte víc
nepřátel než kdykoliv předtím. Raději rychle vycouvejte ze všech svých
peprných proslovů, nemusí vás mít
každý za nerudného člověka.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Vy se
klidně bavte, zažijete velmi pohodový týden. Navíc ve vás vítězí
ten správný pocit, že po pracovní
stránce máte všechno v pořádku
a doma u rodinného krbu to také
klape. Proč tedy nezmizet a neužít
si u moře?

STŘELCI - 21.11. až 20.12.
Přestože se dostanete do menších
finančních potíží, rozhodně se nebudete mít zle. Najde se totiž spousta lidí, kteří vám buď půjčí, nebo pomohou jiným způsobem. Nemusíte
mít tedy strach, že budete o hladu.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Jen tak náhodně se na ulici dáte do
řeči s neznámým člověkem. Aniž
byste to plánovali, padnete si hodně
do noty. Dokonce se bude zdát, že
byste mohli navázat úzký intimní
vztah. Proč ne, když jste dosud sami.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Nebojte
se hodně nahlas říct svůj názor, i kdyby vám za to měly hrozit perzekuce.
Ostatně již delší dobu jste v zaměstnání tlačeni ke krokům, se kterými
nesouhlasíte, takže je ten správný čas
se bránit. Jenom najít odvahu.
RYBY - 19.2. až 19.3. Vyjeďte si
do přírody, třeba na ryby. Jenom si
proboha zvolte místo, kde budete
sami a kde nikoho druhého nebudete otravovat špatnou náladou.
Vaše rozmrzelost souvisí s mnoha
stresy z minulého období, tak si odpočiňte.

nákupní servis
pro vás

Probìhlo setkání manažerù a podnikatelù
s pøedstaviteli mìsta Prostìjova
- nové výzvy v OP PIK
Ve čtvrtek 2. července se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova.
Vedení města seznámilo více jak šest desítek podnikatelů s plánovanými investičními aktivitami na území města a odpovídalo na četné
dotazy. Mezi ně patřila například výstavba kruhového objezdu na
Přikrylově náměstí a s tím související dopravní omezení, které bude
trvat přes celé prázdniny, jak uvedla první náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková, která zároveň vyzvala přítomné ke shovívavosti a trpělivosti. Dále byla řešena otázka nové průmyslové zóny v oblasti Brněnské ul.
za hřbitovem či výsadba nového parku u Okružní ulice. Byla také zmíněna problematika dopravní dostupnosti
zaměstnanců na trase Prostějov - Přerov a oapčně. Primátor Miroslav Pišťák reagoval, že tato záležitost je v gesci
Olomouckého kraje, ale zmínil, že zástupci města budou apelovat na kraj k řešení této velice tíživé situace. Podnikatelé byli zástupci města vyzváni k písemným podnětům, aby tyto mohly být kompetentně a v co nejkratších
termínech řešeny.
V další části setkání seznámili zástupci regionální kanceláře CzechInvestu pro Olomoucký kraj přítomné s novými
výzvami v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jednalo se konkrétně
o programy Potenciál, Inovace, Spolupráce, Nemovitosti,
Úspory energie, Partnerství znalostního transferu, Školicí střediska, Marketing, ICT a sdílené služby, Technologie pro mikropodniky. V průběhu prezentací byly zodpovídány četné dotazy.
Upozorňujemežadatele,žesvůjpodnikatelskýzáměrjemožné
konzultovat s pracovníky regionální kanceláře CzechInvestu
i s pracovníky Okresní hospodářské komory v Prostějově
a to zcela zdarma.
Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově
Podrobnosti o akcích a další nové aktivity jsou průběžně do2x foto: OHK Prostějov plňovány na webové stránky www.ohkpv.cz.

Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Smržice
Dne: 20.7.2015 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: Odběratelská
trafostanice Smržice drůbežárna (č.
300787) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ

Obec: Budětsko
Dne: 21. 7.2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Lokalita
novostaveb od č. 124 a 125 po konec obce sm. Slavíkov
Obec: Prostějov
Dne: 21. 7.2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Jednostranně ul. Plumlovská od č. 841/37 po
829/51, včetně 4021/53a
Obec: Prostějov
Dne: 23.7.2015 od 7:30 do 15:00

hodin. Vypnutá oblast: Bytový
dům na sídl. E. Beneše č. 52/5
a kotelna DS.
Obec: Prostějov
Dne: 24.7.2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá ul.
Jabloňová, č.426 ul.Ovocná, ul.
Luční s č.473, 506, 445, 425, 460,
422, 461, 472, 342, 341, ul. Zahradní s č. 26, 28, 30.

139,90

99,90

109,90
(640g)

129,00

99,90

89,90

Grilovací klobása
500g

49,90 (400g)

69,90

99,90
(450g)

46,90
(400g)

49,90

64,90

Kuřecí prsa bez kosti
1000g

175,00

175,00

129,90

175,00

174,90

105,00

Krkovice bez kosti
400g

139,90
(1kg))

59,90

129,90 (1kg)

149,90

139,90

54,00

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

Špekáčky kuřecí
1000g

-

-

-

59,90

79,00

44,90

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Marinovaná krkovice
1000g

-

-

139,90

159,90

157,00

139,00

Naše RESUMÉ

redakce
se rozšířila
VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci
nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na 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!
Tato soutěž původně probíhala od pondělí 29. června do čtvrtku 2. července, avšak vzhledem k tomu, že nikdo
neodhalil její chyták, rozhodli jsme dát všem DRUHOU ŠANCI! Jestliže odpovíte správně na níže položenou
otázku, může se hned PŮLTUCET Z VÁS těšit z lístku ZADARMO.
V soutěži z minulého kola jsme zjišťovali, zda-li víte, pokolikáté v řadě se koná ROCK MEMORY OF. Bohužel všichni z vás se nechali zmýlit tiskařským šotkem na letáku, který deklaroval, že jde o sedmý ročník.
Ve skutečnosti se však rockoví umělci sejdou již poosmé! Avšak nevěšte hlavu, díky dohodě s organizátorem máme pro vás novou příležitost!

NOVÁ SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK KAPEL MÁ V PLÁNU VYSTOUPIT NA ROCK MEMORY VIII.?
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 9. ČERVENCE, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců obeznámíme
telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE na sebe UVÉST KONTAKT. Vstupenky pak budou následně připraveny
k vyzvednutí přímo v redakci.

E. ON Česká republika, s.r.o.

OD 7. 7. DO 12. 7. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. V pondělí je státní svátek hvězdárna je
zavřená. Je možné pozorovat zajímavé podrobnosti ve fotosféře i chromosféře Slunce. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. V pondělí je státní svátek
hvězdárna je zavřená. V pozorovatelně probíhají stavební práce a proto nabízíme pozorování vesmírných objektů
pouze přenosnými dalekohledy. Večerní oblohu zdobí planeta Saturn. Měsíc je v období poslední čtvrti a proto
neruší pozorování vzdálených vesmírných objektů (hvězdokup, mlhovin apod.) V případě špatného počasí se
koná náhradní program, je možné pozorovat spekroskopem. Vstupné 20 Kč.
· Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku
všech pozorování.

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

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KELTSKOU NOC!

27

Text a foto: Zdeněk Vysloužil

Špekáčky tradiční
1000g

K oblíbeným českým radovánkám patří možnost grilování. Akce, kdy rádi dáme
něco na oheň, absolvujeme s rodinou, přáteli nebo jen tak se sousedy. A obzvlášť
v těchto parných dnech nám kus takto upraveného pokrmu s vychlazenou dvanáctkou pořádně chutná. Prakticky vesměs všechny výrobky - tradiční i kuřecí špekáčky,
balíček krkovici bez kosti či marinovanou krkovici plus kuřecí prsíčka nabízí nejlevněji Penny market, grilovací klobásu pak má za nejvýhodnější cenu Kaufland.
Ať vám lahodí!
Průzkum proveden v pátek 3. července 2015

Úterý 7. července 2015
www.vecernikpv.cz

INFORMUJE

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: HURÁ NA GRIL
RIL

netové stránky www.vecernikpv.cz
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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. Dnes je na programu TŘETÍ DÍL!
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...
Ve druhém dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že skupina SLIOTAR vznikla v irském DUBLINU. Jsme rádi, že vás
„boj“ o vstupenky na tuto akci natolik zaujal, až se v losovacím osudí sešlo hned 388 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali druhou šťastnou trojici: Miloš KRUPIČKA, E. Králíka 5, Prostějov * Hana MLČOCHOVÁ,
Zdětín 20 * Radek KURFÜRST, Hloučelní 10, Prostějov
Vstupenky budou připraveny od 10. července v redakci.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
ZE KTERÉ ZEMĚ POCHÁZÍ SKUPINA PERCIVAL?
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 10. ČERVENCE, 12.00 hodin. Jména TROJICE výherců zveřejníme opět
v příštím vydání, které vychází v pondělí 13. července, kde také najdete i pořadovou otázku s číslem ČTYŘI. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

Muziku až na výjimku tvrdili papíroví favorité
Výbuch Relaxu a neskutečná klika Brňanů...

Podle očekávání. Úmorné vedro
a kvalitní fotbal. To byly průvodní znaky dvoudenního programu
Krumsínského Haná Cupu. Třicet
týmů, obrovská vyrovnanost a triumf tradičního spolufavorita. Největší regionální turnaj v malé kopané svým dramatickým průběhem
opět nezklamal.
Tři základní skupiny, ve kterých se dopoledne představila většina papírových
favoritů, výsledkové bomby nepřinesly.
Zajímavostí bylo jen střelecké trápení
trojnásobného vítěze z Relaxu, jenž postoupil až ze třetího místa...
ako hodně nabitá, se ukázala skupina A. Roli jasného favorita neustál
velezkušený Relax, který zaostal hned
za dvojicí soupeřů. Jednoznačným suverénem byl mladičký výběr Kakadu
Team, složený z mladých hráčů 1.SK
Prostějov, které na place dirigoval Petr
Gottwald. Modrobílí ´papoušci´ ztratili pouze remízou s Relaxem, když zbývající zápasy vyhráli.
Jistým krokem prošli do neděle i borci tradičního Aristonu. Sehraná parta
okolo Slávy Frýborta uhrála bezbrankovou plichtu s Relaxem, následně
dvakrát vyhrála a v posledním utkání
pak polevila s Kakadu v ostražitosti
a spokojila se s druhou příčkou. Bezzubý útočný projev trápil již zmíněný
prostějovský Relax. Mužstvo, které
vždy bavilo diváky vysokými brankovými příděly soupeřům, se tentokrát
protrápilo k postupu hodně kostrbatě.
Po plichtách s Kakadu a Aristonem,
si Relax oddychl po výhře s béčkem
Brodku, ale další remíza s Holomajznou znamenala až třetí postupovou
příčku! Příjemným překvapením našlapané skupiny byl tým Holomajzny.
Neznámý výběr se zvučných soků
nezalekl, dokázal obrat o bod Relax
a po výhře s Brodkem si zajistil jedinou
postupovou příčku ze čtvrtého místa.
Předpokládaným otloukánkem této
skupiny se stal rezervní tým Brodku,
který přes otevřený a sympatický herní
projev nezískal jediný bod.
e skupině „B“ se hrálo prakticky
jen o jednu postupovou příčku. První dvě místa si totiž hned po
úvodních vystoupeních zajistily týmy
2MAX a Peliny Choceň. Z vítězství
se nakonec těšili hráči 2MAX, kteří
porazili ve vzájemném utkání Choceň
a určická parta vedená Petrem Vodákem, se tak stala jediným týmem
dopoledního programu, jenž neztratil
ani bod. Fotbalovou radost tradičně
nabízela choceňská sestava. Futsalově
vyzrálý tým nastřílel dvakrát po šesti
brankách a o jeho posunu do nedělních
bojů nebylo pochyb. Špatný start, dobrý konec. To platilo na třetího vzadu,
kterým byli borci s názvem Night Boys,
za kterým se skrývala parta z Čechovic.
Technicky slušně vybavený soubor,
posílený o Martina Svozila, se po dvou
těsných prohrách s favority rozehrál
a dvěma vysokými výhrami jistil třetí
flek. Zbývající dva celky byly spíše do
počtu. Laser Technology, ani Paráci na
soupeře výkonnostně neměly a inkasovaly vysoké příděly. Ve vzájemném duelu o poslední příčku zvítězil rozdílem
jediného gólu Laser Technology.
aké grupa C měla jednoznačný
scénář. Nad zbývající konkurencí
čněly celky Brna a Hané. Oba dva týmy
neměly ve svých zápasech výraznější
potíže a po třech vystoupeních měly po
třech výhrách. Ve vzájemném souboji
se pak zrodila remíza 2:2, která zajistila
prvenství celku Brna, který měl lepší
skóre. Třetí místo si pohodlně zajistil výběr Blue Bad Boys, jenž dokázal
zbývající dvojici protivníků porazit.
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O poslední dvě příčky se rvaly celky Atleti a Palacká z Prostějova. Ve vzájemném souboji vstřelil jedinou branku
zápasu tým Atletů a vnutil tak borcům
z Palacké pomyslného „Černého Petra“
skupiny.
Kulminující vedro, přivítalo v krumsínském areálu tři hodiny po poledni druhou patnáctku účastníků, rozdělených
do základních skupin D, E a F. Největší
pozornost poutal start dvojnásobného
obhájce Brodku u Prostějova, jenž byl
nasazen do „déčka“. Brodečtí svou kvalitu potvrdili, i když ne tak suverénně,
jak by se na největšího favorita patřilo.
Největší dojem zanechal celek FC Pivo,
jenž jako jediný odpoledne neztratil
bod.
kupina D měla jednoho jasného favorita a zbývající kvarteto mělo rovnocenné předstartovní šance. Obhájce
dvou předcházejících ročníků z Brodku
svou pozici uhájil, i když dvakrát tratil
po bezbrankových remízách. Dvě jasné
výhry a skóre 10:0, však byly dostatečným varováním pro četnou řádku
hladových vyzyvatelů. Na druhou
příčku se prokousal ostřílený soubor
domamyslického Pokopu. Tradiční
účastník vyřazovacích bojů opět vsadil
na propracovanou taktiku a po dvou
bezbrankových plichtách (Brodek,
Sexmeralda) dokázal dvakrát zvítězit
a se stejným bodovým ziskem jako Brodek, byl jen díky horšímu skóre druhý.
Třetí post nakonec připadl defenzívně
laděné Sexmeraldě. Ta dokázala uhrát
také dvě bezbrankové plichty (Brodek,
Pokop), aby těsně udolala Torpedo
a postup jí nezhatil ani debakl s Mačák
Transportem. Právě ´Mačákům´ utekl postup o pověstný chloupek, když
o něj přišli až závěrečnou porážkou
s Pokopem.
Černý Petr připadl mladému Torpedu,
které podlehlo smolně Pokopu i Sexmeraldě a získalo jediný bodík za remízu
s ´Mačáky´.
ečitelná skupina E se nakonec stala
jednoznačnou exhibicí Piva. Tým
složený z regionálně známých fotbalistů
(Matoušek, Hatle, Machálek…), proletěl grupou jako smršť a hodil tak rukavici
nedělním soupeřům. O druhou příčku svedl souboj Hlučín se Zavadilkou.
Úspěšnější byli Severomoravané, kteří
po úvodní rukavici od Piva, zbývající tři
zápasy vyhráli a těšili se z druhé příčky.
Třetím postupujícím byla Zavadilka, se
dvěma jasnými výhrami a dvěma těsnými porážkami. Zbývající dvojice Pustiměř a Nazdárci za výše jmenovanými
výkonnostně zaostávala. Ve vzájemném
střetnutí o poslední pozici se usmálo
štěstí na Pustiměř.
ozici jasného favorita skupiny F
potvrdili borci konického Vyprahla. Ztratili jediné body za remízu s Beerfort, kterou zachraňovali až
v poslední minutě. S ostatními soupeři ale neměli koničtí problémy a po
zásluze brali první flek. Na druhou
příčku se překvapivě vyhoupl mladý
FC Orange. Tým nadějných Kostelečáků bojoval až do posledního utkání
o postup, nakonec po výhře nad střelecky bezzubými Beerfort skočili na
druhou pozici... Ze třetího fleku jdou
dále Beerfort, kteří měli postup zajištěný již před posledním duelem. Mohli si tak vybírat do které skupiny budou
v neděli nasazeni a raději se vyhnuli
skupině smrti s Relaxem, Red Brno
a Chocní... Štěstěna se pak usmála na
štiku loňského ročníku z Řešetovy
Lhoty. Sympatická parta skončila na
čtvrté příčce, ale jako nejlepší čtvrtý
tým odpoledne šli ´řešeťáci´dál. Roli
otloukánka pak sehrál jediný zahra-
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niční účastník FC 2 Litre, jenž získal
jediný bod po remíze s Řešetovou
Lhotou.
Do nedělních osmifinálových skupin
se kvalifikovalo hned dvacet týmů ze
soboty a ve čtyřech pětičlenných skupinách se bojovalo o osm místenek do
play off. Zatímco ve dvou grupách (G
a H) nebylo co řešit a o postupu favoritů
bylo rozhodnuto již po polovině zápasů,
v dalších dvou (I a J) nebylo rozhodnuto
až do konce.
kupina G měla dva favority - Kakadu
Team a FC Pivo, kteří také svou roli
s bravurou potvrdili. Zbývající tři účastníci se při exhibici dvou výše jmenovaných stali jen nutným komparsem.
Kakadu bavili diváky variabilní útočnou hrou a sázeli soupeřům velké
množství branek. Po jasných demolicích Řešetovy Lhoty, Blue Bad Boys
a Pokopu, pak uhráli potřebnou plichtu s Pivem a šli do play off z prvního
fleku. Samé výhry, i když mnohem
těsnější slavili i plejeři FC Pivo. Svůj
postup však nepustili a dokázali obrat
o body i suverénní ´papoušky´. Zbývající trio tak po dvou utkáních hrálo
již jen o čest a slávu a nejlépe z tohoto
minisouboje vyšli Blue Bad Boys, bez
bodu pak zakončila turnaj Řešetova
Lhota.
rupa H proběhla obdobně jako
géčko. Do čela pelotonu se od
začátku vyhoupla dvojice S.K. Haná
a 2MAX, která soupeřům nepustila
ani chlup. Vrcholem tak byl vzájemný
souboj těchto vyspělých celků, který
zvládla lépe Haná a absolvovala tak osmifinále s plným ziskem! V boji o třetí
příčku se usmála štěstěna na bojovnou
Sexmeraldu, která přes potíže se střílením branek přece jen přetlačila Holomajznu. Zklamáním bylo vystoupení
konického Vyprahla, které po úvodní
porážce s Hanou a remíze se Sexmeraldou ztratilo motivaci...
kupina I byla od sobotního podvečera všemi označována jako grupa
smrti, což se plně potvrdilo i v reálu.
Na pouhá dvě postupová místa se tlačili hned čtyři Fukalově hodně vyspělí
kandidáti. Pátý FC Orange plnil roli
obětního beránka při hostině hladových
vlků. Nejprve se zrodila plichta v souboji dvou turnajových legend Chocně
a Relaxu, následovala další remíza mezi
Red Brno a Zavadilkou. Právě Zavadilka
pak plichtila i s Relaxem a prostějovští
zástupci neměli dobrou výchozí pozici.
Veledůležitou výhru slavili Choceňští
s Brnem a po další remíze se Zavadilkou
mohli slavit postup! Na druhou příčku
však stála natěsnaná fronta tří mužstev.
Poslední volný lístek do vyřazovacích
bojů pro sebe utrhlo Brno, když v neskutečně dramatickém duelu porazilo Relax
o jediný gól. Zástupci Prostějovska tak
byli vyšachováni ze hry!
odně vyrovnanou se ukázalo
i háčko. Po první příčce se sice
vrhl po hlavě obhájce z Brodku, jenž se
po Hané stal jediným celkem bez bodové ztráty, ale o druhý flek byl sveden
velký boj. Štěstěna se nakonec usmála
na Ariston, jenž uhrál s čechovickými Night Boys remízu, ale Hlučínu
a Beerfortu nasázel pořádné příděly.
Před Night Boys tak stál před utkáním
s Brodkem úkol obrat favorita alespoň
o bod. Ve velmi pohledném zápase
zhatil čechovické naděje brankář Mira
Nejezchleb, jenž lapil několik ložených
šancí a Night Boys se museli po smolné
porážce s turnajem rozloučit. Dvojice
Hlučín a Beerfort na výše zmíněné trio
výkonnostně neměla, ve vzájemném
duelu zvítězil Hlučín a Beerfort tak
skončili bez bodu poslední.
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Strhující étvrtfinále sehrály týmy 2MAX a Chocn÷ (v bílém).

Penalty se
nekonaly!
Letošní vyřazovací boje se obešly překvapivě bez pokutových kopů. Fakt, který historie play off nepamatuje. Všechny
zápasy byly sice obrovsky vyrovnané, ale
remíza se neurodila ani jedna!
V prvním čtvrtfinále bylo otázkou, jak
zvládnou mladíci z Kakadu tlak. Vyzrálý soupeř z Aristonu sehrál s ofenzívně
laděnými mladíky více než vyrovnanou
partii, ale trefa Zdeny Fládra krátce před
koncem poslala dál Kakadu - 2:1. Šachovou partii pak nabídl duel Hané s Brnem.
Jihomoravané se ujali rychle vedení a svůj
nejtěsnější náskok udrželi s notnou dávkou štěstí až do konce. Hanáci mohou
žehrat na vychýlenou mušku, když nedali
gól ani z těch nejjasnějších pozic.
Nejkrásnější představení nabídl zápas
Chocně s 2MAX. Mužstva, která se utkala
již v základní skupině, se do sebe zakousla
s nebývalou chutí. Nažhavený 2MAX se
utrhl na 3:1 a 4:2. Peliny vsadily na hru bez
brankáře, dokázaly snížit, ale kýžené vyrovnání už nestihly a dál šel 2MAX.
Cestu jednoho z největších překvapení
turnaje FC Pivo zastavil koncentrovaný
Brodek. Obhájce získal rychle dvoubrankový náskok, který dokázal udržet
až do konce a posunul se opět o krůček
blíže k vysněnému hattricku.

prvním na sebe narazily dva styly. Takticky vyzrálé Brno dokázalo pacifikovat útočné řádění Kakadu. ´Papoušci´ se přes mnoho šancí nedokázali
dostat do vedení a za nerozhodného
stavu 1:1, inkasovali při snaze strhnout výhru pro sebe branku přes celé
hřiště. Do finále tak šlo po výsledku
2:1 Brno!
Druhý souboj pak nabídl bitvu dvou
týmů, které se hodně dobře znají.
V základu obou mužstev figurovali plejeři Určic. Radost se byla dívat na souboje Vodák - Skopalík nebo Hochman
- Halouzka. Bylo jasné, že nelítostný
boj o každý míč rozhodne první branka
a tu vstřelili 2MAX. Přesněji Petr Vodák, jenž vymetl šibenici neskutečným
způsobem. „Líp to snad už ani trefit nešlo…,“ pokývl smutně hlavou Mira Nejezchleb. ´Vody´ pak přidal ještě druhý
gól a bylo jasné, že se sen o třetím titulu
v řadě brodeckým rozplynul. Nakonec
slavili 2MAX po výhře 3:0.

VÝKąIKY
HANÁ CUPU
„Chybí střelec! Poslední se narodil v roce 1974, bohužel se ale
zranil...“
S humorem sobě vlastním komentoval trápení svého klubu Petr Kiška,
v minulosti několikrát nejlepší kanonýr Haná Cupu.
„Kdybych chtěl dát takový gól,
v životě se mi to nepovede!“
Bezmocně krčil rameny Dominik
Bokůvka, jediný střelec finálového
zápasu. Bohužel trefil vlastní síť...
„Hráči neplnili taktické pokyny,
které jsem jim dal. Kladl jsem jim
na srdce, že musí dávat góly a žádné nedostávat. Neposlechli mě!“
Vysvětlil zraněný plejer Relaxu důvody neúspěchu.
„Ten člověk je čaroděj!“
Poznamenal Miroslav Nejezchleb
na adresu svého konkurenta v bráně
2MAX.
„Honzu jsem viděl poprvé v sobotu a zachytal parádně. Cenu si
zaslouží, nemusí vyhrávat pořád
Mira“ (Nejezchleb - pozn. red.)
Opět Dominik Bokůvka na adresu
svého gólmana.
„Všichni vždycky křičeli, mám
ho…, a neměli!“
Smál se Jiří Zbožínek poté, co předskočil v utkání s 2MAX Petra Vodáka a poslala svou levačkou nezadržitelně do sítě, když jeho „hlídač“ si
křikl před autovou rozehrávkou...
„Hlavní vinu nese manažer! Nedokázal poskládat kvalitní tým...“
S lišáckým úsměvem a významným pomrkáváním popíchl Fanu
Kocourka vyhlášený šprýmař Petr
Kiška.
„Já jsem spokojený, vyhrál jsem
2:0.“
Culil se zraněný choceňský brankář
Libor Gerčák, jenž naskočil se sebezapřením do utkání s 2MAX a velel
zezadu marné stíhací jízdě.

´Boky´smutným
hrdinou

Finálový duel mezi 2MAX a Red Brno
připomínal spíše šachovou partii. Ani
jeden z týmů nechtěl očividně chybovat.
To se nakonec ´povedlo´ Dominiku
Bokůvkovi z 2MAX. Jeden z nejlepších
hráčů celého turnaje nedoskočil dlouhý
výhoz brněnského brankáře a nešťastKrásná
nou tečí poslal míč do vlastní brány. Brsemifinále
ňané pak ustáli několik loženek soupeře,
zvláště jejich gólman Vojtěch Zigo předVůbec nejhezčí fotbal pravděpodob- vedl několik skvělých zákroků a prvenně nabídly semifinálové duely. V tom ství tak putovalo do Brna!

Nem÷l ho! Jirka Zbožínek z Hané
pąedskakuje Petra Vodáka a skóruje
proti 2MAX.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS HANÁ CUP 2015
Základní skupina A: 1. KAKADU TEAM body 10/skóre 13:6 (- Ariston 4:1,- Relax 1:1,- Holomajzna 3:2,- Brodek „B“ 5:2).
2. SK Ariston Prostějov 92 7/9:5 (- Relax 0:0,- Holomajzna 3:0,- Brodek „B“ 5:1). 3. Relax Prostějov 6/6:4 (- Holomajzna
2:2,- Brodek „B“ 3:1). 4. Holomajzna 4/8:8 (- Brodek „B“ 4:0). 5. MK Brodek u Pv „B“ 0/3:17.
Základní skupina B: 1. 2MAX 12/14:5 (- Choceň 2:1,- Night Boys 3:2,- Laser Technology 4:1,- Paráci 5:1). 2. Peliny Choceň 9/14:3 (- Night Boys 1:0,- Laser Technology 6:0,- Paráci 6:1). 3. Night Boys 6/16:5 (- Laser Technology 5:1,- Paráci 9:0).
4. Laser Technology 3/4:16 (- Paráci 2:1). 5. Paráci 0/3:22.
Základní skupina C: 1. Red Brno 10/16:2 (- Haná 2:2,- Blue Bad Boys 5:0,- Atleti Pv 5:0,- Palacká Pv 4:0). 2. S.K. Haná
10/16:5 (- Blue Bad Boys 2:1,- Atleti Pv 6:1,- Palacká Pv 6:1). 3. Blue Bad Boys 6/7:9 (- Atleti Pv 4:1,- Palacká Pv 2:1). 4. Atleti
Pv 3/3:15 (- Palacká Pv 2:1). 5. Palacká Pv 0/2:13.
Základní skupina D: 1. MK Brodek u Prostějova „A“ 8/10:0 (- Pokop 0:0,- Sexmeralda 0:0,- Mačák Transport 3:0,- Torpedo
Pv 7:0). 2. SK Pokop Domamyslice 8/8:3 (- Sexmeralda 0:0,- Mačák Transport 5:1,- Torpedo Pv 3:2). 3. Sexmeralda 5/2:6 (Mačák Transport 1:6,- Torpedo Pv 1:0). 4. Mačák Transport 4/9:11 (- Torpedo Pv 2:2). 5. Torpedo Prostějov 1/4:13.
Základní skupina E: 1. FC Pivo 12/14:2 (- Hlučín 5:0,- Zavadilka 1:0,- Pustiměř 5:0,- Nazdárci 3:2). 2. FC Hlučín 9/11:9 (Zavadilka 3:1,- Pustiměř 5:1,- Nazdárci 3:2). 3. AC Zavadilka 2000 6/7:4 (- Pustiměř 3:0,- Nazdárci 3:0). 4. FK Pustiměř 3/3:14
(- Nazdárci 2:1). 5. Nazdárci 0/5:11.
Základní skupina F: 1. AC Vyprahlo Konice 10/14:3 (- Orange 3:0,- Beerfort 1:1,- Řešetova Lhota 6:0,- 2 Litre 4:2). 2. FC
ORANGE 6/5:5 (- Beerfort 1:0,- Řešetova Lhota 1:2,- 2 Litre 3:0). 3. Beerfort UTD 5/6:4 (- Řešetova Lhota 2:2,- 2 Litre 3:0).
4. SK FOSP Řešetova Lhota 5/5:10 (- 2 Litre 1:1). 5. FC 2 LITRE 1/3:11.
Osmifinálová skupina G: 1. Kakadu Team 10/16:4 (- Pivo 2:2,- Blue Bad Boys 5:0,- Pokop 5:1,- Řešetova Lhota 4:1). 2. FC
Pivo 10/9:5 (- Blue Bad Boys 3:2,- Pokop 2:0,- Řešetova Lhota 2:1). 3. Blue Bad Boys 6/5:9 (- Pokop 2:1,- Řešetova Lhota 1:0).
4. SK Pokop Domamyslice 3/4:10 (- Řešetova Lhota 2:1). 5. SK FOSP Řešetova Lhota 0/3:9.
Osmifinálová skupina H: 1. S.K. Haná 12/10:4 (- 2MAX 2:0,- Sexmeralda 3:1,- Holomajzna 3:2,- Vyprahlo 2:1). 2. 2MAX
9/7:2 (- Sexmeralda 4:0,- Holomajzna 2:0,- Vyprahlo 1:0). 3. Sexmeralda 4/3:7 (- Holomajzna 2:0,- Vyprahlo 0:0). 4. Holomajzna
3/5:8 (- Vyprahlo 3:1). 5. AC Vyprahlo Konice 1/2:6.
Osmifinálová skupina I: 1. Peliny Choceň 8/5:0 (- Red Brno 2:0,- Zavadilka 0:0,- Relax 0:0,- Orange 3:0). 2. Red Brno 7/6:4
(- Zavadilka 1:1,- Relax 2:1,- Orange 3:0). 3. AC Zavadilka 2000 6/7:4 (- Relax 2:2,- Orange 4:1). 4. FC Relax Prostějov 5/9:4
(- Orange 6:0). 5. FC ORANGE 0/1:16.
Osmifinálová skupina J: 1. MK Brodek u Prostějova 12/9:2 (- Ariston 2:0,- Night Boys 2:1,- Hlučín 2:1,- Beerfort 3:0). 2. SK
Ariston Prostějov 92 7/15:5 (- Night Boys 2:2,- Hlučín 7:0,- Beerfort 6:1). 3. Night Boys 7/8:5 (- Hlučín 4:1,- Beerfort 1:0).
4. FC Hlučín 3/6:15 (- Beerfort 4:2). 5. Beerfort UTD 0/3:14.
Čtvrtfinále: Kakadu Team - SK Ariston Prostějov 92 2:1, S.K. Haná - Red Brno 0:1, Peliny Choceň - 2MAX 3:4, MK Brodek
u Prostějova - FC Pivo 2:0.
Semifinále: Kakadu Team - Red Brno 1:2, 2MAX - MK Brodek u Prostějova 3:0.
Finále: Red Brno - 2MAX 1:0.
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MénĚ znamenalo tentokrát více: Startovní pole se výraznĚ zkvalitnilo!
KRUMSÍN Rekord nepadl. Devatenáctý ročník KRUMSÍNSKÉHO
HANÁ CUPu 2015 vejde do historie svou nejnižší účastí. Léta, kdy
se startovní listina nafukovala až k šedesátce, jsou nenávratně pryč.
Letošní třicítka však byla na druhou stranu vzácně vyrovnaná, a co se
týká fotbalové kvality, dá se směle říci nadprůměrná. Ubyly týmy, které se přijížděly jen zúčastnit a užít si prodloužený víkend, což je škoda
ze společenského hlediska. Naopak většina startujících souborů letos
pomýšlela na mety nejvyšší a oprávněně! Z třicítky přihlášených, mohla při troše štěstí zvítězit klidně polovina. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl
po celé dva dny živě přítomen ve fotbalovém areáluTJ Krumsín, odkud
vám přinášíme exkluzivní reportáž se spoustou ohlasů a zajímavostí.
Rozsáhlé fotogalerie a videa najdete už teď na www.vecernikpv.cz!

Støídání stráží

Team. Parta okolo Zdeňka Fládra, rozdávala oba dny fotbalovou radost a moc
nechybělo, aby při svém premiérovém
startu vystoupala až na absolutní vrchol.
„Ti mladí z eskáčka hrají parádní fotbal,“
neslo se krumsínskou arénou od prvního sobotního vystoupení modrobílých
Papoušků.

jen pro fotbalové fanoušky. Letošní rok
však diváků výrazně ubylo. Velkou vinu
na tom zřejmě nese počasí, úmorná vedra lákala spíše k vodě, než ke sledování
fotbalu na sluncem rozpáleném pažitu.
Každopádně by však měla být letošní
mizerná návštěvnost pro pořadatele
důvodem k zamyšlení.

Organizaènì to klapalo
Z hlediska pořadatelského nelze
sehrané krumsínské partě opět co
vytknout. Bleskově aktualizovaný výsledkový servis, nonstop otevřená občerstvovací okénka, minimální čekací
doby. „My jsme spokojení, ostatně
jako v Krumsíně pokaždé,“ poznamenal Pavel Karpíšek, vedoucí choceňských Pelin, jenž už byl v Krumsíně
poosmnácté v řadě!

Tradičním a divácky atraktivním tahákem
bývávKrumsíněstartrenomovanéhoRelaxu. Letos však bylo vystoupení regionálního hegemona hodně rozpačité. Výsledkem pak bylo nejhorší umístění v historii.
„Jsme zase o rok starší, navíc jsme nehráli
Ubylo emocí
v optimální sestavě,“ zamyslel se František
Ubylo divákù
Prakticky každý rok se na Haná Cupu
Kocourek, šéf populárního klubu. Štafetu
nejatraktivněji hrajícího celku tak převzali Prodloužený fotbalový víkend v Krum- vyskytla nějaká kontroverze. Buď šlo
mladíci skrývající se pod názvem Kakadu síně, býval tradiční cílovou stanicí ne- o napadení mezi hráči, nebo pro-

testy směrem k rozhodčím. Letošní
ročník byl v tomto směru výjimečný. Až na menší rozmíšky, které se
dařilo uhasit vždy v zárodku, se žádný zásadní problém nevyskytl.

V čele Haná Cupu stojí téměř
dvoumetrová postava Martina
Ošťádala více než desetiletí. Jeho
organizační talent znají dobře vyznavači požárního sportu a samozřejmě také fotbalisté. Hlavní šéf
krumsínského turnaje Večerníku
bezprostředně po skončení posledního duelu odpověděl na pár
všetečných dotazů.
ƔƔ Jak hodnotíte letošní ročník?
„Po fotbalové stránce výborně, kvalita
byla skutečně vysoká! Škoda jen, že
nebylo více týmů. Myslím si, že i po
organizační stránce jsme to zvládli,
takže celkově panuje spokojenost.“
ƔƔ Byl nějaký rozdíl v organizaci,
vzhledem k menšímu počtu týmů?
„Myslím si, že v ničem. Ten trend
menšího počtu účastníků vidíme i na
ostatních turnajích. Počty padají všude. Já jsem rád, že jsme dali dohromady alespoň těch třicet celků. Osobně
s tím problém nemám.“ (úsměv)
ƔƔKterý z týmů vás nejvíce překvapil?
„Rozhodně 2MAX. Přestože ten výběr měl kvalitní složení, z mého pohledu se jedná o největší překvapení
celého turnaje.“

ƔƔ Kdo vás naopak
pak nejvíce zklamal
svým výkonem??
„Určitě Relax, to je realita. Myslel
jsem si, že dál see dostane i Haná.“
ƔƔ Výhra putujee do Brna, které se
h snažilo někoo celkový úspěch
lik let...
„Brňané se zde dlouhodobě umísťují na předních místech. Z těch
ré se
osmi celků, které
dostaly do play off,
mohl vyhrát kdodem
koliv. Vzhledem
k výsledkům předchozích let, je ale
triumf Brna zasloužený.“
ƔƔ Dostaly se do play off opravdu
ty nejlepší celky?
„Já myslím, že herně ano. Samozřejmě, že prognózy byly trochu jiné, ale
vše se zamotalo tím, že Relax postoupil ze třetího a Choceň ze druhého
místa. Pak vznikla skupina smrti, ale
zase se v ní hrál nejlepší fotbal. Play
off vlastně začalo už v tom osmifinále
a nakonec to vidím jako přinos celému turnaji.“
ƔƔ Z individuálních ocenění překvapila nejvíce volba gólmana...
„Honza Petržela je místní kluk, jenž
velký fotbal nechytá. V malé kopané

LONDÝN, PROSTĚJOV
PRO
Nabídku, která se nedala odmítnout, přijal krátce před začátkem Wimbledonu Jaroslav
av
Pospíšil, v sou
era
současnosti 232. hráč žebříčku ATP. Prostějovský tenista přerušil kariéru a dělá sparingpartnera
světové pětce C
Caroline Wozniacké. Pospíšila doporučil David Kotyza.

Ladislav
L
ad
Valný

Senátorka Božena Sekaninová prý chystá na pąíští rok velké pąekvapení...
2x foto: internet

KRUMSÍNSKÉ OHLASY
příští rok, myslím si ale, že na finále nedá nic dělat, pevně ale věřím, že
už to asi nebude. Uvidíme...“
podobné turnaje nezaniknou. My
stoprocentně přijedeme i příští rok.“

„Letos jsme schválně změnili název,
jezdili jsme sem jako Helas Keloc.
Konečně se nám podařilo vyhrát,
i když jsme zde měli výrazně lepší
mančafty, kterým se to nepovedlo.
Tentokrát jsme vsadili na mladé kluky
a vyšlo to. Základem byla velká psychická odolnost, kluci si kupodivu
nechali říct a plnili, co měli, od začátku
až do konce. Vůbec nejtěžší byla osmifinálová skupina. Výborní soupeři
Choceň, Relax a Zavadilka. Z těchto
tří mohl ten turnaj vyhrát klidně každý.
Například s Relaxem jsme odehráli
vůbec nejtěžší zápas celého turnaje,
výhra nás nakopla. Pak už to bylo lehčí,
hráli jsme chytře. Důležité bylo, že se
nám podařilo vždy dát první gól.
Většina kluků byla z Helasu, ale byli
jsme doplnění i o hráče z jiných klubů.
Zkrátka výběr Brna.“ (úsměv)

„Návštěvnost je zklamáním,“ povzdechl si
hlavní organizátor MARTIN OŠŤÁDAL

však předvádí podobné výkony stabilně. Odchytal zde několik turnajů.
Dává do toho srdíčko a ocenění si
zaslouží. Dotáhl vlastně společně s Petrem Vodákem 2MAX do finále.“
ƔƔTěžkou volbou byl i nejlepší hráč...
„Těch kandidátů bylo více. Vedle
Petra Vodáka se mi líbil například
Zdena Fládr, vysokou kvalitu měli
i kluci z Brna, ale u nich nikdo nevyčníval, jednalo se o sehraný tým.“
ƔƔ Napadlo by vás vůbec nějaké
negativum?
„Rozhodně jím bylo počasí. Nebýt
těch veder, bylo by v areálu stoprocentně více návštěvníků. Návštěvnost mě letos zklamala.“

Aleš RUS,
hráè Kakadu Team:

„V podobné sestavě hráváme i na
jiných turnajích. Na Krumsín jsme
jen změnili název. (úsměv) S postupem do semifinále jsme spokojení,
i když s jídlem rostla chuť a chtěli
jsme víc. Na druhé straně se jedná
z mého pohledu o největší úspěch
v malé kopané. Nevím jak kluci, ale
já vždy vypadl na každém turnaji
maximálně ve čtvrtfinále. Měli jsme
útočně laděný mančaft, myslím, že se
diváci při našich zápasech nenudili.
Padalo hodně gólů. Turnaj byl z našeho
pohledu pohodový. V obou skupinách
jsme neměli problém, zlomové bylo
čtvrtfinále, které rozhodl pár vteřin
před koncem Zdena Fládr. Brno
v semifinále hrálo podobně jako my, rozhodl bohužel blbý gól. Doufám, že se
v podobné sestavě sejdeme i příští rok.
Dominik Bokùvka,
Předběžně jsme si s klukama říkali, že
hráè 2MAX:
to opět složíme. Už ale asi nebudeme
„Finále je pro nás velkým úspěchem. nasazení jako pátí ve skupině.“ (smích)
Pokaždé jdeme do turnaje s cílem
Pavel KARPÍŠEK,
postoupit do neděle, letos to bylo
vedoucí
Peliny Choceò:
o trochu dál. (úsměv) Je paradox, že
jsme poprvé po třech letech prohráli. „Na čtyři inkasované góly se většinou
V předchozích ročnících jsme byli nepostupuje... Celkově jsme ale
vždy bez porážky a vypadli na skóre. spokojení, nám se v Krumsíně líbí.
Tentokrát jsme měli zkrátka i štěstí. Přiznávám ale, že jsme letos s omlaRvali jsme se v každém zápase a vy- zeným mužstvem měli malinko vyšší
cházelo to. Finálová porážka bolí ambice. Bohužel byl až moc mladý,
o to více, že jsme byli většinu zápasu play off se hraje jinak a 2MAX nám
lepším týmem. Je to škoda, ale nic se dal v tomhle lekci. Na druhé straně
nedá dělat. Finále jsme nečekali, ale zase považuji náš výsledek za úspěch,
když se naskytla příležitost vyhrát, protože jsme se dostali z těžkého
zamrzí to. Byl to paradoxně jeden osmifinále. Pocity jsou tak smíšené.
z mála zápasů, ve kterém jsme Malinké zklamání, i dobrý pocit
určovali tempo my. Chyběla tomu z kvalitní hry. Počet týmů se snižuje,
jen výhra. Jediný gól jsme dali my, ale protože mladí nemají zájem a naše
pravidla jsou jinak... Štěstí zkusíme generace už pomalu končí. S tím se

František Kocourek,
manažer FC Relax Prostìjov:

„Potvrdilo se, že jsme zase o rok starší.
Herně jsme ale rozhodně nezklamali.
Ven nás poslala jediná porážka. Play
off pro nás začalo prakticky už v osmifinálové skupině. Trochu jsme doplatili na úzký kádr a nepřesvědčivé
výsledky v sobotu. Zápas s Holomajznou jsme měli vyhrát a nedostali bychom se do téhle skupiny. Na kdyby
se ovšem nehraje, je to realita. Měli
jsme vše ve svých rukách, nedopadlo
to. S Brnem jsme vedli 1:0 a neudrželi
to, naše chyba. Bylo nás málo, kluci
co měli přijet v neděli, mají rodiny
a počasí je bohužel na hřiště nelákalo. Šanci musejí dostat mladí, aby se
ukázali. Byly tu týmy, které mají kvalitu. Za rok je dvacátý ročník, takže to
ještě asi naposledy zkusíme.“
Jaroslav Frýbort starší,
hráè Ariston Prostìjov:

„Myslím, že můžeme být spokojeni.
Byli jsme ve dvou těžkých skupinách
a podařilo se nám z obou postoupit.
Play off se už hraje na jeden gól, to
je vabank. Čas letí rychle a mnohdy
ani nevyhraje lepší, spíše taktičtější.
Kakadu jsou mladí kluci, naběhaní.
Myslím si ale, že jsme se jim vyrovnali, remíza by byla spravedlivější.
Dva dny na place v takovém počasí je
nápor. Člověk se musí hlídat, omezit
pivo, neblbnout. (úsměv) Vnímám, že
ten turnaj se posunul kvalitativně nahoru. Jsou tu samé týmy poskládané
z fotbalistů, těch part, co sem přijely
tábořit a užít si víkend už bohužel
moc nezůstalo. Srandamače se už
zcela vytratily, každý zápas byl těžký.“

INDIVIDUÁLNÍ OCENÌNÍ:

Nejlepší hráč:
PETR VODÁK (2MAX)

ČERNÉHO

A POMÁHÁ WOZNIACKÉ

Zásadní otázkou pro celý organizační štáb musí být téma, co příště...?
V následujícím roce napíše Haná
Cup již svou dvacátou kapitolu, což
značí jubileum. Už jen vůči kulatému číslu, by bylo záhodno vymyslet
něco nového, co by hlavně z pohledu mladých turnaj učinilo zajímavějším. Nechme se překvapit, něco
se prý chystá... „Ráda bych všem,
kteří se letošního ročníku zúčastnili, poděkovala za krásně prožité dva
dny. Doufám, že se uvidíme za rok
znovu. Jelikož se jedná o jubilejní
dvacátý ročník, můžete se těšit na
velké překvapení,“ uzavřela devatenáctou kapitolu Haná Cupu senátorka Božena Sekaninová, která drží
nad turnajem dlouhá léta záštitu.

Roman Pyrochta,
vedoucí Red Brno:
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Jak dál?

VÍTĚZ 19. ROČNÍKU HANÁ CUP 2015

RED BRNO

sport

Nejlepší brankář:
JAN PETRŽELA (2MAX)

Nejlepší střelec:
ZDENĚK FLÁDR - 8 branek (KAKADU TEAM)

KONEÈNÉ POØADÍ

1. RED BRNO

5.-8. SK ARISTON PROSTĚJOV 92,

2. 2MAX

S.K. HANÁ,

3. KAKADU TEAM

PELINY CHOCEŇ,

a MK BRODEK U PROSTĚJOVA

FC PIVO

„Je to možnost vyzkoušet si něco nového. Jsme teď spolu na zkušební dobu a po Wi
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zapisovat tréninky či sledovat hru příštích soupeřek a tomu přizpůsobit předzápasový trénink. „Snažím see im
imitovat
jejich styl. Dívám se na videa, a pak to přenáším na tréninkový kurt,“ vysvětluje Pospíšil, který si současně pochvaluje
uje m
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Wozniacké
v přípravě. „Vždycky jsem byl dříč, ale když Caroline vidím, musím uznat, že jsem měl rezervy,“ usmál se.
S tenisovou
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me, ale
ale
hvězdou se občas potkává i mimo kurt. Přesto uznává, že právě tam je jeho práce. „Občas si popovídáme,
větš
čeři
ř ,““ d
odáv
od
ávvá
většinu se snažím být stranou, aby měla svůj klid. Ale v Londýně je i s mámou a tak chodíme společně na večeři,“
dodává
pro
prostějovský rodák, který právě teď možná začíná novou etapu své tenisové dráhy...

ŠOK!
Petr
Gottwald
PATNÁCT ČLENŮ, ŠESTNÁCTÝM SE MŮŽE STÁT
HRÁČSKÝ KÁDR JESTŘÁBŮ MÁ MOMENTÁLNĚ

rubriky
Večerníku
ZKOUŠENÝ EXSPARŤAN DANIEL SOBOTKA povede fotbalisty Smržic

PROSTĚJOV Sladké volno na dovolených si momentálně užívají
prostějovští hokejisté, kterým do
zahájení další fáze přípravy zbývají ještě dva týdny. Proto se zatím
pojďme podívat, jak to aktuálně
vypadá s hráčským kádrem mužů
LHK Jestřábi.
Na soupisce nyní oficiálně figuruje
patnáct plejerů: brankáři Juraj Šimboch a Lukáš Vydržel, obránci Patrik
Husák, Marek Kaluža, Pavel Mojžíš,
Tomáš Protivný a útočníci Jakub
Čuřík, René Kajaba, Lukáš Krejčík,
Lukáš Luňák, Václav Meidl, Patrik
Moskal, Martin Novák, Jakub Šlahař, Matouš Venkrbec.
Z uvedeného výčtu jasně vyplývá, že
tým potřebuje posílit ještě ve všech
řadách, nejvíce pak o kvalitního gólmana a několik schopných zadáků.
Jedním z nich se může stát Daniel Sobotka ze Sparty Praha, který koncem
července s nástupem Hanáků na led
přijde do Prostějova na zkoušku.
Jde o dvaadvacetiletého a 198 centimetrů vysokého hráče, který dosud
působil v Hradci Králové, mateřské
Spartě, v Berouně, Litoměřicích
(celkem 76 prvoligových startů)
a poslední dva roky za mořem v Mis-

Foto: hcsparta.cz

sissippi Riverkings i St. Charles Chill,
kde hrál nižší kanadskoamerické soutěže SPHL a CHL. Nyní míří pražský
rodák mezi Jestřáby, byť zatím jen
k otestování jeho schopností.
„Pokud se nic razantního nestane,
jsme domluveni, že Daniel se s námi
zapojí do přípravy a v Prostějově
bude na zkoušku. Poté se trenéři
a vedení rozhodnou na jeho působení. Je to obránce s vynikajícími parametry, s první ligou má zkušenosti
a poslední dva roky působil v zámoří, což může být výborná škola a pro
naši defenzivu přínos,“ uvedl sportovní manažer LHK Jiří Vykoukal na
webových stránkách klubu. (son)

PROSTĚJOV Bez trenérského angažmá dlouho nezůstal. Ihned po
skončení sezony sice Petr Gottwald
oznámil, že po půl roce opouští lavičku Určic a nebude jeho koučem po
pádu do krajského přeboru, velice
rychle se však dohodl na novém působišti. Prioritou je nyní hráčská kariéra v dresu SC Güntersdorf, s nímž
v Rakousku postoupil do vyšší soutěže. I proto se po letech strávených
u mládeže 1.SK Prostějov a následně
mužů Kralic na Hané či Určic rozhodl
tentokrát „jen“ pro okresní přebor.
Jak Večerník exkluzivně zjistil, od
letního období budou jeho metody
vstřebávat fotbalisté Smržic!
„Nyní mám volno a aktivní odpočinek,
kolem patnáctého července už ale nastoupím přípravu. Vše se ještě rozebere
před sezonou, kolikrát v týdnu a v jaké
dny budu mít tréninky. V rámci trénování jsem prakticky domluven se Smržicemi, že bych jim pomohl, pokud to nebude kolidovat s mojí účastí v Rakousku,“
prozradil nám dvaačtyřicetiletý lodivod
aktuální novinku s tím, že přítomen bude
i na smržických zápasech. „Kdyby se mi
nějaké zápasy kryly, dá se utkání přehodit, nebo za mě někdo zaskočí. Dohodli
jsme se, že jim tam nastavím nějaký řád
a systém plus se jim budu starat o kluky

dorosteneckého věku, takže to bude
práce spíše vývojová,“ objasnil strategii
překvapivého angažmá Gottwald.
A proč si vybral právě klub bojující v posledních letech spíše o záchranu II. třídy?
„Oslovili mě po konci sezony s tím, jestli
nevím o nějakém trenérovi, že chtějí
ulevit sekretáři, pokladníkovi, předsedovi klubu, který se tam stará o všechno
a vedl i mužský fotbal. Říkal jsem jim,
že to zvážím osobně. Měl jsem ještě nějaké nabídky, ale nakonec jsem se tak
rozhodl z toho důvodu, že to nebude tak
náročné a půjde to zkombinovat s Rakouskem,“ vysvětlil někdejší univerzitní
reprezentant své myšlenkové pochody.
Nyní si tak ale musí zvyknout na to, že po
vyšších soutěžích bude mít pod sebou
fotbalisty, kteří se fotbalu věnují hlavně
pro radost. „Jakákoliv práce s hráči musí
trenéry bavit a o to větší je tam motivace,
že někteří jedinci neprošli lepším klubem.
Se všemi hráči si teprve sednu a zeptám
se jich, co od toho očekávají. Je mi jasné,
že na prvním místě je u nich práce, takže
se vše budeme snažit skloubit tak, aby
fotbal pro ně byl zábava pořád, i při tvrdší
přípravě,“ poodhalil Gottwald svá očekávání. Za ztrátu času tak budoucí angažmá
nepovažuje. A to ani v momentě, pokud
by na tréninku potkal jen několik hráčů...
„I kdyby jich přišlo třeba šest sedm. Kaž-

MAJSTRŠTYK
Litry potu musel být vykoupen triumf
na letošním 19. ročníku Krumsínského Haná Cupu v malé kopané, který
za obrovských veder nakonec vybojoval tým z Brna, který ve finále zdolal
nejlepšího regionálního zástupce pod
názvem 2MAX.
DEBAKL

dopádně jsme domluveni, že bychom
trénovali dohromady s dorostenci, takže
účast by pak měla být daleko větší, ale
i se šesti sedmi se toho dá hodně udělat,
protože každý hráč potřebuje pracovat
na individuálních věcech, kterých se jim
nedostává,“ podotkl s tím, že věnovat se
menší skupince může být i příjemnější,
než se starat o obsáhlejší kolektiv patnácti
šestnácti kluků. „Zatím jsme domluveni
pro podzimní část, potom uvidíme, jestli
budeme dále pokračovat, nebo budu
zvažovat jinou nabídku. Uvidíme také,
jaká bude soutěž v Rakousku, jestli to
nebude o hodně náročnější než dosud,“
dodal Petr Gottwald.
(jim)

Úvodními dvěma koly nejlegendárnějšího turnaje světa Wimbledonu
prošla Petra Kvitová jako nůž máslem.
Ve třetím dějství přitom prostějovská
tenistka vedla nad Jankovičovou 6:3
a 4:2, jenže pak přišel totální zkrat,
který znamenal vyřazení a sešup ze
druhého místa světového žebříčku.
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Tolik volejbalistek VK AGEL Prostějov hraje letošní World Grand
Prix 2015 - nahrávačka Kathleen
Weiss startuje za Německo a blokařka Quinta Steenbergen zase reprezentuje Nizozemsko. V českém
nároďáku bohužel Agelka chybí.
VÝROK VEČERNÍKU

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

ZÁJEM O SPORT KLESÁ...

… ALE ZDALEKA NE VŠUDE!

CHVÁLA TENISOVÝCH ŽNÍ

Když člověk nahlédne do statistik vyplývajících
z průzkumů o sportovní zdatnosti mládeže,
vypadá to jasně. Fyzická vybavenost dětí jde
každým rokem dolů ruku v ruce s tím, jak klesá
obecný zájem nastupujících generací o pohyb.
Tomuhle trendu se ani nelze moc divit, pokud
uvážíme, co všechno dnešní moderní doba
nabízí za lákadla k trávení volného času. Stačí
zmínit počítače, tablety, chytré telefony, DVD,
všudypřítomný internet.
A zatímco všechny tyhle možnosti jsou pro
současné mladé parádní zábavou s vynaložením
jen minimální námahy, sport tak jednoduchý
není. Musíte se jej naučit, kondičně vyčerpává,
někdy i bolí. A takovou náročnost je ochotno
podstupovat stále méně lidiček do dvaceti let
věku.
Jakmile k tomuto směřování připočteme
i statisticky prokazatelný snížený počet sportujících dospělých, kteří pořád víc musejí dávat
přednost nezbytnému finančnímu zabezpečení
rodiny, a na pohyb jim zbývá minimum času,
jdeme jako celá společnost zdravotně nepříliš
radostnou cestou s nikoliv optimistickými vyhlídkami.

Plošně v rámci celé České republiky a dá se
říct i světa tvrzení z předchozích odstavců
nesporně platí. Na druhou stranu naštěstí
není všeobecným dogmatem pro úplně každé
místečko na zeměkouli. Také v našem státu
existuje spousta případů hovořících o opaku.
A pro příklady nemusíme chodit vůbec daleko, klidně zůstaňme v Prostějově. Zatímco
většina zdejších sportovních oddílů tvrdě
bojuje o každého nového adepta a jejich řady
postupně řídnou, jsou i takové kluby, které
svou početností až nečekaně prudce rostou.
U mládeže můžeme jmenovat třeba členskou
základnou mohutně expandující florbalisty SK K2 Prostějov nebo v rámci ČR
mimořádně úspěšné korfbalisty SK RG
Prostějov. Přičemž podobně hojných nebo
progresivních spolků je určitě mnohem víc
i v tradičnějších sportech.
Podstatné je pojmenovat, proč to někde jde
a jinde ne. Nebude za tím náhodou jen prostá
čirá radost ze sportování vhodně podpořená
správným vedením, vhodně podchyceným
zájmem a dobrou vnitřní atmosférou společné
jednoty? I tohle stojí za důkladný průzkum.

A teď z trochu jiného soudku, neboť od úvah
nad základními aspekty pohybu i sportu
jako takového zamíříme na pomyslný vrchol
ledovce. Momentálně je totiž v plném proudu
tenisový Wimbledon 2015, přičemž Prostějov
coby město má na londýnském grandslamu
suverénně nejpočetnější hráčské zastoupení.
V tomto případě jde o vyústění perfektně
nastaveného, precizně plněného a dlouhodobě fungujícího systému výchovy mladých
talentů v oddílu TK AGROFERT. Tam
vyrostla většina z těch patnácti bojovnic
a bojovníků, jež nyní tak fantasticky reprezentovali či ještě reprezentují Českou republiku na prestiží kypícím podniku obrovského
významu.
Zde už to víc než o radosti, nadšení
a příjemných pocitech je o každodenní tvrdé
práci přecházející v dřinu až řeholi. I Petra Kvitová, Tomáš Berdych, Lucie Šafářová
a spol. však na začátku svých super kariér též
byli malí, někdo je k tenisu musel přivést, podporovat vnitřní touhu zlepšovat se a rozfoukávat plamen sportovní vášně. Jen víc takových
klubů, které tohle opravdu dokonale umí!

„HORKO BYLO ÚDĚSNÉ,
ALE ORGANIZAČNĚ
VŠECHNO ŠLAPALO.“
Šéf série Malý Open neregistrovaných
tenistů Daniel Malý chválil pořadatele turnaje Chmela Cup 2015
KOMETA VEČERNÍKU

GABRIELA
MATOUŠKOVÁ

Bývalá fotbalistka FC Kostelec
na Hané a nyní hráčka Sparty Praha právě reprezentuje
p
j
Českou republiku
ku na
tové
hrách 28. Světové
letní univerziádyy
v Jižní Koreji. A
první zápas proti Irsku se prostějovské rodačce vydařil, k výhře 5:1 přispěla
řispěla
dvěma góly.
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Fotbal Extra - 3. díl

Po celkem jedné a půl desítce fotbalových víkendů proložených
několika hracími středami se podařilo v polovině června úspěšně
dohrát i jarní část všech soutěží mládeže i dospělých, od nejvyšších
lig až po IV. třídu. Hráči, trenéři, funkcionáři i diváci tak mají před sebou krátkou, ještě přibližně měsíční pauzu, než se kolotoč fotbalových střetnutí opět naplno rozjede a bude tu ročník 2015/2016.
A právě těchto několik týdnů pauzy využíváme k tomu, abychom
se za uplynulou sezonou ohlédli a v kostce zmapovali, co se na
regionálních pažitech událo.
Po úvodním sumáři za mužskými i mládežnickými soutěžemi
společně s konečnými tabulkami včetně zvýraznění postupujících
a sestupujících celků jsme minule zahájili podrobnější náhled
do jednotlivých soutěží. Začali jsme u nejvýše postaveného
oddílu oblasti – 1.SK Prostějov. Po zmapování cesty jeho „áčka“
Moravskoslezskou fotbalovou ligou a zápolení mládeže ve svých
skupinách nyní přichází díl věnovaný divizním Určicím. A sice
z pohledu jarního trenéra Petra Gottwalda, končícího předsedy
klubu Květoslava Petružely i několika hráčů, kteří tvořili základní
osu mužstva.
Následovat bude část věnovaná regionálnímu triu v krajském
přeboru, tedy převážně mančaftům, které nebudou moc rády
na sezonu 2014/2015 vzpomínat. Poté přijde v rychlém sledu
jedenáctka vyslanců v nižších krajských soutěžích, načež zabrousíme i do všech tří okresních soutěží mužů a neopomeneme ani
ohlédnutí za úspěšnými víkendy v podání kosteleckých a mostkovických fotbalistek. Pak už tu bude začátek srpna a všichni budou nedočkavě očekávat vypuknutí nových fotbalových bojů
o body.

KONEÈNÁ TABULKA
DIVIZE SK. „E“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
FK Mohelnice
MFK Vítkovice
FC TVD Slavičín
FC ELSEREMO Brumov
SK Hranice
TJ Lokomotiva Petrovice
FK Nový Jičín
MFK Havířov
TJ Jiskra Rýmařov
TJ Valašské Meziříčí
1.FC Viktorie Přerov

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

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

TABULKA PODZIM:

1. Vítkovice
16
2. Brumov
16
3. Petrovice
16
4. Slavičín
16
5. Hranice
16
6. Přerov
16
7. Mohelnice
16
8. Kozlovice
16
9. Havířov
16
10. Rýmařov
16
11. Valašské Meziříčí 16
12. Dolní Benešov 16
13. Nový Jičín
16
14. Lískovec
16
15. Určice
16
16. Velké Karlovice 16

11
10
10
8
7
7
7
7
5
6
6
5
4
4
3
1

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

4
3
4
4
3
4
5
7
4
8
9
9
8
9
11
9

11
8
10
10
9
9
10
9
7
7
7
7
6
5
5
3

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

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

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

5
4
4
10
6

P
7
9
8
11
7
12
9
10
11
15
12
14
17
17
14
18

S
53:25
62:34
53:39
58:41
58:41
37:41
47:43
51:52
53:45
44:51
41:51
56:60
43:53
37:68
29:49
32:61

B
59
57
54
51
47
46
45
42
41
39
38
38
31
31
28
24

+/(14)
(12)
(9)
(6)
(2)
(1)
(0)
(-3)
(-4)
(-6)
(-7)
(-7)
(-14)
(-14)
(-17)
(-21)

TABULKA JARO:

32:20
35:19
22:13
32:21
31:20
31:27
26:15
32:33
24:27
31:32
25:36
23:27
22:30
23:33
19:39
14:30

34
33
32
28
27
26
25
23
22
20
19
17
16
15
11
9

TABULKA DOMA:

1. Slavičín
15
2. Hranice
15
3. Rýmařov
15
4. Petrovice
15
5. Vítkovice
15
6. Mohelnice
15
7. Brumov
15
8. Valašské Meziříčí 15
9. Havířov
15
10. Lískovec
15
11. Nový Jičín
15
12. Dolní Benešov 15
13. Kozlovice
15
14. Přerov
15
15. Velké Karlovice 15
16. Určice
15

V
18
18
16
16
12
14
12
11
11
12
10
11
9
9
6
6

1. Mohelnice
14
2. Nový Jičín
14
3. Slavičín
14
4. Vítkovice
14
5. Rýmařov
14
6. Hranice
14
7. Valašské Meziříčí 14
8. Havířov
14
9. Velké Karlovice 14
10. Brumov
14
11. Lískovec
14
12. Kozlovice
14
13. Dolní Benešov 14
14. Petrovice
14
15. Určice
14
16. Přerov
14

11
8
8
7
5
5
6
6
5
6
5
4
4
4
3
3

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

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

27:10
25:13
21:18
30:14
22:13
27:21
19:15
27:25
15:19
23:22
14:35
24:27
20:26
15:28
13:22
10:24

34
29
26
23
21
20
20
20
19
18
16
15
14
14
13
12

20:11
26:20
22:19
23:19
17:25
24:36
22:31
19:31
26:27
18:28
16:32
17:29
13:28
16:39
14:29
13:44

29
27
22
21
18
17
17
17
16
15
11
10
9
9
8
7

TABULKA VENKU:

36:14
32:14
36:16
19:13
36:14
33:14
35:22
28:19
27:16
24:24
25:24
29:24
34:29
22:20
16:21
16:22

36
31
31
31
30
30
30
28
25
24
23
23
21
21
19
15

Poøadí
støelcù:
24 – Lokša ((Nový Jičín), 18 – Kovařík
(Vítkovice), 15 – Bartozel (Brumov),
Šupák (Rýmařov), 14 – Kazár (Přerov),
13 – Kaďorek (Kozlovice), Kříž (Slavičín), 12 – Labuda (Dolní Benešov),
Skoupý (Havířov), Kuba, Hapal (oba
Mohelnice), 11 – Výmola (Valašské
Meziříčí), 10 – Tomáš Los (Určice).

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
3 – Jakub Šolín (Kozlovice), 2 – Jiří
Majewski (Dolní Benešov), Jakub
Hottek (Havířov), 1 – mj. Dominik
Bokůvka, Michal Pavel, Ivo Zbožínek (všichni Určice).

VEÈERNÍK
V NOVÉM I SE
SPORTEM

1. Mohelnice
15
2. Vítkovice
15
3. Nový Jičín
15
4. Brumov
15
5. Slavičín
15
6. Havířov
15
7. Kozlovice
15
8. Přerov
15
9. Hranice
15
10. Petrovice
15
11. Valašské Meziříčí 15
12. Rýmařov
15
13. Velké Karlovice 15
14. Určice
15
15. Dolní Benešov 15
16. Lískovec
15

9
9
5
6
5
4
5
5
4
4
3
1
1
3
2
2

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

4
6
3
6
7
6
8
8
7
8
10
7
8
12
11
12

Domácí
návštìvy:
276 – Mohelnice, 268 – Kozlovice, 259 – Brumov, 215 – Havířov,
Slavičín, 166 – Přerov, 160 – Velké
Karlovice, 145 – Vítkovice, 139 –
Rýmařov, 129 – Dolní Benešov, 126
– Nový Jičín, 125 – Určice, Hranice, 123 – Petrovice, 116 – Valašské
Meziříčí, 93 – Lískovec.

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
20 – Tomáš Šupák (Rýmařov), 18
– Ladislav Strnad (Brumov), 15 – Ondřej Václavíček (Přerov), 14 – Marián
Kovařík (Vítkovice), David Hrabal
(Přerov), 13 – Ondřej Haas (Dolní
Benešov), 12 – David Rybařík (Nový
Jičín), 11 – Ondřej Školník (Slavičín),
Petr Škuta (Petrovice), Jakub Hottek
(Havířov), 10 – Martin Svozil (Určice), Martin Schlehr (Kozlovice), David Juřica (Brumov).

DIVIZNÍ LOUÈENÍ URÈIC aneb
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uplynulá sezona
2014/2015 v kostce

Texty: Jiří Možný a Marek Sonnevend. Foto: Jiří Možný

URČICKÁ FOTBALOVÁ POHÁDKA JE ZATÍM U KONCE „Moje představy to splnilo, byť třešnička v podobě záchrany nepřišla,“
Byly to nejprve až nečekaně radostné, posléze už zejména starostmi naplněné dva roky, během nichž mohli fotbalisté Sokola Určice reprezentovat celý prostějovský region v severomoravské divizní skupině. První sezonu se
díky famóznímu podzimu podařilo v poklidu dohrát na nesestupových pozicích, při druhém ročníku to už nevyšlo, když se prakticky po každém kole nacházeli Určičtí na sestupových pozicích či v jejich nejtěsnější blízkosti.
Před necelými dvěma lety to byla velká sláva, euforie po vítězství v krajském přeboru byla jasně patrná a projevila se i na enormně vysokých návštěvách při domácích divizních duelech. Nejen na parkovišti u fotbalového
hřiště, ale i v nejbližších ulicích bylo obtížné umístit svoje vozidlo a na jednotlivá střetnutí chodilo více fanoušků
než na prostějovské „eskáčko“, které zápolilo o body v ještě vyšší soutěži. Tak tomu bylo úvodní měsíce, poté
přízeň společně s horšícími se výkony i výsledky začala klesat. A to natolik, že v uplynulé sezoně činila průměrná
návštěva v Určicích jen stovku a pětadvacet diváků k tomu.
Přes odchod opor a sehrávání výrazně obměněného kolektivu prakticky každého půl roku, což po nevydařeném kalendářním roku 2014 vyvrcholilo nepovedeným jarem 2015, se však na uplynulé období může v klubu
vzpomínat pozitivně. Do obce s necelými čtrnácti sty obyvateli zajížděly autobusy s fotbalovými zástupci přímo
okresních měst. A třeba osmdesátitisícový Havířov, podle lidnatosti tedy více než padesátkrát větší sídlo, musel
v prvním roce skousnout dvě porážky. Nejprve na Hané vysoko 0:4, poté i doma 0:1. S nepořízenou odjížděly z
Určic i celky Otrokovic, Hranic, Nového Jičína, Dolního Benešova, poslední velké vítězství se pak datuje do poloviny dubna, kdy na chvostu tabulky se nacházející tým dokázal vyzrát na vedoucí Vítkovice. Ani tyto tři body
sice nakonec k záchraně nepomohly, i na nevydařeném ročníku se však dají najít světlé chvilky.
Každý pád dolů sice bolí a v případě Určic se to projeví výraznou obměnou kádru, kdy nezůstane téměř nikdo
z postupové sestavy ročníku 2012/2013. Krajský přebor však bude pro celý oddíl přínosnější soutěží. Odpadne
například výrazné cestování, byť do
Jeseníku je to stále jako na celovíkendový výlet, lze očekávat rovněž
snížení výdajů při tvorbě kádru.
A příjemnější to bude i pro tamější
vycházející z úspěšného
KOMENTÁØ mladíky
dorostu. Nejvyšší krajská soutěž pro
ně sice při přechodu mezi dospělé
bude znamenat velký skok, mají
však mnohem větší šanci uchytit se
ve svém kmenovém oddíle a hájit tak barvy stejného klubu bez nutnosti odcházet jinam. No a ruku v ruce se
zvýšením vlastních odchovanců v mužském „áčku“ může opět narůst identifikace diváků s týmem. Dalším plusovým bodem z určického pohledu je na startu letní přípravy odmítnutí restrukturalizace soutěže, tudíž sestup
pravděpodobně potká pouze poslední a předposlední celek, což je mnohem lepší vyhlídka, než kdyby měly padat
tři nebo čtyři.
Divizní boje a následný stav po odehrání posledního kola ovšem nebyl zajímavý jen z tohoto regionálního pohledu. I na Moravě totiž platilo, že se někteří účastníci dobrovolně vzdali své pozice. Díky tomuto kroku třetiligového Zábřehu na Moravě i Orlové mohly jít výš rovněž Vítkovice a Otrokovice, po nezájmu dalších celků z
krajských přeborů se ze stejného důvodu zachránily původně padající Velké Karlovice. Svou misi totiž už dříve
záchranou splnil Lískovec, jehož místo zaujal další tým z Moravskoslezského kraje. S problémy se tak potýká
mnohem více klubů a určické rozhodnutí vzdát se divize i v případě záchrany není zdaleka výjimečné.

Předseda Určic Květoslav Petružela:

„Hráli jsme s tím, co jsme měli...“
Z pozice předsedy oddílu vedl Určice do druhé divizní sezony Květoslav Petružela. Právě „A“-mužstvo mu příliš radosti neudělalo,
naopak jen slova chvály a uznání
pěl na dorostenecký výběr, který až do poslední chvíle usiloval
o prvenství v krajském přeboru.
Dařilo se rovněž žákům v okresním přeboru, kteří rovněž obsadili druhé místo, když nestačili
jen na prostějovskou Hanou.
Avlepšípoloviněsepodařiloskončit
i „béčku“ v nejvyšší okresní soutěži.
„Celý ročník v podání divizního celku lze hodnotit jedním způsobem
- nedostatek kvalitních hráčů! Hráli
jsme prostě s tím, co jsme měli. Zkusili jsme pak nového trenéra, že se
trochu změní styl hry, bylo ale vidět,
že většina mladých kluků se potře-

Nejvyšší
návštìvy:
1050 – Brumov-Slavičín, 570 – Kozlovice-Přerov, 545 – Slavičín-Brumov,
540 – Přerov-Kozlovice, 530 – Dolní
Benešov-Slavičín.

Karty v divizi E:
Brumov
Dolní Benešov
Havířov
Hranice
Kozlovice
Lískovec
Mohelnice
Nový Jičín
Petrovice
Přerov
Rýmařov
Slavičín
Určice
Valašské Meziříčí
Velké Karlovice
Vítkovice

71
78
66
46
70
51
40
72
51
88
71
69
61
39
58
78

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

bovala v divizi obouchat. K nim tam
byli ti zkušenější, bohužel to nešlo až
tak dohromady. Odehráli jsme krásné zápasy, ale netrefili jsme se ani do
prázdné brány, spoustu utkání jsme
takto promrhali, tak to je,“ ohlížel
se za třiceti divizními souboji, které
přinesly v součtu čtyřiadvacet bodů,
předseda určického fotbalového
klubu Květoslav Petružela.
Za určité situace mohl být kádr
kvalitnější, vyžadovalo by to však
výraznější investice. „Když chcete
hráče z vyšších soutěží, tak jde většinou o mladého kluka, který nemá
potřebné zkušenosti. Teoreticky
není problém zkvalitnit mančaft, ale
je to otázka financí. Mohli bychom
mít i hráče ze Sigmy či Holice, ale
finanční nároky za transfer a cesťovní náklady k tomu nejdou v našich
současných možnostech utáhnout.
Vidíte, jak dopadly další celky v okolí, ani v kraji nebyly schopny kádr
stmelit, i když ho podle jmen neměly špatný,“ poznamenal stále ještě
určický boss s tím, že když si k sobě
hráči až tak dobře nesednou, kádr se
pak hůře tmelí...
Osobně tak věří, že krajský přebor
bude hráčům chutnat více a obměněný kádr se s novou soutěží úspěšně popasuje. „Vrací se k nám Evžen
Kučera, stahujeme své kmenové
hráče a začínáme stavět na mladých
klucích. Kádr pak doplní dva až tři
zkušenější borci, které se snad panu
Kučerovi podaří přivést. Myslím si,
že Určice budou v příští sezoně velice silným týmem,“ odhaduje Květoslav Petružela. I díky posledním
mládežnickým úspěchům je totiž
přesvědčen, že se určický oddíl nemusí o svou budoucnost obávat.
„Okamžitě jsou schopni naskočit
dva tři dorostenci, pak tu máme starší kmenové hráče, jako jsou třeba
Miroslav Nejezchleb, Michal Skopa-

lík, Tomáš Los, Dominik Bokůvka,
a dále hráče, kteří dosud hostovali
jinde. Vhodná by byla i dohoda
s 'eskáčkem', které by si mělo uvědomit, že je potřeba posílat hráče
do našeho krajského přeboru. Prostě lepší hráči do krajského přeboru
a horší do I.A třídy,“ zmínil.
Samotnému trenérovi dorostenců
vysekl velkou pochvalu. „Dal dohromady fantastický kolektiv a je tam výborný kádr. Mohli dokonce vybojovat vítězství v celé skupině. Stejně tak
žáci nyní jdou do kraje a budou tam
dobří,“ těší se první muž určického
fotbalu. Naopak starosti mu dělalo
„B“-mužstvo. „Platí to tak všeobecně.
Když chcete hrát s dorostenci kraj
a teď vám v jednom termínu hraje
'áčko', 'béčko' i dorost, tak si není
jak pomoct... Jsou tam tedy hodně
odrostlejší hráči, kteří si ještě chtějí
zasportovat. Potřebujeme totiž ještě
nějaké dorostence a ty, co nedostávají
tolik příležitostí v 'áčku',“ vypíchl.
Krátce před koncem sezony oznámil
svůj záměr opustit vedoucí pozici
v určické kopané, na tom se nic do
dnešních dnů nezměnilo. „Ne, nerozmyslel jsem si to. Do valné hromady
se ale snažím ještě pomáhat, budeme
vylepšovat zázemí, ještě jim chci pomoci. Hledáme ale jiného předsedu,“
potvrdil Petružela s tím, že se mezi
soutěžními ročníky pracuje na vyladění šaten, výměně sítí a opravách
laviček, aby vše bylo do prvního ostrého utkání v ideálním stavu. Vedle
mládeže či skvělého trávníku dělala
Květoslavu Petruželovi radost i spolupráce s vedením Určic i dalších obcí.
„Děkujeme Obecnímu úřadu Určice
a všem okolním obecním úřadům,
které nám pomáhaly, dalším sponzorům, návštěvníkům i rodičům malých
fotbalistů. Přejeme si, aby opět chodili
do Určic na pěkný fotbal,“ sdělil loučící se předseda TJ Sokol Určice.

ohlížel se za určickým angažmá trenér PETR GOTTWALD
Po skončení podzimní části, v níž
se fotbalistům „A“-týmu Sokola
Určice podařilo získat pouze jedenáct bodů, se mužstva ujal
Petr Gottwald. Stále ještě aktivní
fotbalista, jenž v roli hráče mimo
jiné slavil postup s Lipovou do
Moravskoslezské fotbalové ligy
a před více než dvaceti lety pomohl české reprezentaci ke zlatu
na univerziádě, dokázal v jednu
chvíli vytáhnout Určice mimo
sestupové pásmo. V samém závěru se však více dařilo soupeřům
a také vedení klubu dalo dopředu
najevo, že míní pokračovat v krajském přeboru. Výsledkem tak byl
návrat zpět na šestnácté místo
a dvaačtyřicetiletý špílmachr musel v roli kouče skousnout první
sestup, zatímco v pozici hráče
oslavil při rakouském angažmá
třetí postup za posledních devět
let. Od nové sezóny bude „Goti“
pokračovat už jako trenér Smržic
(více na jiném místě vydání).
●● Splnil určický půlrok vaše očekávání?
„Představa byla, že se zachráníme, po
tom prahli všichni činovníci v Určicích.
I když samozřejmě se ze sedmdesáti procent uvažovalo, že se nakonec přihlásí jen
krajský přebor. O této alternativě jsem
věděl, ale byla to taková výzva podívat se
do divize, jací jsou tam hráči, jakou to má
úroveň, pracovat zase s jinými fotbalisty,
i když všechny jsem už znal. Moje představy to splnilo, byť třešnička v podobě
záchrany nepřišla.“
●● Koučoval jste už dorost 1.SK Prostějov a muže Kralic na Hané, byla divizní soutěž výrazně odlišná?
„Rozdíl oproti dorostenecké divizi i krajskému přeboru mužů stoprocentně byl.

Úroveň je daleko vyšší, bylo znát, že mančafty pracují s kvalitnějšími hráči. Některá
mužstva předváděla v divizi velkou kvalitu, hlavně v rychlosti, práci s míčem a větší
sehranosti.“
●● Vyžadovala tato skutečnost i jinou
přípravu od vás?
„Z devadesáti devíti procent byla v podstatě stejná, protože tréninkové metody,
které bych chtěl praktikovat, jsou totožné
a liší se jen kvalita hráčů, jestli jsou schopni
se to zavčas naučit. Herní činnosti jednotlivců byly rozdílné, určický mančaft byl
oproti Kralicím kvalitnější, ale mé metody
jsou skutečně stejné, pouze s kvalitnějšími
hráči mohu tyto věci rozvíjet daleko víc
a v menším časovém horizontu, nemusím to tolikrát opakovat.“
●● Je půlrok dostatečnou dobou na
předání svých poznatků?
„Pro naučení herního systému, který
chceme produkovat, a zapracování adekvátních hráčů ne. Vesměs moje představy
narážely na to, že někteří hráči nesplňovali
patřičnou kvalitu a buď by potřebovali větší
čas na svůj post, aby si zvykli, nebo chtělo
kádr doplnit hráči, kteří už na to mají, aby
se systém dále rozvíjel. Půlrok na to určitě
nestačil, mnohdy nemusí stačit ani rok...“
●●Chtěl byste se v roli trenéra do divize někdy později vrátit?
„Divize je velmi vysoká soutěž, má dobrou úroveň a tamějším mančaftům se vůbec nebráním. Kdyby v budoucnu přišla
nějaká nabídka, tak bych ji zvažoval.“
●●Zpátky k Určicím a kvalitě hráčského kádru. Jak byste se za svým působením ohlédl?
„Věděl jsem, že někteří na divizi mají
a mohu z nich vytáhnout i něco navíc.
Dále se tam pohybovali kluci, kteří nikdy
neměli s divizí nic společného a přišli jako
odchovanci 'eskáčka' z dorostenecké ligy,
když maximálně nakoukli do krajského
přeboru. Tito hráči jsou ještě na sinusoidě,
kdy jednou zahrají, pak se jim to zase třeba
dvakrát nepovede a člověk je musí více

motivovat, nabádat, více s nimi mluvit
a ukazovat jim vše. Věděl jsem o tom, ale
věřil jsem, že můžeme být rovnocenní týmům z konce tabulky. Na špičku divize už
byla síla našeho kádru hodně slabá. Sehrát
vyrovnanou partii jsme s nimi mohli, ale
porážet někoho pravidelně, to asi ne.“
●●Podařilo se vám ale zvítězit na půdě
tehdy vedoucích Vítkovic...
„To je to co říkám... Naší výhodou bylo, že
jsme Vítkovice chytli v útlumu. Dlouho
suverénně vedly tabulku, ale jarní část se
jim moc nepovedla. Nevím, co se u nich
stalo, jestli se kádr tolik obměnil a odešel
jim někdo rozdílový. Narazili jsme na ně,
když prohrávaly a moc bodů nezískávaly,
trápily se s týmy z nižších pater tabulky.
To nám přišlo vhod a sehráli jsme tam
jedno z nejlepších utkání, takže naše vítězství bylo zasloužené.“
●● Která další střetnutí vám udělala
radost?
„Třeba triumf ve Velkých Karlovicích, které
jsme přehrávali, proti nám nic nepředvedly.
Dále bych zmínil vítězství nad Lískovcem,
byť bylo takové utrápené. Pozornost zaslouží spousta domácích remíz, kdy jsme
sahali po výhře, ale bohužel neproduktivita se u nás projevovala celé jaro. Spousta
výkonů byla pěkných, útočných, mělo to
všechno, ale ta třešinka scházela a ve finální
fázi jsme to nezvládli, takže jsme byli odsouzeni k poslednímu místu a sestupu.“
●●Mohla hrát na výkonech roli i nejistota, jestli se bude divize přihlašovat,
nebo ne?

“

„Myslím si, že hlavní roli hrálo skutečnost,
že většina hráčů už po podzimu nechtěla
v Určicích dále fungovat! Chtěli odejít
a měli zaječí úmysly už před rokem, když
celý ročník začínal. Klub se dostal do finanční tísně, kdy nemohl současným klukům přislíbit větší prémie, bonusy navíc
a motivovat je po této stránce. Ustrnulo
to a myslím si, že to sehrálo největší roli.
Hráčům scházela větší motivace a chuť
po tom, aby se nespadlo, protože všichni
věděli už od zimy, že se kalkuluje s tím, že
by se to stejně přihlásilo jen do krajského
přeboru. To si myslím, že v nich celé jaro
přetrvávalo...“
●● Jak se tedy s hráči za takové situace
pracovalo?
„Do hlav samozřejmě nikomu nevidím,
ale po této stránce si myslím, že jsme vše
zvládli tak, jak se slušelo. Od všech jsem
měl přislíbené, že divizi chtějí zachránit, že ještě nikdy nespadli a porvou se
o úspěch. K celému jaru nemám až na pár
výjimek připomínky, že by zápas odflákli
a vykašlali se na to. Odmakali, odjezdili
vše, ale skutečně nevidím, co se jim v hlavách promítalo...“
●● Bitvu o nesestupovou pozici nakonec vyhrál Lískovec. Co říkáte na to, že
soutěž nakonec nepřihlásil?
„Věděli jsme to už od začátku. Proslýchalo
se, že to chtějí zachránit a potom nepřihlásit, aby mohl postoupit mančaft druhý
v pořadí v Moravskoslezském kraji. Měli
takovou dohodu, a proto i taková podivná
vítězství... Jak to bylo, to už se nikdy ne-

Hráčům scházela větší motivace
a chuť po tom, aby se nespadlo!
Do hlav hráčů nevidím, ale už
od zimy všichni věděli, že by se tým
stejně přihlásil jen do krajského přeboru.

dozvíme, a nechtěl bych nic naznačovat.
Možná to jako farma posílili o více hráčů
z Frýdku-Místku, možná přišla nějaká finanční motivace, aby to zachránili. Proslýchalo se, že to nakonec takto dopadne, vše
tedy vyústilo v pravdu...“ (pokrčí rameny)
●● Může se na regionu projevit tolik
sestupů z divize a krajského přeboru
najednou?
„Já si myslím, že je velice dobře, že se tak
stalo... Tyto mančafty mají ekonomické problémy a také jim nefunguje chod
v klubu. Vše se odvíjí od předsedy a všech
činovníků i podpory obce a v těchto oddílech došlo na to, že některé názory se křížily, všichni nešli za tím stejným... Tak to
dopadlo v Určicích, Klenovicích, Konice
to již zachraňovala delší dobu a ty problémy tam byly taky. V první řadě je potřeba
se tedy opětovně nastartovat. Funkcionáři dělají fotbal vesměs zadarmo pro lásku
a někteří už jsou starší i trochu unavení.
Je potřeba tyto řady oživit, dodat mladou
krev, aby se vše nastartovalo odshora. Dalším argumentem je ekonomická situace.
Ne každý mančaft má své odchovance,
své vlastní kmenové hráče, kteří by hráli
vyšší soutěž. Jdou pak hostovat jinam,
a místo nich se přivedou jiní plejeři, kteří
mají adekvátní kvalitu. To samo o sobě
stojí hodně peněz a ty finance jsou poté
smrtelné.“
●● Sledoval jste, jak se daří Kralicím
po vašem odchodu?
„Sledoval, a s taťkou také vše konzultoval
a myslím si, že tam zavládla spokojenost.
Udělaly se patřičné body, Kralice chtěly
být do desátého místa a zůstaly tam. Také
se tam mění předseda klubu, Vašek Répal odstoupil, a co se tam stane dál, to se
teprve uvidí. My jsme na podzim udělali
jednadvacet bodů, oni na jaře sedmnáct.
Kralice měly sice o čtyři zápasy méně,
přál jsem jim ale, aby neustrnuly, protože
občas změny trenéra a systému vedou
k poklesu, když někteří hráči neví, jak mají
hrát. Ale tam si to sedlo. Otec tam půso-

TOMÁŠ „Poslední sezóna nám nevyšla a teď jdu do Lutína,
LOS: ale na deset let za Určice budu vzpomínat jen v nejlepším“
Vytáhlý útočník Tomáš Los prožil s fotbalisty TJ Sokol Určice celý jejich vzestup s mnohaletým zářením v krajském
přeboru, jež korunoval slavný postup
do divize před dvěma roky. V uplynulé
sezóně však ani současná velká opora
mužstva nedokázala zabránit pádu na
spodní příčky čtvrté nejvyšší soutěže
ČR. Po sestupu zpět do KP třicetiletý
forvard Večerníku potvrdil, že se vrací
do rodného Lutína. „To však nic nemění na tom, že na svých deset let v Určicích budu vzpomínat jen v nejlepším
a Sokolu přát další úspěchy,“ zdůraznil
v rámci exkluzivního interview loučící
se borec.
S jakými představami jste vstupovali do ročníku 2014-2015?
„Říkali jsme si, že tahle sezóna musí být
diametrálně odlišná od minulé, jejíž druhá polovina nám vůbec nevyšla. Bohužel jsme nechytili začátek, od úvodních
kol ztráceli spoustu bodů doma a skoro
žádné nevozili z venku. Častými porážkami jsme se postupně dostali do krize,
ze které se složitě hledala cesta ven. A na
podzim se nám to už nepovedlo. Celý
kalendářní rok 2014 v součtu s jarem
předchozího ročníku tak vyzněl hodně
špatně...“ (pokrčí rameny)

Věřit ve zlepšení jste ale nepřestali, že?
„Rozhodně jsme věřili a především
strašně chtěli zlepšit výkony i výsledky
tak, abychom se během druhé půlky
sezóny dostali ze sestupových pozic.
A vypadalo to slibně, neboť se nám výborně povedla zimní příprava i následný
vstup do jara s prvním vítězstvím. Bohužel tahle naděje rychle vyprchala, znovu
se přestalo dařit a místo vzestupu přišla
další série porážek. Sice jsme se přesto
chvílemi dostávali na čtrnácté místo znamenající záchranu, jenže nevydařený závěr nakonec potvrdil, že jsme druhý rok
v divizi prostě nezvládli.“
V čem podle vás spočívaly hlavní
důvody?
„Herně jsme na tom podle mého názoru
nebyli v jarní části nijak špatně, naše výkony šly oproti fotbalově špatnému podzimu
dost nahoru. Díky tomu jsme dokázali svádět vyrovnané partie i s mančafty z horních
příček tabulky. Bohužel jsme však dopláceli
na dva největší nedostatky: zahazování vyložených šancí a vlastní hrubé chyby. Často
jsme třeba vedli a mohli přidat další góly,
ale neproměnili své příležitosti, načež přišla
hrubka, kterou soupeř okamžitě potrestal
vyrovnáním. A pak jsme se už většinou
vezli dál dolů k prohře.“

Lze i na sestupové sezóně najít
něco pozitivního?
„Určitě ano. Třeba fakt, že jsme letos měli v
týmu řadu mladých kluků, kteří sbírali pro
ně cenné zkušenosti. A to je pro budoucnost určického fotbalu rozhodně dobře.
Právě tito mladíci dávají hráčskému kádru
slušnou perspektivu v nejbližších letech.
Jako pozitivní můžu zmínit rovněž to, že
bez ohledu na horší výsledky měly tréninkyy neustále vysokou úroveň.“
Ovlivnily vás nějak spekulace
(nakonec potvrzené), že Určice
půjdou do krajského přeboru, ať skončí
v divizi jakkoliv?
„Tohle jsme se snažili vůbec nevnímat,
i když se k nám takové informace samozřejmě dostaly a věděli jsme, že ekonomická situace asi není úplně růžová. My hráči
jsme se každopádně soustředili maximálně jen na fotbal. Na to, co jsme sami mohli
na hřišti ovlivnit. Jasným cílem byla záchrana, byť by potom Určice z jiných důvodů
stejně šly dolů. Bohužel jsme ani touto
sportovní cestou neuspěli a sestoupili tak
jako tak, což nás pochopitelně všechny
moc mrzí. Nechtěli jsme své působení v divizi zakončit na posledním místě tabulky,
leč stalo se. A to je škoda.“
Myslíte, že TJ Sokol může po
pádu do krajského přeboru na-

vázat na svá dřívější úspěšná léta v této
soutěži?
„Já doufám, že ano, ale momentálně těžko
říct. Podle mých informací chce vedení
klubu dát ještě mnohem větší prostor mladým klukům a zabudovávat je do mužstva,
naopak několik starších hráčů včetně mě
by mělo jít pryč. Tyhle změny jsou zatím
ještě v jednání, ale momentálně to vypadá,
že k nim opravdu dojde.“
Vy tedy počítáte se svým odchodem z Určic?
„V podstatě jo. Už během jara jsem sám
začal přemýšlet nad tím, že je možná čas na
změnu, a postupně k tomu všechno směřuje. Teď je nejpravděpodobnější varianta,
že se fotbalově i pracovně vrátím do Lutína
za klukama, s nimiž jsem na hřišti vyrůstal.
Zdejší tým postoupil do I.A třídy a já věřím, že tohle bude z mé strany dobrý krok.“
Na co budete ze svého dlouhého působení v Určicích nejradši
vzpomínat?
„Úplně na všechno za těch deset krásných
let tady. Do Určic jsem přišel, když postupovaly do kraje, a tam se nám dařilo většinu času předvádět kvalitní útočný fotbal, se
kterým jsme se pohybovali v horních patrech tabulky. Dařilo se nám přitom hlavně
doma, i papírově silnější soupeři se často
do Určic báli, aby tam nedostali nějaký de-

bakl
Myysl
slílím
ím že
ím,ž
že jsme
žej
jsm
smee fanouškům
fanouš
fano
fa
ušk
škůmvětšino
bakl. Myslím,
většinou
nabízeli hezkou podívanou a vrcholem byl
samozřejmě postup do divize včetně skvělého prvního půlroku v této soutěži, kdy
jsme díky euforii pokračovali na vítězné
vlně. Že to následně nedopadlo dobře už
je jiná věc. Já každopádně budu na Určice
vzpomínat jen v tom nejlepším. Deset
roků zde bylo fakt nádherných, zahrál
jsem si tady s mnoha výbornými fotbalisty
a společně s členy realizačního týmu
i s lidmi z vedení oddílu jsme dokázali pro
tak malou vesničku vybojovat velké úspěchy. Řekl bych, že co místní fotbal dokázal,
zaslouží naprosté absolutorium. A já budu
Určicím z celého srdce přát, ať se jim co nejlépe daří i nadále.“

děl spoustu
bil ještě za mě, kluky znal, viděl
ovat s hráči,
zápasů, mohl to sladit a reagovat
kteří tam zůstali. Plus došlo k doplnění,
které se ale podle mě příliš nepovedlo
menovat, ale
a nebylo adekvátní. Nechci jmenovat,
odehráli si to ti hráči, co tam působili již
ro.“
na podzim. Táhli to pak celé jaro.
●● Nejsou soutěže z vašeho
o pohledu
čtu odhlái vzhledem k vysokému počtu
é?
šek trochu předimenzované?
„To vše je finanční otázka. Kluby
ose dlouhodobě potácejí v problémech, řeší, jestli na sezó-nu budou mít, nebo ne, ke
konci soutěžního ročníku
jim mnohdy docházejí
peníze a neví, jestli budou schopny pokračovat... A rozpočet vyšší součafty si
těže bývá tak vysoký, že mančafty
to musí zvážit a propočítat, proto
pak mnohdy nepostupují. Můj názor je takový, aby nebyla ani druhá
dý hráč
liga profesionální, aby si každý
zvolil, jestli má zaměstnání a koníček
fotbal. Chtělo by udělat z této soutěže
třeba poloprofesionální, nebo amatérskou. A mít profesionální šestnáctku
v první lize, nebo ji rozšířit na dvacet
a druhou ligu složit z těch, kdo by tam
chtěli hrát. Když jsem se dočetl, že Do-

mažlice by musely svůj rozpočet navýšit ze šesti na šestnáct milionů a udělat
ještě různé úpravy stadionu, tak kde
na to brát, pokud nemáte generálního
sponzora?“

TJ Sokol Urèice – hráèské statistiky 2014/2015
èíslo/hráè

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

brankáøi
Miroslav NEJEZCHLEB

22

1968

4

0

0

Milan PITÁK

9

732

1

1

0

Lukáš FRYS
Marek HLOCH
David JAVOŘÍK
Adam JOSIF
Lukáš KOLÁČEK
Přemysl MLČOCH
Michal SKOPALÍK
Jan WALTER
Jaroslav VINKLÁREK
Ivo ZBOŽÍNEK

obránci
1
1
10
855
14
1243
1
24
12
1080
1
8
23
1934
9
577
1
18
28
2457

0
0
0
0
0
0
5
1
0
1

0
4
3
0
4
0
4
4
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Lukáš ZELINA

17

0

0

0

Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
Vít KOPEČNÝ
Tomáš NOVÁK
David PEKAŘ
Martin SVOZIL
Radim VANĚK
Roman VASILJEV
Tomáš ZAPLETAL

záložníci
28
2071
16
1416
13
949
13
855
11
712
28
2395
16
1162
7
342
25
1319

0
0
2
1
0
5
0
1
1

3
2
0
3
2
10
3
0
4

1
0
0
0
0
0
0
0
0

Patrik GÁBOR
Petr HALOUZKA
Petr HALUZA
Tomáš LOS
Lubomír MACHYNEK
Michal PAVEL
Michal TRAJER

útoèníci
1
28
10
475
15
837
28
2387
29
2224
7
102
8
520

0
0
1
10
2
0
2

0
0
2
4
4
0
1

0
0
0
0
0
1
0

Patrik ZAPLETAL

3

0

1

0

801

106

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenéři: 1. až 9. kolo Evžen KUČERA
10. až 16. kolo: Ivo ZBOŽÍNEK a Michal SKOPALÍK
17. až 30. kolo: Petr GOTTWALD
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut, vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet
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rozhovor Večerníku

PAVEL NAVRÁTIL: „VŠECHNO SE SNAŽÍM DĚLAT NAPLNO“
Lékař prostějovských volejbalistek také fotografuje a věnuje se hudbě

●● Co pro vás znamená skutečnost, že jste se jako jeden z mála
aktivně podílel na celé nové éře
prostějovského volejbalu?
„Určitě je to pro mě čest a samozřejmě mám radost, že jsem u toho
byl od úplného začátku a vydržel
až doteď. Tenkrát v roce 2007 jsem
byl předsedou Okresního volejbalového svazu a ještě hrával Hanáckou
ligu smíšených družstev, když mě
Peter Goga oslovil s tím, jestli bych
nově se rodícímu ženskému týmu
VK mohl dělat lékaře. Ještě dost starší je však moje vzpomínka na to, jak
jsme se pár let předtím bavili s Evou
Celbovou a Soňou Dosoudilovou
během prostějovského turnaje v beachi na téma, že je škoda nemít tady
opravdu kvalitní šestkový volejbal.
Obě holky jsem mimochodem za
mlada měl v péči coby lékař v české reprezentaci kadetek i juniorek
a poté, co se podařilo v Prostějově
rozjet špičkový tým žen, objevily
se časem v našem hráčském kádru.
Takže jsem je aspoň zčásti provázel
celými jejich kariérami. (úsměv) Pro
mě osobně se vznikem VK, jeho
vstupem do extraligy a mým zapojením do tohoto projektu se podstatně změnil pohled na volejbal. Musel
jsem si postupně zvykat na obecnou
změnu charakteru vrcholového
sportu ze státní na profesionálně
manažerskou záležitost. Naplno se
prosadily tyto schopnosti marketingové agentury TK PLUS v čele s Miroslavem Černoškem, díky čemuž
je na tom prostějovský volejbal tak
skvěle.“
●● Na co z dosavadní existence VK
Prostějov nejraději vzpomínáte?
„Každý zápas, turnaj, akce nebo období jsou neopakovatelné, takže se
něco konkrétního těžko vybírá. Ale
jak se říká, všechno je poprvé jen
jednou, tudíž nejkrásnější vzpomínky asi mám na úplné začátky. Když
jsme cestovali na první přípravný
turnaj do San Rema bez jakýchkoliv
zkušeností a s menším počtem hráček, neboť tým ještě nebyl kompletní, zato osobně nechybělo vedení
klubu. Já jsem tenkrát byl nejen lékař
družstva, ale i masér, trenérka Táňa

Krempaská mě kontrolovala a masíroval jsem v bílém oblečení na posteli. Pro celý oddíl šlo o premiérové
setkání s mezinárodním volejbalem
na nejvyšší úrovni, něco podobného
pak následovalo o rok později při
úvodním střetnutí Champions League v Murcii. Do Španělska se tehdy
cestovalo leteckým speciálem společně s fanoušky, otočením vývoje
utkání se povedlo slavně zvítězit 3:2
a celkově to byl úžasný zážitek se
vším všudy. Hodně rád vzpomínám
na fantastický obrat duelu v Bielsko-Biale v bouřlivé divácké atmosféře
znamenající historicky první postup
ze základní skupiny do play off evropské Ligy mistryň či na pozdější
ohromně cennou výhru 3:2 v Cannes, kde jsem si popovídal s nejlepším reprezentačním kanonýrem
české fotbalové historie Honzou
Kollerem. A takových okamžiků by
se dalo najít mnohem víc. Většinou
jsou ty nej momenty spojené s nečekanými výsledkovými úspěchy, které odstartují
spontánní euforii.
Jako byla uplynulá
sezóna a senzační
postup ze skupiny
smrti na úkor Rabity Baku, když se
povedlo zdolat i Dynamo Kazaň a Chemik
Police.“

●● Byl zatím poslední ročník
2014-2015 nejlepší v historii prostějovského volejbalu?
„Podle mě byla srovnatelně výborná
i sezóna, kdy se podařilo vyhrát Středoevropskou ligu. Tenkrát jsme museli podstatně víc cestovat a odehrát
o poznání větší počet těžkých zápasů,
přitom holky vedle zmíněné Středoevropské ligy ovládly i českou extraligu a pohár, navíc dokázaly postoupit
rovněž do play off Champions League. Letos jsme národními soutěžemi
prošli dost hladce, ovšem je pravda, že
tím náročnější bylo zvládat extrémně
těžké bitvy Ligy mistryň proti samým
špičkovým soupeřům. Toho si na
současném kolektivu moc vážím, jak
uměl mezi rozdílnými úrovněmi jednotlivých střetnutí přepínat.“
●● Můžete být trochu konkrétnější...
„Rozhodující zásluhu na tom určitě
má hlavní trenér Mirek Čada, který
umí holky správně vést i motivovat
a těží ze schopnosti vytvořit okolo
sebe dobře fungující skupinu lidí,
opravdových odborníků na svou práci. Počínaje asistentem kouče Lubošem Petrášem přes kondiční trenérku
Míšu Jelínkovou - dříve Tomáše Malého - a maséra Honzu Müllera i fyzioterapeuta Davida Lisického až po
statistika Lukáše Mičeka. Úlohy sportovního ředitele Petera Gogy směrem
nahoru k vedení a kapitánky Solange
Soares směrem dolů k holkám přitom rovněž nejsou jistě zanedbatelné.
V realizačním týmu má každý své
úkoly, které skvěle plní, a navíc mezi
námi panují velice dobré vztahy, dohromady tvoříme
soudržnou partu.
I díky tomu se

fektně zastřešuje oddílové vedení
v čele s Petrem Chytilem. Je logické,
že když si všichni dokážou navzájem
vyhovět, tak to otevírá cestu ke každoroční úspěšnosti jak při plnění role
českého favorita, tak při prosazování
se na mezinárodní scéně.“
●● Můžete podrobněji přiblížit
svou práci v realizačním týmu?
„Když to řeknu trochu s nadsázkou,
všichni z našeho kolektivu včetně
mě máme největší radost, když mám
coby lékař práce málo. Logicky to
totiž znamená, že jsou holky zdravé.
A po téhle stránce musím hodně vyzdvihnout i ocenit naše kondičáky
Míšu Jelínkovou, ještě před ní Tomáše Malého. S trenérem Čadou maximálně dbají na kompenzační cvičení
předcházející u každé volejbalistky
individuálně různým zraněním, čímž
mě jako doktorovi výrazně pomáhají.
Můžu říct, že za několik posledních
let šel počet zdravotních problémů
charakteru zranění z přetížení, nemocí znemožňujících nastoupit do
zápasu a podobně prudce dolů. Péči
o vlastní tělo vždycky přirovnávám
k tomu, jak se kdo stará o své auto:
jestli se poctivě věnuje údržbě, tak
mu vydrží mnohem déle než v opačném případě. Pokud se však přesto
něco stane - většinou kvůli nešťastné

osobní kontakty nejen moje, pomoc
s doporučením někdy poskytnou
i pan Černošek, Petr Chytil nebo Mirek Čada. Celkově je pro mne samotného důležité být nenápadný, spolehlivý a na místě, kde je zrovna potřeba.
A vypomoct někdy i za jiného člena
realizačního kolektivu v rámci svých
znalostí, či poslat na webové stránky
klubu pár fotografií.“
●● Kromě lékařské profese a volejbalu se dost věnujete právě i fotografování a hudbě, často máte dokonce
výstavy či veřejná vystoupení. Jak to
jde všechno dohromady?
„U mě to funguje tak, že když něco dělám, zpravidla mě to přivede k něčemu
dalšímu. Například volejbal jsem začal
hrát tak, že se jeden kamarád zranil, já
za něho zaskočil a během pár týdnů
nastoupil do dorostenecké ligy. Tenkrát byla jiná doba, hráli jsme venku
na plácku a výkonnost nedosahovala
takové úrovně jako dnes, navíc tehdejší mládež byla hodně přizpůsobivá.
(úsměv) Volejbal se mi pak dařilo bez
problémů kombinovat se studiem,
při působení v krajském přeboru jsem
výborně odmaturoval a potom pokračoval na medicíně, při studiu jsem
se přes druhou a první ligu dostal až
na extraligovou soupisku Olomouce.
Práce doktora i setrvání u volejbalu na
trenérském, později funkcionářském

postu mi následně umožnily opakovaně cestovat do zahraničí, což v dřívější
době nebyla žádná častá samozřejmost. A jakmile se člověk dostal do
ciziny, podpořilo to jazykové znalosti
i fotografování. To mi vydrželo až do
současnosti a pokud mé snímky občas někde vystaví, mám samozřejmě
radost. Co se týče hudby, už jako dítě
jsem hrál tři nebo čtyři roky na klavír
a stejně dlouho na housle, poté jsem
sám zkoušel akordeon i foukací harmoniku a samozřejmě zpívat. Jsem
spíš takový šumař toho typu, že co slyším, to zahraju. Každopádně jsem se
časem dostal do místních hudebních
skupin, když někde zahrajeme, lidi
naše snažení dokážou ocenit. Nebo
i odpustit, když na ty housle nezahraju úplně všechno přesně tak, jak by to
mělo být. (usmívá se). Vždycky mě ale
bavilo taky zpívat, působil jsem za ty
roky v různých seskupeních. Každopádně platí, že všechno co dělám, se
snažím dělat naplno a dostat se mezi
těch pomyslných sto nejlepších. To je
takové moje motto. Stejně jako pořád
zůstávat co nejvíc aktivní, k čemuž mi
pomáhá každodenní kontakt s mladými nejen přes volejbal, vždyť mám
šest vnoučat ve věkovém rozmezí od
jednoho roku do sedmnácti let. Ani
mi tak nepřijde, že už jsem půl roku
pracující důchodce. Jedu dál!“

„Hodně rád vzpomínám na cenn
ou výhru
v Cannes, kde jsem si osobně po
povídal
s nejlepším reprezentačním kano
nýrem
české fotbalové historie Honzou
Kollerem“
náhodě - tak musím být okamžitě
připraven poskytnout první pomoc
a pak co nejrychleji zajistit přesun do
nemocnice.“
●● Jak to přesně probíhá?
„Výhodou je, že prostějovská nemocnice je velice blízko hale Sportcentra
DDM, tudíž sanitkou nebo i vlastním autem je tam zraněná hráčka
během několika minut. Při ošetření
taky těžím ze své minulosti aktivního volejbalisty, který zná specifika
sportu, úrazů při něm a podobně.
Samozřejmě se hodí i fakt, že osobně znám řadu kolegů pracujících
v prostějovské nemocnici na mnoha
tamních odděleních, včetně zubního nebo psychiatrického. (směje se)
Většinu jsme jich během těch let už
využili a pochopitelně je rozdíl, když
zraněný člověk přijde do špitálu a ví,
kam přesně a za kým jít. Pokud je
tam osobní známost, ochota lékařů
logicky roste, to asi máme všichni vyzkoušené. Při objednávání děvčat na
rozličná vyšetření se rovněž využívají

VK Prostějov dlouhodobě tak daří, byť největší zásluhu pochopitelně
mají samotné hráčky
a všechno per-

vizitka

PAVEL NAVRÁTIL
✓ narodil se 12. ledna 1952 v Olomouci
✓ je ženatý, má tři děti a šest vnoučat
✓ vystudoval Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově,
poté Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a kromě titulu MUDr. posléze získal díky úspěšné aspirantuře v Brně
i titul CSc.
✓ pracoval většinu svého života v Nemocnici Prostějov jako lékař interního oddělení, stal se prvním primářem gastroenterologického oddělení
a na pět let dokonce i ředitelem celé nemocnice, v současnosti působí na
gastroenterologické ambulanci Železniční polikliniky Olomouc
✓ od vzniku VK Prostějov v roce 2007 dělá lékaře ženskému družstvu
tohoto volejbalového oddílu, předtím tutéž funkci zastával například
ureprezentaceČRjuniorekakadetekneboufotbalistůSKLeRKProstějov
i SK Sigma Olomouc.
✓ volejbalu se od mládí věnoval jako hráč (absolvoval i jednu sezónu v extralize), poté coby trenér (nejvýš 1. liga žen), rozhodčí (maximálně 2. liga
a na čáře mezinárodní zápasy) a funkcionář (předseda Okresního volejbalového svazu 1981 až 2013, předseda Krajského volejbalového svazu
2003 až 2009, člen výboru Českého volejbalového svazu 2005 až 2009)
✓ zajímavost: je nositelem Zlaté plakety dr. Janského a Zlatého kříže
3. stupně za bezplatné dárcovství krve, v roce 2014 obdržel Cenu města Prostějov

redakce se rozšířila
adresa zůstává stejná

od 2. července najdete provoz a pobočku
obchodního oddělení v nových prostorách
15070310667

PROSTĚJOV Jen čtyři osoby
jsou součástí volejbalového
projektu VK Prostějov od jeho
počátku před více než osmi lety
Marek
až dosud. Předseda správní rady
Petr Chytil, sportovní manažer
SONNEVEND
Peter Goga, hráčská kapitánka
Solange Soares a lékař týmu Pavel Navrátil. Ze zmíněného kvarteta
veřejností určitě nejméně sledovaný, ovšem nikoliv nejméně zajímavý člověk. Kromě své doktorské profese se totiž aktivně věnuje rovněž fotografování a hudbě, navíc má velmi poutavé zážitky
i originální pohled na život. Něco z toho všeho se Večerník snažil
přenést do následujícího exkluzivního rozhovoru...

v rámci exkluzivního
interview pro Večerník
ečerník
se ptal

redakční část a výroba své místo nemění
obě pobočky Večerníku najdete i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10
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volejbal, malá kopaná
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LOS
LIGY
MISTRYŇ:
DVA
STAŘÍ
ZNÁMÍ
A
JEDEN
NOVÁČEK!
Agelky čeká obhajující gigant Eczacibasi Istanbul, další favorit Chemik Police a mbiciózní nováček z Itálie Casalmaggiore
VÍDEŇ, PROSTĚJOV Z hlediska volejbalistek VK AGEL
dopadlo slavnostní losování
pro Večerník
CEV DenizBank Champions
Marek
League Women 2015/2016, jež
SONNEVEND
proběhlo minulý čtvrtek večer
ve Vídni, vlastně podle očekávání. Stejně jako ve všech předchozích sedmi letech se totiž i při své osmé účasti v nejvyšším
klubovém poháru Evropy dostaly do nesmírně těžké základní
skupiny, ze které povede cesta dál jen velmi obtížně...

do play off. Tentokrát je vzhledem
k vyššímu počtu zúčastněných družstev postupový klíč ještě tvrdší, nicméně půjdeme do boje s otevřeným
hledím a zkusíme navázat na minulou
sezónu. Rádi bychom znovu předváděli špičkové výkony a díky nim dosáhli na další příznivé výsledky, jakkoliv to bude složité,“ přeje si Čada.
Při pohledu na složení ostatních grup
se musely zježit všechny chlupy na
těle zástupcům nováčka ze Stuttgartu, který se dostal do společnosti

původní
zpravodajství

Nejvyšší vedení Evropské volejbalové
federace společně se zástupci elitních
oddílů starého kontinentu se sjelo do
nádherného a historicky významného
paláce Hofburg, v jehož působivých
prostorách se Liga mistrů i mistryň
losovala v rámci honosného večera
s oficiálním názvem 2015 European
Volleyball Gala. Prostějov v rakouské
metropoli tradičně zastupoval sportovní manažer „vékáčka“ Peter Goga, jenž
přihlížel zařazení Hanaček do grupy C
k Eczacibasi Istanbul, Chemiku Police
a Pomi Casalmaggiore. „Nic moc,“ zněla Gogova první reakce na fakt, že ženy
VK narazí na dva stejné giganty jako
v minulé sezóně a navíc na nesmírně
ambiciózního nováčka soutěže. Protivníky pak více přiblížil hlavní trenér
Agelek.

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Další posily
na obzoru
Prostějov (son) - Před týdnem přišla
vynikající zpráva, že se mezi Agelky
vrací mezinárodně špičková blokařka
z Nizozemska Quinta Steenbergen.
Co však další posily do hráčského
kádru prostějovských volejbalistek?
Už se rýsují? V jednom případě
ano, v dalších dvou zatím ne. Jak
známo, „vékáčko“ potřebuje do svého
ženského družstva pro příští sezónu
2015/2016 ještě druhou nahrávačku,
třetí blokařku a jednu hodně kvalitní
smečařku. „V případě nové hráčky na
blokařský post jsou jednání už docela
daleko a brzy by mohla být podepsána smlouva. Ohledně dvou dalších
posil jsme dosud tolik nepokročili, ale
ještě máme čas. V ideálním případě
bychom chtěli mít všechny členky
týmu bez reprezentačních povinností
k dispozici na začátku přípravy třetího
srpna, což je pořád celý jeden měsíc,“
řekl Večerníku hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada. Připomeňme, že na
soupisce jeho kolektivu momentálně
figurují nahrávačka Kathleen Weiss,
blokařky Quinta Steenbergen a Sonja
Borovinšek, smečařky Tatsiana
Markevich a Barbora Gambová, univerzálky Liannes Simon a Solange
Soares i libero Julie Kovářová.

Ètyøi kadetky v repre
Prostějov (son) - Po letošní
letošním
ím vrcholu v podobě Mistrovství Evropy
v Bulharsku na
napřelomu
přelomu
p
března a dubna měly volejbalové kadetky České
republiky nějakou dobu zasloužené
volno. Od konce května se však jejich
příprava v podobě občasných tréninkových kempů rozjela nanovo.
Od 28. do 31. 5. se národní reprezenp
tace U17 sešla v Ústí nad Orlicí,
v termínu 11. až 14. června pobyla
v Mikulově, od 25. do 28. června zamakala v Brandýse nad Labem a během
uplynulého týdne tamtéž sehrála
hned tři přátelské zápasy s mocnou
Brazílií. V průběhu července jsou na
programu další dvě soustředění opět
v Brandýse a vše přitom směřuje
k mezinárodnímu turnaji olympijských nadějí (25. července až 2. srpna). A proč
p o tomhle všem ppíšeme?
V kadetském výběru ČR totiž nadále
figurují hned čtyři mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov: smečařky
Vendula Valášková a Pavla Meidlová,
blokařka Sarah Cruz a libero Adéla
Stavinohová.

„Eczacibasi je momentálně nejlepším
klubem planety, neboť vyhrálo nejen
Champions League, ale následně
i Mistrovství světa klubů. Jeho tým ještě máme v živé paměti ze vzájemných
utkání prvního kola play off v uplynulém ročníku, a byť v istanbulském kádru
asi dojde k některým změnám, pořád
bude obhájce trofeje jedním z největších favoritů na celkový triumf,“ řekl Miroslav Čada k úřadujícím šampiónkám
Ligy mistryň z hlavního města Turecka.
„Chemik si také dobře pamatujeme
z loňské skupiny Champions League
a musím se jen pousmát nad tím, že
v nové sezóně téhle soutěže jdeme hned
na dva stejné soupeře... Mančaft Police
přitom bude asi ještě silnější než před
rokem, neboť přivedl kvalitnější nahrávačku a snaží se angažovat další skvělé

Čtvrteční losování Champions League se neslo tradičně v noblesním duchu.
Foto: internet

posily. Čtvrté místo při premiéře v Lize
mistryň jim evidentně nestačilo, chtějí
ještě výš,“ charakterizoval Čada aktuálně nejlepší polský klub, jenž na jaře pořádal závěrečné Final Four.
„Casalmaggiore zatím není v mezinárodním volejbalu tolik známé, ale za
všechny další komentáře hovoří jeho
čerstvý mistrovský titul z domácí ligy
v teprve druhém roce mezi národní
elitou po postupu z nižší soutěže. Díky
tomu premiérově vstupuje do evropských pohárů, ovšem zdaleka nepůjde
o nějakého slabšího nováčka. Naopak
se okamžitě zařadí ke spolufavoritům

Champions League, hráčskou soupisku
má opravdu silnou,“ zjistil zkušený kouč
o štice italského ženského volejbalu,
která letos prudce vystřelila nahoru.
V součtu se prostějovský výběr proti
této nadmíru mocné konkurenci opět
bude rvát o každý bod. „Podobně jako
loni jsme se dostali do patrně nejsilnější možné skupiny, kde bude každý
zápas ohromně náročný. Nemá však
smysl naříkat, místo toho bereme
těžký los jako fakt a po roce se s ním
musíme vyrovnat. Inspirace spočívá
v tom, že se nám to naposledy výborně povedlo až k senzačnímu postupu

Dynama Kazaň, Lokomotivu Baku
a Azerrailu Baku. Podobně vražedně
se jeví i skupina „E“ s Fenerbahce Istanbul, Telekomem Baku, SC Drážďany
a Impelem Wroclaw, naopak vcelku
hratelně vypadá Éčko, kde figurují Dynamo Moskva, Rocheville Le Cannet,
Alba Blaj a Nordmeccanica Piacenza.
„Z mého pohledu by byla jakákoliv
jiná skupina než ta naše papírově přijatelnější. To už však skutečně nemá
smysl řešit, o úspěch se porveme tak
jako tak,“ slíbil Miroslav Čada.

Los volejbalové Champions League žen 2015/2016
Základní skupina A

Základní skupina D

Dynamo Kazaň (Rusko), Lokomotiv Baku (Ázerbájdžán), Allianz
MTV Stuttgart (Německo), Azerrail Baku (Ázerbájdžán)

Uraločka NTMK Jekatěrinburg
(Rusko), RC Cannes (Francie),
Volero Curych (Švýcarsko), Vizura
Bělehrad (Srbsko)

Základní skupina B

Základní skupina E

VakifBank Istanbul (Turecko),
PGE Atom Trefl Sopoty (Polsko),
Igor Gorgonzola Novara (Itálie),
Calcit Kamnik (Slovinsko)

Fenerbahce SK Istanbul (Turecko), Telekom Baku (Ázerbájdžán),
SC Drážďany (Německo), Impel
Wroclaw (Polsko)

Základní skupina C

Základní skupina F

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turecko), Chemik Police (Polsko), Pomi
Casalmaggiore (Itálie), VK AGEL
Prostějov (Česko)

Dynamo Moskva (Rusko), Rocheville Le Cannet (Francie), CS Volei
Alba Blaj (Rumunsko), Nordmeccanica Piacenza (Itálie)

Dvě Agelky Kathleen Weiss a Quinta Steenbergen jsou
BEDIHOŠŤ
CUP
2015:
UZÁVĚRKA
oporami Německa a Nizozemska ve World Grand Prix
PROSTĚJOV Letošní ročník
prestižní celosvětové soutěže žen
World Grand Prix už je v plném
proudu a nakonec do něj zasahuje duo současných volejbalistek
VK AGEL Prostějov. Nahrávačka
Kathleen Weiss i blokařka Quinta
Steenbergen přitom patří k tahounkám svých reprezentačních výběrů.
Zkušená tvůrkyně hry absolvovala
s Německem úvodní turnaj elitní skupiny 1 v Číně, kde dvojnásobné vicemistryně Evropy 2011 a 2013 až po velkém
boji podlehly favorizovanému Rusku
1:3, hladce nestačily domácímu celku
jako dalšímu favoritovi soutěže 0:3
a naopak jednoznačně přejely Dominikánskou republiku 3:0. Katy přitom do
všech tří zápasů nastoupila v základní sestavě a předvedla své tradičně spolehlivé
výkony. Případný postup do finálového
turnaje však pro německé družstvo asi
bude viset příliš vysoko.
Její (staro)nová klubová parťačka Steenbergen cestovala s Nizozemskem
k prvnímu klání kvalitativně prostřed-

Výsledky a statistiky volejbalistek
VK AGEL ve World Grand Prix 2015 – první turnaje

Skupina 1 (Čína)
Německo – Rusko 1:3 (-20, 24, -20, -20): Kathleen Weiss 3 body (2
útoky při úspěšnosti 40%, 1 eso).
Čína – Německo 3:0 (15, 22, 15): Kathleen Weiss 2 body (2 útoky při
úspěšnosti 100%).
Německo – Dominikánská republika 3:0 (6, 18, 23): Kathleen Weiss
2 body (1 útok při úspěšnosti 100%, 1 eso).

Skupina 2 (Chorvatsko)
Nizozemsko – Česko 3:1 (17, -23, 24, 18): Quinta Steenbergen 3 body
(2 útoky při úspěšnosti 67%, 1 blok).
Nizozemsko – Argentina 3:0 (11, 11, 12): Quinta Steenbergen 4 body
(3 útoky při úspěšnosti 43%, 1 blok).
Chorvatsko – Nizozemsko 0:3 (-17, -11, -13): Quinta Steenbergen nenastoupila.
ní skupiny 2 do Chorvatska. Holanďanky tam nejprve přemohly Česko
3:1, následně smetly Argentinu 3:0
a podobně hladce si poradily též s hostitelkami, čímž nezadržitelně nakročily k účasti v závěrečném Final Four.
Quinta ke stoprocentní výsledkové
úspěšnosti přispěla nemalým dílem,

neboť do vstupního utkání brzy střídala a druhé kvalitně odmakala v základu. Pro třetí souboj dostala od kouče
volno.
Druhé turnaje čekají Agelky v Jižní
Americe: Německo v Brazílii a Nizozemsko v Argentině, shodně od pátku
10. do neděle 12. července.
(son)

Příprava bude zahájena počátkem srpna
PROSTĚJOV Už za necelý měsíc začnou volejbalistky VK AGEL
se společným tréninkem na další soutěžní ročník 2015/2016.
Příprava prostějovských žen odstartuje v pondělí 3. srpna a od té
chvíle je bude čekat dlouhých téměř jedenáct týdnů dřiny, než
v polovině října vstoupí do české UNIQA extraligy.

MAREK SONNEVEND
„Koncepce i podoba celé přípravy
bude v podstatě stejná či hodně
podobná, jako v minulém roce.
Celá sezóna se nám následně moc
povedla, a proto nemáme důvod
nic podstatného měnit. Tím pádem
strávíme kompletní tréninkový program doma v Prostějově, pouze na
některé přátelské zápasy a turnaje
budeme vyjíždět jinam včetně zahraničí,“ informoval hlavní kouč
prostějovských volejbalistek Miroslav Čada. „Úvodních šest týdnů se
přitom budeme tradičně dost věnovat fyzičce pod vedením nového
kondičního trenéra Jana Neužila,
s nímž budeme postupně vylaďovat pro hráčky vhodný model této
náročné fáze přípravy. Každopádně
by mělo opět platit, že v těchto šesti týdnech pojedeme dvoufázově

s volnými víkendy na odpočinek,
kdy jeden trénink denně proběhne
v posilovně či jinde mimo palubovku a druhý trénink daného dne vždy
na hřišti,“ vyložil Čada.
„Zbytek přípravného období v trvání
necelých pěti týdnů pak již zaměříme mnohem víc na herní prvky, na
řadu přijdou také výše zmíněná přátelská utkání i turnaje. Něco máme
pevně dohodnuté už teď, něco ještě
domlouváme. Přesný rozpis prozradíme, až bude vše pevně jisté. Každopádně naši soupeři by měli mít
vesměs dostatečnou kvalitu a někteří
budou skutečně špičkoví. Hlavním
cílem přitom je, abychom šli do nové
sezóny v rámci možností co nejlépe
nachystaní,“ zdůraznil zkušený lodivod.
Tento záměr však zkomplikují reprezentační povinnosti celé řady členek
hráčského kádru „vékáčka“. „Je prav-

da, že kvůli mistrovství Evropy naskočí hned několik holek do naší společné přípravy až hodně pozdě, de facto
teprve počátkem října. O kolik děvčat
přesně půjde, zatím nevíme, záleží na
konečných nominacích pro šampionát. Přibližně však budeme postrádat
asi půlku mančaftu, což není málo.
S tím se ovšem musíme vyrovnat stejně, jako v minulých letech. Utěšit nás
přitom může, že podobně na tom bude
i většina ostatních účastníků Champions League,“ nadhodil Miroslav Čada.
Naopak výhodou je, že na rozdíl od
většiny předchozích sezón povede
celou přípravu kompletní realizační
tým, neboť první kormidelník VK již
není trenérem slovenského národního výběru a asistent Ľubomír Petráš
i statistik Lukáš Miček s ním nepostoupili na podzimní mistrovství
Evropy. „Jak se říká, všechno špatné je zároveň i pro něco dobré. My
v Prostějově se společně zaměříme
maximálně na to, aby celé přípravné
období proběhlo pokud možno výborně a nadcházející sezóna navázala svou úspěšností na tu uplynulou,“
doplnil Čada jasně.

PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽENA DO ZÍTŘKA

PROSTĚJOV Čtvrtinový pokles
zúčastněných týmů oproti minulosti potkal Krumsínský Haná
Cup (ze čtyřiceti na třicet) a stejně
podle všeho dopadne i nadcházející Bedihošť Cup 2015. Do sedmého ročníku turnaje v malé kopané
hraného v sobotu 11. července od
8.30 hodin na hřišti v Čehovicích
se do včerejšího večera přihlásilo
zatím jen deset celků.
Těmito kolektivy jsou FC Anděl A, FC
Anděl B, FC Ladzimil Čehovice, AC
Roma, TJ Biskupice, Dobrochov, Siz
Team, Soldán Team, Brodek u Prostějova a Kořalky. „Je pravda, že v minulých letech se u nás hrávalo s šestnácti
družstvy, ale na takový počet se již určitě nedostaneme. Každopádně jsme
prodloužili uzávěrku přihlášek až do
středy 8. července v 17.00 hodin a uvidíme, jestli se ještě někdo ozve,“ informoval jeden z hlavních organizátorů

Bedihošť Cupu Jiří Kresta nachystaný
na telefonním čísle 606 850 147.
Z hlediska turnajového systému má
připraveny dvě stěžejní varianty. „Pokud budeme mít deset až dvanáct
týmů, uděláme dvě základní skupiny,
z nichž vždy čtyři nejlepší postoupí do
čtvrtfinále a celé play off pojede vyřazovací k.o. formou. Jestliže však vinou
nějakého případného zrušení startu
klesne počet mančaftů pod deset,
necháme všechny hrát každého s každým a konečné pořadí určí výsledná
tabulka,“ prozradil Kresta.
Ať tak či onak, pořadatelé zvou sportovní
příznivce na zajímavou podívanou v útulném čehovickém areálku s bohatým občerstvením. „Velikostí sice nemůžeme
a ani nechceme konkurovat Haná Cupu,
ovšem pevně věřím, že také při Bedihošť
Cupu rozhodně bude na co koukat a fandové i samotní aktéři si domů odnesou
pěkné zážitky,“ doplnil Kresta.
(son)
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Orli odstartují novou sezonu proti Ostravě „Chceme se pohybovat

PROSTĚJOV Jízdní řád základní části Kooperativa NBL znají
basketbalisté Ariete Prostějov.
Do ligy vstoupí 10. října na palubovce ostravské Nové huti. Soutěž sice byla rozlosovaná, může v
ní ale dojít k řadě změn. Čeká se
na rozhodnutí Nymburka, zda se
i v novém ročníku představí
v mezinárodní VTB lize.
Po dvou sezonách, kdy odehrál
kvůli náročnému programu v Eurocupu a VTB lize jen polovinu
zápasů základní části NBL, si mistrovský ČEZ Basketball Nymburk
v příštím ročníku možná vyzkouší
plnou porci, tedy 44 utkání. Má to
ale jednu podmínku - nemohl by
(z důvodu přílišného počtu zápasů) zároveň hrát VTB ligu, která
podle dostupných informací i pro
nový ročník počítá s jednou skupinou a 30 zápasy v základní části.
Středočeši, kteří se opět chystají i na
Eurocup, nyní o svém dalším působení ve VTB lize jednají. Pokud by

v soutěži pokračovali, bude zřejmě
třeba jejich zápřah v nejvyšší české
soutěži upravit.
„Zatím je to tak, že Nymburk absolvuje celou základní část. Pokud by
se ovšem přihlásil do mezinárodní
soutěže, odehraje pouze jednu čtvrtinu a to vesměs na půdě soupeřů.
Všechno je ještě v jednání,“ prozradil Večerníku Ivan Pospíšil, předseda prostějovského basketbalu.
Bez ohledu na výsledek jednání
českých basketbalových šampionů
se po roční pauze Nymburk představí v pohárové soutěži, kde bude
celek Prostějova obhajovat vítězství
z posledního ročníku.
„Toto rozhodnutí se už měnit nebude. Nymburk přehodnotil své představy o tom, jak se chce prezentovat
v českém basketbalovém prostředí.
Pohárový úspěch jim zřejmě chyběl
a v soutěži budou opět startovat,“
potvrdil s úsměvem nymburský návrat do druhé nejvýznamnější soutěže Pospíšil.

Prostějovské Ariete čeká po duelu
v Ostravě ostrá domácí premiéra,
14. října totiž přijede právě mistr
z Nymburku. Následovat bude cesta na sever Čech do Ústí nad Labem
(18.10.) a aby toho nebylo na úvod
málo, tak druhý zápas v hale Sportcentra DDM sehrají svěřenci kouče
Cholevy proti Děčínu. Dojde tedy

na reprízu semifinále posledního
ročníku, kdy byli šťastnější „Válečníci“.
Do Vánoc se stihne porce 20 kol, závěrečné 44. dějství základní části je
na programu 2. dubna. Jestliže dojde
ho
k úpravě herního systému nového
oročníku, bude vás Večerník informov)
vat.
(lv)

mezi čtvrtým a sedmým
místem,“ prozradil Pospíšil

Los 1. kola Kooperativa NBL
2015/2016
9.- 11. října: Brno - Nymburk, Ostrava - Prostějov, Pardubice
e
- Opava, Jindřichův Hradec - Svitavy, Kolín - Děčín, Ústí n.L..
- USK Praha.

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTOVNÍM ZPRAVODAJSTVÍM
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Foto: archív Večerníku

PROST
PROSTĚJOV
Po sérii přestupů se v lize
vykrys
vykrystalizovali
největší kandidáti na
meda
medailové
posty. Nymburský obhájce
opět n
nebude mít konkurenci, stabilizovan kádr má k dispozici Děčín
lizovaný
dal
a po dalším
ligovém neúspěchu se opět
posílil Pardubice.
posílily
„Po ppříchodu Kamila Švrdlíka a Radka
Neč je to společně s Nymburkem
Nečase
jed
jednoznačně
největší kandidát
na postup do finále. Neumím si
pře
představit,
že by takový tým nehrál
o titul,“ myslí si prostějovský
př
předseda,
podle něhož basketbalist Ariete budou mít v novém
isté
so
soutěžním
ročníku menší ambice.
„V
„Vycházíme
z reality. Základní pětka
je kvalitní, bude záležet na zdraví
hr
hráčů.
Ale chceme se pohybovat
v silném středu tabulky mezi
čt
čtvrtým
a sedmým místem. To
bu pravděpodobně náš cíl pro
bude
zá
základní
část Kooperativa NBL,“
uz
uzavřel
Pospíšil.
(lv)

„V zápase si teď faulu ani nevšimnu,“ směje se Jan Tomanec po turnaji v trojkovém basketbale
BAKU,
PROSTĚJOV
Netradiční způsob dovolené
zvolil prostějovský pivot Jan
Tomanec. V národním dresu
se představil na Evropských
hrách v ázerbájdžánském
Baku a se svými spoluhráči
postoupil do čtvrtfinále. Na
medaili Česko nedosáhlo,
přesto výkony zaujalo. „Nebylo
to špatné, dobrá zkušenost a
velký zážitek,“ zhodnotil misi
v Baku exkluzivně pro Večerník
Tomanec.

Ladislav Valný
●● Jaký dojem na vás udělaly Evropské hry?
„Pořadatelé vzali akci opravdu
hodně prestižně. Chtěli ukázat, že
by zvládli i olympiádu a to se jim
podařilo. Skoro bych řekl, že hry
byly bezchybné. Bylo vidět, že do
akce dali opravdu hodně energie i
peněz. Tomu úroveň zabezpečení
sportovců odpovídala.“
●● Hodně se mluvilo o basketbalových kurtech, kde to hodně
foukalo. Ovlivnilo to hru jednotlivých týmů?

Musím přiznat, že jsem to čekal horší.
Ale foukalo, to je pravda. Většina týmů
to díky tomu spíše hrnula pod koš.
Sestavy, které hrály v menších výškách,
a snažily se střílet z dálky, odpadly.“
●● Český tým skončil ve
čtvrtfinále, v němž těsně prohrál s
Ruskem. Jaký to byl zápas?
„Vyrovnaný. Střídali jsme se ve vedení, trošku to ovlivnili rozhodčí.
Rozhodně to nebylo tak, že by nás
Rusové přehráli.“
●● Berete postup mezi nejlepších
osm týmů jako úspěch?
„Nebyl to neúspěch. (úsměv) Odehráli jsme dobrý turnaj, od medaile

jsme nebyli daleko. Navíc náš tým
měl dobré ohlasy. Na zápasy chodilo
hodně lidí, hra se jim líbila. Udělali
jsme českému basketu slušné jméno.“
●● Je možné srovnávat pětkový
basketbal s trojkovým?
„Snad jen tím, že jsou tam koše a
stejné míče. Jinak je to jiný sport. V
Čechách sice hrají trojkový basket
hráči toho pětkového, ale ve světě je
to jinak. Třeba v Rusku má ten trojkový vlastní soutěž.“
●●Může vám tato varianta pomoci i v sezoně v běžných zápasech?
„Možná v tvrdosti. V tom trojkovém
se to pod košem hodně řeže. Faul

ostase píská až ve chvíli, kdy dostaakže
nete ránu do zubů. (smích) Takže
v tom pětkovém si v lize faulu ani
nevšimnu.“
●● V kádru Orlů došlo k celé řadě
adě
bice
změn. Jaké budou týmové ambice
v novém soutěžním ročníku?
isky
„Těžko se to odhaduje, soupisky
nost
ještě nejsou uzavřené. Výkonnost
jednotlivých týmů se ukáže tak po
ově
desátém ligovém kole. V Prostějově
žit
se ale každopádně budeme snažit
co nejvíce vyhrávat. Kvůli tomu to
hrajeme.“
Foto: archív Večerníku

Házenkáři Prostějova půjdou do přípravy

Ptenští
žáci
vysoutěžili
bez hráčských změn, ovšem s novým trenérem
PROSTĚJOV Doslova za dveřmi
je zahájení přípravy házenkářů
TJ Sokol II Prostějov na novou
sezónu ve druhé lize mužů. Trénovat by měli začít už za týden
s totožným hráčským kádrem,
přičemž největší změnou v jejich týmu je střídání stráží na
trenérském postu. Dosavadního
hlavního kouče Aloise Juríka
nahradil jeho asistent Svatopluk
Ordelt.
„S Lojzou jsme se domluvili, že
je potřeba nějaký nový impuls
a že zkusíme trochu jiný, takový
klidnější trpělivý přístup. On toho
pro prostějovskou házenou udělal
hrozně moc a vedení klubu nemělo
k jeho práci žádné výhrady, ale
uplynulý ročník i z objektivních
důvodů mnoha zranění nevyšel podle představ a my jsme prostě chtěli
něco udělat. Lojzovi za všechno
moc děkujeme, o trenérské místo se
teď podělím já v rovnocenné dvojici
s Pavlem Bečičkou,“ informoval Or-

delt, který je současně předsedou
házenkářského oddílu Sokola II.
„Přípravu odstartujeme v polovině
července a úvodní měsíc strávíme
především nabíráním hrubé síly,
vytrvalosti a rychlosti ve venkovním
areálu U Kalicha, čekají nás i tradiční
výběhy do terénu. Od půlky srpna
přejdeme do haly RG a ZŠ ve Studentské ulici, kde už budeme makat
na herních věcech a postupně ladit formu. V plánu máme účast na
přípravném turnaji ve Velké Bystřici,
na programu jsou rovněž první
dvě kola Českého poháru. K tomu
přidáme možná ještě nějaké jednorázové přáteláky a určitě druhý
turnaj buď u některého ze soupeřů,
nebo jej sami uspořádáme. Ještě se
uvidí podle situace,“ odtušil Ordelt.
Na hráčské soupisce neočekává
v podstatě žádný pohyb. „Kádr by
měl zůstat stejný s tím, že hodláme
víc zapojovat dorostence. Určitě neplánujeme žádné posily, přesto by však
mančaft měl být silnější vzhledem

k uzdravení několika dlouhodobých
marodů chybějících v jarní části.
Odchody? Nikdo z kluků neříkal nic
o tom, že by chtěl jinam nebo s házenou skončit,“ navázal nový lodivod.
O působení kolektivu v druholigové
skupině Jižní Morava 2015/16 má
své představy. „Rádi bychom se pohybovali v lepším středu tabulky na
takové čtvrté páté pozici. Hráčský
kádr máme teoreticky i na lepší
umístění, jenže to by nesměl být
nikdo zdravotně mimo na rozdíl
od minulé sezóny, kdy nám pořád
chyběla spousta kluků. V kompletním složení nám to může šlapat na
vyšší úrovni. Snad tedy budou chlapi
fit a ukážou, co v nich je,“ doplnil
Svatopluk Ordelt odhodlaně. (son)

UŽ PØÍŠTÌ:

házenkáøské ohlédnutí
za uplynulou sezónou
2014/2015

dvacet tisíc korun
PTENÍ, PROSTĚJOV Již třetí odměnu během jednoho školního
roku pro sebe získali žáci ptenské
školy. Poté, co je na podzim při akci
SAZKA Olympijský víceboj navštívil Tomáš Verner a před několika
týdny to byl i Ondřej Bank, přineslo
celkové umístění v projektu Česko
sportuje základní škole hned dvacet
tisíc korun na sportovní vybavení.
„Do soutěže se přihlásilo přibližně
patnáct set škol a naše Základní škola
a mateřská škola Ptení se umístila mezi
nejlepšími patnácti v celé České republice. Soutěž byla rozdělena do 5pěti
kategorií podle počtu žáků ve škole
a v naší kategorii od sto jedna do dvou
set žáků jsme se umístili na neuvěřitelném třetím místě,“ zvěstovala radostnou
novinku garantka Markéta Kohoutová.
Toto ocenění všechny velice příjemně
překvapilo, tak vysoko v žádném pří-

padě nepomýšleli. „Ale zahřálo nás to
u srdíčka, protože projekt byl fyzicky i
časově velmi náročný. Jednalo se jednak
o hodiny strávené v tělocviku, ale také
o hodiny práce na počítači při zadáváni
dat,“ upozornila, co vše celoroční soutěž
obnášela.
Osobně má jasno v tom, za co by šlo
odměnu utratit. „Stále nevíme, zda nám
přijde konkrétní sportovní vybavení,
nebo si budeme moci zakoupit podle
vlastních potřeb. Každopádně bychom
rádi dovybavili tělocvičný kabinet základními potřebami a líbily by se nám
i nové moderní pomůcky do tělocviku.
Mě osobně nadchl frekvenční žebřík
kin ball,“ vyjmenovala garantka projektu.
Celý projekt nejen díky těmto cenám
hodnotila jen kladně, zaujalo ji, jak vše
bylo promyšleno až do detailů. „Pozitiva nelze ani vyjmenovat, bylo jich
nespočet. Například jsme se naučili

navzájem se podporovat a pomáhat
si v hodinách tělocviku, objevila se
i zdravá soutěživost mezi ročníky. Navázali jsme spolupráci s Domovem
důchodců v Jesenci, žáci poznali, co
skutečně znamená hrát fair play a navíc jsme díky setkání s olympioniky
získali nezapomenutelné vzpomínky,“
vypíchla Kohoutová. A také proto už
nyní plánuje, že se ptenská škola zapojí i v příštím školním roce do dalších
soutěží. „Po takovémto úspěchu jsme
znovu nabiti novou energií. Pevně věříme, že projekt Česko sportuje, bude
opět zahájen a my se staneme jeho
součástí. Naše škola se zapojuje i do
dalších sportovních projektů i projektů zaměřených na zdravý životní styl,
kde se mimo jiné zabýváme aktuálními problémy společnosti,“ podotkla
Markéta Kohoutová s tím, že ve Ptení
se tak stále něco děje.
(jim)

Fotbalistka z Kostelce na Hané Gabriela Matoušková startuje na Letní světové univerziádě v Jižní Koreji
PROSTĚJOV V plném proudu
už jsou hry osmadvacáté Letní
světové univerziády 2015, kterou od 2. do 14. července hostí
jihokorejské město Gwangju.
Důležitou a pro místní region
potěšitelnou zprávou je, že své
zastoupení na tomto vrcholném podniku vysokoškolského
sportu má i Prostějovsko, a to
díky fotbalové odchovankyni
FC Kostelec na Hané Gabriele
Matouškové.

Marek Sonnevend

Ta sice ze svého mateřského oddílu již dávno odešla do FC Slovácko a momentálně dokonce
působí ve Spartě Praha, tedy historicky nejúspěšnějším českém
klubu v ženském fotbalu. Přesto je
Matoušková s rodným krajem stále pevně spjata, tudíž můžeme mít
z její účasti v univerziádních bojích
na nejvyšší mezinárodní úrovni
rozhodně radost.

Na obří akci se představí okolo
13500 sportovců z více než 170 zemí
v celkem 21 odvětvích (atletika,
badminton, baseball, basketbal, fotbal, golf, házená, judo, lukostřelba,
moderní gymnastika, plavání, skoky do vody, sportovní gymnastika,
sportovní střelba, stolní tenis, šerm,
taekwondo, tenis, veslování, vodní
pólo, volejbal).
Česká výprava čítá rekordních 130
mužů a žen, z tohoto historicky
nejpočetnějšího ansámblu přitom

do Jižní Koreje cestovaly jako první společně s vedením celé výpravy
právě fotbalistky včetně Gabriely. Po
dlouhé vyčerpávající cestě dorazily
do Gwangju zkraje minulého týdne, během aklimatizace absolvovaly
několik tréninků a pak se již vrhly do
samotných zápasových bitev.
V základní skupině A mají Češky za
soupeřky ženy domácí Jižní Koreje, Irska a Tchajwanu. Zbylé grupy
tvoří: B – Mexiko, Japonsko, Rusko
a Kolumbie, C – Brazílie, Čína,

Polsko a KLDR, skupina D – JAR,
Francie, Kanada, USA. Základním
cílem kolektivu ČR je postup do
čtvrtfinále play off, který by mohl
být reálný. A dál by se vidělo...
Gabriela Matoušková coby členka
elitní ženské reprezentace našeho
státu každopádně je předpokládanou
členkou základní sestavy a lze ji označit za potenciální oporu. O průběhu
fotbalového turnaje na 28. LSU vás
budeme podrobně informovat v příštích vydáních Večerníku.

Foto: archív Večerníku
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Tenisový svátek přinesl zklamání především Kvitové a Veselému, Kvitová: „Tato porážka bude hodně bolet“
Šafářová nezopakovala pařížskou pohádku, i Berdych padl ve 4. kole
LONDÝN, PROSTĚJOV Obhájkyni loňského vítězství Petře Kvitové letošní Wimbledon nevyšel.
Česká jednička se rozloučila se
soutěží už ve 3. kole. Do druhého týdne grandslamového podniku tak z prostějovských tenistů
postoupili pouze Lucie Šafářová
a Tomáš Berdych, přičemž finalistka nedávného Roland Garros
vypadla hned v pondělním osmifinále stejně jako mužská jednička
ČR. Prapor TK AGROFERT tak
v anglické metropoli dál drží jen
Šafářová v dámské čtyřhře.
Zástupci Prostějova v soutěži mužů
měli v prvním kole stoprocentní bilanci a své soupeře poměrně hladce
porazili. Jediný set ztratil Tomáš Berdych v utkání s Francouzem Chardym. „Celý zápas se hrál v těžkých
podmínkách. Na začátku byl přes
kurt stín, takže se hrálo ze světla do
tmy. Nakonec jsme končili skoro za
šera a bylo těžké vidět míč. Bylo to
jenom o tom trefit míč na raketě a
někam to poslat,“ komentoval své
vystoupení Berdych.
V soutěži žen se po prvním zápase s Wimbledonem loučila Tereza
Smitková po porážce s Kristýnou
Plíškovou. Loňská osmifinalistka se
díky tomu propadla v žebříčku na
hranici světové stovky. Proti Maďarce Babosové neuspěla ani úspěšná
kvalifikantka Petra Cetkovská.
Po druhém kole zůstaly prostějovskému klubu v soutěži tři naděje.
Zklamaný byl po porážce s domácím Wardem Jiří Veselý. Český tenista ztratil utkání ve čtyřech setech, a i

když poprvé vyhrál utkání na grandslamu, opustil soutěž ve dvouhře
s pocitem hořkosti. „Začátek byl z
mé strany šílený. A hodně chyb jsem
dělal až do konce zápasu,“ zlobil se
na sebe Veselý. Ve 2. kole skončil i
Lukáš Rosol.
Na úspěšnou sezonu nedokázala navázat Karolína Plíšková. Nasazená jedenáctka podlehla Američance Vandewegheové. „S touto soupeřkou je
to o servisu hodně a těch šancí jsem
moc nedostala,“ uznala Plíšková.
Následující kolo přineslo senzaci na
úkor Petry Kvitové, která v úvodních
kolech ztratila pouze tři hry. Pak se
ale musela sklonit před uměním Jeleny Jankovičové. Proti Srbce vedla
6:3 a 4:2, pak se ale bývalá světová
jednička dokázala vrátit do zápasu a
ukončila sen české tenistky o třetím
triumfu ve Wimbledonu. „Jelena
hrála výborně a opírala se o skvělé
podání. Hlavně ve třetím setu jsem
marně čekala na svoji šanci. Nepřišla,“ uvedla Kvitová.
Mezi nejlepší šestnáctku se naopak
dostal Tomáš Berdych. V utkání
o postup do osmifinále přehrál ve
čtyřech setech španělského antukového specialistu Andújara. „Nebylo
to z mé strany úplně ideální, ale je
třeba uznat, že soupeř měl dobrý
den. Přesto jsem zápas zvládl a to se
počítá,“ radoval se Berdych.
Ve skvělých výkonech pokračovala v
prvním týdnu londýnského turnaje
Lucie Šafářová. Nasazená šestka sice
během tří zápasů prohrála dva sety,
přesto se prokousala do osmifinále.
„První a třetí kolo bylo vážně těžké.

Musela jsem hodně bojovat a dala do
zápasů velké množství sil. Ale díky
tomu jsem byla po každém střetnutí
šťastná. Prostě si tenis užívám,“ vyznala se s úsměvem Šafářová.
Euforie však bohužel vyprchala
během včerejšího 4. kola, v němž
Lucka chtěla proti Američance Vandewegheové pomstít dřívější vyřazení Karolíny Plíškové. Jenže místo
toho nenašla na rozjetou outsiderku (až 47. ve světovém žebříčku)
pořádný recept a podlehla po dvou
nezvládnutých tiebreacích. „Zápas
dost ovlivnilo mé nevyužité vedení
5:4 v prvním setu, kdy jsem jej ne-

krok jen zkraje střetnutí, ale vedení
2:1 se rychle překlopilo v nepříznivý stav 2:4. A od té chvíle Tomáš
neustále tahal za kratší konec zápasového provazu. Kupil nevynucené
chyby, sok ho navíc nutil výborným
výkonem i k těm vynuceným a
jednostranné dění dospělo k překvapivě bleskovému konci ve prospěch šťastného zástupce trikolóry.
„Nehrál jsem vůbec dobře, zatímco
Gilles ano,“ hlesl Berdych při svém
hodnocení krátce po nevydařeném
souboji. Singlové působení Prostějovanů ve městě na Temži tak skončilo snad až nečekaně brzy a hlavně
p
p
( , son))
poněkud
trpce...
(lv,

WIMBLEDON
2015
doservírovala
do vítězného
konce.
Tím jsem dvouhra
dala Cocomuži
šanci, kterou
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ona
potom
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mé
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Lorenzi
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Šafářová
toužící- alespoň
(It.)třetím
7:6, 7:6,
6:4. 2. kolo: Berdych
po
grandslamovém
triumfu
- Mahut (Fr.) 6:1, 6:4,6:4, Veselý
za sebou v deblu společně s Mat- Ward (Brit.) 2:6, 6:7, 6:3, 3:6, Rotekovou-Sandsovou.
sol – Andújar (Šp.) 4:6, 6:1, 6:4, 6:7,
Pondělní
večer
pak–bohužel
zna4:6. 3. kolo:
Berdych
Andújar (Šp.)
menal
pro Berdych
Berdycha,
4:6, 6:0,konečnou
6:3, 7:6. 4.i kolo:
–
který
v (12,
osmifinálovém
Simon
Fr.) 3:6, 3:6,duelu
2:6. vůbec
nestačil svému neoblíbenému sounajdete nás na
peři Simonovi. S nenápadným, leč
www.vecernikpv.cz
velmi šikovným Francouzem držel

dvouhra ženy
1. kolo: Šafářová (6) - Riskeová
(USA) 3:6, 7:5, 6:3, Kar. Plíšková
(11) - Falconiová (USA) 6:4, 4:6, 6:1,
Cetkovská - Babosová (Maď.) 6:7,
3:6, Kvitová (2) - Bertensová (Niz.)
6:1, 6:0, Smitková – Kar. Plíšková 6:3,
5:7, 5:7. 2. kolo: Šafářová - Hsieh Su-wej (Tchaj-wan) 6:2, 6:3, Kar. Plíšková - Vandewegheová (USA) 6:7, 4:6,
Kvitová - Naraová (Jap.) 6:2, 6:0. 3.
kolo: Kvitová – Jankovičová (28-Srb.)
6:3, 5:7, 4:6, Šafářová – Stephensová
(USA) 3:6, 6:3, 6:1. 4. kolo: Šafářová
– Vandewegheová (USA) 6:7, 6:7.

Foto: internet

LONDÝN, PROSTĚJOV Po
skvělém začátku Wimbledonu
Petra Kvitová tvrdě narazila.
Obhájkyně titulu se na oblíbeném turnaji rozloučila už ve
třetím kole, když nestačila na
Jelenu Jankovičovou. České
jedničce nestačilo k vítězství
ani vedení 1:0 na sety. „Mám to
ve Wimbledonu ráda a vyřazení hodně mrzí. Porážka bude
hodně bolet,“ přiznala vyřazená favoritka turnaje.

Ladislav Valný
●● Ještě v polovině druhého setu
jste vedla. Co se stalo?
„To kdybych věděla... Jelena pak
přitlačila a já neměla odpověď na
její údery. Nepomohl mi servis. Se
všemi vlastními údery jsem se prala.
Pak přišla nervozita a s tou jsem se
nedokázala vypořádat.“
●● V rozhodující sadě jste se snažila utkání zachránit a to se nepodařilo. Chyběly vám v koncovce síly?
„Hůř jsem se hýbala, k úderům mi
chybělo několik centimetrů a to bylo

znát. Prostě jsem se necítila na sto
procent a tomu odpovídá konečný
výsledek, který není příznivý.“
●●První zápasy jste zvládla parádně. Je o to zklamání větší?
„Wimbledon pro mě hodně znamená. Na vyřazení budu zapomínat
možná i pár týdnů. I když porážky
jsou součástí našeho života, nebude
to lehké… Musím se prostě nějak
dostat zpátky.“
●●Nejdříve hladké výhry, pak trpká porážka. Odráží letošní Wimbledon vaši sezonu?
„Vlastně ano. Od začátku roku jsem
nebyla ve své kůži. Pak přišla pauza
a po návratu euforie ve Fed Cupu následovaný úspěchem v Madridu. Od
té doby je to však nemastné, neslané.
Není to vysněná sezona podle mých
představ...“
●● Může se to zlepšit na sérii amerických turnajů?
„Snad to tak bude. Myslím, že i na
tvrdých površích dokážu hrát dobře.
Potřebuji akorát potrénovat, zahrát
pár zápasů, abych se na US Open
cítila dobře. A třeba to pak dopadne
dobře.“

Tenisový Chmela Cup 2015 se stal kořistí kroměřížské
dvojice Krejčiřík - Bohatý. Třetí ročník turnaje se povedl
PROSTĚJOV Za nádherného
letního počasí, ovšem zároveň
pro Večerník
i za úmorného vedra se v soboMarek SONNEVEND
tu 4. července uskutečnil třetí
ročník turnaje neregistrovaných tenistů Chmela Cup 2015. Jak už samotný název napovídá,
proběhl v útulném areálku čtyř kurtů vedle Penzionu a restaurace
U Chmelů, a to za účasti osmnácti mužských párů. Konečné vítězství si do Kroměříže odvezli Vít Krejčiřík s Michalem Bohatým.
EXKLUZIVNÍ reportáž

Celé klání patřilo do turnajové série Malý Open 2015 a současně
bylo kvalifikací na letošní Mistrovství republiky neregistrovaných
ve čtyřhře, které hostí od 11. do
13. září na dvorcích TK Agrofert
rovněž Prostějov. Na tento prestižní
šampionát postoupila čtyři nejlepší
dua sobotních bojů.
Ty odstartovaly od devíti hodin
dopoledne ve čtyřech základních skupinách, v nichž se zúčastnění střetli
každý s každým na jeden hraný set.
V sympaticky mírném postupovém
klíči přitom jen dva páry neprošly
do play off, kde se během žhavého
odpoledne s teplotami hodně přes
třicet stupňů Celsia rozhodovalo
o premiantech.
Do večerního finále začínajícího
před dvacátou hodinou se na-

konec probojovali Krejčiřík s Bohatým a Bryška s Vaculíkem. Prvně
jmenovaná dvojice až do té doby
procházela celým podnikem velmi
suverénně s jedinou ztracenou
sadou již ve skupině a svou dominanci potvrdila také v rozhodujícím duelu, který po sice statečném
odporu soupeře, ovládla poměrem
6:3. Soutěž útěchy pak patřila duu
Capík - Čermák, jež ve finálovém
utkání této části porazilo Kadlece
s Krupičkou jasně 6:2.
„Pravidelně objíždíme turnaje série Malý Open a před letošním
Chmela Cupem jsme dokázali už
čtyřikrát vyhrát, takže dnes šlo
o naše celkově páté vítězství. Máme
z něj samozřejmě radost, zvlášť když
se nám herně dařilo a díky dobrým
výkonům jsme dneska ztratili pouze

Fotoreportáž

Poražení finalisté Bryška s vaculíkem na své soky nestačili.

jeden set,“ radoval se Michal Bohatý.
„Míša byl tady U Chmelů poprvé, já
podruhé. Teď nastupujeme společně
a už se moc těšíme na mistrovství
republiky, zvlášť když proběhne znovu v Prostějově v areálu nejlepšího
tenisového klubu České republiky,“
připojil Vít Krejčiřík.
Jejich spokojenost mohli stoprocentně sdílet i pořadatelé akce,
neboť ta se obešla bez jakýchkoliv
organizačních problémů a výborně
šlapala od začátku až do konce.
„Myslíme, že všichni účastníci mohli
být s podmínkami turnaje, jeho
úrovní i celým průběhem určitě spokojeni. Každý si opravdu dobře zahrál, navíc nám přálo krásné počasí.
Třetí ročník Chmela Cupu se tedy
maximálně vydařil a chceme moc
poděkovat jak hráčským aktérům,
tak všem partnerům a sponzorům,“
shodli se oba hlavní pořadatelé turnaje Martin Krupička a Petr Doseděl
s organizátorem celého seriálu Danielem Malým. Společně s těmito
pány předávali ceny nejlepším ještě
prostějovská senátorka Božena
Sekaninová a majitel Penzionu
a restaurace U Chmelů Luděk
Chmela. „Zvláštní poděkování

jakk se
se hrál
hráál chmela
chmella cup...
cup....
2x foto: Marek Sonnevend

Momentka bezprostředně po skončení finálového duelu.

patří právě senátorce a náměstkovi
primátora Jiřímu Pospíšilovi, ale
také Pohřební službě Makový, firmám Provident a Grewis i zastupitelce Miladě Sokolové, která nám
zapůjčila hrad pro děti. Bez jejich
přízně a dalších našich partnerů by
takto kvalitní podnik určitě nešlo
uspořádat,“ dodal Martin Krupička.

Vítězný pár se po skončení nechal zvěčnit se senátorkou Boženou Sekaninovou
a Luďkem Chmelou (na snímku zcela vpravo).
Foto: Marek Sonnevend

VÝSLEDKY CHMELA CUPU 2015
Pořadí základní skupiny A: 1. Husařík-Malý, 2. Bryška-Vaculík, 3. Petr-Reidstater, 4. Zuček-Potyš.
Pořadí základní skupiny B: 1. Šilhánek-Sehnal, 2. Florián-Matuška, 3. Střílek-Hrdina, 4. Kolečkář- Omachlík.
Pořadí základní skupiny C: 1. Beneš-Šlor, 2. Janíček-Tofi, 3. Hrabal-Čása, 4. Souček-Bořil, 5. Kroupa-Broschr.
Pořadí základní skupiny D: 1. Nosálek-Zimčík, 2. Krejčiřík-Bohatý, 3. Capík-Čermák, 4. Kubeš- Šlambor, 5.
Kadlec-Krupička.
Soutěž útěchy - finále: Capík, Čermák – Kadlec, Krupička 6:2.

Play off
Osmifinále: Husařík, Malý - Kolečkář, Omachlík 6:3, Florián, Matuška - Petr, Reidstater 7:6, Bryška, Vaculík
- Střílek, Hrdina 6:0, Šilhánek, Sehnal - Zuček, Potyš 6:1, Kubeš, Šlambor - Beneš, Šlor 6:3, Krejčiřík, Bohatý Hrabal, Čása 6:3, Janíček, Tofi - Capík, Čermák 6:4, Nosálek, Zimčík - Souček, Bořil 6:1.
Čtvrtfinále: Husařík, Malý - Florián, Matuška 6:2, Bryška, Vaculík - Šilhánek, Sehnal 6:2, Krejčiřík, Bohatý Kubeš, Sehnal 6:3, Nosálek, Zimčík - Janíček, Tofi 6:4.
Semifinále: Bryška, Vaculík - Husařík, Malý 6:3, Krejčiřík, Bohatý - Nosálek, Zimčík 6:3.
Finále: Krejčiřík, Bohatý - Bryška, Vaculík 6:3.

32

Úterý 7. července 2015
www.vecernikpv.cz

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

BUDE MÍT PROSTĚJOV TŘI TENISTKY V TOP TEN?

Helena pocházela ze slavné tenisové rodiny, její otec Cyril byl bývalým
předsedou Českého tenisového svazu,
matka Věra Suková to dotáhla do finále
dvouhry ve Wimbledonu v roce 1962 a
bratr Cyril byl také tenista, specializoval
se spíše na debla. V této disciplíně byla
úspěšnější také Helena, která světovému žebříčku ve čtyřhře dokonce kralovala. Na samý vrchol se dostala počátkem února 1990, celkem v deblu získala
69 titulů na turnajích WTA, kromě devíti triumfů z grandslamových turnajů
má doma také dvě stříbrné olympijské
medaile z let 1988 a 1996. Jednou z
jejích deblových partnerek byla i Jana
Novotná. Úspěšná byla také ve smíšené
čtyřhře, kde vytvořila sourozeneckou
dvojici s bratrem Cyrilem, s nímž vyhrála tři z pěti grandslamů.
Letos padesátiletá žena se udržela v
profesionálním kolotoči patnáct let od
ledna 1983 do července 1998. V letech
1984 a 1989 se probojovala do finále

JANA NOVOTNÁ

Brněnská rodačka, o tři roky mladší
než Suková, vstoupila do profesionálního tenisu v roce 1987. Na okruhu
WTA vydržela do roku 1999. Zatímco Suková dosáhla svých největších
úspěchů ve čtyřhře, Novotná byla v
tomto směru univerzálnější. V obou
žebříčcích se totiž ocitla na samých
vrcholech, i když v singlu jí pověstný
stupínek k nejvyšší metě chyběl. Po
Wimbledonu v roce 1997 (vyhrála jej
až o rok později) byla klasifikovaná
na druhém místě žebříčku, ve čtyřhře
byla první už v průběhu roku 1990.
Z grandslamových turnajů vyhrála
pouze zmiňovaný Wimbledon, když
dvakrát byla ve finále. V paměti mnohých zůstává dodnes to v roce 1993, ve
kterém již vedla v rozhodujícím setu
4:1 a 40:15 nad obhájkyní titulu Steffi
Grafovou, když první dva sety skončily 6:7, 6:1. Přesto závěr psychicky
nezvládla. Grafová daný game zvrátila
a získala pět her v řadě, čímž vyhrála
třetí set 6:4. Při ceremoniálu finalistek
se pak rozplakala vévodkyni z Kentu
na rameni, která ji utěšovala, že jednou
jistě turnaj vyhraje. V roce 1991 byla
ve finále Australian Open a na zbylých
dvou turnajích bylo nejzazší konečnou
semifinále. Novotná byla i členkou
prostějovského TK Agrofert a dodnes
s Miroslavem Černoškem spolupracuje. Má stejné medaile z olympiád jako
Suková, stejně jako ona reprezentovala ve Fed Cupu. Navíc vyhrála pro
Českou republiku s Petrem Kordou v
prvních dnech roku 1994 Hopmanův
pohár.
PETRA KVITOVÁ

V době, kdy obě předchozí hráčky už
sklízely úspěchy na kurtech, se v roce
1990 Petra teprve narodila. Do profesionálního tenisu vstoupila v roce 2006.
Na rozdíl od svých předchůdkyň nemá

Kar. Plíšková
šková 11.

6.
Šafáøová

2.
Kvitová

Prozatím úspěšnější z obou tenisových
dvojčat se koncem června ocitlo těsně
před branami TOP 10, když na žebříčku WTA postoupilo na 11. místo.
Třiadvacetiletá tenistka je profesionálkou od roku 2009 a na svůj úspěch na
grandslamech teprve čeká, zatím bylo
vždy konečnou nejlépe třetí kolo. Svůj
stín nepřekročila ani na právě probíhajícím Wimbledonu. V juniorské kategorii získala na grandslamu singlový
titul, když ovládla Australian Open
2010.
Z turnajů na okruhu WTA má čtyři tituly ve dvouhře i čtyřhře, v rámci okruhu ITF si připsala deset titulů ve dvouhře a šest ve čtyřhře, kterou obvykle
hraje se svým dvojčetem Kristýnou.
Obě patří do stáje manažera Černoška, přičemž Karolína loni poprvé přispěla k titulu extraligového Prostějova.
Osobním koučem je někdejší profesionální tenista Jiří Vaněk.
Nejen před Karolínou Plíškovou,
ale i dalšími tak leží velká budoucnost. Cestka k proniknutí do užší
světové špičky je však pořádně těžká. V každém případě český ženský
tenis čekají i nadále velmi slibné
časy...

2.

4.

Nejlepší umístìní na žebøíèku WTA ve dvouhøe

Profesionální kariéra
(èasová osa)

Kar. Plíšková 2009 – dosud

Šafářová 2002 – dosud

Kvitová 2006 – dosud
Novotná 1987 – 1999

Suková 1983 – 1998
Zdroj: wtatour.com

LUCIE ŠAFÁØOVÁ

O tři roky starší Lucka zažívá nejlepší
sezónu své dosavadní kariéry, kterou
započala už v roce 2002. I ona byla členkou vítězných fedcupových družstev
posledních let a má na kontě všechny
tři triumfy novodobé éry. Osmadvacetiletá rodačka z Brna byla na žebříčku
WTA ve dvouhře nejvýše klasifikována
v červnu 2015 na 6. místě a ve čtyřhře
pak ve stejném měsíci na 5. místě po
vítězství na French Open. Premiérový
titul získala v květnu 2005, když zvítězila na antukovém Estoril Open. Celkem
má prozatím na kontě půltucet turnajových triumfů. V singlu na velké turnajové „čtyřce“ se nejdále probojovala
právě do finále letošního French Open,
v němž prohrála se světovou jedničkou Serenou Williamsovou po setech
3:6, 7:6 a 2:6. Semifinále si pak zahrála
ve Wimbledonu 2014, kde nestačila
na pozdější vítězku Petru Kvitovou. V
grandslamové čtyřhře vybojovala dva
tituly, vždy s Američankou Bethanií
Mattekovou-Sandsovou. Letos se staly sedmým párem otevřené éry, který
vyhrál oba úvodní grandslamy v jediné
sezóně. Pařížský titul oběma spoluhráčkám zajistil premiérový průnik do první
světové desítky čtyřhry a prakticky jistou účast na Turnaji mistryň.
Připomeňme, že i Šafářová hraje za
místní klub TK Agrofert Prostějov a jejím trenérem je momentálně Kanaďan
Robert Steckley. V roce 2014 získala v
rámci WTA Cenu Peachy Kellmeyerové za službu hráčky dalším tenistkám
zprostředkovanou členstvím v radě hráček WTA.

15070210656

HELENA SUKOVÁ

Australian Open. V roce 1984 na něm
v semifinále porazila Martinu Navrátilovou, čímž ukončila její rekordní sérii
74 výher v řadě a překazila jí tím zisk
čistého Grand Slamu. V roce 1987 se
stala teprve čtvrtou tenistkou, která v té
době na jediném turnaji porazila Martinu Navrátilovou i Chris Evertovou. Vytáhlá tenistka dosáhla svého nejlepšího
umístění na světovém žebříčku ve svých
dvaceti letech, když byla v březnu 1985
čtvrtá.

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

Novotná

Podívejme se nejprve do tenisové minulosti, odkud je pouze kousek do současnosti. V říjnu roku 1989, tedy v čase
historických změn v Evropě, kdy byla
Praha plná bakelitových vozítek s mezinárodní poznávací značkou „DDR“
a pád berlínské zdi spolu se sametovou
revolucí na sebe nenechaly dlouho
čekat, se do první desítky prosmýkly
Helena Suková s Janou Novotnou. Zatímco v případě Sukové bylo tehdejší
osmé místo vrcholem snažení v singlu,
po němž přesouvala aktivity do čtyřher,
pro Novotnou byla desátá příčka teprve
počátkem úspěšné kariéry. Na tuto éru
nyní navazuje standardní tuzemská
jednička Petra Kvitová, k níž se nedávno přidala Lucie Šafářová a na brány
elitní společnosti už klepe také Karolína
Plíšková. Všechny tři hráčky patří do
stáje úspěšného manažera Miroslava
Černoška, který kromě TK Agrofert
Prostějov ovládá také TK Sparta Praha.
„Současnost se dá z pohledu celé historie nazvat zlatou érou českého ženského tenisu, která, jak už to bývá, bude
oceněna spíše až v budoucnosti. Jsem
v každém případě rád, že sázka na
Péťu i Lucku se ukázala jako správná.
Vždyť jejich vítězné typy přivedly Českou republiku už třikrát ke triumfu ve
Fed Cupu. A není to jen o nich. Potenciál na první světovou desítku má Karolína Plíšková, vědět o sobě dává dravé mládí v podobě Terezy Smitkové,
Katky Siniakové, Barbory Krejčíkové
či Marušky Bouzkové. Vysoký počet
hráček v první stovce tak není žádná
náhoda, ale je za tím kus poctivé práce všech, co se kolem českého ženského
tenisu pohybují,“ uvedl exkluzivně pro
Večerník Miroslav Černošek, předseda
prostějovského tenisového klubu.

žádnou olympijskou medaili a čtyřhru
prakticky vynechává. Zato už dvakrát
zvedla nad hlavu mísu Venus Rosewaterové, jejímiž držitelkami jsou vítězky
prestižního turnaje pořádaného All
England Clubem. Zatímco v roce 2011
zdolala ve wimbledonském finále Marii
Šarapovovou, loni skončila na její raketě Kanaďanka Eugenie Bouchardová.
Letos se však obhajoby nedočká, neboť
ve třetím kole prohrála se Srbkou Jankovičovou. Na okruhu WTA vyhrála už
šestnáct turnajů ve dvouhře žen, v rámci
okruhu ITF zvítězila na sedmi singlových událostech. V roce 2011 zvítězila
na Turnaji mistryň a Ženská tenisová
asociace ji na konci sezóny vyhlásila
hráčkou roku, Mezinárodní tenisová federace pak mistryní světa ve dvouhře. O
rok dříve byla Nováčkem roku.
Na druhém místě žebříčku WTA se poprvé usadila 31. října 2011, přičemž na
stejné místo se vrátila letos 8. června. A
to přesto, že na Roland Garros vypadla
už v osmifinále a předtím přerušila na
pět týdnů sezónu, o čemž Večerník na
svých stránkách informoval. Po Wimbledonu však spadne na čtvrtou či pátou pozici.
V týmových soutěžích je rodačka z Fulneku klíčovou postavou, která stojí za
zlatou érou ženské reprezentace ve Fed
Cupu, jíž svými výkony ohromně pomohla. Česko vyhrálo soutěž v letech
2011, 2012 a 2014, v roce 2012 Kvitová
vyhrála s Tomášem Berdychem také
Hopmanův pohár.
Do šestnácti let startovala za TJ Fulnek,
kde ji vedl otec Jiří Kvita, poté se stal jejím mateřským tenisovým klubem TK
Agrofert Prostějov, s nímž opakovaně
vyhrála mistrovství republiky smíšených družstev, a jehož je od 4. července
2011 doživotní čestnou členkou.

Suková

PROSTĚJOV Od druhého grandslamového podniku letošní sezóny, jímž bylo
Tomáš
antukové French Open v Paříži, se český
KALÁB
za přispění
ženský tenis může chlubit hned dvojicí
Petra Kozáka
hráček v první desítce světového žebříčku, který od listopadu 1975 sestavuje Ženská tenisová asociace WTA. Stalo se tak po více než čtvrtstoletí a k radosti místního
klubu TK Agrofert se v obou případech jedná o kmenové hráčky
Prostějova. A to není všechno! Nejlepší desítce světa se hodně
přibližuje další hráčka a je klidně možné, že ještě letos bude mít
český tenis v exkluzivní společnosti hned tři zástupkyně, což by
byla skutečná bomba i historický průlom. Večerník při této příležitosti shrnul fakta o tehdejších i současných aktérkách.
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

