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Hudebniny TYL, knihařská ul.
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www.ticket portal.cz
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„DRBY
PROSTĚJOVA“
b
e
n
být ve 13 „opíchaná
„opíchaná““ je IN!

Facebooková komunita „Drby Prostějova“ je určena zejména puberťákům a představuje Prostějov coby hříšné město. Obrazové i textové příspěvky jednotlivých členů tomu bohužel odpovídají!
Foto: Facebook
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15040710361

PROSTĚJOV Sex, vztahy, láska, podrazy, vášeň a nenávist. To jsou
věci, které obzvláště teď o prázdninách řeší nejen mládež pubertou
políbená. V mnoha ohledech se tím neliší od generací svých rodičů či
prarodičů. Zásadní rozdíl je v tom, že věková hranice, kdy děti přestávají být dětmi, se o několik let posunula. A taky v tom, že se svými zážitky a pocity se už nesvěřují tajným deníčkům či nejbližším kamarádům, ale zveřejňují je na internetu. Svědčí o tom i čím dál populárnější
facebooková komunita „Drby Prostějova“...
ČTĚTE NA STRANĚ

15070710672
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Rondel už dvacátého!
Prostějov (mik) – Večerník v předchozích vydáních již informoval
o zdržení při zahájení výstavby rondelu
na Přikrylově náměstí. Původně mělo
k uzavírce této důležité dopravní tepny
města dojít už 1. července, ovšem v tu
dobu nebyly ještě dořešeny všechny
formality okolo výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Nyní se zdá, že pevný termín začátku stavby je již určen.
„Pokud se nestane nic mimořádného,
tak na pětadevadesát procent se okružní křižovatka u zámku začne stavět dvacátého července. V konkurzu zvítězila
firma Insta, se kterou jsme podepsali již
smlouvu,“ informoval Večerník Alois
Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. „Prostřednictvím
Večerníku bych chtěl požádat prostějovské občany a všechny řidiče, aby
v průběhu stavby byli trpěliví, shovívaví
a vstřícní,“ ujistil Mačák.

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…

VEÈERNÍKU
MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Jablka rozhodně
nepadají daleko od stromu,
a v případě hudební rodiny
Dvouletý Samuel „Ringo“ Zlámal to dokázal za bubny pořádně rozbalit. Holt,
geny zdědil po dědečkovi!
Foto: agentura HITTRADE
Zlámalovy už vůbec ne. Jak si
Večerník všiml při nedávném
rockovém festivalu Legendy se vrací na plumlovské přehradě, bubenického matadora a pořadatele celé akce Petra
Zlamála vystřídalo za bicími dvouleté dítě! „Je to můj vnouček Samuel a rozhodně ho povedu i v budoucnu k hudbě. Určitě ho nebudu nutit, aby se stal politikem, jednou mě zcela jistě vystřídá za bicími. A třeba ho v budoucnu
angažuje i Petr Janda do Olympiku, který už se na něj ptal,“ smál se šťastný dědeček Sama Petr Zlámal.

Silvestr bez „rány“?
Prostějov (mik) – Umíte si představit
oslavy příchodu Nového roku v Prostějově bez ohňostrojů či bez toho, že
byste si sami odpálili také nějakou tu
prskavku či petardu? Klidně se to může
stát! Vedení radnice totiž řeší petici občanů, kteří požadují úplný zákaz používání zábavní pyrotechniky na území
Prostějova! „Jde o žádost, kterou se
pochopitelně musíme zabývat. Zadali
jsme odborníkům úkol, aby se vyjádřili
k této problematice. V tento okamžik
dost dobře nevím, jak bychom mohli
zakázat užívání pyrotechniky plošně
po celém městě. V každém případě by
ale stálo za úvahu tento zákaz vyhláškou města uvést v platnost v některých
lokalitách,“ uvedl Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
„Nikdo z nás si nedovedeme představit
Silvestr bez ohňostroje,“ namítl primátorův náměstek Jiří Pospíšil.

Za bicími řádilo DÍTĚ!

Z Varů do Prostějova se stěhuje filmový festival!

Tak to je šok! Letošní Mezinárodní
filmový festival v Karlových Varech
je poslední. Už příští rok se světoznámí umělci filmového řemesla budou
sjíždět do Prostějova! Zatím pouze
Agentuře Hóser to oznámil prezident festivalu Jiří doktor Skalka.
„Bohužel, historie karlovarské
přehlídky filmů končí. Letos jsme
tady naposledy. Ruská komunita ve Varech nám totiž vyhrožuje
tanky a samopaly, což představuje obrovské bezpečností riziko.
Musíme se odstěhovat někam do

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

rubriky
Večerníku

vnitrozemí,“ posteskl si Jiří doktor
Skalka s tím, že právě v Prostějově
našel velmi výhodný azyl. Zda pouze dočasný, není v tuto chvíli jasné.
„Prostějovský primátor Nakaseseděl nám nabídl skvělé podmínky a
také finanční podporu ve výši jedné
miliardy korun na každý ročník
festivalu. Jediným problémem je, že
festival nemáme v Prostějově zatím
kde pořádat, olympijské centrum
ještě nestojí a současný kulturák
padá lidem na hlavu. Ale váš pan
primátor slíbil, že do roka a do dne
se i tento problém vyřeší,“ dodal Jiří
doktor Skalka.
Prostějov se tak od roku 2016 stane
centrem filmařského světového dění.
Jak ale konšelé chtějí vyřešit problém
s místem pro konání Mezinárodní-

ho filmového festivalu v Prostějově?
Přece jen byli dosud Silvestr Rambo
či Arnold Švancnegr zvyklí na luxus
hotelu Thermal v Karlových Varech, což v našem městě zatím není
možné. „Já už to mám vymyšlené!
Musíme se rychle domluvit se společností Mantlan, aby během půl roku
postavila u Špalíčku obchodní centrum včetně nového kulturáku pro
deset tisíc lidí. Podle předběžných
konzultací by se to dalo stihnout,“
přemýšlí nahlas primátor Miroslav
Nakaseseděl. „Uděláme všechno pro
to, abychom tuto akci do Prostějova
přitáhli stůj co stůj. Víte vůbec, co to
bude pro reklamu města znamenat?
Třeba když přijede Mickey Roura
či Harrison Fordový? To se moje
kolegyně Hemeřice zblázní! Věřím,

že karlovarský Thermal dokážeme
nahradit, za půl roku tady bude stát
mrakodrap,“ plánuje Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátora Prostějova.
Pořádání mezinárodního filmového festivalu v našem městě podporuje také Olomoucký kraj. „Sice
je Prostějov zase o krok před Olomoucí, nicméně já osobně nejsem
závistivý. Určitě i já sám se přijedu na nějaký ten sovětský filmeček
podívat,“ vyjádřil se hejtman Olomouckého kraje Všechnozbořil.
Za Agenturu Hóser Majkl

Aspoň na chvíli je klid! Město je
v těchto dnech docela vylidněné, Prostějovany horké léto vyhnalo na dovolenou. Takzvaná okurková sezóna se
projevuje i v politice. V tomto případě
naštěstí! Alespoň pár drahocenných
dnů jsme tak ušetřeni jakýchkoliv
útoků různých křiklounů, kteří si říkají
opoziční zastupitelé...
CO NÁS UDIVILO…
Ve Vrahovicích to „hapruje“. Tolik
vychvalované koupaliště ve Vrahovicích letos už lidé nemají tolik rádi.
Při nedávných tropických vedrech
tu návštěvníci našli nenapuštěný
poloprázdný bazén a špinavou vodu
v malých nádržích pro děti. Kde se
stala chyba? Večerník to pochopitelně
zjistí a již příště vás bude informovat.
ZACHYTILI JSME…
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Jak se zdá, z nově zrekonstruovaného náměstí T. G. Masaryka zmizí brzo další vzrostlé stromy. Jde
o dva buky, které podle odborníků ničí starodávný sloup se sochou
Panny Marie. Jejich pokácení doporučují vehementně i památkáři,
a ti když se do něčeho pustí, tak
i motorové pily spustí…
ZAUJAL NÁS…

JAN HRUBÝ

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

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••
Dobrého nepálí? V den významného výročí jsem si vzpomněl na tuto básničku: Dobrého nepálí, říkala maminka, když horkou polívkou polila tatínka...
Dobrého nepálí, smála se babička, když listy kopřivy, klepal jsem zpod trička...
Přemýšlím často teď, jak se to pozná, jestli jsem dobrej chlap či mrcha hrozná...
Svůj dopis z výletu za svitu měsíce zakončím podpisem Honza Hus, Kostnice...

Babimaki & mik

•• Úterý ••
Konec tropů. Zatím největší letošní vedro jsme zažili předminulou neděli.
Přesně v 15:55 hodin se rtuť teploměru na prostějovské hvězdárně vyšplhala
až na 34,2 °C, na slunci přitom u nás v tu dobu bylo i o deset stupňů více. V druhý den minulého týdne naměřili meteorologové minutou před šestou večerní
33,8 °C, v průběhu následujících dní už teploty magickou třicítku nepřekročily.
A tak všichni, kterým to nestačilo, mohli vyrazit za teplem do Egypta...

ZASLECHLI JSME…

„JEŠTÌ ŽE TEN
FACEBOOK
SKORO
NESLEDUJU...!“

•• Středa ••
Nůž nikdo nechtěl. Ani do zad. Zvláštní způsob, jak si vydělat na jízdenku do
Olomouce zvolil muž, který před Zlatou bránou nabízel hodně obnošené košile. Už na první pohled bylo vidět, že je „zrecykloval“ z některého z kontejnerů
s použitým oblečením. Když kolemjdoucím začal vnucovat nůž, zavolali na něj
strážníky. Neúspěšný prodejce tak do Olomouce musel asi pěšky.

Šéf strážníků Jan Nagy poté,
co se na sociální síti objevily
poplašné zprávy o bezdomovci
s mačetou v ruce na náměstí...

•• Čtvrtek ••
Co nosí ženy v kabelkách? Tajemství dámské kabelky zůstává pro muže
záhadou. Stejně tak pro mnoho žen. Na úplném dnu některých z nich se prý
nachází i zkamenělé tampony. Stejnou záhadou zůstal obsah kabelek dvou žen
pro obsluhu drogerie v prostějovském centru. Obě zlodějky si do nich stihly
nastrkat zboží za dvanáct tisíc korun. Velký div, že se jim to tam všechno vlezlo...

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••
Miliardáři dotace, živnostníkovi registrační pokladnu. V poslanecké sněmovně
se projednával zákon o elektronické evidenci tržeb. Zákon, který dle vlády vítají „všichni slušní živnostníci“, opozice kritizuje. Upozornila přitom, že například pardubická
společnost patřící do holdingu ministra financí na dani z příjmu loni nezaplatila ani korunu, na druhou stranu žádá o dotaci 3,2 miliardy korun na sanaci ekologických škod...

•• Sobota ••

V Galerii Knížecí Dvůr na plumlovském zámku v těchto dnech
vystavuje známý grafik a karikaturista. Dříve se bez jeho úsměvných
kreseb neobešly časopisy Dikobraz, Mladý svět či dětské Sluníčko.
Exkluzivní rozhovor s Janem Hrubým
si přečtěte na straně 10 dnešního vydání!

Pondìlí 23/19 °C
Markéta

Úterý

Baví se dva zavírací špendlíky na nově vydlážděném a sluncem rozpáleném prostějovském náměstí v prostoru před muzeem.

24/20 °C

Karolína

Støeda 27/20 °C
Jindřich

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Víte, jak si chlap dokazuje, že myslí na budoucnost? Koupí si dvě basy piva místo jedné! Lidé si naplno mohli užít tentokrát hned dvou akcí, na nichž pivo teklo proudem. Zatímco v Seči se čepovala
Litovel, ve Lhotě pod Kosířem si lidé mohli pochutnat na skvělých speciálech
vyrobených přímo ve zdejším minipivovaru.

Ètvrtek 27/22 °C

•• Neděle ••

Sobota 30/17 °C

Tři císaři se utkali u Kořence. Bitva tří císařů u Slavkova v roce 1805 byla jednou z
nejkrvavějších událostí novodobých dějin. Druhého kolo seriálu Turnajů tří císařů
se konalo v neděli na hřišti v Kořenci. Místo dělových kulí tu však vzduchem ovšem
létaly golfové míčky.

Nedìle 27/17 °C

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Luboš

Pátek

28/22 °C
Martina
Drahomíra
Čeněk
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Prostějovany vystrašil

MUŽ S „MAČETOU“

PROSTĚJOV Jak velké oči mají
někteří lidé, ukázal případ ze středečního dopoledne. Vyděšení občané volali strážníky, že v centru
města běhá muž s nožem v ruce
ezpečný.
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Vrchní státní zastupitelství návrh
na dovolání v kauze Tuhý nepodá
PROSTĚJOV Po mnoha letech se
minulý týden definitivně uzavřel
případ, kdy byl bývalý generální
ředitel Oděvního podniku František Tuhý viněn ze zpronevěry
26 milionů korun, které si nechal
sám sobě vyplatit ze společného
účtu, a přitom měl transakce zatajit před ostatními spolumajiteli
firmy. Nyní je jasné, že Tuhý zůstane v této věci českou justicí nepotrestán!
Jedna z kauz Františka Tuhého se definitivně uzavřela. Několikaletá práce
policistů, kteří provedli desítky výslechů, státních zástupců, jenž věc přivedli až k soudnímu stání a konečně
i půl roku trvající série hlavních líčení
u Krajského soudu v Brně, který někdejšího bosse OP odsoudil na pět let
do vězení a zaplacení způsobené škody - tak to vše bylo naprosto zbytečné. Nejprve Vrchní soud v Olomouci
začátkem letošního června vyhověl
odvolání Františka Tuhého, přičemž
ho zcela zbavil obžaloby.
Na to vše byla jediná odpověď...
Státnímu zastupitelství, které žalobu

Školu v Čechách pod Kosířem opouští

třetina zaměstnanců
ČECHY POD KOSÍŘEM Ve škole v Čechách pod Kosířem dochází k výrazným personálním
změnám. Jak Večerník zjistil,
pět z dvanácti zaměstnanců
totiž s koncem školního roku
odchází. Mezi některými občany se přitom hovoří o možné
šikaně ze strany ředitelky školy!
Tuto skutečnost však nikdo nepotvrdil. Vedení obce, coby zřizovatel školy, nevidí důvod do
takto vzniklé situace zasahovat.

Martin Zaoral

Základní a mateřská škola v Čechách
pod Kosířem má celkem dvanáct zaměstnanců. Po vzájemné dohodě toto
zařízení opouští učitelka základní školy,
vychovatelka a dvě školnice. Do plánovaného starobního důchodu odchází učitelka mateřské školky. V souvislosti s hromadným odchodem jde po obci mezi
několika rodiči nejrůznější šeptand...
O konkrétních problémech však nikdo
z odcházejících otevřeně hovořit nechce.
„Nezlobte se, ale nic bližšího vám neřek-

zjistili jsme
nu. Běží mi výpovědní lhůta,“ vyjádřila
se odcházející učitelka Šárka Plevová,
kterou Večerník v této souvislosti oslovil
a jenž byla jako jediná ochotna se k problému vyjádřit.
Naopak vedení školy s komunikací problém rozhodně nemá. „Uvědomuji si, že
se jedná o nepříjemnou situaci. Nicméně
jde o shodu náhod, nic víc v tom není.
Nikdo nebyl propuštěn, všichni odcházejí po vzájemné dohodě. Paní vychovatelka Šišková dle svých slov odchází na
lepší místo, kde bude moci plně uplatnit
svoji kvalifikaci. Paní učitelka Plevová mi
řekla, že v jejím životě nastal zlom a údajně zvažuje své další působení ve školství.
Paní učitelka Krestýnová odchází do
plánovaného starobního důchodu. Co
se týče obou školnic paní Navrátilové
a paní Jurníkové, tak tam jsem dlouhodobě nebyla spokojena s plněním jejich
pracovních povinností,” vysvětlila ředitelka školy Iveta Slámová, podle které je
zásadní, že se situace nikterak nedotkne

Last Minute <

1505253/0531

datum počet dní
16.7 8 dní
16.7. 8 dní
16.7. 11 dní
17.7. 8 dní
17.7. 11 dní
17.7. 8 dní
18.7. 11 dní
18.7. 8 dní
19.7. 12 dní
19.7. 8 dní
20.7. 8 dní
21.7. 8 dní
22.7. 8 dní
23.7. 12 dní
23.7. 8 dní

odlet destinace
hotel strava cena
Brno Turecko
4* Al 13.990,Brno Řecko-Kos
4* Al 15.990,Brno Řecko-Kréta
3* PP 15.490,Praha Kapverdy-Boa Vista 4* Al 21.990,Brno Řecko-Rhodos
3* Al 15.990,Ostrava Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 15.990,Praha Maroko-Agadir
4* Al 15.990,Brno Turecko
4* Al 17.990,Praha Itálie-Sicílie
3* PP 12.990,Brno Bulharsko
3* Al 12.990,Praha Maroko-Saidia
5* Al 17.490,Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 13.990,Brno Řecko-Lefkada
3* Al 17.990,Brno Řecko-Korfu
4* PP 12.990,-

žáků. „Na vzniklou situaci jsem okamžitě
zareagovala tak, aby se personální změny
nijak nedotkly našich studentů, o které
nám jde především. Věřím, že i nový tým
se bude nadále snažit hlavně o to, aby
škola vzkvétala a nabídla žákům nejen co
nejlepší vzdělání, ale i řadu nezapomenutelných zážitků při účasti na nejrůznějších akcích od Drakiády až pohádkovou
cestu zdejším zámeckým parkem,“ dodala Slámová.
Vedení školy má v tomto i podporu zřizovatele, kterým je obec. „Obešel jsem
si poctivě všechny zaměstnance školy,
abych si udělal vlastní obrázek na celou,
přiznávám, že dosti nepříjemnou situaci.
S žádnou oficiální stížností na šikanu ze
strany ředitelky školy vůči zaměstnancům jsem se nesetkal. Faktem je, že mezi
některými občany se o něčem podobném mluví, ale všechno zůstává pouze
v rovině náznaků. Oficiálně si nikdo nestěžoval, takže vedení obce nemá důvod
na vzniklou situaci reagovat,“ uvedl Milan
Kiebel, starosta Čech pod Kosířem.
Je pravdou, že na chování paní ředitelky
si stěžovaly obě odcházející školnice.
„V žádném případě se však nejedná
o šikanu, což obě potvrdily. Podle mě se
jedná o klasický vztah na pracovišti mezi
nadřízeným a podřízeným a o odlišnou

představu na plnění pracovních povinností,“ dodal starosta s tím, že pokud by
k něčemu podobnému mělo dojít i v budoucnosti bude se vedení obce situací
zabývat.
Místní děti nebyly přijaty
do mateřinky. Proč?

V souvislosti s aktuální situací se objevily
i některé skutečnosti, se kterými někteří
z místních nejsou spokojeni. Asi šest
z nich mělo v roce 2012 problém s přijetímsvýchdětídozdejšíškolky.„Celýživot
žiji v Čechách pod Kosířem a založil jsem
tu i rodinu. Když jsme před třemi roky
moji tehdy tříletou dceru chtěli přihlásit
do místní mateřské školy, dostali jsme zamítavé stanovisko. To samé se opakovalo
o rok později. Přitom přijaty byly děti ze
sousedních vesnic. Teprve, až jsem se
hodně hlasitě ozval, tak dceru do školky
vzaly,“ svěřil se Večerníku Radim Šťastný.
Podle ředitelky školy jsou děti přijímány
na základě kritérií, které si každá škola stanovuje sama. „Samozřejmě, že dáváme
přednost místním a hlavně dětem před
nástupem povinné školní docházky, zohledňujeme také individuální potřeby
dětí a jejich rodičů,“ reagovala na tento
problém ředitelka Iveta Slámová.
Situaci v Čechách pod Kosířem bude
Večerník i nadále bedlivě sledovat.

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

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

zjistili jsme

Františku Tuhému už miliony získané za
doby jeho „panování“ v OP nikdo nevezme.
Foto: archiv Večerníku

připravovalo, zůstala pouze možnost
podat dovolání k Nejvyššímu soud
ČR. A této možnosti se nakonec rozhodlo nevyužít. „Nepodáme návrh
na podání dovolání k Nejvyššímu
soudu České republiky, jelikož jsme
k tomu neshledali žádný důvod,“
tlumočil stanovisko Vrchního státního zastupitelství Olomouc Zdeněk
Snášel.

František Tuhý si ke svému měsíčnímu platu ve výši dvou set tisíc korun a odměnám za funkci předsedy
představenstva ve výši třicet tisíc
korun nechal v průběhu let 2004 až
2007 na prémiích vyplatit šestadvacet milionů korun. Oděvní podnik
Prostějov přitom už v době jeho
působení bankám dlužil stamiliony
korun, v roce 2010 pak přešel do
insolvence s celkovým dluhem přes
dvě miliardy korun.
Dlouholetý většinový vlastník podniku František Tuhý se po celou
dobu hájil tím, že mu nikdy nikdo
neřekl, že by dělal něco protizákonného, podnik za jeho „panování“
do poloviny roku 2008 byl v dobré
ekonomické kondici a podobné milionové odměny jako on dostávali i
ostatní členové představenstva OP.
V případě jeho druhé kauzy týkající se nevýhodných pronájmů
podnikových prodejen, již bylo
nařízeno neveřejné zasedání, které se uskuteční 6. srpna. Termín
hlavního líčení dosud není znám.
(mls)

HYGIENA
si posvítila

na zmrzlináře
PROSTĚJOVSKO Se zmrzlinou
se nám mohou do těla dostat
také salmonela, listérie a řada
dalších nebezpečných bakterií.
Zda někde v prostějovském regionu hrozí podobné nebezpečí,
to v uplynulých dnech zjišťovali
krajští hygienici.
U prvních prodejců zmrzliny proběhly podrobné kontroly hygieniků. A jejich dosavadní výsledky
mohou každého milovníka oblíbené pochoutky jen těšit. „Ani v jednom případě jsme nezaznamenali
jakékoliv problémy,“ sdělila Večerníku Zuzana Bartošová z KHS Olomouckého kraje.
Hygienici dosud navštívili cukrárnu
Florida, KFC, stánky před oběma
prostějovskými Kauflandy a OBI
a také podnikatele prodávající
zmrzlinu ve Smržicích. Kontroly

budou pokračovat až do konce září.
„Každoročně tak prověříme patnáct
až dvacet prodejců,“ dodala Bartošová.
(mls)
Foto: 123rf.com

S Richardem Gerem
ve Varech...
KARLOVY VARY, PROSTĚJOV
Mezinárodní filmový festival
každoročně láká řadu významných osobností nejen z České republiky. Tou největší byl letos bezesporu americký herec Richard
Gere. A právě s ním měl možnost setkání Miroslav Černošek,
mimo jiné spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS
a šéf prostějovského tenisu.
„Na festivalu jsem byl podeváté a vůbec poprvé jsem využil možnosti se
s někým vyfotografovat. Můj velký
přítel Marek Eben mi prozradil, že s
Richardem Gerem chystá Plovárnu
a jestli se s ním nechci setkat. Jelikož amerického herce považuji za
velice charismatického a úspěšného muže, neváhal jsem. Bylo to příjemných deset minut,“ pousmál se
Černošek. A co bylo tématem jejich
hovoru? „Bavili jsme se především
o tenise, a to z pohledu historického. Hodně jsme probírali Ivana
Lendla, kterého Gere velmi uznává,“ prozradil exkluzivně Večerníku
Foto: archív M. Černoška. úspěšný manažer.
(pk)

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

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

3

Manželé Černoškovi s americkým hercem Richardem Gerem.

4
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PO STOPÁCH

STARÉHO Napsáno
ˇ
PŘÍPADU pred
05

18. 7. 20

Veletržní hala vedle OP hned tak stát nebude
PROSTĚJOV Na pozemku vedle
zdemolovaného Oděvního podniku by v budoucnu měla vyrůst nová
hala pro pořádání veletrhů. S tímto
nápadem přišli před rokem představitelé Astria Group, kteří celý
areál po zkrachovalé firmě odkoupili. Kdy se začne hala stavět, však
není ani v tuto chvíli jasné...
Podle projektu by se mělo jednat o výstavní halu. Výška stavby by měla přesáhnout osmnáct metrů a z pozemku
bude odvezena ornice v objemu cca 9

300 m3. Společnost Astria Group již
pro něj získala platné územní rozhodnutí. Tím to ovšem prozatím skončilo.
„Zahájení výstavby nyní není na pořadu dne. V současnosti se soustředíme
zejména na prodej všech pozemků v
areálu, od toho se bude odvíjet i možná budoucí výstavba haly. Pokud by
někdo měl zájem tento projekt i s pozemky odkoupit, nebudeme se tomu
bránit,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník Ondřej Batta, jednatel společnosti Astria Group.
(mls)

Komunisté

Na tomto místě by v budoucnu mohla vyrůst nová hala. Kdy to však bude, není
v tuto chvíli ani zdánlivě jasné...
Foto: Martin Zaoral

ZLANAŘILI

KONICI ROKY CHYBÍ KULTURÁK třicet Romů

STÍNY
MINULOSTI

KONICE Jakoby nad konickou
sokolovnou visela nějaká strašlivá
kletba. Je to už více jak dvacet let,
co se v ní naposledy konala poslední kulturní akce! Přitom jiný sál
pro podobné účely město nemá. A
tak například maturanti zdejšího
gymnázia musí své plesy pořádat
v Jesenci, kde se konají i nejrůznější
koncerty. Aktuálně chce Konice nechat zpracovat projekt na tolik potřebnou rekonstrukci katastrofálně

Za akcemi musí lidé do Jesence...

zchátralé budovy. S opravami se však
letos a pravděpodobně ani příští rok
nezačne...
Konická radnice si budovu od sokolů
pronajala v roce 1997, tedy v době, kdy
už její stav rozhodně nebyl dobrý. Ani
poté se však se sokolovnou nic nedělo.
„Poslední stavební práce zde proběhly
snad někdy v osmdesátých letech minulého století, když tu vznikla přístavba. Od té doby nic...,“ pokrčil rameny
starosta Konice František Novák, který
palčivý problém se sokolovnou zdědil
od předchozího vedení.
Po patnácti letech nečinnosti města
Sokolům došla trpělivost a smlouvu o
pronájmu s radnicí zrušili. Jenže ani jim
se nepodařilo se stavbou něco udělat
a tak už po roce sokolovnu s úlevou

městu darovali. Přestože od té doby
již uplynuly téměř další dva roky, situace se stále vůbec nepohnula z místa.
„Rozhodli jsme se, že v nejbližší době
začneme hledat projektanta na přípravu rekonstrukce budovy,“ reagoval na
dotaz Večerníku František Novák.
Vše, co bude následovat, se samozřejmě
bude odvíjet od finančních možností. Ty
jsou omezené, a to i kvůli splácení dlouhodobého úvěru na výstavbu kanalizace.
Ten už by však městskou kasu neměl
zatěžovat tolik jako v předchozích letech.
Jsou tu však i jiné problémy... „Kromě
opravy sokolovny plánujeme obnovu
hlavního náměstí. Jenže ani na jedno
nemáme v rozpočtu dostatek peněz.
Jedinou cestou jsou tak dotace, bohužel
zatím se nám nepodařilo najít vhodný

Zcela zchátralá sokolovna v Konici ze všeho nejvíce připomíná prokletý zámek z pohádky o Šípkové Růžence. Situace se tu přitom hned tak nezmění.
Foto: Martin Zaoral

zdroj,“ vysvětlil konický starosta.
Vedení města si přitom dobře uvědomuje, že sál pro pořádání akcí ve městě palčivě chybí. „Navíc by v opravené sokolovně našli zázemí spolky jako třeba hasiči,
chovatelé či turisté. Mohlo by se tam hrát
divadlo, případně promítat digitální filmy. To vše chceme do projektu zapracovat,“ nastínil plány František Novák.

Kdy se však s opravami fakticky začne,
to v tuto chvíli není vůbec jasné. „Kompletní rekonstrukce letos určitě nezačne,
v nejlepším případě by se tak stalo příští
rok. Pokud se nám však nepodaří včas
sehnat peníze, pak to bude ještě později.
V takovém případě bychom asi už začali
s nejnutnějšími opravami a to čistě v naší
režii,” uzavřel první muž Konice. (mls)

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

ŠOTEK ŘÁDIL! Omlouváme se všem čtenářům za špatné fotografie v minulém vydání této rubriky. Chyba
vznikla při výměně snímků. Děkujeme za pochopení

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU

Příště: Plumlovská ulice

15070310662

15062610630

Gynekologická ambulance

Do politiky se rozhodla vstoupit
třicítka Romů z Prostějova a Dobromilic. Vadí jim jejich sociální
situace, kterou by ve spolupráci
s Komunistickou stranou Čech
a Moravy rádi změnili. V minulých
dnech jich osmadvacet podalo přihlášku a založilo novou základní
organizaci.
„Celá iniciativa vzešla od Ladislava
Daniše, který za mnou s tímto nápadem přišel. A protože jej znám už
asi dvacet let, vím, co od něj můžu
očekávat a že mu můžu důvěřovat.
Tak jsem souhlasil. A skutečně za
pár dní mi přinesl vyplněné přihlášky. Teď probíhají volby předsedy
základní organizace, protože takto
nadprůměrně početná organizace
se skládá ze dvou skupin, prostějovské a dobromilické. Ta prostějovská
si už předsedu zvolila, nyní ho však
ve funkci musí schválit ta druhá.
Zároveň se pan Daniš stal členem
okresního výboru naší strany,“ uvedl
předseda Okresního výboru KSČM
v Prostějově Josef Mádr.
Levicovou opoziční stranu si prý
Romové vybrali nejen na základě
dobrých vztahů s předsedou okresního výboru Mádrem, ale hlavně
prý proto, že v minulosti se jim v republice žilo mnohem lépe než nyní.
„Nebyla taková bída, bylo víc práce.
Chtěli bychom, aby se naše situace
podstatně zlepšila, ale je nám jasné,
že zvenčí nic neovlivníme. Tak jsme
se rozhodli zkusit to aktivně. Pan
Mádr nám přislíbil jak pomoc při
řešení otázek bydlení, tak i podporu
při pořádání našich kulturních akcí.
Třeba nám bezplatně poskytne sál
na festival romských písní, pak rovněž bezplatné poradenství a spoustu dalšího. Za to všechno bych mu
chtěl tímto poděkovat,“ říká Ladislav Daniš.
Podle Josefa Mádra je docela možné,
že někdo ze členů nové organizace by
mohl již po volbách do městského zastupitelstva v příštím roce zasednout.
„Ano, pokud se bude spolupráce
vyvíjet příznivým směrem, můžeme
jejich zástupce umístit na kandidátní
listinu,“ řekl Josef Mádr.

Ona spolupráce prostějovských komunistů s Romy z Prostějova a Dobromilic zřejmě neklapala tak, jak si
soudruzi přáli či představovali. Ani
v dobromilickém, natož v prostějovském zastupitelstvu se během uplynulých deseti let neobjevil žádný člen
menšinové komunity. Ale pozor, za
ty roky došlo k jedné podstatné změně. Prostějovští komunisté se poprvé
od listopadové revoluce v roce 1989
dostali vloni do radniční koalice! Že
by právě nyní obnovili spolupráci
s Romy? Zatím o tom Večerník neslyšel. Možná že noví romští politici
pracují v ilegalitě...
(mik)
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hodin

168

s městskou policií

Byt otevřel zámečník

Předminulou sobotu 4. července
v podvečer prostřednictvím tísňové
linky požádala oznamovatelka strážníky o pomoc v situaci, kdy si starší
žena sedící na lavičce před domem zabouchla klíče v bytě a nyní je bezradná.
Se souhlasem seniorky byl přivolán zámečník, který dveře otevřel. Kvůli psychickému stavu nebylo možné ženu
ponechat v bytě samotnou. Ve spolupráci s Policií ČR byl učiněn pokus
o kontaktování syna bydlícího mimo
Prostějov. Nikdo však doma nebyl.
Poté seniorka za pomoci strážníka nalezla telefon a v něm kontakt na syna.
Ten byl o vzniklé situaci vyrozuměn a
na místo se dostavil.

Foto: Internet

Mladistvá neuprchla

Při dohledu na veřejný pořádek na
náměstí T. G. Masaryka si v sobotu
4. července ve večerních hodinách
hlídka povšimla dívky, o které věděla,
že je celostátně hledanou osobou. Na
výzvu k prokázání totožnosti reagovala šestnáctiletá slečna útěkem. Po krátkém úprku byla strážníky zadržena a
následně předvedena a předána na
Policii ČR k dalším úkonům.

Kvílející dravec

V neděli 5. července po třiadvacáté
hodině bylo přijato kuriózní telefonické oznámení, kdy se měl na stromě u hřbitova v Krasicích nacházet
pták, pravděpodobně dravec, který
naříkal. Oznamovatel chtěl vědět, zda
je takovéto chování běžné, a kdo by
mohl opeřenci pomoci. Strážníci mu
předali kontakt na Záchrannou stanici v Němčicích nad Hanou.

krimi

„ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“ UVĚZNILA SVÉHO PŘÍTELE...
Muž nedobrovolně strávil noc na balkóně!
PROSTĚJOV Dobrá rada pro všechny muže zní - neholdujte alkoholu se ženou, která má sklony uvěznit vás na balkóně! Přestože
se něco takového zdá nemožné, v Prostějově přesně k tomuto
případu došlo. Strážníci se muži snažili pomoci; jednak ale jeho
věznitelku nedokázali probudit, jednak otrlý mladík raději dobrovolně zvolil pobyt na čerstvém vzduchu...

MichalKADLEC
„V pondělí šestého července kolem páté
hodiny ranní vyjížděla hlídka prověřit telefonické oznámení o narušování veřejného pořádku mezi nájemníky panelo-

vého domu na jednom z prostějovských
sídlišť. Podle oznamovatele se mělo jednat o člověka, který je zavřený na balkóně
a další jej nechce pustit zpět do bytu,“ informovala o příčině nevšedního výjezdu
strážníků Jana Adámková, tisková mluv-

Hráli si časně ráno

O půl čtvrté ráno v pondělí 6. července bylo nahlášeno napadání mladíka jiným mužem. Strážníci zjistili
ve dvorním traktu domu dva bratry
ve věku 18 a 20 let žijící ve stejném
domě jako oznamovatelka. Oba
uvedli, že hrají akční bojovou hru a
na dvoře si ji zkoušeli. Tím ale rušili
noční klid, přestupek s mladíky byl
vyřešen domluvou.

Poctivá nálezkyně

Minulé úterý 7. července v podvečer
vyjížděli strážníci k převzetí nálezu
peněženky. Tu našla devětatřicetiletá
žena na křižovatce ulic Raisovy a Olivetského. Neváhala a vše nahlásila na
linku 156. Zanedlouho se k hlídce dostavil její majitel, který udal přesný obsah peněženky. Čtrnáctiletý mladík
díky poctivé ženě nepřišel o doklady a
finanční hotovost ve výši 2 900 korun.

Podobné případy jsou skutečně
kuriózní, ovšem nikoliv výjimečné.
„Několik takových historek už máme
za sebou. Lidé se na nás obracejí
i tehdy, když si s něčím nevědí rady
a potřebují okamžitou pomoc. Často
jim strážníci vysvětlují i to, jak mají
postupovat v neobvyklých záležitostech. V tomto konkrétním případě se
jednalo o mladého muže, který toho
zřejmě hodně vydrží,“ dodal rovněž
pobaveně Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov.

ČUŇATA! Staří bezdomovci

Poláka
vyhnali
z
benzínky,
se vymočili na zastávce
PROSTĚJOV Fujtajbl! Ale co chcete
dělat? Strážníci hned v úvodu minulého týdne zasahovali proti dvěma
seniorům bez domova, kteří autobusovou zastávku ve Vrahovicích využili
bez jakýchkoliv skrupulí jako záchod.
Své výkaly navíc odmítli po sobě uklidit!
„V pondělí šestého července po poledni bylo přijato na linku 156 sdělení
o znečištěné autobusové zastávce ve
Vrahovicích. Na místě hlídka zjistila
devadesátiletého muže a devětašedesátiletou ženu bez přístřeší. Ti znečistili
zastávku tělesnými tekutinami a papík
rovými kapesoznn
níky,“ oznámila
J na AdámkoJa
Adáá
Jana
vvá,, ttisková

vá mluvčí Městské policie Prostějov.
Oba nevábně vyhlížející senioři nijak nezapírali, že čekárnu městské
hromadné dopravy použili jako toaletu. „Ke svému jednání se oba přiznali,
ale dát vše do pořádku odmítli. Z místa
byli oba vykázáni a k zajištění úklidu
byli přivoláni pracovníci technických
služeb. Za tento přestupek proti veřejnému pořádku může správní orgán
uložit pokutu až do výše dvaceti tisíc
korun a udělit zákaz pobytu,“ přidala
Adámková.
Je však více než sporné, zda takovým lidem udělení pokuty vůbec něco řekne...
„Vymahatelnost pokut je v takových
případech opravdu mizivá,“ potvrdil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV Šoféra ze sousedního
Polska nachytala uklízečka v noci na
záchodě jedné z prostějovských čerpacích stanic. Na tom by nebylo nic
divného, kdyby tady Polák nechrápal jako dřevorubec. Nebylo jiného
zbytí, muž byl strážníky probuzen
a vykázán.
„Krátce před třetí hodinou ranní
v úterý sedmého července bylo přijato
telefonické oznámení od obsluhy čer-

pací stanice o neznámém muži, který se
uzavřel na toaletách. Hlídce se na místě
podařilo zjistit, že se jedná o občana
Polska. Ten byl znaven dlouhou cestou
a v prostorách záchodků si chtěl odpočinout. Jelikož se v tomto čase v uvedeném
místě prováděl noční úklid, nebylo mu
to umožněno. Po vysvětlení celé situace
dvaatřicetiletý muž odešel,“ popsala kuriózní okamžik Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov. (mik)

Bydlel na ubytovně ve Stražisku, vykrádal blízké chaty

FEŤÁKA PUSTILI Z VĚZENÍ,

přestěhoval se do rekreační oblasti
exkluzivní
zpravodajství
z Prostějova

Problémy Davida Jurky začaly u drog.
„Pervitin jsem si píchal rovnou do žil,“
přiznal u Okresního soudu v Prostějově. Poté, co se zfetoval, měl chuť prožít
nějaký „adrenalin“. Opakovaně se tedy
pouštěl do krádeží. Nakonec za tyto
přečiny putoval i do vězení, ze kterého
byl propuštěn loni v srpnu. Nějaký čas žil
u rodičů, záhy se přestěhoval do nechvalně proslulé ubytovny ve Stražisku.
A v místě svého nového bydliště v krádežích pokračoval. Podle obžaloby měl do

poloviny letošního května vykrást čtyři
chaty. Na jeho řádění by se asi jen takk nepřišlo, pokud by jej policisté nenačapali
apali
přímo při činu. Při útěku si totiž poranilil
nohu, takže nic nebránilo jeho zadržení.
U soudu se David Jurka snažil všechno
svést na svého kamaráda.
„Byl to celý nápad Romana H., který
přišel ke mně na ubytovnu a říkal, že
potřebuje peníze pro syna, načež mi nalil panáka slivovice. Musel mi do něho
dát nějaký pervitin, od té chvíle jsem

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.

ČERNÁ
KRONIKA
Straky v drogerii
Minulý čtvrtek 9. července krátce
před polednem vstoupily do prodejny drogerie v centru Prostějova
dvě ženy. V prodejně během šesti
minut měly přemístit do svých kabelek celkem sedmačtyřicet kusů
drogistického zboží, které poté
pronesly kolem pokladen bez zaplacení. Dosud neznámé pachatelky tímto svým jednáním způsobily
poškozené společnosti škodu ve
výši 11 995 korun.

USNUL NA ZÁCHODĚ

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

STRAŽISKO O hromadném
m
přílivu„spodiny“ do Stražiskaa
vás Večerník opakovaně in-formoval. Nejrůznější feťáci,i,
pro Večerník
alkoholici a kriminálníci na-Uzamkl cizí kolo
V odpoledních hodinách minulého Martin
cházejí azyl v ubytovně Lenkyy
pondělí 6. července nahlásil čtyřiceti- ZAORAL
Skácelové, kde se loni navíc naletý muž, že mu někdo u supermarkevýšila i kapacita. Tento trend má
tu na Vrahovické ulici zamknul jízdní
kolo lankovým zámkem. Strážníci na své logické následky. V obci se množí krádeže, na pozoru by se měli
ého
místě sdělení potvrdili. Po chvíli se mít zejména chataři. Jeden takový případ skončil u prostějovského
dostavil i mladík, který nedopatření soudu, úternímu soudu byl Večerník naživo přítomen.
vysvětlil. Přijel si na kole nakoupit,
uviděl známého, dal se s ním do řeči
a přitom zřejmě omylem uzamknul
jiné jízdní kolo. Své vlastní ponechal
nezabezpečené. Po objasnění celé situace zámek odstranil a za svůj omyl
se omluvil...

čí Městské policie Prostějov. „Po příjezdu
na místo strážníci zjistili, že muže měla na
balkóně omylem uzavřít jeho partnerka,
a to poté, co společně popíjeli alkohol.
Následně žena usnula a dvaatřicetiletý
muž se ji snažil vzbudit boucháním na
okno. Neúspěšně, ale rušil tím ostatní
obyvatele domu. Přítelkyně nešťastníka
nereagovala ani na zvonění strážníků.
Další pomoc v podobě přivolání zámečníka muž odmítl s tím, že vyčká, až se
jeho partnerka vyspí a pustí ho dovnitř,“
přidala s úsměvem Adámková.
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totiž nevěděl,
co dělám.
Chodili jsme
po nějakých
chatách, on
kradl, já

David Jurka přišel k soudu o berlích a s historkou, že se ho jeho
spolupachatel při krádeži měl pokusit zabít.
Foto: Martin Zaoral
jen držel pytel, do kterého dával věci.
Při útěku z jedné z chat pak do mě strčil a já spadl z okna, při čemž si poranil
nohu. Byla to hrozná bolest, myslím, že
se mě pokusil zabít,“ přišel se svojí verzí
událostí David Jurka, který si měl při
krádeži ošklivě poranit kyčelní kloub.
I kvůli tomu se u soudu ze všech sil

po dvojici
hledaných
MILAN REHOVIČ
se narodil 11. června 1962 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. července 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 53 do 55 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

HELENA SMYČKOVÁ
se narodila 10. března 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. července 2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 35 let, měří mezi 170
až 175 centimetry, má střední postavu
a plavé blond vlasy.

snažil působit dojmem „zlomeného
chudáčka“, pro nezaujatého diváka to
však vypadalo spíše jako „divadýlko“.
Nešlo totiž přejít fakt, že vypovídal zcela
jinak na policii a jinak u soudu. Ač se ke
krádežím nedoznal, se zaplacením celkové způsobené škody problém neměl.
„Mám rodiče, kteří to zaplatí...,“ vysvětlil
tento postoj David Jurka.
Soud mu vše celkem pochopitelně neuvěřil. To se projevilo i při rozhodování o tom, zda Jurka zůstane ve vazbě či
bude propuštěn na svobodu. „Chcete
propustit kvůli svému zdravotnímu
stavu, ale nebyl jste o něm schopen
předložit žádnou lékařskou správu.
Z vaší strany to působí hodně účelově,“ nenechal se opít rohlíkem státní
zástupce Ivo Černík. Sama soudkyně
se rozhodla s možným propuštěním
Davida Jurky z vazby počkat, a to až po
doručení právě zdravotní zprávy. Rozsudek v této věci nepadl. Vzhledem
k tomu, že bude muset být vyslechnut
i Roman H., bylo hlavní líčení odročeno na začátek září.

Člověk se až diví, jak málo stačí
„šikovným“ zlodějkám, aby někoho okradly. Pouhých šest minut
potřebovaly dvě straky k tomu,
aby v drogerii na náměstí T. G.
Masaryka nastrkaly z regálů do
svých kabelek sedmačtyřicet kusů
voňavek, deodorantů a podobného zboží. Navíc se dokázaly nepozorovaně proplížit přes pokladny
a vzít nohy na ramena!
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Je otázkou, jak v prodejně vybavené kvalitním kamerovým systémem mohly nenechavé ženy takto
řádit, aniž by si jich personál vůbec
nepovšimnul. Zbývá tedy jen doufat, že policisté zlodějky na základě
videozáznamu brzy dopadnou...

Foto: Internet

Přišla o šrajtofli
Během nákupu přišla o svoji peněženku jednašedesátiletá žena
z Prostějovska, která v sobotu
11. července dopoledne nakupovala v prostějovském supermarketu. V nestřeženém okamžiku jí neznámý pachatel odcizil odloženou
peněženku i s finanční hotovostí
ve výši osmi a půl tisíce korun, platebními kartami, osobními doklady a doklady od vozidla.

Pro kabely
vyrazil z Vyškova
Policisté ve středu 8. července sdělili
podezření z krádeže dvaatřicetiletému muži z Vyškovska. Ten se předminulou neděli násilím vloupal do
unimo buňky v areálu prostějovské
firmy v Dolní ulici, odkud odcizil
175 metrů elektrických kabelů
v hodnotě 3 600 korun. Při činu
byl však vyrušen a tak odcizené kabely ponechal před unimo buňkou
azmístautekl.Tohotočinusedopustil, přestože byl v posledních třech letech odsouzen pro podobný čin.

Na radnici si šel pro měď
Policisté obvinili z krádeže devětadvacetiletého muže z Prostějova.
Už 9. dubna tohoto roku krátce po
půlnoci z venkovní jednotky klimatizace umístěné na budově v Plumlovské ulici vytrhl a ukradl metr
měděného potrubí. Při činu na klimatizační jednotce způsobil další
škodu ve výši 5 230 korun. Dalšího
činu se měl dopustit letos 8. května,
když na náměstí T. G. Masaryka,
po vniknutí na uzavřený pozemek
radnice, odcizil téměř tři metry měděného okapového svodu. Celkově
svými činy způsobil škodu ve výši
přesahující sedm tisíc korun.

Auto se srazilo
se skateboardem
Předminulou sobotu 4. července půl
hodinypředdvacátouhodinoudošlo
napřechoduprochodcevuliciJosefa
Lady ke kuriózní dopravní nehodě
autaaskateboardu.Šestapadesátiletý
řidič osobního automobilu značky
Volkswagen dával na přechodu pro
chodce přednost šestnáctiletému
mladíkovi, který přes přechod jel na
uvedeném sportovním náčiní. Po
přejetí vozovky se skateboard mladíkovizaseklabylvymrštěnzpětnakomunikaci,kdenarazildoprávěserozjíždějícího Volkswagenu. Při nárazu
bylo vozidlo poškozeno v prostoru
levého prahu a levých předních dveří vozidla. V odborném servisu byla
škoda odhadnuta na tři tisíce korun.
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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!

Tereza KOCOURKOVÁ
6. 7. 2015 51 cm 3,30 kg
Kostelec nad Hanou

Tomáš DOHNAL
5. 7. 2015 48 cm 2,80 kg
Tištín

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!

Studenti SOŠPO se zúčastnili pietní akce v Lidicích
LIDICE, PROSTĚJOV O vyhlazení Lidic doposud slýchali studenti
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově pouze
v hodinách dějepisu či občanské výchovy. Rozsah a význam této
tragédie si však daleko lépe uvědomili, když na místo nacistické
zvůle sami zavítali...

Petr KOMÁREK
„Od Lidic jsem čekala něco úplně
jiného. Od rána jsem se psychicky
připravovala na špatnou atmosféru na
tomto místě. A celkově jsem si myslela, že Lidice budou místo, kde je pár
domů a velké pole,“ domnívala se ještě před návštěvou obce, která byla po
druhé světové válce znovu obnovena,
studentka SOŠPO Barbora Rajtrová.
Jak však sama záhy poznala, opak byl
pravdou. Vše je nyní nové a pulzuje
tepem moderního života...
Asi nejvíc upoutá sousoší 82 lidických dětí. Některé nejmenší obyvatele vesnice nechali nacisté poněmčit, drtivou většinu nevinných
duší však usmrtily výfukové plyny
ve vyhlazovacím táboře Chelmno
v Polsku. V roce 1969 se je proto sochařka Marie Uchytilová rozhodla
zvěčnit v nadživotní velikosti, stihla je však pouze odlít v sádře, než
v listopadu roku 1989 náhle zemřela.
Díla se s nadšením chopil její manžel,

rovněž sochař Jiří Hampl. Ten se
zasloužil o odlití soch do bronzu
a v letech 1995 až 2000 byl rozsáhlý
monument postupně instalován na
své místo.
U pomníku nechyběly věnce, zapálené svíčky či plyšové hračky.
Kroky prostějovských studentů
následně vedly k místu velkého pietního aktu, který se v prostorách
Památníku Lidice uskutečnil u příležitosti 73. výročí tragédie. „Vojáci
seřazení po dvojicích nesli věnce. Za
nimi pak dále šli zástupci těch, kteří
věnce věnovali. Řada těchto vojáků
mohla být dlouhá tak na 500 metrů,
bylo to ohromné,“ popsala vrcholné
okamžiky vzpomínkové akce Rajtrová. Věnec k hromadnému hrobu 173
lidických mužů, kteří byli zastřeleni
v zahradě Horákova statku, položili
i studenti SOŠPO. Poté zazněla
státní hymna v podání ženského
pěveckého sboru Smetana, kterou
následovala modlitba za oběti nacistického řádění v podání Filipa

Michaela Štojdla, biskupa Církve
československé husitské.
Návštěvu lidického památníku zakončili studenti v tamním muzeu se
stálou expozicí s názvem „A nevinní

byli vinni...“ „Celé to bylo opravdu
kouzelné. Jsem moc ráda, že jsem
mohla na tomto místě být. Byl to neuvěřitelný zážitek,“ nelitovala návštěvy
Lidic mladá studentka.

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

▶

▶

redakce

Foto: SOŠ PO

se rozšířila

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

došlo na naši adresu...
MATEŘINKA JELA NA FARMU
Jako každý červen i letos plánovala
MŠ na ulici Dvořákova z Prostějova výlet dětí na ukončení školního
roku. Vždy chceme, aby byl výlet pro
děti nejen radostí, ale také možností obohatit jejich znalosti. Návštěv
ZOO vykonaly děti bezpočet, znají
všechna možná zvířata. Ale znají
také zvířata užitková? Kde žijí, kdo je
chová, jak jsou pro člověka užitečná?
Měly děti někdy možnost setkání
s těmito zvířaty naživo? Když jsme si
takto otázku položili, byl cíl našeho
výletu jasný.
MŠ požádala AGRISPOL Mořice
o možnost navštívit farmu ve Vrchoslavicích, kde se chová hovězí dobytek. Dne 10. června 2015 přijelo na
farmu sedmdesát dětí, které se těšily
na zážitek. Ten překonal všechna
naše očekávání. V pěkném venkovském prostředí nás přivítali páni
farmáři. Provedli farmou, umožnili
dětem blízký kontakt s kravičkami,
býčky i telátky, děti pak odpovídaly
na otázky, seznámily se s některou z

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

mechanizací. Závěrem naší návštěvy
byl dětem připraven také kulturní program. Oblečeni jako farmáři
s kytarou zazpívali známé písničky
o zvířátkách a děti se vesele připojily. Nadšení všech dětí, spontánnost
a radost vyvolala soutěž v běhu s vodou.
Naše velké poděkování chceme vyslovit vedení AGRISPOLU Mořice,
jmenovitě panu Ing. Romanu Palátovi, který byl iniciátorem a průvodcem
celého programu. Také děkujeme
za spolupráci panu Pešákovi a paní
Soldánové ze Zemědělského svazu,
kteří se ochotně připojili k programu
pro naše děti. Malé děti si nejlépe zapamatují silné prožitky a těch měly
ve Vrchoslavicích velké množství.
Doslova všemi smysly se seznámily
s životem na farmě. Moc se nám výlet
líbil, budeme na něj vzpomínat a ještě
jednou mnoho díků.
Dana Lošťáková,
učitelka MŠ na ulici Dvořákova,
Prostějov

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

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.

NERA

je představitelka plemene německý ovčák, středně velkého vzrůstu ve věku cca pět roků. Je klidná, vyrovnaná
fenka s přátelskou povahou, vhodná pro výcvik a hlídání,
bude jí dobře v domečku se zahrádkou. Bez problému se
snese se psem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

RIA

je pětiletá kříženka malého vzrůstu. Pokud jí dáte šanci
na nový domov, bude šťastná jako bleška, vrátí vám to
svojí oddaností. Miluje lidi a moc by si přála mít jednoho
človíčka jen sama pro sebe. V povaze je to velmi hodná a
vyrovnaná fenka, která bude skvělou parťačkou.

VARGO

je krásný, mladý kříženec středního vzrůstu ve věku
cca 2 roky. Má přátelskou, vyrovnanou povahu, je velký
mazel, zvládá základní povely sedni a lehni. Na vodítku
chodí pěkně a netahá. S fenkou se bez problému snese. Jistě bude skvělým oddaným parťákem.

WOLF

je kříženec velkého vzrůstu ve věku zhruba dvou let. Je to přátelský, temperamentní pes, který je vhodný na výcvik a různé
psí sporty. Zná základní povely sedni a lehni. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci hlídat. Na vodítku
umí, trošku tahá. Bez problému se snese s fenkou.

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz
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Když je jedno,
jak hlasujeme
POZNÁMKA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
Začátek prázdnin na mezinárodní scéně připomínal všechno jiné než okurkovou sezónu. Zatímco děti vyhlížely
známky na vysvědčení, byla Evropa
plná dramatických prohlášení, jejichž
středobodem bylo Řecko a podivné
nápady tamní vlády nechat rozhodnout
lid, jakým směrem se má vyjednávání
o půjčkách zadlužené zemi dále ubírat.
Je půvabné sledovat, jak se bruselské
špičky pravidelně mračí nad troufalostí
vyhlásit referendum, což sedí zvláště
u země, která světu přinesla samotné

slovo demokracie. Jenže ono to rozhodování zase nebylo tak těžké, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Vyhrožování „vyhozením“ z eurozóny mohlo
vystrašit jen prosťáčka. Každému, kdo
se jen trochu zajímá o veřejné dění,
musí být jasné, že od devadesátých let
je mantrou starého kontinentu euro
a unijní architekti se jej nevzdají, pokud
k tomu nebudou opravdu přinuceni.
Když jsme u toho vydírání, v právních
zemích je toto jednání trestným činem
a jednají tak zločinci. Řecký ministr fi-

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Maškaráda k pøedávání

V noci klid není…

vysvìdèení nepatøí

Jsou prázdniny, děti odjely s rodiči
mimoProstějovanasilnicíchjetoznát.
Najednou je ve městě podivný klid
a jen výjimečně hrozí, že rozdovádění
školáci vám z chodníku vběhnou pod
kola auta. To je pro řidiče jedno velké
plus. Jenomže na druhé straně během
prázdninových měsíců hrozí riziko
jiné, hlavně v pozdních večerních
a nočních hodinách. Minulý pátek
jsem se vracel s kamionem z delší cesty a dvě hodiny po půlnoci projížděl
Prostějovem. V Brněnské ulici leželi
na silnici dva naprosto opilí muži,
kteří se na trávník vedle komunikace
odkutáleli až po mém opakovaném
troubení. Na Olomoucké mi zase do
cesty vběhli dva mladíci se slečnou,
kteří zřejmě na diskotéce přebrali,
a chodník jim byl malý. Takže ne vždy
znamenají prázdniny pro řidiče větší
pohodu a klid na silnicích.
Jiří Opálka, Prostějov

V televizi jsem sledoval vše kolem předávání vysvědčení. Nevěřil jsem vlastním očím, jak jsou naše paní učitelky
vynalézavé a kolik mají nápadů po
náročné práci. Připadalo mi to někdy
jako karneval. Paní učitelka s flintou na
rameni, samí loupežnici, šašci a čarodějnice. Jsem ze staré školy a za mých
let bylo předávání vysvědčení svátkem
a nikoliv příležitostí pro maškarádu.
Nemám právo ve svém věku již někomu něco radit či přikazovat, jen mohu
poprosit: Kantoři přibrzděte a ředitelé škol zakazujte. Podobných komedií si naše děti užijí, až budou starší
ještě dost a dost. Co takhle se raději
zamyslet nad tím, jak předejít tomu,
aby mnohdy třetina třídy proseděla
hodinu tělocviku na lavičce, protože si přinesli omluvenku od rodičů?
Nebo učit děti základům manuální
zručnosti? Přejme tedy našim dětem
i dospívajícím zejména to, aby letošní
prázdniny všichni prožili bez újmy
na zdraví, a to i ti, kteří za maturitní
vysvědčení dostali nové auto. Hlavně
však, aby je strávili v láskyplné, pohodové rodině a je jedno, jestli to bude
v Prostějově nebo v Egyptě. Počítače,
mobily a jiné dětské „záliby“ ať mají
prázdniny společně s žáky a studenty!
Arnošt Lejsal, Hrubčice

Poctivá pokladní

Chtěl bych prostřednictvím Večerníku
poděkovat mladé pokladní v supermarketu v Okružní ulici, která mi více než
hodinu hlídala a pak vydala zpět moji
zapomenutou peněženku. Nebylo tam
sice mnoho peněz, zato osobních dokladů více než dost. Ještě jednou děkuji za
poctivost a vstřícnost.
Jiří Daněk, Prostějov

nancí Varufakis proto vcelku oprávněně takto počastoval evropské špičky za
jejich výroky. Konečně i u nás jsme ve
vypjatých dějinných okamžicích dostali na výběr, máme-li věřit vlastní vládě nebo cizí propagandě. Jen to lidové
hlasování bylo tehdy jaksi nemožné...
Prázdniny se překulí a my si při všech
dovolenkových starostech i radostech
ani neuvědomíme, že léto začalo nějak dramaticky. Jen je potřeba se ještě
rozhodnout, jsme-li svědky dramatu,
komedie nebo frašky.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Jelikož prázdniny skýtají možnosti věci tak nějak podrobněji
pozorovat a hodnotit, i já se vydal na pár revitalizovaných míst
v našem městě...

P

ochopitelně na prvním místě je
třeba se pozastavit nad náměstím T. G. Masaryka, jehož přestavba byla dlouho sledována, a líbilo
se mi, jak ještě před dokončením
mnoho rádoby odborníků vědělo,
že výsledek bude špatný. Tradiční
„písničkou“ se v tomto městě stává
málo zeleně. Tento „song“ někteří
omílali donekonečna a tak musím
přidat názor spoluobčana, teď dlou-
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Modlitba za zdravý rozum

Každý v něco věří. Jeden v Boha,
jiný v to, že když do automatu nahází dostatečný počet peněz, padne
mu jackpot. A ti, co ještě nejsou
rozhodnutí, jestli se přikloní k mírumilovnému náboženství, které
masakrovalo svět před staletími
nebo k tomu masakrujícímu svět
v současnosti, čekají, že je mezitím
spasí mimozemšťané v létajících
talířích.
Tak ono věřit v neposkvrněné početí nebo přílet ufonů vyjde už tak
zhruba nastejno, zejména v našem
hi-tech jednadvacátém století. Jako

malá jsem doufala, že už touhle
dobou se budeme přepravovat létajícími auty, pracovat za nás budou
roboti, na prázdniny a dovolené
budeme lítat na okolní planety,
načež jíst budeme dobroty v podobě želatinové kostičky, jako byly
amarouny v seriálu Návštěvníci.
V tomto směru se evidentně zatím
moc nezadařilo.
No, není divu. Například v naší
zemi, kde místo financování zdravotnictví, školství a projektů, které
by usnadnily práci stavařům, opravářům a vůbec všem, rozdáváme

majetky církvím jen tak, protože si
o ně prostě řeknou. To pak není
divu, že nejsou peníze na péči
o seniory, kteří leží v zanedbaných
domovech důchodců, že nejsou peníze pro rodiny s dětmi, kdy nejen
mamka a taťka pracují od rána do
večera na plný úvazek, zrovna tak
babička s dědou, namísto toho aby
si užívali zaslouženého důchodu.
S takovou se ani těch létajících aut
a amarounů hned tak nedočkáme.
Schválně, jestli pomůže, když se
budeme modlit za to, aby se to změnilo...

PRÁZDNINOVÉ PROCHÁZENÍ
b
e
REVITALIZAČNÍ OBMĚNA
n
a
hodobě pobývajícího v Praze, který
když viděl novou podobu těsně před
otevřením, vyslal ke mně hlášku:
„Ty v…, tady zas někdo nemyslel
na ty se sennou rýmou, proč je tam
tolik zelenýho?“ Přidávám sem jeho
hodnocení schválně, speciálně pro
naše zelenomily, aby byla zachována
pluralita názorů. Hned po otevření
zažilo náměstí zatěžkávací zkoušku
v podobě vystoupení hasičů a jejich
historických vozidel, dále zahájení
kulturního léta v podobě dětské farmy a také oslavu povýšení Prostějova na město. Věřím, že obzvláště po
dvou posledně jmenovaných akcích
pochopili kritici význam velkého
prostoru před muzeem. Právě zde
totiž bude nový bod pro kulturní
i jiná vystoupení a koneckonců zde
mohou během volební kampaně
šířit své názory i ti, kteří se momentálně cítí ukřivdění, nedocenění
a odstrčení. Otázkou je, zda jejich
moudra přežije socha Jana z Nepomuku, až tedy bude nainstalována
a nerozpadne se děsem či hrůzou
z některých štěpných myšlenek.
A jen tak na okraj, zkoušel jsem vlastní rukou a i jinou částí ony lavičky,
které se některým zdály, že budou

v létě pálit a v zimě studit, tak zatím
zpráva dobrá, nepálí ani v pravé poledne, uvidíme, co s nimi udělá zima.
Ale upřímně. Až ta zima nastane,
vážně někdo bude sedět na posněžené lavičce? A tak za sebe hodnotím
celkově nové náměstí na výbornou,
jedná se o návrat k prvorepublikové
tradici a myslím si, že návrat ke kořenům je v pořádku. Kdyby takových
návratů, třeba i v myšlení, bylo více,
vůbec bych se nezlobil.
pitznerovy sady, tak to byl neuralgický bod, který dráždil snad úplně všechny. Dlouhá doba revitalizace,
údajně podivně široké chodníky, vůbec
všechno vypadalo velmi nedobře. A ejhle, dnes můžeme říct, že se z ošklivého
káčátka něco vylíhlo. My, co pamatujeme z mládí tento parčík jako bludiště
s nepochopitelnou směsicí křovin, která
v letech následujících především zakrývala děsivě zdevastovanou kapličku,
okolo níž jste v křoví mohli nalézat ještě
děsivější hrůzu odpadků, můžeme teď
spokojeně zkonstatovat, že celá lokalita
se tak nějak provzdušnila, zbarevněla
a umělé zavlažování dodá nové zeleni
stálost i kvalitu. Jediným prvkem, který
celkový dojem kazí, jsou opět poničené a posprejované dveře kapličky. Je

S

teď otázkou, kdo je vlastně jejím majitelem a kdo dveře opraví. Samozřejmě
asi to nebude na věčnost, jelikož stále
jsou v našem městě individua, jejichž
jediným cílem je ničit a devastovat.
Na víc zatím jejich hovězí mozečky asi
nevyspěly.
evitalizací prošlo i Husovo náměstí. No, zde to bylo hlavně
a především o zeleni, neboť silnice,
chodníky a parkovací místa byla hotova již v první fázi, teď si myslím, že
hlavním cílem bude, aby celá oblast
vydržela bez úhony, jelikož všichni
problematiky znalí jedinci ví, v jaké
čtvrti se onen park se zelení nachází
a modlí se za to, aby zeleň byla odolná vůči všem tamním nástrahám.
áme za sebou i revitalizaci ulice
Tylova. Zde se nám při výstavbě opět dlouhodobě vkrádal do uší
zelený stromečkový song, ale všichni
si musí uvědomit, co především občané chtěli. Byla to parkovací místa, ta
zde teď jsou. Takže znovu říkám, příště méně ekosongů a více přemýšlení.
Občané něco chtěli, mají to a není
radno do toho nesmyslně kecat.
Revitalizacím není konec, přejme
si, aby všechny byly alespoň tak
úspěšné, jako ty právě dokončené.

R
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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ČERNÁ
KRONIKA
V Plumlově řádil
naftový upír
Během noci z 1. na 2. července
ukradl dosud neznámý pachatel
z vozidla značky Škoda, zaparkovaného v ulici Rudé armády v Plumlově, přibližně deset litrů motorové
nafty. Naftu odcizil přímo z palivové nádrže vozidla, do které za tímto
účelem vyvrtal otvor, čímž ji vážně
poškodil. Pachatel tak způsobil
škodu v celkové výši 20 350 korun.
Při dopadení a odsouzení může za
přečin krádež strávit až dva roky ve
vězení.

zprávy z regionu

Zraněný cyklista
nadýchal 3,6 promile
„Opilý jako Dán“ jel předminulou
neděli 5. července kolem půl deváté
večer šestapadesátiletý cyklista. Na
silnici v Čelechovicích na Hané po
projetí mírné pravotočivé zatáčky
nezvládl řízení a z kola upadl. Policisté mu provedenou dechovou zkouškou naměřili 3,6 promile alkoholu
v dechu. Podle prvotních informací
utrpěl lehké zranění. Hmotná škoda
byla vyčíslena na dvě stě korun.

PĚTIBOJ V SEČI PROVĚŘIL RYCHLOST I ODHODLÁNÍ MILOVNÍKŮ PIVA Posvětili i milovaný zásahový vůz Liaz z roku 1976
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL

Fotoreportáž

Závodníci z celé Moravy od Ostravy až
ke Znojmu, z Kralic i Kraliček a samozřejmě také z Prostějova se sešli při desátém
ročníku Litovelského pětiboje. Do Seče
se vrátil i „běloruský“ účastník, který zde
loni soutěžil poprvé. Bohužel v poli chyběli místní a tak i letos cena pro vítěze putovala mimo Sečskou republiku. „Dříve
jsme se do pětiboje zapojovali, ale jak přibývalo startujících, bylo třeba, abychom
se všichni soustředili na vytvoření potřebného zázemí. Jen díky tomu mohou

jednotlivé soutěže probíhat hladce bez
zbytečných průtahů,“ vysvětlil Petr Kolář
z SDH Seč, který akci pořádal.
Všichni pětibojaři se tak jako první utkali
v pití půllitru piva na čas, řidiči pak mohli
zvolit nealkoholickou variantu. V druhé
disciplíně soutěžící nosili tác s kelímky
přes „opičí dráhu“, poté stáčeli pivní láhve
a po tajné disciplíně vše zakončila plavba
v plechových vanách po „Sečském moři“
- tedy nádrži nedaleko hasičské zbrojnice.
Také letos byli nováčci v jeho vodách „po-

jjak
akk ssee (p
(pěti)bojovalo
pětti)bo
ojovvalo
o v sseči...
ečii...
Foto: 3x Martin Zaoral

Chlapík soutěžící pod přezdívkou Luxus zúročil při Jeho nastávající manželka se představila jako Počet obyvatel „Sečské republiky“, kde trvale žije
druhé disciplíně zvané „barman“ své zkušenosti z paní Luxusová. Vítězka Sečského tupláku úvodní asi stovka místních, se díky Litovelskému pětiboji
minulých ročníků.
pivo „vyzunkla“ s obdivuhodnou rychlostí.
každoročně zčtyřnásobí.

PŘEHRADA JE OPĚT ZELENÁ
Oficiální výsledky měření kvality vody však nejsou známé

Podstatnou část plumlovské přehrady po roce
opět pokryl zelený povlak. Foto: Martin Zaoral
MOSTKOVICE, PLUMLOV A je
to tady! To, co jsme už předpověděli
v předchozím vydání, se zřejmě bohužel naplnilo. Už při letmém pohledu
na plumlovskou přehradu je jasné,
že sinice v ní opět bují. Svojí zelenou
barvou tak voda v nádrži po roce opět
připomíná „Rákosníčkův průjem“...
Ještě o předminulém víkendu lidé
v plumlovské přehradě zvesela plavali.

Na pláži U Vrbiček se řešila zejména
ohleduplnost lidí, kteří tu do vody mezi
ostatní rekreanty pouštěli své psy. Několik
tropických dnů po sobě však dalo kvalitě
vody pořádně zabrat. A tak už v pondělí
6. července se začalo ve vodě objevovat
množství částic nápadně připomínající
sinice. „Vyrazil jsem na začátku týdne na
procházku kolem pěkně zrekonstruovaného Hotelu Plumlov. Kousek za ním,

v místech, kde dříve bývalo molo, byl patrný zelený povlak. Ke koupání voda moc
nelákala,“ napsal do Večerníku jeden z našich čtenářů.
Podle dalších zpráv docházejících do redakce bylo možno stejný obrázek vidět i ve vodě
pod hotelem Zlechov. Jak jsme na vlastní
oči zjistili ve čtvrtek přímo na přehradě,
zelený povlak byl již jasně patrný na přibližně jedné pětině celé vodní plochy.
Oficiální výsledky měření kvality vody
ze strany krajských hygieniků však nejsou v tuto chvíli známé. Uplynulý týden
se totiž k nádrži překvapivě nevypravili,
další měření by tu tedy mělo proběhnout až dnes, tj. 13. července.
Povodí Moravy nedávno připustilo, že
k bujení sinic bude v přehradě docházet
i nadále, a to navzdory všem četným provedeným opatřením včetně nákladného
bagrování dna. Důvodem je to, že do
nádrže stále přitékají splašky z okolních
obcí a chat, které obsahují látky sloužící
jedovatým bakteriím za potravu. (mls)

po „kočičích hlavách“

Jízda po mokrých dlažebních kostkách
skončila v příkopu.
Foto: Policie ČR
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Pivní „dvojčata“ Kopeček a Krpeček z Prostějova patří k historii Litovelského
pětiboje stejně jako vlny Sečského moře.
Foto: Martin Zaoral
křtěni“, o což s potěšením sobě vlastním
starali dva vodníci.
Do Seče se pravidelně sjíždí staří známí. Zajímavostí desátého ročníku byl
fakt, že se jeho pravidelný účastník
„Luxus“ tentokrát naposledy zúčastnil jako svobodný. „Přesně za týden se
v prostějovském kostele budeme brát.
Následně se přesuneme do Smržic,“
prozradila nastávající paní Radka Luxusová z Malého Hradiska. Každý, kdo na
vlastní oči viděl „splávek“ někdejší vítězky Sečského tupláku, ten musel uznat, že
si Luxus dobře vybral...
Mezi muži nakonec zvítězil David Kovařík, který mimochodem zvládl půllitr piva
vypít za 4,35 sekund, hned za ním skončil
Michal Richter a bronz bral už legendár-

ní Kopeček. Mezi ženami zvítězila Eva
Hradková, druhá byla Janule Vičarová
a třetí Renata Krčalová.
Celou akcí pohotově provedl moderátor Láďa „Sovjet“ Rus, jubilejní desátý
ročník pak po setmění zakončil ohňostroj. „Rádi bychom poděkovali všem
našim sponzorům a hlavně přibližně
čtyřem stovkám divákům, bez nichž
by tato akce neměla tu patřičnou atmosféru. Všem můžeme slíbit, že se tu
příští rok sejdeme zase. Navíc někteří
z našich členů už mají děti, které se už
brzy zapojí do soutěžení, a pak snad
i do organizace akce. Dalším desítkám
ročníků Litovelského pětiboje by tak
nemělo stát nic v cestě,“ uzavřel optimisticky Petr Kolář.

SUCHDOL „Nehledej ve sboru
ani zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.“ Tak to je jedna z hlavních
myšlenek, kterou se už 130 let řídí dobrovolní hasiči ze Suchdolu.
Uplynulou sobotu s plnou parádou oslavili kulaté výročí svého
založení. A Večerník byl pochopitelně u toho!

FOTOGALERIE
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Dìtem se nejvíce líbí
v okolí Plumlova

Martin ZAORAL

Sbor dobrovolných hasičů v Suchdole
má v současnosti dvaadevadesát členů,
z nich je jednadvacet dětí. Právě na své
mladé hasiče jsou v Suchdole patřičně
hrdí. „V soutěži Plamen pravidelně obsazujeme přední místa. Letos v lednu jsme
také zvítězili v soutěži ´Ratajsky soke´,
druzí jsme byli při požárním útoku
v Brodku u Konice,“ prozradila nám
Lenka Trundová, která má právě hasičský dorost v Suchdole na starosti.
Kromě početné členské základny se
v Suchdole mohou pochlubit také zajímavou technikou. Na první pohled
zaujme zásahový vůz Liaz, který sice
pochází z roku 1976, ale působí velmi
moderně. „Nedávno jsme jej kom-

Hasičské odpoledne v Suchdole odstartoval slavnostní průvod obcí, do něhož se kromě místních zapojili i hasiči ze
sedmnácti spřátelených sborů.
Foto: Martin Zaoral
pletně zrenovovali a za nic na světě
bychom se s ním nerozloučili. Kromě
toho jsme loni díky příspěvku obce
a olomouckého kraje dostali Ford
Transit. S ním vozíme právě děti na
soutěže,“ konstatoval starosta suchdolských hasičů František Polišenský.
Členové sboru se kromě hašení požárů a
likvidace následků nejrůznějších kalamit
starají také o společenský a kulturní život
v obci. „Asi hlavní naší akcí je srpnová
Traktorparty, pořádáme i plesy a pro

děti třeba vaření v kotlících. Dříve jsme
se snažili dělat jednu akci měsíčně, letos
je toho i kvůli přípravám oslav výročí
o něco méně,“ přidal Polišenský.
Suchdolským k jejich výročí přijeli
pogratulovat hasiči z Čelčic, Brodku
u Konice, Ptení, Kostelce na Hané,
Žešova, Seče, Lipové, Suchého, Protivanova, Hrochova, Němčic nad
Hanou, Smržic, Vratíkova, Horního
Štěpánova, Pěnčína a samozřejmě
i z nedalekého Jednova a Labutic.

Samotné oslavy s bohatým programem
plným nejrůznějších ukázek techniky
i práce nejen hasičů, ale i policistů či celníků se po slavnostním průvodu obcí
rozběhly v areálu za místním kulturním
domem. A co by jeho starosta popřál
sboru do dalších let? „Hlavně, aby se naši
členové dokázali semknout, byli aktivní
a dokázali lidem v obci nejen pomáhat,
ale připravovat pro ně i akce, při kterých
by se mohli v příjemné atmosféře společně setkávat,” uzavřel František Polišenský.

Prostějovsko (mls) - Ekocentrum
Iris ukončilo anketu pro žáky škol
prostějovského regionu. V ní měli
jmenovat své nejoblíbenější přírodní
místo na Prostějovsku. Vyhrálo Plumlovsko, biokoridor Hloučela a Velký
Kosíř. Dále to byly lesy v okolí Stražiska
a Ptení a příroda v okolí Křenůvek, Otaslavic a Myslejovic. Ankety se zúčastnilo
752 žáků z 15 škol okresu Prostějov.

Do „kulturáku“ v Žárovicích
by už zatékat nemìlo
Plumlov (mls) - Při nedávných
přívalových deštích se ukázalo, že
střecha kulturního domu v Žárovicích není zrovna v nejlepším stavu.
Do budovy totiž zateklo. Místní
občané u vedení města následně
apelovali na opravu střechy. Ta jim
byla zatím pouze ústně přislíbena.

zdůrazňuje Irena Blažková, stojící v čele Vranovic-Kelčic
exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Teprve další policejní šetření ukáže, zda při nehodě u Plumlova chyboval
řidič této škodovky.
Foto: Policie ČR
PLUMLOV Předjížděcí manévr řidiče škodovky skončil malérem. Na
silnici pár stovek metrů za Plumlovem došlo minulý čtvrtek k dopravní nehodě, po níž zánovní škodov-

BOURAL DO STROMU

KOSTELEC NA HANÉ K hodně podivné nehodě došlo minulé pondělí 6. července nedaleko
Kostelce na Hané. Dvaadvacetiletého řidiče BMW měl někdo ze
silnice opakovaně vytlačit.
Krátce po jedenácté hodině jel dvaadvacetiletý řidič osobního automobilu značky BMW z Kostelec na
Hané do Hluchova. „Při jízdě vyjel
pozvolna vlevo mimo komunikaci,
kde levým bokem vozidla narazil do
vzrostlého stromu, po nárazu vyjel
zpět na komunikaci, kde po čtyřiceti
metrech opětovně vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde narazil do dalšího
stromu. Po nárazu vyjel zpět na komunikaci, kde ujel dalších asi dvacet
metrů, než se zastavil v levém příkopu,“ popsal František Kořínek, tisko-

FOTOGALERIE

Prostějovsko (mls) - Čechy pod
Kosířem, Čelechovice na Hané, Kostelec na Hané, Smržice, Stařechovice,
Bílovice-Lutotín a Držovice. Těchto
obcí by se měla týkat rozsáhlá protipovodňová opatření, která připravuje
prostějovská radnice ve spolupráci
s Povodím Moravy. Vybráno bylo celkem dvanáct hlavních úkonů, mezi
něž patří zejména vybudování poldru na Českém potoce u Čelechovic
na Hané, bočního poldru na Romži
u Kostelce na Hané či odtokového kanálu, který by propojil Romži a Hloučelu.

Šofér škodovky skončil >>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?
za Plumlovem na střeše „Občané nesmějí mít pocit, že nás obtěžují,“

Náklaďák sklouzl Řidič v „bavoráku“ dvakrát
BEDIHOŠŤ Ve středu
8. července došlo mezi obcemi Bedihošť a Výšovice
k dopravní nehodě.
Devětačtyřicetiletý řidič u Bedihoště neudržel nákladní
automobil Iveco na mokrých
dlažebních kostkách a v levotočivé zatáčce vyjel do příkopu, kde narazil do stromu.
„Ke zranění osob při nehodě
nedošlo. Alkohol u řidiče byl
na místě vyloučen dechovou
zkouškou. Celková škoda
byla předběžně vyčíslena na
více jak dvacet tisíc korun,“
informoval tiskový mluvčí
krajských policistů František
Kořínek.
(mls)

Chystají se velká
protipovodòová
opatøení

Hasiči ze Suchdola oslavili 130 let od založení

V Konici
vykradli kancelář
Škodu za téměř třicet tisíc korun
způsobil dosud neznámý pachatel
při vloupání do kanceláří v Konici. Pachatel se do soukromého areálu dostal někdy v noci ze
čtvrtku 9. na pátek 10. července.
Po překonání dvou plotů a vypáčení hlavních dveří získal přístup
do celé budovy. U kanceláří, které byly uzamčeny, vypáčil zámky.
V jedné z nich našel klíče od trezoru. Ten prohledal a odcizil platební kartu a finanční hotovost 7 300
korun a 300 eur. Poškozená firma
vyčíslila škodu na odcizených věcech na šestnáct tisíc a poškozením dveří i zařízení kanceláří na
dalších jedenáct tisíc korun.

aneb jsme
s vámi u toho...

O topení nováčků v Sečském moři se postarali dva vodníci...

9

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

SEČ Královsky s královským pivem se bavili všichni, kteří dorazili na desátý LITOVELSKÝ PĚTIBOJ do Seče. Díky organizátorům
U Bousína zaskočil z řad místních hasičů si v sobotu 11. července stovky diváků plnými
řidičku mikrospánek doušky mohly vychutnat nejen jedenáctku „Moravana“, ale i celé
Předminulou neděli 5. července prosluněné odpoledne a teplý večer u Sečského moře. Večerník
krátce po osmnácté hodině došlo vše bedlivě sledoval pořádně zblízka...
na silnici mezi obcemi Repechy
a Bousínov k havárii osobního vozidla zn. Citroën Xsara. Osmatřicetiletou řidičku pravděpodobně za
jízdy přemohl mikrospánek, načež
vyjela mimo komunikaci a narazila
do stromu. Utrpěla přitom lehké
zranění. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou, hmotná
škoda byla předběžně vyčíslena na
pětadvacet tisíc korun. Přesné příčiny a okolnosti havárii jsou nadále
v šetření.

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

Celková škoda na nabouraném BMW byla odhadnuta na sto deset tisíc
korun.
Foto: Policie ČR
vý mluvčí Krajského ředitelství Poli- stejném směru. „K jejich střetu však
cie ČR Olomouckého kraje. Mladý nedošlo,“ dodal. Alkohol byl u řidiče
řidič měl být dle svých slov ze silnice vyloučen dechovou zkouškou, ke
vytlačen jiným autem, které jelo ve zranění nedošlo.
(mls)

ka skončila na střeše. Šofér naštěstí
vyvázl bez zranění.
„Ve čtvrtek devátého července o půl
sedmé ráno došlo přibližně dvě stě
metrů za Plumlovem ve směru na
Mostkovice k dopravní nehodě. Sedmašedesátiletý řidič dodávky značky Ford měl vybočit ze směru jízdy
v okamžiku, kdy už byl předjížděn
osobním automobilem značky Škoda.
Čtyřiatřicetiletý řidič škodovky uvedl,
že z důvodu zabránění střetu vozidel
musel strhnout řízení doleva. Přitom
vyjel vlevo mimo komunikaci, kde
vozidlo narazilo do travnatého svahu a převrátilo se na střechu,“ popsal
karambol František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
K samotnému střetu vozidel podle
mluvčího krajské policie nedošlo,
stejně tak naštěstí nebyl nikdo zraněn. „Požití alkoholu před jízdou bylo
u obou řidičů vyloučeno provedenými dechovými zkouškami. Hmotná
škoda na vozidle Škoda byla předběžně odhadnuta na sedmdesát tisíc korun,“ dodal Kořínek s tím, že příčiny
a okolnosti dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního vyšetřování.
(mik)

VRANOVICE-KELČICE Žen
v čele obcí zatím Večerník
mnoho nepředstavil, proto
v seriálu rozhovorů se starosty
pokračujeme obcí VranoviceKelčice, kterou Irena Blažková
vede už druhé funkční období.
Ještě předtím byla místostarostkou a v komunální politice
začínala jako řadová zastupitelka, takže si vše prošla takříkajíc
od píky. Šestačtyřicetiletá
bývalá učitelka autoškoly je
vdaná a má dospělou dceru.
Před převzetím úřadu starosty
samostatně podnikala.
Kolikáté období jste ve funkci
starostky a co považujete za největší úspěch za tuto dobu?
„Na této pozici jsem druhé volební období. Předtím jsem vykonávala funkci místostarostky a jedno volební období byla
členkou zastupitelstva. Bylo by značně
zjednodušené, pokud bych měla jmenovat jednu konkrétní věc jako největší
úspěch za dobu mého působení v komunální politice. Všechno jsou úspěchy dílčí
a ty dohromady tvoří celek. To bych chtěla říct za prvé a za druhé, nikdy by to nebyl jen můj úspěch, ale úspěch všech členů zastupitelstva a v určitých případech
i úspěch občanů Vranovic-Kelčic, kteří mě
v mé práci hodně podporují a pomáhají.“
S jakými předsevzetími jste přijala opětovnou kandidaturu do
zastupitelstva a poté na úřad starostky?
„Opětovnou kandidaturu jsem přijala proto, že jsem nechtěla odejít od ´rozdělané´
práce. Řada projektů je ve fázi rozpracování, některé jsou dokončené a zrovna teď
jsme ve fázi závěrečných vyhodnocení,

tak jsem si říkala, že by toto všechno bylo Ať už z hlediska příjmu ze státního rozpoč
rozpočdobré dokončit a hlavně zase něco novétu, tak z hlediska vybaho začít. Myslím, že se mi to prozatím
venosti obou částí.
daří. Zůstala jsem taky proto, že mě
Z mého pohledu
tato práce baví i naplňuje. Ráda
se obě části rozvítotiž pracuji s lidmi.
mi. A předsevzejejí rovnoměrně,
tí? Takové ty obligátní
gátní si ani moc
ale já sama bych
nedávám. Chtěla bych tuto práci
si takto otázku
vykonávat aspoň tak dobře jako
nikdy nepov minulém období,
bí, a pokud to
ložila. Inpůjde a bude dobrá
brá konstevestuje
lace hvězd, tak abyy se naší
obci dařilo a občanům
čanům
žilo ještě lépe.“
Na co se hodláte zaměřit
ěřit
v probíhajícím volebním období?
e„Tuto otázku nemám moc ráda, prootože na ni asi skoro
ro
Foto: archív I. Blažkové
všichni starostové
vé

“

Opětovnou kandidaturu jsem
přijala proto, že jsem nechtěla
odejít od ´rozdělané´ práce...

odpovídají stejně. (úsměv) Myslím tím
budování cest, chodníků, výsadby zeleně
a podobně. V podstatě z hlediska starosty každodenní práce. Ale já bych se také
více chtěla zaměřit na setkávání s občany,
na to, aby lidé mohli kdykoliv, s čímkoliv
přijít na obecní úřad a neměli pocit, že nás
s něčím obtěžují, ale že jsme tady pro ně.
Samozřejmě máme nachystané větší projekty. Připravujeme realizaci komplexních
pozemkových úprav a mělo by dojít i na
opravu krajské komunikace přes Kelčice.
Máme také výborně propracovaný systém
nakládání s odpady všech druhů, a to i díky
společnému projektu s obcí Dobrochov.“
Loni uběhlo půl století od sloučení Vranovic a Kelčic. Co to
oběma obcím přineslo a dá se říci, že
se rozvíjejí rovnoměrně?
„Jelikož nejsem místní rodák, bude se mi
na tuto otázku dobře odpovídat. Pro obě
obce to má určitě jen a jen pozitivní dopad.

se, opravuje, buduje a setkává zrovna tam,
kde je to potřeba a ne proto, aby to bylo
rovnoměrné. Je nesmysl udržovat symetrii
za každou cenu.“
Co dělá vaše obec pro to, aby
byla atraktivním bydlištěm pro
mladé rodiny s dětmi?
„Jsme poměrně dobře občansky vybavení,
kromě školy je u nás všechno. V současné
době se hlavně zaměřujeme na nový projekt ´Přírodní dětské hřiště MŠ Vranovice-Kelčice´, který už je ve fázi výběrového řízení. Myslím si, že se kredit mateřské školy
hodně zvýší, protože nejen v okolí, ale ani
v okrese podobné nenajdeme. Děti se zde
budou učit o přírodě, rostlinách, živočiších,
pěstovat i nějaké ovoce, prostě naučí se žít
s přírodou. Máme připravená čtyři stavební místa v majetku obce a čtyři menší
vstupní byty. Snad i fakt, že nemáme ani jeden volný dům na prodej, je nejlepším důkazem toho, že se u nás dobře žije.“ (úsměv)
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rozhovor

„STOJÍ ZA TO BÝT ORIGINÁLNÍ, NEBÁT SE NEPLOUT S DAVEM,
Známý karikaturista a jáhen Jan Hrubý
vystavuje na plumlovském zámku

●● Jak se vám líbí výstavní prostory plumlovského zámku?
„Musím přiznat, že jsem zde poprvé
a stavba tohoto zámku mě doslova
ohromila. Tou velikostí jako by se ani
nehodil na toto místo, ale jako výtvarníka mě právě tou svou výjimečností
nadchl. Navíc je to tady opravdu příjemné, jedním slovem krása.“
●● I při vernisáži vaší výstavy
padlo, že to karikaturisté neměli
v předrevoluční době právě jednoduché. Jak tomu bylo u vás?
„Pocházím z Ostravy, kde jsem měl
toho času výstavu koláží v divadle
Waterloo, která mi tehdy byla z jakýchsi politických důvodů zabavena.
Nakonec se ale podařilo režisérovi
divadla výstavu dostat zpět, ale byl
to docela nepříjemný zážitek. Tehdy
jsem se vlastně poprvé setkal s nějakou cenzurou. Moje kresby jsou spíše takové výtvarné hříčky či kreslené
příběhy beze slov, takže moje karikatury nebyly, na rozdíl například třeba
od Jiránka, až tak režimu nepohodlné. Se zvýšenou cenzurou u svých
děl jsem se tedy nesetkal v takové
míře, jako tomu bylo u mých kolegů.
Bylo to možná i proto, že jsem do časopisů posílal více kreseb, aby si sami
mohli vybrat, která se bude lépe hodit, takže ta cenzura byla vlastně na
straně pracovníků novin, kteří by si
sami nevybrali něco, co by nějak nevhodně provokovalo. Nebylo mým
záměrem vycházet režimu vstříc.
Vychází to z mého stylu kreseb, a ty
jsou, jak doufám, nekonfliktní...“
●● Kde čerpáte inspiraci pro své
kresby?
„Myslím si, že ať už jde o autory kresleného humoru nebo vůbec umělce,
vždy jde o jakousi reflexi světa. Mož-

„Moje manželka je můj pr vn
za což jsem vděčný. Neustále í kritik ,
aby byla přísná. R aději přijm jí říkám,
od vlastní ženy, než později od u kritiku
čtenářů.“
a možností. Proto mám i pocit,
že jemnou filozofující karikaturu, kterou jsme dělali, už člověk
ani nevnímá a humor v karikaturách je potřeba výrazně zjednodušit, aby byl pochopitelnější. Stává
se totiž stále prvoplánovější, vulgárnější a někdy až na samé hranici
vkusu. Prostředky humoru se mění
a to co bylo možné dříve nemyslitelné, je teď už běžné. Napříkl slova, která se dřív
klad
n používala, se dostáne
nepoužívala,
v jí i do úst předva
vají
s avitelů veřejst
stavitelů
n ch institucí.
ný
ných

Foto: internet

a má vlastně za úkol obohacovat život člověka.“
●● Na plumlovské výstavě můžeme vidět kresby vás i vašich výtvarnických kolegů. Nejen podle
vašich slov se zdá, že jste jak kolegové, tak i přátelé. Mám pravdu?
„Všichni tito autoři jsou moji osobní
přátelé, se kterými jsme se scházeli
a navštěvovali se a trávili spolu volný
čas. To, že jsme si byli tak blízcí, vyplynulo zřejmě z našeho životního stylu
a z toho, že jsme měli některé společné
zájmy, co jsme četli, co jsme společně
sdíleli... Já jsem rád, že díky plumlovské
výstavě jsem se sešel s Václavem Johanusem, s nímž jsme zavzpomínali na
naše kolegy. Tam vždycky bude ten
osobní rozměr přátelství...“
●● Jak vnímáte současnou situaci
kresleného humoru v naší zemi?
„Dnešní doba je spíš taková, že dává
k dispozici přímo hotové produkty
a my ztrácíme schopnost tvůrčí improvizace. Bohužel... Jsme teď spíš
pasivními konzumenty kultury, přičemž právě karikaturista má talent
odhalit pasti doby. Konzumní společnost vlastně zastupuje ten diktát

nacházejí něco, co je povzbudí v přesvědčení, že stojí za to být originální
a nebát se neplout s davem, ale být
svůj. To by měla být funkce karikaturistů, povzbuzovat lidi, aby se nenechali být manipulováni.“
●● A nemáte pocit, že právě v současnosti je karikatura, zejména
v kreslené podobě, potřebná?
„Já se domnívám, že naše doba,
naše generace jsou jedinečné v dějinách lidí, protože to, co jsme stihli
za náš život, to probíhalo v minulosti mnohdy i staletí. Já si vzpomínám, jak mi otec dal psací stroj,
který měl od začátku svého života.
A ten psací stroj někde leží zaprášený, protože používám už počítač.
Nebo jak dlouho trvalo, než člověk
dostal pevnou telefonní linku, zejména za minulého režimu. Teď už
není problém koupit si mobil a volat hned. Prostě ta nabídka je obrovská, ale mám dojem, že na druhou
stranu trochu znesnadňuje orientaci člověka v životě. Všechno je nám
předkládáno ve velkém množství
a už v hotové formě. Člověk už bývá
otupělý tím přívalem informací

Ale takový je svět, musíme se s tím
vyrovnat. Možná to další generace
budou vidět jinak...“ (úsměv)
●● Co nastupující generace kreslířů? Nemáte dojem, že je karikaturistů méně, než bylo v dřívějších letech?
„Řekl bych, že autorů karikaturistů
není ani méně, ani více, jen používají už trochu jiné prostředky než
kreslený humor, který se za nás tiskl
v novinách. Teď se dělají animované
filmy, které mají úspěch i ve světě.
Mladí tvůrci, kteří dělají takzvaně to vážné umění, dávají ten svůj
humor do těch obrazů. Chci říct,
že ta vtipná myšlenka nemusí být
přímo v novinové karikatuře, jak
jsme možná byli dosud zvyklí. Ta už
prostě není tak častá, jako byla dřív.
Ona sice úplně nevymizela, ale přesouvá se do jiných žánrů, do jiných
disciplín...“
●● Prozradíte čtenářům Večerníku, na čem aktuálně pracujete?
Kde jinde mohou vidět vaše kresby?
„Nedávno jsem ilustroval knížku
Apokalypsa básníka Ondřeje Seka-

la. Je to taková slovní hříčka, v knize
je hodně obsažen takový humor na
hraně, který by pro někoho mohl
být příliš silné kafe. Ale je to velmi
talentovaný básník, a ty kresby se
mi i proto dělaly dobře. Jinak pracuji
v duchovní správě a mám na starost teologickou fakultu, takže jsem
v souvislosti s tím ilustroval knížky
Pár kroků do křesťanství i Křesťanství bez černých a růžových brýlí
aneb co se děje v kostele. V žádném
časopise poslední dobou nepublikuji, spíš dělám výstavy, například teď
v Plumlově a také v Turnově, protože působím také v duchovní správě
v Českém ráji.“
●● Na vernisáži výstavy jste zmínil, že vaše žena je vaše první kritička. Je na vás hodně přísná?
„Já jsem za to manželce vděčný
a neustále jí říkám, aby byla přísná.
(úsměv) Chci po ní, aby mi vždy řekla svůj názor, aby nebyla pokrytecká
a opravdu na rovinu mi sdělila, co
si myslí, aniž by se bála se, že mě to
bude mrzet. Ona ta přísnost je totiž
dobrá ve výběru těch kreseb. A člověk s odstupem času vidí, že to bylo
dobře. Raději prostě mám kritiku od
ženy, než potom od nějakého čtenáře. Když už to totiž vyjde, tak je pozdě.“ (smích)
●● Uvítal byste vznik humorného
časopisu, jakým býval třeba Di-

kobraz? Našel by si dle vás takový
časopis své čtenáře?
„Například francouzský karikaturistický časopis Charlie Hebdo
vycházel také v poměrně malém
nákladu v porovnáním s tím, jak
velká je Francie. A když si to převedete do naší země, tak by se ten
časopis jen s obtížemi uživil, určitě
by potřeboval nějakého sponzora.
Ale pochopitelně bych takový časopis přivítal. (úsměv) V dnešní
době jsou obvyklé spíš takové ty
komentující kresbičky, jako je Reflex a podobně. Ale jsem rád, že
stále existují časopisy, které kresby vůbec používají. Právě proto
si myslím, že plumlovská výstava
je v tomto výborná, protože se tu
člověk může prezentovat, vyjde
katalog. Ale i tak se zdá, že se lidé
nasytili masové kultury a znovu
začínají objevovat regionální kulturu, místní tvůrčí potenciál, který
nemusí být publikován celostátně,
ale je to nesmírné oživení toho
regionu, který má své specifikum
těch osobních vztahů. Nemůžeme
se stále pokoušet vracet k něčemu,
co bylo dřív, musíme vycházet ze
situace, která je teď a není o nic
horší ani lepší. Každá doba má
svoje plus a mínus, jde o to, abychom si vážili toho, co máme a nepošilhávali po něčem jiném.“

vizitka

JAN HRUBÝ
✓ český grafik, karikaturista a římskokatolický jáhen
✓ narodil se 23. června 1945 v Uherském Hradišti
✓ vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu
v Brně
✓ od roku 1967 publikoval své grafické a karikaturní práce v mnoha novinách a časopisech jako Mladý svět, Stadion, Květy, Technický magazín,
Psychologie dnes a v mnoha jiných. Jeho práce jsou publikovány i ve společných albech kresleného humoru a věnuje se také ilustrátorské činnosti
✓ za své kresby byl nejednou oceněn. Je mimo jiné držitelem ceny Mezinárodního festivalu kresleného humoru z roku 2006, druhé ceny na Mezinárodní soutěži kresleného humoru v Prešově z roku 2009 a dalších
✓ jeho manželka Anežka jej v práci podporuje a je první kritičkou jeho
výtvarných prací.
✓ zajímavost: vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl vysvěcen na trvalého jáhna. Působí jako římskokatolický duchovní
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ideologie, protože je to diktát konzumu. Většina z nás cítí, že to takhle
úplně není dobré a možná proto jdou
i na takovou výstavu, jakou je tato na
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V rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

ná to bude znít hodně nadneseně,
ale podle mě je zejména kreslený humor jakási filozofie, což znamená, že
se umělec zamyslí nad světem, hledá
smysl života, proč tady jsme. Reflexe
světa, reflexe člověka ve světě. A proto si myslím, že to tolik oslovuje lidi,
protože v těch kresbách a té pointěě
nacházejí určitý výklad světa. To jee
zejména u Jiránka vidět, že jehoo
texty jsou takové filozofické. Po-chopitelně to nemůže být něja-ké čítankové moralizování, spíšš
jakési reflexe, překvapivé pohledy odjinud, které by měly oboha-tit člověka, aby viděl některé věci
z jiného úhlu a tím byl pro něj ten
život o to víc zajímavý a chtěl si
jej více žít. Umění umožňuje prožívat člověku krásu ve všechh
možných poloháchh

15070810670

PLUMLOV Na plumlovském
zámku si v těchto dnech opět můžete dát dostaveníčko s uměním
prostřednictvím Galerie Knížecí
Dvůr. Tentokrát si přijdou na své
především milovníci vtipných
grafik a karikatur, kterým jsme
měli možnost se smát v časopisech
Dikobraz, Sluníčko či Mladý svět.
Jan Hrubý, jehož kresby vám jistě
nejsou neznámé, osobně zahájil
výstavu s názvem Veselé prázdniny a při této příležitosti poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor,
který vám nyní přinášíme....

ALE BÝT SVŮJ“

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pøes milion za panely
Prostějov (mik) - Radní hodlají přeměnit nevábný pozemek na samém
okraji průmyslové zóny v Kralickém
háji. Místo plochy „vydlážděné“ betonovými panely má tady v krátké
budoucnosti vzniknout nový park.
Přestože se původně myslelo, že za
likvidaci panelové plochy bude město
platit, skutečnost je nyní přesně opačná! „Na základě dostupných informací
ve stavebních bazarech bylo zjištěno, že
i použité betonové panely jsou žádané
a jejich cena se pohybuje přibližně od
tří set do pěti set korun za metr čtvereční bez DPH. Rada města tak schválila prodej těchto betonových panelů
umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská firmě za cenu 1 131
108 s DPH. Cena bude zaplacena před
podpisem kupní smlouvy, náklady na
vytěžení a odvoz betonových panelů
uhradí kupující,“ informoval Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.

zpravodajství

Opravené náměstí už berou lidé jako samozřejmost, ale…

Začíná další bitva o STROMY!
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
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LÍBÍ SE VÁM OPRAVENÁ
KUŽELNA?
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pro Večerník

Michal
KADLEC

Oprava šaten bude dražší

PROSTĚJOV Před čtrnácti dny
slavnostně otevřené náměstí
T. G. Masaryka, které prošlo
totální rekonstrukcí, se podle
prozatímních ohlasů lidem líbí.
Centrální rynk prošel i zatěžkávací zkouškou oslav 625. výročí
povýšení Prostějova na město.
Místním i návštěvníkům z jiných
měst se líbí nová dlažba i krátce střižený trávník, naopak by
občané uvítali více zeleně před
muzeem. Jak se ale Večerník
dozvěděl, znovu se zřejmě rozhoří bitva mezi vedením města
a ochránci přírody o dva vzrostlé
buky u sochy Panny Marie...

Prostějov (mik) - Navýšení rozpočtu
na rekonstrukci Víceúčelové haly-zimního stadionu musela schválit rada.
„Aktuálně se jedná o rekonstrukci šaten
a sociálního zařízení pro návštěvníky
společně se šatnou pro hokejové juniory. Veřejná zakázka je už vysoutěžená,
kroměřížská firma nabídla nejnižší cenu.
Ta je ovšem o stodevadesát tisíc korun
vyšší, než byl původní odhad města.
Bohužel se nám již pomocí aukcí nedaří snižovat ceny zakázek, stavebnictví je
totiž v rozmachu a firmy nyní mají zakázek víc než dost. Proto rozpočtovým
opatřením musíme sáhnout pro tuto
zmíněnou částku do městské pokladny,“
vysvětlil náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.

„Stavební úpravy obnášely mimo jiného realizaci nové žulové dlažby, závlahy, podzemních elektrorozvaděčů,
svítidel, dále výsadbu stromů a záhonů, založení trávníků, instalaci laviček,
stojanů na kola, odpadkových košů
a podobně. Na revitalizaci hlavního
prostějovského náměstí, která přišla městskou pokladnu na zhruba
sedmadvacet milionů korun, se nám
podařilo získat dotaci přes osmnáct
milionů korun,“ připomíná znovu
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
Podle nových informací zřejmě ale ještě dojde na nátlak památkářů přímo na
náměstí T. G. Masaryka k razantnímu

Zatímco restaurátoři pracují na opravě sloupu se sochou Panny Marie, správní orgán bude rozhodovat o osudu dvou vzrostlých
stromů vedle něho.
Foto: Michal Kadlec

zásahu do zeleně. „Vyhověl jsem žádosti akademického sochaře Reného
Tikala, který v současnosti restauruje
sloup se sochou Panny Marie na náměstí T. G. Masaryka. Dostal jsem od
něho nálezovou zprávu o technickém
stavu celého sloupu se sochou. Je to
zpráva, kterou podepsal i vedoucí oddělení památkové péče prostějovského magistrátu. Pamětihodnost podle
odborníků výrazně trpí přítomností
dvou vedle stojících vzrostlých stromů, jejichž kořeny podemílají celý
sloup. Památkáři tak jednoznačně
požadují, aby oba stromy byly neprodleně odstraněny. Druhým důvodem
pro jejich odstranění je podle těchto
odborníků zvýšená vlhkost a enormní
výskyt bio-náletů. Mechy a lišejníky
totiž ulpívají v porézním systému sloupu, zejména na jeho vodorovných plochách. Dochází tak k neprůchodnosti
pórů v kameni a jeho korozi,“ vyčetl

Vnitroblok v okolí Bulharské ulice

Èím se pyšní nové námìstí T. G. M.?
* Žulová dlažba - velký formát
* Lavičky 80 ks
3 100 m2
* Stojany na kola 17 ks
* Žulová dlažba - malý formát
* Odpadkové koše 29 ks
3 000 m2
* Stožáry a svítidla veřejného
* Trávníky 2 400m2
osvětlení 17 ks
* Záhony 520m2
* Závlaha (1 800 metrů potrubí,
(4 600 ks letniček a trvalek)
260 trysek)
* Stromy (7 dubů + 2 lípy)
* Podzemní elektrorozvaděče 10 ks
z odborné zprávy prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Ještě na začátku tohoto roku bylo
vedení města na základě doporučení dendrologů připraveno
pokácet velký červený buk vedle
morového sloupu. Přestože jeho
kmen je prohnilý až běda, ochránci
přírody si vymodlili jeho zachování. Teď to ale vypadá, že oba stromy
v sousedství sloupu se sochou Panny
Marie to mají spočítané. „V souladu
se zprávou akademického sochaře

Tikala doporučuji okamžitě odstranit
oba vzrostlé stromy,“ uvedl Marek Perůtka, vedoucí oddělení památkové
péče prostějovského magistrátu.
O tom, jestli oba stromy padnou
k zemi, bude nově rozhodovat správní orgán. „Také já osobně budu trvat
na tom, aby se problém se vzrostlými
stromy u sochy Panny Marie začal
znovu řešit. Celý sloup, který nyní
prochází finančně náročnou restaurací, bychom neměli dále nechat ohrožovat,“ míní Pišťák.

MARIE POLÁŠKOVÁ
PROSTĚJOV
„Nově opravená kuželna na T. G. Masaryka se mi moc líbí, náměstí působí otevřeněji a prostorněji, i když tedy na úkor
menšího množství zeleně. Přibylo tam
hodně laviček, což oceníme především
my starší občané a také maminky s dětmi. Nicméně ve stínu jich je bohužel jen
hrstka, takže v parných letních dnech náměstí zeje prázdnotou a to je určitě velká
škoda. Otevřený prostor muzea se spoustou laviček byl asi dobrý nápad, zejména
pro pořádání letních akcí, ale nelíbí se mi
nejednotné řešení dláždění obou částí
kuželny.“ (úsměv)

ANO I NE

LJUBA ADAMCOVÁ
PROSTĚJOV

„Nová kuželna se mi na první pohled
moc líbí. Působí čistě a vyvolává příjemný
dojem. Ale vadí mi, že dosti ubylo zeleně.
Naše náměstí bylo krásné také tím, že
oplývalo zelení, tomu tak už ale není. Chybí
mi hlavně stromy a keře. Jednak si téměř
není kam sednout do stínu, ale také se již
člověk necítí tak příjemně, když kolem sebe
nemá přírodu. Zejména u muzea sedět
na rozpáleném betonu není příjemné asi
žádné věkové kategorii. A co se týče sezení,
tak dvojitých laviček ve stínu taktéž ubylo
a naopak přibylo laviček na slunci, což není
asiúplněvhodněvyřešené.“

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Opozice chce paralyzovat chod města!“

byl po rekonstrukci OTEVŘEN Radní Bedřich Grulich kritizuje jednání některých zastupitelů

PROSTĚJOVMinuléúterý30.června tohoto roku byla dokončena revitalizace vnitrobloku ulic
Bulharská, Okružní a Waitova
v Prostějově. Rekonstrukční práce probíhaly od října loňského
roku a obnova rozsáhlého prostoru si vyžádala náklady ve výši
4 815 241 korun.
„Ve vnitrobloku byla zbudována
nová komunikace, bezbariérové
vstupy do obytných domů, nové
plochy pod sušáky na prádlo a klepač na koberce. Dále bylo vybudováno sedmatřicet parkovacích míst pro
auta,“ popsal Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějova. Jak dodal, v rámci sadových
úprav bylo navíc vysazeno 268 kusů
keřů.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Michal
KADLEC

Vnitroblok Bulharské, Okružní a Waitovy ulice září novotou, přibylo i sedmatřicet
parkovacích míst.
Foto: Magistrát města Prostějova

Podél Okružní ulice byl zbudován
nový chodník a veřejné osvětlení.
„Je to bezvadné, čisté, líbí se nám to.
Je to krásně provedené. Máme tady
teď spoustu místa, děti jsou spo-

kojené, vyběhají se tady,“ usmívala
se tamní obyvatelka Marie Jánová.
Nejvíce vyzdvihla dopravní omezení bránící motoristům v rychlé
jízdě.
(red)

ODBOR DOPRAVY SÍDLÍ V BUDOVÁCH,
KDE JSOU KROVY V HAVARIJNÍM STAVU
PROSTĚJOV Další nečekaný problém odhalil expert, jenž má na
starosti vytvoření projektu na zateplení budov v Demelově a Křížkovského ulici. V nemovitostech, kde

sídlí odbor dopravy prostějovského
magistrátu, jsou totiž půdní prostory
v zoufalém havarijním stavu.
„V současné době je zpracovávána
projektová dokumentace k zateplení

nemovitostí ve stupni pro ohlášení
stavebních úprav. Nevyhovující technický stav krovů domu v Demelově
ulici si vyžádá navýšení ceny projektu,“
podotkl Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro stavební investice. „Rozsah
projektových prací byl stanoven na
výměnu oken obou budov, zateplení
obvodového pláště a také středu obou
budov. V průběhu provádění průzkumu technického stavu střech projektant
zjistil, že dřevěné konstrukční prvky stávajícího krovu na objektu v Demelově
ulici číslo šest, kde sídlí odbor dopravy,
se nacházejí v havarijním stavu. Krov
včetně krytiny a bleskosvodu musí být
vyměněn,“ vysvětlil Zdeněk Fišer.
Cenu projektové dokumentace tak
Půdní prostory v sídle prostějovské „dopravky“ nyní vypadají, jako by se krovy měly prostějovští radní navýšili o necelých
každou chvíli zřítit...
Foto: Magistrát města Prostějova sedmnáct tisíc korun.
(mik)

PROSTĚJOV Člen rady města
a sociální demokrat Bedřich
Grulich (na snímku) je zároveň
jednatelem společnosti .A.S.A.
Technické služby Prostějov.
Také on se nehodlá smířit
s agresivitou a neobjektivní kritikou opozičních zastupitelů.
Večerník se jej v rámci pravidelného seriálu rozhovorů
s členy prostějovského zastupitelstva ptal nejen na miliardovou zakázku na dodavatele
komunálních služeb...
●● Jak byste okomentoval průběh
mimořádného jednání zastupitelstva města, které proběhlo v pondělí
29. června?
„Pokud bych se chtěl vyjádřit s jistým
nadhledem a velkou dávkou tolerance,
pak mi vystoupení opozice silně připomínala ´povídky starého zbrojnoše´...
Jestliže bych chtěl být precizní a důsledný, tak musím bohužel konstatovat,
že agresivita opozice kulminuje. Jsme
v přímém přenosu svědky dehonestace,
neobjektivní kritiky a nebojím se použít výraz, kriminalizace kroků vedení
města a usnesení rady! V konečném
důsledku se nepochybně jedná o pokus
paralyzovat chod Prostějova metodami,
které nejsou vyučovány na standardních vysokých školách. Důležité jsou ale
výsledky, které mají jasnou vypovídací
schopnost: excelentní hospodaření
města, velký objem prostředků na investice, opravy a masivní objem prostředků věnovaných na sociální oblast,

kulturu, životní prostředí, sport či prevenci kriminality.“
●● Před časem rozhodla rada města navýšením rozpočtu na demolici
Jezdeckých kasáren o jejich úplném
odstranění, tedy včetně hlavní budovy. Jste i vy osobně pro zbourání
kompletních kasáren?
„Jednoznačně ano!“
●● Připravuje se miliardové výběrové řízení na komunální služby. Jste
zastáncem systému, kdy jednotlivé
služby zajišťuje jediná firma, nebo
byste je rozdělil?
„Vysoutěžením městských komunálních
služeb odděleně, tedy zvlášť svoz odpadu, péče o zeleň, pohřebnictví a podobně, není vhodné. Ten, kdo se pohybuje
v reálném byznysu, ví, že soutěžení většího balíčku služeb přinese logicky větší
úspory, neboť pro účastníky výběrového
řízení bude velký projekt znamenat větší
interes než malá zakázka. Případná obava, že se tím sníží počet účastníků soutěže, není na místě. Konkurence velkých
společností s minimálně celorepublikovou působností je v oblasti komunálních
služeb veliká. Nejsem proti náročnému
výběrovému řízení a jasnému a podrobnému určení podmínek pro jednotlivé
činnosti, ale prioritně jako celek. Podobné experimenty končí celkovou destabilizací prostředí. Navíc od roku 2023
bude ukončena možnost skládkování
odpadu a jen silný partner bude schopen
si s touto novou situací poradit. Nicméně
současná legislativa zadání výběrového
řízení jako celek neumožňuje. Tento fakt
musíme bohužel respektovat.“
●● Společnost .A.S.A. Technické
služby Prostějov zajišťuje našemu
městu komplexní služby v oblasti
komunálních služeb. V čem je tato
spolupráce výhodná pro obyvatele
Prostějova?
„Tato společnost vznikla především
proto, aby město Prostějov mělo jisto-

Foto: Michal Kadlec

tu, že komunální služby pro obyvatele
budou nadále pod jeho kontrolou, ale
zároveň budou vykonávány silnou stabilní společností, která garantuje nejen
investice, ale i využívání evropských
technologií. A dnes, po uplynutí téměř
deseti roků spolupráce, lze konstatovat,
že všechny tyto cíle byly naplněny.“
●● Můžete stručně popsat, co všechno .A.S.A. pro Prostějov dělá?
„Rozsah služeb, které tato společnost
poskytuje, je velmi rozmanitý. Počínaje
komplexním řešením komunálních
odpadů ve městě a provozováním
sběrných dvorů, přes zimní a letní
údržbu komunikací, péči o městskou
zeleň, údržbu veřejného osvětlení
a světelné dopravní signalizace, až po
správu a údržbu hřbitovů, provozování
pohřební služby na Žižkově náměstí
a správu a údržbu prostějovské botanické zahrady. Průměrně činí investice
do transportních vozidel, techniky,
strojů, velkoobjemových kontejnerů
a odpadových nádob zhruba deset miliónů korun ročně. Firma zaměstnává
125 kmenových pracovníků a v rámci
sezónních prací dává práci dalším patnácti smluvním zaměstnancům a zároveň využívá jako dodavatele místní
podnikatele, kteří mají díky stabilnímu
prostředí garantováno splnění všech
smluvních podmínek.“
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
SOUKROMÁ INZERCE
Stavební firma hledá pozemek pro Koupím dům na prostějovsku i s možvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 ností úprav. 773 545 092

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?
3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818
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
150626010631

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, alkovna, 1.200.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD Skalka
1.410.000 Kč
* RD Prostějov
2. 000.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.990.000 Kč
* Chata Mostkovice 1. 650.000 Kč
* Stav.poz. 9.518 m2 Brodek u Pv
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč
* RD 3+kk, novostavba
Brodek u Konice 3.300.000 Kč
* RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč
* RD 6+kk, Mohelnice5.100.000 Kč

Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost
z prodeje domu. 792 273 285
Hledám pronájem bytu 2+1 v Pv,
lokalita Plumlovská a okolí. Jen
vážně, SMS 704 454 335

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

UZÁVÌRKA

Pronajmu zařízený 1+1 36 m2 Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
na Libušince v PV, RK nevolat! v hotovosti. 774 409 430
Tel.: 777 572 247
Pronajmu garáž, nebo parkoT J Sokol Otaslavice hledá nájemce vací místo v garážovém dvoře
restaurace včetně venkovního po- Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
sezení v areálu sokolovny v Otaslavicích. Bližší informace na tel.: Pronajmu byt 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
603 579 366

Hned jednadvacet nabídek
ke koupi nemovitosti
má dnešní nabídka
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Koupíme RD v Kralicích na Hané
do 1,8 mil. Ne RK. Tel.: 723 826 619

Hledáme ke koupi větší byt
3+1, nejlépe po rekonstrukci
Prodám řadovou garáž za Dvo- 774 409 430
řákovou ul. u Mechaniky. Tel.:
725 032 724
Prodám cihlový byt 4+1 ul. Křížkovského. 107 m2, prostorný a slunný,
Zorganizuji stavbu domu svépomocí. cena 649.000 Kč. Tel.: 773 772 009
Seriozní jednání. Cena dohodou.
www.
Prostějov a blízké okolí. Kontakt
vecernikpv.cz
776 711 876 Vyroubal. Prostějov.

15012920079
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Prodám rodinný dům se zahradou v Plumlově, celková plocha
pozemku 750 m2. RK Nevolat!
Tel.: 720 204 000

15030670256

INZERCE

150123020036

ØÁDKOVÉ

v PÁTEK
17. èervence
v 10.00 hodin

Autopark Francouzská ul., sídl.
Západ v Pv nabízí garážové
stání, akce léto 900 Kč/měsíc.
Tel.: 604 430 934

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

vzpomínky a soukromá řádková inzerce

Dne 18. července 2015
uplyne 19 roků ode dne úmrtí
pana Josefa SMÉKALA
z Přemyslovic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami a sestra s rodinou.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 18. července 2015
uplyne první rok,
kdy nás navždy opustil
pan Zdenek LUŽNÝ
z Přemyslovic.
S láskou vzpomíná družka,
rodiče a bratr s rodinou.

Dnes, tj. 13 července 2015
vzpomínáme
již dlouhých 10 let od úmrtí
pana Josefa DOČKALA
ze Ptení.
Za tichoou vzpomínku děkuje
manželka Anna, dcera Hana
s rodinou a vnučka Hanička.

Zvony už dozněly, umlkl Tvůj hlas,
ty jsi mi odešel na věčný čas.
Kdo měl rád vzpomíná,
kdo miloval, nezapomíná.

Nad hrobem Tvým jen můžu stát
a jen kytičku Ti dát.
Dne 8. července 2015
jsi narozeniny měl. Ráda bych Ti
k narozeninám přála, kytičku
květů Ti dala. Za lásku děkuji každý
den, chybíš mi Zdenku všude a všem.
Téhož dne 8. července 2015
uplynulo 20 let od úmrtí
pana Zdenka MARKA.
S bolestí vzpomíná
a za vzpomínku
děkuje manželka Růžena.

Dne 15. července 2015
uplyne 50 let,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřich VYSLOUŽIL
z Držovic.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 19. července 2015
vzpomeneme 5. výročí
úmrtí maminky, babičky a tchýně,
paní MILENY ROLENCOVÉ
ze Žárovic.
S hlubokým zármutkem v srdcích
vzpomínají syn Jiří s rodinou
a syn Milan s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 15. července 2015
by se dožil 77 let
pan Jindřich SLAVÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu
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
Stěhování a vyklízení za pomoci
zákazníka. Odvoz, dovoz, sběrné dvory. Dovoz stavebního
materiálu atd. Iveco Maxi 16 m3.
Tel.: 776 768 342

Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, jenž si pro nás žila.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- výkopové, terénní práce.
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
Čištění kanalizací a odpadů
s.r.o. Volejte 777 551 492
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku Stěhování bez pomoci zákazníka
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji a vyklízecí služby. Rychle, levně.
pro více věřitelů.
Prostějov 604 389 367

Dne 16. července 2015
vzpomeneme
páté výročí od úmrtí
paní Františky POSPÍŠILOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
= konzultace zdarma 739 066 462,
603 317 378

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

KOUPÍM

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské
předměty,staréknihy,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

smuteèní oznámení
Dne 8. července 2015
jsme vzpomínali 5. výročí úmrtí
našeho milovaného tatínka a dědečka
pana Josefa HAVLENA

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

15012320038

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

Poslední rozlouèení

Jaroslava Kaňáková 1955 Prostějov Pondělí 13. července 2015
Vlasta Nesrstová 1938 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Miroslava Labounková 1941
Čehovice Pátek 17. července 2015
Vlasta Tylová 1920
Prostějov Marie Netesalová 1930 Velký Týnec - Čechovice 14.30 kostel Velký Týnec
Jaroslav Dostál 1947
Hluchov Julie Rozehnalová 1943 Dubany Libuše Bukvová 1953 Prostějov
Ladislav Pospíšil 1950
Stanislav Chytil 1977
Brodek u Prostějova
Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

AUTO MOTO
a dne 23. července 2015
vzpomeneme 15. výročí úmrtí naší
milované maminky a babičky
paní Libuše HAVLENOVÉ
oba z Lipové.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Petr s manželkou,
syn Zbyněk a vnoučata.

Nejsou již mezi námi

Miroslav Hájek 1944 Prostějov Zdenka Přehnálková 1929
Josef Zatloukal 1938 Klopotovice
Kralice na Hané

Nejsou již mezi námi

Vladimír Šmerda 1923 Niva
Helena Husáková 1951 Želeč
Oldřich Balga 1923 Prostějov

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

▶

se rozšířila

Středa 15. července 2015
Zdeněk Pečínka 1993 Blížkovice 13.00 kaple Určice
Helena Spáčilová 1928 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

v PÁTEK 17. èervence v 10.00 hodin
adresa
zůstává
stejná

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

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

Koupíme starožitný nábytek, obrazy,
Prodám přívěsný vozík, STK, pojišténí zbraně, vojenské předměty, hodiza 5000 korun mobil 774 117 981
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání a platba
hotově. Tel.: 773 113 303.

Poslední rozlouèení

▶

redakce

Sobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV,
tel.: 608 933 033. Na trhu již 22
let. opravíme vše, zkušenosti. Autoservis – osobní, dodávky. N.D.-obchod, pneuservis, konzerv.
dutin, ME, TK.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Pohřební stužba A.S.A. TS

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

Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Galerie umění Prostějov (bývalá G.
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, J. Skácel.

www.vecernikpv.cz  www.vecernikpv.cz

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
Pracuji pro více věřitelů.
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
Hotovostní půjčka pro všechny. Půj- www. revay.cz
číme vám 5 až 50 tis. Kč rychle, dis- Pěstitelská pálenice Kostelec na
krétně a až do domu. Zaručujeme Hané, Rynk 120 oznamuje zahájeseriózní jednání zavedené společnosti. ní sezóny a příjem objednávek od
Tel.: 605 507 236. Zprostředkovatel- 18.7. 2015 každou středu od 15:00
skou činnost vykonávám výhradně do 18: 00 hod, v sobotu od 8:00
pro jednoho věřitele.
do 12:00 hod. Tel.: 582 373 35
Půjčka až 100 000 Kč, nad Antény Jiříček nabízí až 46 tv pro100 000 Kč se zástavou nemovi- gramůbezpoplatku.Tel.:776340848
tostí. Tel.: 777 965 734. Pracuji www.anteny.kvalitne.cz
pro více věřitelů.

Dne 14. července 2015
uplyne 11 roků, co nás navždy
opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme, synové,
sestry a rodina.
Dne 10. července 2015
jsme vzpomínali 10. výročí úmrtí
pana Jiřího POULÍKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

SLUŽBY

Dne 18. července 2015
uplyne 5. smutné
výročí od úmrtí
paní Marie HALUZOVÉ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

FINANCE

15012320037

Odešel jsi, jak si osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
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od 2. července
najdete provoz
a pobočku obchodního
oddělení v nových
prostorách

PRODÁM
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví - krácené. Cena 550 Kč/plm.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953
Prodejna Ivka Plumlovská ul. nabízí
novou letní zdravotní obuv i na velmi
problémové nohy a v nadměrných
velikostech.

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45l..
T.: 605 427 271, 9-12 hod.,
www.studio365.eu
Hledáme stavebního technika pro
přípravu a vedení staveb. Podmínky dohodou, praxe nutná.
ŘP skupiny „B“ podmínkou. Tel.:
605 483 602
Přijmu pracovníka do obchodu,
inf. v prodejně Ivka Plumlovská 21,
Prostějov.
Přijmeme prodavače/-ku do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
ihned. Znalost účetního programu
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte na
email: lukas@pneufloryk.cz
Přijmeme automechanika pro
osobní, nákladní autoservis
a pneuservis. Tel.: 777 797 260
Hledám elektrikáře,
774 989 007

telefon:

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Přijmeme pracovníky:
- na úklid do potrav. provozovny,
zkrácený úvazek 12-18 hod.
-na expedici pečiva, odpol. směna
14-22 hod.
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
- do pekařské výroby, 3-směnný
provoz, i na zaučení.
- řidiče na rozvoz pekař. výrobků.
Semo a. s. přijme:
Nástup na směnu 4:00 hod.
Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Firma
strojníka balící linky – požadavky: Info. 528 342 095
vzdělání technického zaměření (meManipulační dělníci
70 -85 Kč/hod. třísměnný
základní
Žolíková práce
chanik seřizovač nebo strojař výho- Společnosti IF Holding a.s., Mistr/-ová v text. výroby
15 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Lorgit
od 12 600 Kč
jednosměnný
střední odborné
REDO
dou) a zákl. znalost práce na PC
nabízí volné pracovní místo na Švadleny, šičky, vyšívači
jednosměnný
bakalářské
Fedor auto
traktoristu opraváře – požadavky: pozici „Mzdová účetní“. Nástup Příjímací technici autoservis od 20 000 Kč
od 10 500 Kč
jednosměnný
střední odborné
Penam
ŘP sk.T, praxe v řízení zemědělské možný ihned. Tel.: 773 784 Dělníci v expedici
jednosměnný
střední odborné
SEMOS CZ
mechanizace
562, Molíková Ivana, e-mail: Řidiči nákl. automobilu do 12 t od 16 000 Kč
Paliči (kyslíkem a propanb.) od 12 600 Kč
jednosměnný
střední odborné
PV Recykling
zahradníci, dělnici ve šlechtitelství molikova@ifholding.cz
Obsluha vyšíva. stroje
od 10 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Gamsbart
– požadavky: vyučení nebo ukonPomoc. pracovníci pekárna 15 000 Kč
noční
střední odborné
MOPS
čené SŠ vzdělání v oboru zahrad- Zavedené kadeřnické studio Lékaři,rezidenti všeobecné lék. 20 000 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
Prostějovská preventivní
nictví nebo zemědělství
v centru PV přijme do pří- Prodavači
13 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Kaufland
Nutná pečlivost, zodpovědnost, jemného prostředí kadeřnibezúhonnost. Nabízíme zajíma- ce s klientelou. Nájem včetvou práci s dlouhodobou perspek- ně energií 3.000 Kč. Info. na
tivou, nástup dle dohody. Struktu- tel. č.:728 512 345
rovaný životopis zašlete na e-mail
personál@semo.cz nebo volejte na
tel.: 582 301 911

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Praktičtí lékaři
Řidiči dodávkových autom.

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

30 000 Kč
100 Kč/hod.

jednosměnný
jednosměnný

vysokoškolské
střední odborné

Firma
Prostějovská preventivní
Horseplain Laškov

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

15070710667

Firma Gamsbart s.r.o. hledá
obsluhu vyšívacího stroje. ZaHledáme brigádníky/-ce, důchod- městnanecké výhody. Info tel.:
ce i studenty. Lehká manuální 603 834 529
práce. Tel.: 582 330 341
Přijmeme automechanika do autoHledáme prodavačku pro restau- servisu v Prostějově. Nástup možný
raci Panda v OG Arkáda u Tesca. ihned. Pro info volejte 777 870 729
Info. v prodejně.
Spor-bar Triga 777 přijme servírPřijmu asistentku. Tel.: 777 969 922 ku na 12 hodinové směny. Inf. na
po 17. hod.
tel.: 732 325 803

15060320576

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

15070210657
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
I v polovině července 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 16. 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 27/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

J. B. Pecky
M. MATUŠŮ, TGM 10 Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

J
Jaroslav
Faltýnek
Dana GIRUBOVÁ, Sudkov 456
Výh i získali:
í
POUKAZ na občerstvení v hodnotě 500 Kč od firmy BRUTUS.
Výherci
správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

VAŠEHOPŘÁNÍ
Miloslava STROUHALOVÁ Ptení 74
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ na dárky
či dobrůtky od DAREXSHOPU.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,4,3,1
Oldřich DVOŘÁK A.Slavíčka 14
Výherce získává: PERMANENTKU na oba dny mezinárodního hudebního
festivalu KELTSKÁ NOC v hodnotě 450 Kč.
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15012460035

Široká škála nejen ponožek všeho druhu
Aneta MUSILOVÁ, Křenůvky 50
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží
od PONOŽKY OD MARUŠKY

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

Partnerem dnešního kola je NAISY, který věnuje do soutěže dárkový kosmetický balíček
v hodnotě 400 Kč.

BRKO, DÁRCE, DŘEŇ, FÁZE, HNUS, HUMR, KAFR, KRÁL, KRYL, NYMFA,
ORKÁN, PÁKY, PINT, PLÁT, PLECH, PLEZÍR, PLUH, PLURÁL, PTÁČE, PUKY,
SPÍŽE, ŠPEK, ŠPRT, ŠTEP, ŠTÍTY, TRUP, TŘEP, VÁŠEŇ, ŽRÁT

15062610638

15021760159

ZDRAVÉ VLASY S KOSMETIKOU LORÉAL .........

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 do KULTURY a graficky lehce
poupravili známého prostějovského rockera,
který vystupuje jako zpěvák SMOKIE...

15062360620

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

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na SLEVU v hodnotě 400 Kč od firmy OBUV GARA.
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zveme vás...

TIPVečerníku

JOSEFKOL: Osmý ročník tradičního setkání

přinese řadu novinek i překvapení
KDY: SOBOTA 18. a NEDÌLE 19. ÈERVENCE 2015, 10:00 HODIN

KDE: ZÁMECKÝ PARK ÈECHY POD KOSÍØEM
Hlavní událost léta na Prostějovsku je tu! O nadcházejícím
víkendu se v Čechách pod Kosířem bude konat sraz řemeslníků Josefkol. Ve zdejším zámeckém parku vyroste město z období devatenáctého století, které navštíví nejen c. k.
dvorní stavitelé kočárů, ale i jeho veličenstvo císař František Josef a císařovna Sissi. Slavnostní zahájení Josefkolu
je plánováno na sobotní desátou hodinu a bude spojené
s připomenutím výročí mistra Jana Husa.
Nejdéle vládnoucí rakouský císař nezavítá do Čech pod Kosířem náhodou. „V roce 1887 probíhaly u nedalekého Laškova
obrovské vojenské manévry, na které dorazil i František Josef se
svojí chotí Alžbětou Bavorskou známou jako Sissi,“ upozornil
Václav Obr, majitel Muzea kočárů, který Josefkol už osmým
rokem pořádá.
Akce se letos koná pod hluboce pravdivým heslem „Bez
historie není budoucnost“. Ještě před jejím zahájením vyroste v zámeckém parku celé město z konce 19. století, ve kterém nebudou chybět ani lázně či poštovní úřad. Po oba dva
dny se stane kulisou přivítání císařských milostí stejně jako
stavba jedinečného kočáru, který dosud lidé nemohli nikde

TIP

k obrazovce

VINNETOU

jinde spatřit. „Ohledně tohoto kočáru mohu v tuto chvíli prozradit jen tolik, že v sobě nese obrovské poselství,“ naznačil
Obr. Kromě divadelně pojaté stavby velkého kočáru bude
i letos součástí Josefkolu řada projížděk v historických kočárech a soutěží pro děti i dospělé. Představí se třeba divadelní
a kaskadérská společnost Štvanci zaměřená na historický
šerm a koně. Lidé se budou moci přesvědčit, že její členové
se rizika nebojí. Nikoliv nadarmo právě oni často zastupují
herce v rizikových scénách dobových filmů. K vidění bude
přehlídka hulánské jízdy. Chybět nebude ani historické Divadlo Equipáž či taneční soubor Campanello. Na kytaru pak
zahraje Richard Pachman. „Letos poprvé se lidé budou moci
nad celou scénu v parku vznést v horkovzdušném balónu,”
upozornil dále známý nadšenec nejen historie.
JOSEFKOL se letos opět koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje s podporou Ministerstva kultury ČR. „Pomohlo nám rovných padesát dalších partnerů včetně Večerníku. Patří
mezi ně také armáda České republiky. Prostějovští vojáci při přípravách odvedli velký kus práce, jim stejně jako všem ostatním
bych za to chtěl moc poděkovat,“ uzavřel Václav Obr.

STŘEDA
15.7.2015
21:10 HODIN

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70

RUDÝ GENTLEMAN

Western (1964)

Francie, Německo, Itálie
Režie: H. Reinl
Hrají: P. Brice, L. Barker, K. Dorová,
T. Hill, K. Kinski
Vinnetou a Old Shatterhand společně bojují proti bandě, ohrožující klidný život indiánů a bělochů. Syn plukovníka, velícího místní pevnosti, je
zajat indiány mstícími se za vypalování
a ničení jejich vesnic a má být umučen.
Na zákrok Vinnetoua, který se stal spolu s Old Shatterhandem propagátorem
myšlenky přátelství a míru mezi indiány
a bělochy, je spolu se svými druhy osvobo-

zen. Mladý poručík se zamiluje do Ribany,
dcery náčelníka, ta však miluje Vinnetoua,
který její lásku opětuje. Vinnetou usiluje
o to, aby se sešli náčelníci indiánských
kmenů s plukovníkem a stvrdili mír řád-

redakční část
a výroba

nou smlouvou. V tuto chvíli je však jedna
z indiánských vesnic přepadena bandity. Opětnému vykopání válečné sekery
zabrání plukovníkův syn, když požádá
o ruku Ribany...

obchodní
oddělení

▶

▶

redakce

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

se rozšířila

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

Školní 1, Prostějov
pondělí 13. července
18:30 Daleko od hučícího davu
americký romantický film
21:00 Slow West
akční western
úterý 14. července
18:30 Lví srdce
art film
21:00 Daleko od hučícího davu
středa 15. července
18:30 Daleko od hučícího davu
komedie USA
21:00 Slow west
čtvrtek 16. července
Nehraje se
pátek 17.července
18:30 Ant-Man 3 D
akční dobrodružný USA
21:00 Bez kalhot XXL
hudební drama USA
sobota 18. července
18:30 Art-Man 3 D
21:00 Bez kalhot XXL
neděle 19. července
18:30 Art-Man 3 D
21:00 Bez kalhot XXL

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
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
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry, které
chtějí rozvíjet svůj vztah.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Kdy: pondělí 13. července 9:30 – 11:30
Multikulturní klub rodičů a dětí
Kdy: úterý 14. července 17:00 –
19:00 Multikulturní podvečer – Etiopie
na kolech

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k
zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

SEMTAMNÍK
čtvrtek 16. července – 09:00 až 12:00
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
úterý 14. července – Exkurze do firmy
Nestlé Olomouc s možností nákupu
cukrovinek.
MC Cipísek èerven 2015
Odjezd z Pv vlakem v 09:00, odjezd z
Odpolední herny pro rodiče a praro- Ol vlakem v 11:07 h.
diče s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od
15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se
RÙZNÉ……..
hlásit předem.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
Kurz efektivního rodičovství pro poA NEDOSLÝCHAVÝCH,
kročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Rodičovská setkávání pro pokročilé
– pravidelná setkání absolventů kurzů I v roce 2015 vám nabízíme možefektivního rodičovství a dalších rodičů. nost využít služeb našeho zařízení.
Individuální poradenství s odborníky Kromě odborného sociálního poradle objednání – (psychologické, logo- denství, vám také nabízíme zajištění baterií do sluchadel a drobného
pedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní pro- příslušenství ke sluchadlům (hadičgramy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let: ky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Pohádkový týden s Cipískem 20. 7. - 24. 7. různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonLetem světem s Cipískem 13. 7. – 17. 7.
Termíny, přihlášky a bližší informace ní ho čísla poradenského zařízení:
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
775 549 777.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299

Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Procházka Hloučelou
Ve čtvrtek 16 července 2015 od 9:00
do 12: 00 hodin
Procházka Hloučelou se spoustou aktiuvit pro děti i dospělé Sraz v 9:00 u mostu
na Olomoucké ulici Poplatek 20 Kč/dítě.
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Knihovna bude uzavřena z technických
důvodů od 22. června do 19. července.

AKADEMIE SENIORŮ – 14. července 8:00 – 16:00 hod Výlet na pustevny
a k soše Radegasta, dle času návštěva
Valašského muzea v přírodě. Pořádá
OS LIPKA, Tetín 1, II. patro , odjezdy
na výlety jsou ze zastávky „ U Halíře“ na
Brněnské ulici. Bližší informace na tel.:
tel. 582 360 295
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

www.vecernikpv.cz

Letní KINO
Mostkovice
středa 15. července
21:30 Babovřesky 3
komedie ČR
pátek 17.července
21:30 Ghoul
horor
sobota 18. července
21:30 Dracula neznámá legenda
neděle19. července
21:30 Zloba královna černé magie
dobrodružný fantasy film

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

Dům dětí a mládeže, Vápenice 9
čtvrtek 16. července
9:00- 11:00 Hasičiny
skotačiny se střelbou ze vzduchovky
nám.TGM
od 16:30 Setkání všech generací
představení prostějovských neziskových
organizací
18:00 Večer s Adamem Mišíkem
Zámecká kapela – Kluci z domova „Na
Zámku“
20:00 Adam Mišík
koncert zpěváka a kytaristy

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

ŠPALÍÈEK

Nám. T.G.Masaryka 2
16. července – 30. srpna
Uprkova 18, Prostějov
Rodinná loutková divadla
Stavebnice MERKUR - od 11. června Výstava mapující výrobu loutek
do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek a loutkových divadel.
pátek 17. července – neděle 19. července
XXVI. Letní škola astronomie
www.vecernikpv.cz
Zaměření: Astrofotografie

akce v regionu...
Neckyáda v Brodku u Konice
Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise při Obecním
úřadu v Brodku u Konice zvou na „Soutěžní odpoledne
u vody a v ní“. Třetí Brodecká neckyáda se bude konat tuto sobotu 18. července od
14.00 hodin v Brodku u Konice v areálu „Na rybníčku“ u kulturního domu. Sraz a
příprava plavidel je plánováno na 13.00 hodin, o hodinu později proběhne představení posádek a zahájení NECKYÁDY. Soutěžit se bude o nejvtipnější plavidlo vyrobené po domácku, v rychlostním pádlování ve vaně, v lovení pokladu, přechodu přes
plovoucí lávku odvahy a šikovnosti a v řadě dalších disciplín. Zároveň bude probíhat
Sportovní odpoledne se soutěžemi pro děti. Po vyhlášení vítězů a předání cen je od
20.00 hodin plánována diskotéka.
Country Vojtěchov
Hudební skupina Taverna, vojtěchovský hostinec U Posledního mohykána
a Sbor dobrovolných hasičů Vojtěchov
vás zvou od 17. do 19. července na 16.
ročník festivalu dobré muziky Country Vojtěchov. V pátek se můžete těšit
na kapely Noaco, Tak určitě!, Country
mízu či Beg Bie Country. V sobotu kromě domácí Taverny také na Šli náhodou kolem, Orion Band, Jack´s Band,
Podjezd, AM Úlet, The Jumper Cables
či Album. Sobotní bál zakončí bál se
skupinou Holátka.
Mše za mladého hrdinu v Repechách

Vzpomínka na Usnula
Mše svatá pod širým nebem se bude
nedaleko penzionu Lada v Repechách
sloužit v neděli 19. července v 17.00 hodin. Lidé tak budou moci vzpomenout
na Jana Usnula. Všestranný sportovec,
zapálený muzikant a obětavý mladík
s velkým srdce i budoucností se před
čtyřmi roky vrhl do rozbouřené vody u
jezu v Olomouci-Řepčíně pro topícího
se třináctiletého žáka. Po více jak měsíci
stráveném v umělém spánku zemřel 16.
července 2011.

www.vecernikpv.cz
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SPORTOVNÍ SVĚT
OPUSTIL L. POSPÍŠIL

●● Veřejnost se rozloučila
s bývalým předsedou OS
ČSTV
strana 19

SLUNCE MŮŽE
HODNĚ ŠKODIT

●● Dnešní díl servisu pro
ženy nabízí plno rad
strana 21

Foto: Michall Kadlec

Lucie Ritterová
to poøádnì rozbalila
strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Sedmý ročník turnaje v malé kopané Bedihošť Cup 2015 vyhrál tým
SK Tomek Dobrochov, a to suverénně bez ztráty jediného bodu.
Podrobnosti na straně 27
●● Prostějovská rodačka Veronika
Selingerová se vydala do Ghany s cílem pomoci tamním školákům.

18

LONDÝN, PROSTĚJOV Někdejší miláček prostějovských tenisových fanoušků dosáhl plnoletosti. Alespoň tedy, co se týká Wimbledonu. Švýcarská tenistka s českými kořeny Martina
Hingisová totiž na nejtradičnějším turnaji světa triumfovala hned dvakrát, čímž v londýnském chránu dosáhla počtu osmnácti trofejí v kariéře!
Bývalá členka TK Agrofert Prostějov nejprve v sobotu uspěla s Indkou Saniou Mirzaovou, když
ve finálovém utkání ženského debla proti Ruskám Jekatěrině Makarovové a Jeleně Vesninové
v rozhodující sadě zvrátily nepříznivý stav 2:5. Poté zvládla i mix, v němž spolu s Indem Leandrem
Paesem zdolali ve finále rakousko-maďarský pár Alexander Peya, Tímea Babosová. Martina
Hingisová tak celkově oslavila sedmnáctý a osmnáctý grandslamový titul.
(pk)

Památku Jana Husa uctil

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

v Prostějově herec

●● Tenistka Lucie Šafářová na sezónní Grandslam ve čtyřhře nedosáhne, neboť z Wimbledonu vypadla
po boku Mattekové-Sandsové už ve
čtvrtfinále.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

●● Prostějovští basketbalisté
bojují v národním týmu ČR

strana 30

zveme na šlágr Večerníku - MALÁ KOPANÁ

HANÁCKÁ

Jan Hartl KOPAČKA ŽEN

●● Na plumlovské přehradě se budou konat závody dračích lodí, do
kterých se můžete zapojit i vy!
Čtěte na straně 19

●● Také tento čtvrtek pokračuje
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO. Program
probíhá tentokrát jak v DDM v ulici
Vápenice, tak v Ekocentru IRIS a kinu
Metro70.

DVA ORLI
V REPREZENTACI

Příležitost získat podpis populárního českého herce si nenechal ujít ani prostějovský
radní Josef Augustin. Foto: Petra Hežová

PROSTĚJOV Na šest desítek příznivců hudby si minulé úterý v podvečer vyslechlo varhanní koncert
v podání Jaroslava Tůmy k uctění památky mistra Jana Husa v Husově sboru v Demelově ulici. Jedinečný
zážitek doprovodil uměleckým
přednesem herec Jan Hartl.
Večerník byl celému aktu přítomen.

čtěte na straně 19

➢

KOSTELEC NA HANÉ Již čtvrtý ročník napíše o tomto
červencovém víkendu tradiční letní turnaj v malé kopané
žen. Akce pořádaná klubem FC Kostelec na Hané s názvem
Hanácká kopačka opět nabídne atraktivní podívanou, o kterou se postarají týmové výběry z celé republiky a ze Slovenska.
„Startovní listina eviduje třináct týmů. Jedná se o družstva,
která na náš turnaj jezdí pravidelně od jeho vzniku,“ informuje ředitel turnaje Zdeněk Vysloužil, jenž dodává: „Nechybí
triumfátoři všech tří dosavadních ročníků - Nové Sady,
Michalovce a Horní Heršpice.“
Hrát se bude v sobotu 18. července od 10:00 hodin, v neděli
19. července začne program čtvrtfinálových skupin již
o hodinu dříve. Finále je na programu v 15:30 hodin.
Příznivci nejen ženského fotbalu, jsou tak celým organizačním
štábem Hanácké kopačky srdečně zváni, aby o víkendu
navštívili fotbalový areál FC Kostelec na Hané.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je letos exkluzivním mediálním partnerem celého klání a těšit se tak můžete na přímou
reportáž včetně obsáhlé fotogalerie a videreportáží. Stačí
kliknout na www.vecernikpv.cz.
(red)

Podrobnosti k turnaji najdete dnes na straně

22

18

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

NESTÁRNOUCÍ ROCKEŘI TO ROZBALILI,
TLESKALI JIM FANOUŠCI VŠECH GENERACÍ
BYLI JSME
U TOHO

ROCK MEMORY OF 2015

OKOŘENILA REKORDNÍ NÁVŠTĚVA
PLUMLOV Tolik lidí nebylo na přehradě už pěkně dlouho! Ale
uplynulou sobotu při osmém ročníku ROCK MEMORY OF 2015 to
opravdu žilo. Nyní již tradiční festival prostějovských legend přilákal vynikající návštěvu, skvělou atmosféru umocnil parádní výkon
pěti rockových kapel, které se na akci poctivě připravovaly. A když
si představíte, že při maratónu vystoupení teklo proudem pivo, po
celé pláži U Vrbiček voněly pečené klobásy, makrely a maso, můžete všichni jen litovat, že jste tam nebyli také... Večerník však ano a tak
vám můžeme děj sobotního večera zprostředkovat.

Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jako první se těsně po osmnácté
hodině představila skupina ATD
následovaná seskupením KEKS, na
které v osmdesátých letech chodili
po zábavách současní šedesátníci.
Jenomže při pohledu na křepčící fanoušky pod pódiem bylo zřejmé, že
dobrá rocková muzika dokáže dnes
přilákat zástupce všech generací.
„Docela mě to vzalo za srdce, když
jsem viděl, že jednotlivým kapelám tleskají patnáctiletí pubescenti zároveň se čtyřicátníky a také s

dnešními seniory, kterým je šedesát
a více let. Je vidět, že dobrá hudba
spojuje lidi všeho věku,“ liboval si už
na začátku osmého ročníku ROCK
MEMORY OF Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury HITTRADE.
Jenomže jeho role byla zdvojená,
těsně před jedenadvacátou hodinou totiž usedl za bicí a se skupinou
PLUS předvedl parádní hodinovou
show, které dominovala zpěvačka
Lucie Ritterová. „Je to náš miláček,
skvěle zpívá a díky ní můžeme fanouškům zahrát i zazpívat spoustu
perfektních rockových duetů,“ komentoval kapelník.
Do půlnoci se rockovým fanouškům předvedla v plné parádě ještě
skupina KONTAKT a vše zakončili
QUERCUS. „Právě tato kapela je jedinou, která stále a pravidelně vystu-

puje na zábavách po celém Prostějovsku. Zbývající čtyři skupiny, tedy
naše PLUS, dále KONTAKT, ATD i
KEKS vystupujeme už jen sporadicky, maximálně tak dvakrát do roka.
Vrcholem je pro nás právě festival
ROCK MEMORY OF, na který se
všichni poctivě připravujeme a už
dlouhé týdny předtím poctivě cvičíme,“ prozradil Petr Zlámal.
Atmosféra na pláži U Vrbiček byla
vskutku skutečně vynikající. „Manžel se mi tady směje, že řádím jako
puberťačka. Jenomže ‚Keksáci‘ či
‚Kontakti‘, to je prostě moje mládí a

Fotoreportáž

Lucie Ritterová se skupinou PLUS, ‚Kontakti‘ a další muzikanti byli v sobotu na pláži U Vrbiček doslova nepřekonatelní.
Foto: Michal Kadlec

na to se nedá zapomenout. Ty zábavy s těmito skupinami měly i za komunistů perfektní atmosféru, stejně jako teď po třiceti a více letech.
Je to paráda, že ti chlapi to pořád
ještě nezabalili a hrají dál,“ svěřila se
Večerníku přímo na pláži U Vrbiček
dvaapadesátiletá Vlaďka Jurčíková.
S průběhem byl maximálně spokojen i jeho hlavní organizátor.
„Nemohu akci hodnotit jinak než
v superlativech. Perfektní návštěva,
skvělá atmosféra a kvalitní muzika.
Co víc si přát? Jde o nejlepší a největší představení rockových kapel na

Prostějovsku a od prvního ročníku v
roce 2008 neustále zdokonalujeme
jak program, tak organizaci. Navíc se
neustále vylepšuje díky kvalitní technice ozvučení, jednotlivé kapely si
také už vozí vlastní zvukaře i mixážní
pulty. Velice si pochvaluji i spolupráci s provozovatelem pláže U Vrbiček
Radkem Kocourkem, toto spojení
celému rockovému festivalu jenom
svědčí. Letos si to opravdu všechno
takzvaně sedlo. Úspěch mě nabíjí
novými nápady a už teď se těším na
další ročník, který se uskuteční 16.
července 2016,“ vzhlíží už k příští-

mu létu majitel pořádající agentury HITTRADE. Jak ještě dodal,
nejbližší akce z dílny této agentury
bude GULÁŠ ROCK FEST, který
se uskuteční opět na pláži U Vrbiček
na Plumlovské přehradě 15. srpna
tohoto roku. „Kromě vystoupení kapel nejrůznějšího hudebního žánru
bude magnetem akce i spousta soutěží pro děti a hlavně výběr z deseti
druhů gulášů,“ připomněl na závěr
Petr Zlámal. Ještě předtím se zde
první srpnový den představí skupina
OLYMPIC. Soutěžit o vstupenky
můžete na straně 20.

jaké bylo
o rocko
ovéé řáděění na přřeh
hraadě...

Foto: 3x Michal Kadlec

Kapela PLUS se už dlouhá léta neobejde bez bu- Sobotní festival prostějovských rockových kapel Je poctivý rock už záležitostí pouze starší genebeníka a zároveň organizátora ROCK MEMORY na pláži U Vrbiček rozparádil stovky spokojených race? Kdepak! Na plumlovské přehradě trsali i ti
OF Petra Zlámala.
fanoušků.
nejmenší „rockeři“.

Rozhovor se zajímavou osobností

Největší hvězdou Keltské noci bude CELTICA PIPES ROCK

VEČERNÍK ZÍSKAL EXKLUZÍVNÍ INTERVIEW
S KAPELNÍKEM A KYTARISTOU GAJEM STAPPENEM

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
●● Proč jste se rozhodli přijmout pozvání na festival v České republice?
„Jsme vždycky rádi, když můžeme ´dobýt´ novou
zem. Přes Českou republiku často jezdíme hrát na
festivaly v Německu. Ale vystupovat zde budeme
úplně poprvé. Moc se na Keltskou noc těšíme.“
●● Co se vám vybaví v souvislosti s Českou republikou?
„Vedle skvělého piva a krásného hlavního města Prahy je to především historie. Ta spojuje Česko s Rakouskem. Vždyť před míň jak sto lety byly oba státy

částí jedné země a nyní jsme sousedi.“
●● Jak dlouho strávíte v Česku? Budete mít možnost ho více poznat?
„Bohužel je náš pobyt časově omezený. Užijeme si
atmosféru festivalu, ale strávíme tu pouze jednu noc.“
●● Znáte některou z českých kapel hrajících
skotskou či keltskou muziku?
„Bohužel zatím ne, ale to se snad po Keltské noci
změní. Jsme zvědaví, co všechno v Plumlově uslyšíme.“
●● Proč jste vlastně začali hrát keltskou muziku?
Jaký k ní máte vztah?
„Před několika lety jsem chodil s jednou z mála dudaček v Rakousku. Již do té doby se datují začátky
kapely Celtica. Unikátní zvukové spojení, které vytvářely dudy, elektrická kytara a bicí, bylo jednoduše
fascinující. Takže když tenkrát ten můj vztah skončil,
rozhodl jsem se dál hrát keltský rock.“

●● Jak byste popsal vaše originální pojetí keltské
hudby?
„Tajemství zvuku kapely tkví právě ve spojení skotské či keltské muziky s rockem a metalem a částečně
i prvky vážné hudby. Díky tomu je naše hudba výpravnější. A funguje to napříč celým světem. Od jižního Španělska po severní Německo, od Floridy po
Aljašku, od New Yorku až k San Franciscu.“
●● Prozradíte, na co se můžeme těšit v Plumlově?
„Jako vždycky budeme vystupovat se stoprocentní
energií a nasazením. Předáme publiku svůj pot i krev.
Jinak to ani neumíme. Hudba nás prostě nutí se hýbat a užíváme si ji naplno. V Plumlově bude také mít
svou premiéru skladba, kterou jsme složili speciálně
pro naše první vystoupení na Wacken Open Air, což
je největší metalový festival na světě a koná se týden
po Keltské noci v Německu. Ta písnička se jmenuje
The Holy Fields a myslím, že vás úplně dostane.“

15071270680

VÍDEŇ, PROSTĚJOV Skupina z Vídně sklízí
velké úspěchy na pódiích nejen evropské keltské scény, ale v posledních dvou letech hlavně
v USA. Po více než dvou stovkách koncertů v Evropě a zámoří vystoupí CELTICA letos poprvé
v České republice, a to pouze na festivalu KELTSKÁ NOC 2015 v Plumlově, kde představí své
aktuální album LEGENDY A VIZE. Jedinečným
zvukem sálající dudy, mocné bubny a síla rockové kapely, to všechno dostane do varu každého,
kdo si nenechá ujít jejich koncert v pátek 24. července. Exkluzívní interview Večerníku poskytl
kapelník a kytarista Gajus Stappen.

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz

společnost

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ Plumlovský drak zkraje září!
Můžete sestavit tým a přímo si zasoutěžit, nebo se alespoň přijít podívat

PROSTĚJOV Plumlovská přehrada po svém napuštění vodou
postupně přece jen ožívá a počátkem září ji čeká jedna významná
akce. Půjde o další ročník populárních závodů dračích lodí pod
názvem Plumlovský drak 2015,
který proběhne v sobotu 5. září
od 9.00 hodin s centrem na pláži
U vrbiček. Jeho mediálním partnerem se stal PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Pořadatelé celý podnik pojmou coby
festival soutěžení dračích lodí v rámci
Dne Plumlovské přehrady s tím, že
srdečně vítáni jsou jak aktivní zájemci
o účast, tak diváci na břehu. Program
odstartuje už v pátek 4. září tréninkovými jízdami mezi 13.00 a 19.00 hodin, hlavní program pak přijde na řadu
během sobotního dne od výše zmíněných 9.00 do 17.00 hodin.

Dračí lodě budou zápolit na dvou
různých tratích: sprinterské (200
metrů) a vytrvalecké (1000 metrů).
Ve 13.00 se uskuteční vložené závody dětských posádek včetně mládeže
z dětských domovů, slavnostní vyhlášení výsledků s předáním pohárů
i medailí se chystá na 18.00 hodin. Vše
poté vyvrcholí večer hudební Dragon
party od 19.00, na níž zahrají kapely
Kontakt, Dejsi, Katapult Revival a PV
Rock´n´roll Classic.
K tomu bude připraven bohatý doprovodný program pro celou rodinu:
skákací hrad, půjčovna šlapadel a lodí,
ježdění na koních pod taktovkou
Helios jízdárny Mostkovice, ukázky
hasičského zásahu i práce zdravotních
záchranářů se sanitkou. Moderátorem
se stane známý Petr Zakopal, vstupné
činí 20 korun na sobotní závody (9.00
až 18.00 hodin) a 100 Kč na Dragon

party (18.00 až 24.00 hodin). Na páteční tréninky se můžete přijít podívat
zdarma, všechno bez jakéhokoliv poplatku budou mít děti do 12 let.
Přihlášky a propozice najdete na
internetové adrese www.dracilode-plumlov.cz, další informace
poskytnou organizátoři prostřednictvím e-mailové adresy info@dracilode-plumlov.czčitelefonníhočísla
773 145 150. Sestavte svůj tým
a přijďte si zapádlovat na dračí lodi!
Nebo aspoň zafanděte ze břehu v
roli diváka.
„Každý tým tvoří jednadvacet lidí:
dvakrát deset pádlujících na obou
stranách lodi plus jeden bubeník. Kormidelníky dodáme my. Pokud dá někdo dohromady méně lidí, může být
posádka i ne tolik početná, ovšem víc
závodníků samozřejmě vyvine vyšší
rychlost. Pro úplné začátečníky je při-

pravena kategorie Fun, jejíž součástí je
naučení jízdy v dračí lodi během pátku
4. září. Posádku mohou vytvořit třeba
kamarádi, přátelé, rodinní příslušníci,
spolupracovníci z firem, spoluhráči
z různých sportovních klubů či družstev a podobně,“ uvedl hlavní pořadatel Plumlovského draka Petr Zakopal.
Organizace se ujaly společnosti Zaki-sport.cz, Stavebniny FPM Plumlov s.r.o. a Torrsen Sports s.r.o. Akce
se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, statutárního města Prostějov,
poslance Parlamentu ČR Radima
Fialy, města Plumlov a obce Mostkovice.
Mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, na našich
stránkách tak budeme průběžně
přinášet další podrobnější informa(son)
ce.
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Vrlův HROB upraven

PROSTĚJOV Josef Vrla se sice naro- poděkování patří Kamenictví Mejzdil v Tlumačově, jeho život je ale spjat lík, které zajistilo opravy náhrobku
s Prostějovem. Novinář a redaktor a instalaci fotografií.
(red)
v Olomouckých novinách „Našinec“,
tiskař a politik, spí svůj sen na prostějovském hřbitově spolu se svou dcerou
Růženou. O místo jejich posledního
odpočinku se od loňského roku stará
Okrašlovací spolek Prostějov. Ten mimochodem sídlí ve Vrlově ulici číslo 7...
Po dřívějších úpravách povrchu hrobu a opravách pomníku Okrašlovací spolek dodal na hrob i fotografie
Josefa Vrly, Růženy Reichstädterové
a jejího manžela. Chybí jen fotografie jejich dcery. „Okrašlovací spolek
chce péčí o hrobního místo vzdát
úctu významným občanům Prostějova, jejichž život byl s městem
neodmyslitelně spjat,“ konstatovala
předsedkyně spolku Milada Sokolová. Zároveň poděkovala všem, kdo se
Foto: www.pvnovinky.cz
na úpravách hrobu podíleli. Zvláštní

ČECHY POD KOSÍŘEM OSLAVILY 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
původní reportáž
eportáž
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
ČECHY POD KOSÍŘEM Něco nedokázali uhasit ani hasiči s tak dlouhou tradicí, jakou mají ti v Čechách
pod Kosířem. Sluneční žár svátečního
odpoledne v neděli 5. července byl
opravdu spalující, přesto se na obecních slavnostech sešlo velké množství
občanů a přátel obce. Nechyběli ani
veřejní činitelé krajští či parlamentní,
a také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Rokem založení místního sboru dobrovolných hasičů, tedy 1875, patří náš sbor
k těm nejstarším na Moravě,“ připomněl
v projevu starosta obce Milan Kiebel.
Aprávětoužjedůvodkvelkéoslavě,kterou
hasiči načali už v předvečer slavností schůzí
ve velkém sále multifunkční budovy.

Hodinu po nedělním poledni 5. července pak vedení hasičského sboru položilo
květiny k sošce svatého Floriána před
kapličkou na křižovatce u obecního
úřadu. Odtud se pak vydal slavnostní
průvod k pomníku padlých v obou
světových válkách. „Naše předky, kteří
položili život za naši zemi, si musíme
připomínat při každé příležitosti,“ pronesla Božena Sekaninová, senátorka za
Prostějovsko.
Hlavní projev před hasičským muzeem
přednesl starosta obce Milan Kiebel.
Vzpomenul nejen dlouhou historii továrny na hasičské stříkačky R. A. Smekal,
na niž logicky navazuje dnešní hasičské
muzeum, ale rovněž další projekty, které
se podařilo v uplynulých letech dokončit.
„Děkuji všem našim občanům, že tyto
projekty včetně revitalizace centra obce
trpělivě přečkali a různými způsoby podpořili úsilí zastupitelstva,“ obrátil se Kiebel
ke svým spoluobčanům. Díky nedávné

Proč Jan Hartl odložil sako?
PROSTĚJOV Kde jinde si lépe
připomenout šest set let od upálení
mistra Jana Husa a současně uctít
jeho památku, než v prostějovském
Husově sboru, kde byl pro všechny
příznivce vážné hudby připraven
komponovaný program hudby a
mluveného slova. Hrou na varhany
potěšil všechny přítomné varhaník,
klavírista a hudební popularizátor
Jaroslav Tůma a mluvené slovo doplnil herec s nezaměnitelným hlasem - Jan Hartl.
Kromě hudebního programu, sestaveného ze skladeb známých i méně
známých autorů tak zazněly i texty Michelangela Buonarrotiho, Karla Čapka
i samotného mistra Jana Husa. „Jsem
rád, že se Jan Hus dočkal vstřícnějšího
postoje a byl konečně uznán za katolického kněze. Byl to statečný člověk a je
dobře, že se na něj vzpomíná. Takových
lidí je v dnešní době málo,“ míní varhaník Jaroslav Tůma, jehož muzikantské
umění si přišlo ověřit na šest desítek
posluchačů. Jen málo z nich v závěru
koncertu odolalo možnosti prohodit
několik slov s oběma hlavními protagonisty a požádat je o autogram nebo
společnou fotografii. „Do Prostějova

podpoře Olomouckého kraje mohlo být
muzeum rozšířeno o zadní trakt a také
upraven terén za budovou, kde vzniklo
prostranství pro volnočasový areál. Využívat jej budou především mladí adepti
hasičského umění k soutěžím v požárním
sportu. „Je nám ctí podporovat aktivity
dobrovolných hasičů, bez nichž by se
leckde v našich obcích zastavil společenský život,“ vysekl hasičům poklonu první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák. Ten pak spolu s hasiči, starostou, senátorkou Sekaninovou a poslancem Romanem Váňou slavnostně
otevřeli přestřižením pásky rozšířené
hasičské muzeum, jehož expozici si mohli
účastníci slavností prohlédnout kdykoli
během odpoledne. Pro děti bylo připraveno skákací hasičské auto se skluzavkou
BYLI JSME
a pro všechny bohaté občerstvení. VyU TOHO
dařené odpoledne pak večer zakončilo
vystoupení country skupiny NO PRO- Slavnostní otevření rozšířeného hasičského muzea obstarali zprava Roman Váňa, Alois Mačák, Božena Sekaninová a Milan
Kiebel spolu se starostou místního SDH.
Foto: Tomáš Kaláb
BLEM z Kostelce na Hané.

Facebookový profil zcela bez obalu

ukazuje, čím žijí školou povinné děti
➢ztitulnístrany

Foto: Petra Hežová

jezdím strašně rád, a když mě pozvete,
přijedu zas,“ řekl s úsměvem sympatický herec Jan Hartl, který, stejně jako
ostatní, příznivě kvitoval chladnější
teploty v prostorách kostela. „Přesto, že
jsem si s sebou dovezl oblek, dohodli
jsme se spolu s Jaroslavem, že saka odložíme a namísto toho mám na sobě svoji
nejlepší košili, protože dnes je opravdu
vedro k padnutí. O to víc jsem rád, že si
nás lidé přišli poslechnout a připomenout si výjimečnou osobnost mistra
Jana Husa,“ ocenil Jan Hartl.

PROSTĚJOV Doba dětské romantiky, zasněných pohledů,
Rychlých šípů či Vinnetoua už
je nenávratně pryč. Současní
školáci místo toho mnohem častěji řeší nejen kondomy, nevěru
a vztahové kotrmelce, ale někdy
i bičíky či pouta. Někteří z nich
se tak již od svých třinácti let potýkají s těmi samými problémy,
jaké často trápí jejich rodiče. Ti
přitom o něčem takovém nemají
tušení a ani si něco podobného
u svých stále nezletilých dětí nedokáží představit. Realita je přitom úplně jiná...
Do „dětského“ světa například pronikají docela jiné „romantické“ příběhy než byl svého času oblíbený
román pro dívky Metráček. V poslední době jde zejména o erotický
hit Padesát odstínů šedi, který se

EX

EXKLUZIVNĚ
točí kolem sadistických sexuálních
praktik. „Miluji Tomáše V. připomíná mi Greye. Byla bych ráda jeho
poslušná otrokyně. Chtěla bych
to s ním jen vyzkoušet, nechci mu
ničit vztah,“ svěřila se na facebookový profil „Drby Prostějova“ jedna
z velmi mladých dívek.
Fakt, že věk prvních milostných
zkušeností se za posledních dvacet
let často posunul k zákonné hranici patnácti let, svědčí celá řada
příspěvků. „Mají sotva patnáct let
a už randí s kluky, kterým je dvacet
a víc. To jsou ti lidi fakt dementní?
Jedná se o nějaký hromadný nárůst pedofilie? Fakt mi to vysvětlete, protože tenhle ´trend´ prostě
nechápu,“ všímá si jeden z rozhně-

vaných mužů. S tím, že často velmi
mladé dívky působí hodně vyzývavě, souhlasí i další z nich. „Jak to
chceš řešit? Někdy za tebou přijde
nějaká čtrnáctka, dá ti pusu, ty ji odstrčíš a ona hned ukáže Coca-Colu
s tvým jménem...,“ zmínil se další.
Vše vychází ze známého faktu, že
pro patnáctileté dívky jsou jejich
stejně staří kamarádi nedozrálí.
A tak loví, kde můžou. „Pokud je
holce patnáct, má v životě jasno a je
prostě psychicky vyzrálá, tak v tom
nevidím problém. Ale pak jsou tu
třináctiletý ´pindy´, co si myslí, že
se navždy zamilovaly do osmnáctiletýho kluka. A to už je fakt k smíchu,“ konstatovala Eliška M. O tom,
že něco takového jiní považují za

běžné, však není pochyb. „Dneska
je ´in´ být ve třinácti opíchaná,“
konstatovala lakonicky Michaela K.
Všichni její přátelé s tím souhlasili,
mnozí dokonce posunuli věkovou
hranici ještě o pár let níže...
Ať je však věk zamilovaných jakýkoliv, z jednotlivých příspěvků vyplynulo, že nejhůře jsou na tom vždy
ti „nezadaní“, kterým často zbývá
holá závist. Většina -náctiletých se
totiž shodla na tom, že každý, ať je
mu let kolik chce, si dnes může žít
podle svého. „Věk je jen číslo. Dokud nejdeš do basy..,“ shrnul toto
téma Michael H.
Večerník proto varuje všechny
rodiče, nepodceňujte jejich rozjímání na sociálních sítích a internetu. Děti jsou snadno přizpůsobivé a mají obrovskou touhu
všechno zkusit, takže dost často
převádí své myšlenky do praxe.
A neštěstí je pak snadno na světě.
Potom už je pozdě bycha honiti...

Blízcí i veřejnost se naposledy rozloučili s Ladislavem
Pospíšilem, bývalým předsedou OS ČSTV Prostějov
PROSTĚJOV Předminulý pátek
3. července zesnul po dlouhé těžké nemoci ve věku 65 let Ladislav
Pospíšil, někdejší dlouholetý předseda Okresního sdružení Českého
svazu tělesné výchovy Prostějov
a významný sportovní funkcionář
prostějovského regionu. Jeho rodina, přátelé, známí i celá veřejnost
se s ním naposledy rozloučili v pá-

tek 10. července při pohřbu v chrámu Páně Povýšení svatého kříže
v Brodku u Prostějova.
„Po maturitě na střední ekonomické škole spojil svůj aktivní
pracovní život s Československým
svazem tělesné výchovy a tělovýchově i sportu zůstal věrný až do
loňského roku, kdy odešel do důchodu. Naše organizace měnila

svůj název, ale Laďa se neměnil.
Byl svědomitým pracovníkem,
činovníkem a dlouhá léta předsedou okresního sdružení i členem
krajské rady. Obětavě pracoval
také ve volejbalovém svazu, ve svazu cyklistiky a v Asociaci školních
sportovních klubů. Z jeho vztahu
k veřejné činnosti vyplynulo i to,
že byl v roce 1990 zvolen starostou

Brodku u Prostějova. Na té cestě sportovních bafuňářů jsme se
více či méně celou dobu potkávali
a spolupracovali, znám ji dobře,
ale určitě je něco, na co jsem zapomněl. Nezbývá mi než dodat
jménem Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska, jménem našich tělovýchovných jednot i sportovních klubů, jménem

všech sportovních přátel i kamarádů a rovněž jménem svým: Laďo,
děkujeme. Čest Tvojí památce,“
výstižně shrnul Boris Vystavěl,
současný předseda OS ČUS PV.
K četným kondolencím nad
úmrtím obětavého sportovního
funkcionáře a dobrého člověka se
pochopitelně připojuje i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(son)
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20 společnost
Konstelace hvězd Prostějova
Spousta Prostějovanů je sice na dovolených, ale i vyprázdněné město má
své kouzlo. Najednou je tady více místa a více možností vybrat si z poloprázdných podniků. A to i nočních. Takže neváhejte a užívejte si léta na
plné pecky!

BERANI - 20.3. až 18.4. Musíte si
více chránit soukromí, leze vám do
něho čím dál tím více lidí. Mějte se
na pozoru hlavně před těmi, kteří by
chtěli těžit z vašich dobrých nápadů
a projektů. Nepřipouštějte si k tělu
závistivce a vyžírky.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Hodně blízko máte k tomu, abyste zkolabovali.
Okamžitě zanechte práce, vezměte
si jenom pár nejpotřebnějších věcí
a zmizte z města. V žádném případě
na svoji dovolenou neberte nikoho
druhého, jenom byste se hádali.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nebuďte sprostí na ty, kteří to s vámi
myslí dobře a chtějí vám pomoci.
Vaším problémem je, že absolutně
nedokážete odhadnout, který člověk vám škodí a který naopak může
prospět. Teď se okolo vás motají jen
přátelé.
RACI - 20.6. až 21.7. Konečně budete mít čas a prostor k tomu, abyste
se vyvalili na gauči a v klidu se dívali
na televizi. A to třeba od rána do večera. A když navíc vedle sebe budete
mít milou osobu, určitě to nebude
na škodu. Máte se na co těšit.

LVI - 22.7. až 21.8. Ještě před dovolenou se v zaměstnání dočkáte
zvýšení výplaty. Ta částka vás mile
překvapí. Na druhé straně vás to k
něčemu bude zavazovat. Jakmile se
vrátíte z dovolené, povýšíte. Máte
tedy o čem přemýšlet.
PANNY - 22.8. až 21.9. Jednoznačně se vám bude dařit v lásce, což v
posledním období nebývalo zvykem. Konečně se ale zklidníte, protože láska bude blahodárně působit
na vaše nervy. Také v práci výrazně
znásobíte svoji výkonnost.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Obtěžovat
vás bude nejenom hmyz, ale také
lidská rasa. Dovolená vám zatím
nevychází podle představ, a to se pohádáte ještě s dalšími lidmi! No nic,
zklidněte hormony a odeberte se do
lesa na houby. Už rostou!
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Pozor na
sousedy, tentokrát budou obzvláště
otravní! Každopádně nepořádejte
doma večírky s hlasitou hudbou,
to byste mohli hned druhý den být
popotahováni na správním orgánu.
Jestli se chcete bavit, běžte na diskotéku.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Tento
týden nepotřebujete velkou společnost, spíše naopak. Po práci vám bude
vyhovovat rajský klid vašeho domácího zázemí. Jenom si dejte záležet na
tom, abyste jakýmkoliv způsobem
nenahněvali partnera. To by bylo po
klidu!
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Někdo se do vás bude navážet kvůli
naprostým detailům. Pedantství vašeho kolegy či nadřízeného vám udělá
čáru přes rozpočet. Na vaší práci bude
každý hledat mouchy a tvrdohlavě trvat na nápravě. Bude to otrava.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Stále se
díváte více do minulosti, což vás brzdí
v rozletu. Zabývejte se přítomností a
nebojte si taky naplánovat svoji budoucnost. Tu můžete prožít klidně ve
dvou, už byste konečně měli skončit
se staromládeneckým životem.
RYBY - 19.2. až 19.3. Současnou
klidnou dobu byste měli využít k vyřízení úředních záležitostí. Nebudete stát žádné fronty, proto vše půjde
jako po drátku. Hlavně nezapomeňte na finanční úřad, abyste po prázdninách nebyli nemile překvapeni.

nákupní servis
pro vás
Broskve 1kg

32,90

34,90

39,90

-

44,90

44,90

Nektarinky 1kg

44,90

24,90

19,90

24,90

44,90

44,90

Jahody 1kg

105,80

89,-

-

49,90
(500g)

29,90 (250g)

-

Meloun 1kg

14,90

8,90

14,90

13,90

13,90

11,90

Meruňky 1kg

69,90

49,90

64,90

49,90

59,90

43,90

Banány 1kg

34,90

29,90

32,90

29,90

21,90

32,90

Ovocné osvěžení je v letních měsících ještě vítanější, než kdykoliv jindy. A to v jakékoliv podobě či zpracování. Proto stojí za to, zajít si koupit broskve do Albertu,
nektarinky do Billy, jahody a meloun do Lidlu. Meruňky seženete nejlevněji v Penny
marketu a banány nabízí za nejvýhodnější cenu Tesco.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 8. července 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 13. DO 19. 7. 2015
LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE - ASTROFOTOGRAFIE se koná v pátek, v sobotu a v neděli od 21:00
hodin. Zájemci se seznámí se základy získávání astronomických snímků objektů vzdáleného vesmíru a jejich
zpracování. Celkové školné 100 Kč.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 22:30 hodin. V pozorovatelně
probíhají stavební práce a proto nabízíme pozorování vesmírných objektů pouze přenosnými dalekohledy. Večerní oblohu zdobí krásná planeta Saturn opásaná prstenci. Měsíc je v období novu a proto neruší pozorování
vzdálených vesmírných objektů. Vstupné 20 Kč.
· Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku
všech pozorování.

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...

byla zakončena předáním cen
BYLI JSME
U TOHO

Předávání cen výhercům proběhlo přímo v areálu firmy PV-RECYKLING.

PROSTĚJOV Plné čtyři měsíce probíhala Velká jarní soutěž firmy PV-RECYKLING, která dlouhodobě
působí v oblasti výkupu a likvidace
kovů a autovraků včetně ekologické
likvidace. Po velkém úspěchu z loňského podzimu měl opět šanci na
výhru každý zákazník, který do kovošrotu přivezl železný odpad.

Tomáš KALÁB

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE

Naše RESUMÉ

Velká jarní soutěž PV-RECYKLING

OLYMPIC?
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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 tomu
bude na skutečně exkluzivní podívanou skutečných legend tuzemské scény. Na Hanou totiž míří OLYMPIC! Koncert se uskuteční v SOBOTU 1. SRPNA 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 probíhá od pondělí 13. do čtvrtku 30. července 2015 ve třech po sobě jdoucích dějstvích, přičemž na
jednu vstupenku se může těšit hned DEVÍTKA ŠŤASTLIVCŮ. Dnes je na programu PRVNÍ DÍL!

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KDO JE LÍDREM SKUPINY OLYMPIC?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „OLYMPIC“.
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 17. ČERVENCE, 14.00 hodin. Jména šťastlivců zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí
20. července, kde také najdete i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

„Oproti podzimu jsme soutěž rozšířili
na třicet cen, takže šance těch, kteří k
nám v tomto období přivezli kovový
odpad, byla větší,“ připomněl vylepšení
referent nákupu Tomáš Samson a doplnil: „Jsme si vědomi toho, že podmínky
výkupu kovového odpadu se vzhledem
k legislativě ztížily, proto se kromě motivace občanů k recyklaci kovového
odpadu snažíme odměnit zákazníky za
to, že železný šrot přivezli právě do naší
sběrny.“

Horký letní podvečer zval k venkovnímu
posezení, takže předání cen proběhlo
v areálu firmy na Vrahovické ulici. Přítomní byli přivítáni přípitkem a zástupci
firmy následně přistoupili k rozdávání
cen výhercům, vylosovaných za přítomnosti notáře.
Mezi hlavními výherci byli vesměs tací,
kteří vyhráli akorát v tombole na plese.
„Poukaz do OBI se mi velmi hodí, věci na
zahradu potřebuji stále,“ potěšila Jana Slavíčka šestá cena. Stejně tak se los zavděčil
Zlatě Mádrové, která měla o využití poukazu na nákup zboží do Mountfieldu
jasno. „Pořídíme zahradní nábytek,“ odvětila bez váhání.
Trochu rozpačitý byl Josef Zatloukal, na
něhož coby čtvrtá cena čekal zahradní
bazén. „Ve firmě provozuji bazén, jehož
provoz mě včetně filtrace přijde ročně na
velké peníze. Jako soukromý zemědělec
jsem vyvážel velké množství kovového
odpadu, takže jsem v nějakou tu výhru

Foto: Tomáš Kaláb

doufal. V těchto vedrech bych nepohrdl
ani tím soudkem piva,“ svěřil se výherce.
Eva Smutná, která vyhrála třetí cenu, rozhodně nedělala čest svému jménu. „Kolo
je dnes hodně populární dopravní prostředek a vždycky se hodí, třeba pro děti,“
chystá se vybrat to nejvhodnější u známého prostějovského prodejce. A hlavní
cena? Tou byl zájezd k moři v hodnotě
dvaceti tisíc korun, který vyhrál Martin
Muller. „Uvažovali jsme, že si v srpnu
pořídíme ´last minute´, teď máme po
starostech. Jen původně uvažovanou
destinaci v Řecku vyměníme za Černou
Horu, je tam prý moc krásně,“ plánovala
jeho partnerka, která přišla převzít cenu
v zastoupení.
Po rozdání cen mohli výherci libovolně
posedět a občerstvit se připravenými lahůdkami. „Jsme rádi, že se k nám zákazníci vrací a mezi výherci už poznáváme
některé známé tváře,“ podělil se s Večerníkem o dojmy Tomáš Samson.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Labutice, Hrochov,
Lipová, Seč
Dne: 27. 7. 2015 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: LABUTICE, HROCHOV, LIPOVÁ
vč. Lipovský Dvorek + Lipovský
Mlýn, SEČ vč. přilehlých chatových
oblastí. Odběratelská trafostanice
Lipová Tvar (č. 300765)
Obec: Prostějov
Dne: 28. 7. 2015 od 07:30 do 15:30

hodin. Vypnutá oblast: levá strana
ul. Dolní od č. 81 po č. 105 (hostinec) a RS plynu.
Obec: Smržice
Dne: 29. 7. 2015 od 07:30 do 18:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Smržice s ulicemi Blíšťka vč. objektu VaK a ul. s nov. RD za objektem
drůbežárny, Družstevní, Trávníky vč.
ul. sm. ke kostelu, J. Kotka ( mimo
č. 178-283), Podhájí č.2 - 10, Za
Farskou č. 456 a 466, Příční (mimo
řadovky od č. 512 po č. 507 + 454),
Gegřice, V. Ondroucha, Za Kovárnou, Ve Stežkách, Jižní, fa. Laski,
FVE, ZD a objekt drůbežárny.
Obec: Držovice
Dne:
29. 7. 2015 od 07:30 do

18:30 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Držovice s ul: Smržická, Levandulová, Šípková vč. chat, Anenská, Olomoucká od ul. Svadůvky
oboustranně po ul. Smržická a po
č. 266, část ul. Lomená s č. 450/9,
465, celá ul. Svadůvky.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 7. 2015 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul. Marie Majerové od
č. 314/1 po č. 588/65 (mimo č.
334/29).
Obec: Hačky
Dne: 31. 7. 2015 od 07:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Hačky (mimo areálu BOLS).
E. ON Česká republika,
p
s.r.o.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KELTSKOU NOC!
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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 již ČTVRTÝ 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 třetím kole uspěli ti, kteří věděli, že skupina PERCIVAL POCHÁZÍ Z POLSKA. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na tuto akci natolik zaujal, až se v losovacím osudí sešlo hned 452 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali šťastnou trojici: Břetislav KRATOCHVÍL, J. Zrzavého 11, Prostějov * Pavla ŠEVČÍKOVÁ,
Určická 60, Prostějov * Milada DAŇKOVÁ, V. Špály 10, Prostějov
Vstupenky budou díky zdržení při přepravě Českou poštou připraveny v redakci až od středy 15. července.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA PRO 4. KOLO ZNÍ:
KDO PŘEVZAL ZÁŠTITU NAD LETOŠNÍM ROČNÍKEM KELTSKÉ NOCI?
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 17. ČERVENCE, 12.00 hodin. Tentokrát soutěžíme nejen o vstupenky,
ale také o SUVENÝRY SE SYMBOLY KELTSKÉ NOCI! Jména šťastlivců zveřejníme opět v příštím vydání, které
vychází v pondělí 20. července, kde také najdete i pořadovou otázku s číslem PĚT. Vstupenky budou následně
připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
ŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
těší mě, že jste si i tentokrát
našli chvíli času na populárníí
stranu, která je určena hlavně,
ně,
ale přitom nejen, ženám. Srdečně
ečně
vás tedy všechny vítám. Pohodlně
odlně
se usaďte někde ve stínu, přibližbližte si sklenku vody a pojďme
me se
společně podívat na to, co jsem
em si
pro vás opět připravila. Nejprve
prve
si opět zacvičíme, přičemž dnes
nes se
zaměříme na oblast, kterou máme všichni
přetíženou... Dále si přečtete rady a tipy jak
na spálenou kůži či jak předejít sluneční vyrážce, také se
podíváme, zda vaše dítě zvládne tábor. Samozřejmě ani
dnes nechybí další chutný recept.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„Myšlení bez uvědomění je hlavním
problémem lidské existence.
“

Eckhart Tolle

Rady a tipy na spálenou kůži
či sluneční vyrážku
Spálená kůže z přílišného opalování nebo i sluneční alergie zanedlouho začnou být na denním
pořádku. Spálení všichni poznáme, vedle toho se ještě objevují
různé alergie na sluníčko, jsou
to kopřivka, svědění, zarudnutí,
otoky apod. Zatímco spálenina se
může projevit kdekoliv, sluneční
alergie se vykytuje hlavně v oblasti dekoltu, na krku, pažích a někomu i na nohou. Vyskytuje se i na
místech, která jsou krytá sklem,
slunečními brýlemi, ale i oblečením, protože UVA záření může
procházet sklem i tenkou látkou.
Spálenině můžeme snadno zabránit,
a to tak, že se budeme pravidelně
mazat krémem s vysokým faktorem
a také se vyhýbat přílišnému a zbytečnému slunění. Sluneční alergie je
již trochu složitější, ale i přesto existuje několik variant, jak jí předejít...
První z nich jsou homeopatika. Jako
prevenci lze doporučit homeopatický lék Histaminum 15 CH – 1 x
denně 5 granulí nebo Natrum muri-

aticum 9 CH – 1 x denně 5 granulí
před termínem očekávaných problémů. Dalším lékem je Apis mellifica 15 CH, ten lze použít nejen na
sluneční kopřivku, ale i při úpalu,
užíváme 5 granulí po 15 minutách.
Všechny tyto homeopatické léky si
zakoupíme raději preventivě v lékárně a jsou vhodné jak pro děti, tak
pro dospělé. Kdo nerad něco užívá,

Z draví a péče
pro toho existuje další varianta, jak
zabránit sluneční vyrážce. V lékárně
je možné zakoupit speciální emulzi
Cannabiox E aktivní emoliens, kterou použijete pod opalovací krém,
jako prevenci před sluneční vyrážkou, svěděním, kopřivkou či reakcí
na chemické látky v opalovacím
krému. Funguje tak, že si ji nanesete
jako první (celé tělo), necháte chvíli
působit (cca 5 minut). Poté se musíte klasicky namazat opalovacím krémem s co nejvyšším faktorem a po
sluneční vyrážce a dalších neblahých

Foto: www.123rf.com
reakcích nebude ani stopy. Můžete
se i koupat ve vodě, protože emulze
je voděodolná a fotostabilní. Pokud
byste se nestihli namazat preventivně, můžete tuto emulzi účinně použít i na akutní hojení již vzniklých
projevů. Co se týče spálení kůže,
tak zde jako první pomoc použijeme nějaký panthenol, dále je účinný
obklad namočený do studené vody
s octem v poměru 1:10 a přiložený
na poškozenou kůži. Výborný na
spálenou kůži je i třezalkový olej,
který lehce vtíráme do kůže. Samozřejmě prevencí před spálením a sluneční vyrážkou je i minimální pobyt
na slunci a krytí oblečením.

Dětské tábory připraví dítě do života
Letní tábory vždy byly a prozatím
stále jsou velice oblíbené. I když
vždy záleží na tom, zda dítěti tábor sedne. Pokud se letní tábor
povede, je dítěti ku prospěchu.
Horší to však je tehdy, když se na
táboře stane nějaká chyba ať už
v organizaci, nebo v kolektivu.
Pak se mnohdy i stává, že dítě zbytečně psychicky utrpí. Než tedy
dítě vyšleme na tábor, je na místě
zhodnotit, zda je vůbec pro pobyt
bez rodičů připravené...
Spousta lidí může namítnout, že nás
se také nikdo neptal a na tábor jsme
prostě museli. Avšak většina si již
do hloubky neuvědomuje dopady
a následky těchto činů. Vydařený
letní tábor dítě posune dál, má velký
význam pro jeho vývoj a osobnostní
růst. Možná ještě více než kdy dřív.

Žijeme v době, kdy už i dítě v předškolním věku umí zacházet s mobilem, tabletem a podobně. Děti si vytvářejí vlastní realitu, přitom skutečný
život jim běží před očima, ale ony si
raději všímají elektroniky a přitom se
před světem uzavírají. Pak přijde na
řadu skutečný život, skutečné situace
a najednou si neví rady. Na tohle totiž
sebelepší hra ani technologie nestačí.
Je-li to možné, tak každé dítě by se
mělo účastnit nějakého tábora. Než
aby dítě půlku prázdnin prosedělo
u sociálních sítí a postupně se mu degenerovalo myšlení i přístup k životu,
udělejte něco pro jeho budoucnost
- pošlete jej na tábor. Pokud je dítě
úzkostlivé, bázlivé či nesvé z toho, že
by mělo být na delší dobu bez rodičů,
nejdříve vyzkoušíme příměstský tábor. I ty jsou vhodnou variantou. Zde

se dítě pomalu naučí samostatnosti,
ale přitom jistotě, že pro něj rodič odpoledne přijde. Tento typ tábora by
mělo zvládnout téměř každé dítě.
Co se týče týdenních či čtrnáctidenních táborů, zde již musíme myslet na
to, jestli to dítě zvládne. Seznamte ho
s tím, co se na táboře dělá, jaký je tam
režim, co ho čeká a nemine. Jestliže
nebude mít výhrady ani negativní postoj, projeví nadšení a umí se o sebe
do značné míry postarat, mělo by být
pro tábor připravené. Pokud pojede
dítě poprvé, řekněte mu, ať si s sebou
vezme nějakou drobnost, která mu
bude připomínat domov. Předem ho
poučíme, že není nutné kvůli každé
„blbosti“ volat. Na místě jsou vedoucí
a ti by měli vše řešit. Proto je příhodné
„svého“ vedoucího nejdříve prověřit.
Domluvte si s ním schůzku a zeptejte

R ecept pro váss

se na vše, co vás ohledně vybraného
tábora zajímá. Je dobré dítěti říci, jak
jeho vedoucí bude vypadat a uklidnit
jej, že je to hodný člověk (k opačnému typu člověka dítě nepřihlašujeme).
Často se na prvních táborech objeví
značný stesk. To je ovšem normální. Jestli by to ale bylo podle dítěte k

nevydržení, kontaktujte vedoucího
tábora a vše s ním konzultujte. Nemá
smysl dítě za každou cenu trápit. Závěrem je také vhodné říci, že pokud
má dítě problémy s učením, není žádoucí jej umisťovat do tábora, kde se
učí jazyk a podobně. Prázdniny slouží
k odpočinku a radosti, nikoliv k doučování.

Foto: www.123rf.com

HLASTE SE!

Ingredience

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

Těsto:

6 vajec
150 g cukru krupice
90 g hladké mouky

Staňte se finalistkou prázdninové PROMĚNY

Náplň:

250 ml smetany
ke šlehání
1 ztužovać šlehačky
1 vanilkový cukr
• ovoce
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přibližně na 10 minut upéct. Hotový, ještě teplý piškot svineme i s pečícím
papírem a necháme vychladnout. Poté korpus rozvineme, potřeme vrstvou
krému, naneseme ovoce a opět opatrně svineme, tentokrát už bez papíru.
Roládu dáme do lednice ztuhnout.
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recepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil zcela nový projekt
PROMĚNY IMAGE. Vyhlásili jsme čtvrté výběrové kolo a už se nám
přihlásilo několik desítek čtenářek. Nejen mezi nimi totiž hledáme další
finalistku a tak šanci máte však pořád i vy! PROMĚNA VEČERNÍKU
odstartovala výborně a stejně kvalitní bude nepochybně i náš čtvrtý díl.
Máte pocit, že se u vás již dlouho nic nezměnilo? Připadáte si už několik let
stejná a bez chuti do života? Nevíte, jak správně o sebe pečovat, jaký zvolit
účes nebo barvu či potřebujete pomoci s výběrem vhodného šatníku?
S velkou radostí a bez starostí vám pomůžeme. Na nic nečekejte a přihlaste se
do prázdninové PROMĚNY IMAGE. Chceme vám pomoci, vypadat tak, jak
si představujete. Někdy je těžké najít si čas sama na sebe. Zajít ke kadeřníkovi,
dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to abychom měly přinejmenším volno a plnou peněženku peněz. Nyní máte však
možnost tohle vše mít naprosto zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování, budete si připadat
jako princezna. Svěříme vás do péče prvotřídních profesionálů, kteří začnou
barevnou typologií, dále vám vytvoří nový účes, elegantní líčení a celý proces
proměny završí slušivým oblečením.
Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte
a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 20. července, následně budeme vybírat
další z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi.

CVIČENÍ

PRO TĚLO
I DUŠI - 10. DÍL

V tomto okénku se společně věnujeme
různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím, rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. V tomto,
již devátém díle se zaměříme na lehčí,
ale účinné cviky. V letních horkých
dnech bychom se neměli přetěžovat,
ale ani zapomínat na pravidelný pohyb.
Kromě procházek myslete i na lehké
cvičení či protahování. Dnes se tedy
zaměříme na oblast, kterou máme
všichnipřetíženou,atooblastbeder,zad
a šíje. Zároveň zlepšíme koncentraci,
podpoříme správné prokrvení hlavy
a správnou funkci břišních orgánů.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to...

1.

Nejdříve si klekneme podložku.
Klečíme vzpřímeně, s nádechem dáme ruce za záda a chytneme
pravou rukou levé zápěstí (viz foto). Nyní
se od břicha začneme
pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají
do široka. Dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
Společně s výdechem se pak
pomalu, ale s rovnými zády
předkloníme, a to tak, že se čelo dotkne
podložky. Pohyb vychází z kyčlí. Hýždě
leží na patách. V této pozici vydržíme
a volně dýcháme. Vnímáme, jak se celé
tělo uvolňuje. Setrváme v ní tak dlouho,
dokud je nám to příjemné. (viz foto)

2.

S nádechem se pak pomalu vrátíme do
výchozí polohy, vzpřímíme se a vzpažíme. Tento cvik je vhodné provádět
třikrát za sebou. Je to efektivní relaxační
poloha. Uvolňuje celé tělo a také podporuje prokrvení hlavy, preventivně působí proti skleróze a zlepšuje koncentraci.
Hluboké dýchání v tomto cviku prokrvuje a masíruje orgány v břiše, čímž
podporuje jejich správnou funkci. Cvik
raději neprovádíme při vysokém krevním tlaku a závratích.
Nejdříve si pomalu klekneme,
následně přejdeme do pozice na
čtyři. Dlaně jsou opřeny pod rameny
a kolena pod kyčlemi, tedy na šíři ramen
a kolen. Hlava uvolněně visí (viz foto).
Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
Nyní s nádechem vyhrbíme
trup do maxima, stáhneme břicho, stejně tak hýždě. Chvíli setrvejme
v maximálním sepětí svalů i nádechu.
Následně vydechneme, povolíme se
a tělem se propadneme mezi ramena
a kyčle. Hlavu necháváme stále viset.
Důležitý je zde dech, při nádechu se
tedy vyhrbíme a při výdechu se uvolníme. (viz foto) Tento
cvik je vhodný pro
mobilizaci hrudní
a bederní páteře, zároveň protahuje hrudní
a bederní svaly, ale
i svaly v oblasti šíje. S pomocí správného dýchání pak dochází i k posílení
břišních a hýžďových svalů. Cvik cvičíme pětkrát za sebou, a to pokud možno každý den. Je sice jednoduchý, ale
velice účinný. Jestliže je ve vašich silách
cvičit jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.

3.

4.

Pondělí 13. července 2015
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS
původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ
ŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
těší mě, že jste si i tentokrát
našli chvíli času na populárníí
stranu, která je určena hlavně,
ně,
ale přitom nejen, ženám. Srdečně
ečně
vás tedy všechny vítám. Pohodlně
odlně
se usaďte někde ve stínu, přibližbližte si sklenku vody a pojďme
me se
společně podívat na to, co jsem
em si
pro vás opět připravila. Nejprve
prve
si opět zacvičíme, přičemž dnes
nes se
zaměříme na oblast, kterou máme všichni
přetíženou... Dále si přečtete rady a tipy jak
na spálenou kůži či jak předejít sluneční vyrážce, také se
podíváme, zda vaše dítě zvládne tábor. Samozřejmě ani
dnes nechybí další chutný recept.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„Myšlení bez uvědomění je hlavním
problémem lidské existence.
“

Eckhart Tolle

Rady a tipy na spálenou kůži
či sluneční vyrážku
Spálená kůže z přílišného opalování nebo i sluneční alergie zanedlouho začnou být na denním
pořádku. Spálení všichni poznáme, vedle toho se ještě objevují
různé alergie na sluníčko, jsou
to kopřivka, svědění, zarudnutí,
otoky apod. Zatímco spálenina se
může projevit kdekoliv, sluneční
alergie se vykytuje hlavně v oblasti dekoltu, na krku, pažích a někomu i na nohou. Vyskytuje se i na
místech, která jsou krytá sklem,
slunečními brýlemi, ale i oblečením, protože UVA záření může
procházet sklem i tenkou látkou.
Spálenině můžeme snadno zabránit,
a to tak, že se budeme pravidelně
mazat krémem s vysokým faktorem
a také se vyhýbat přílišnému a zbytečnému slunění. Sluneční alergie je
již trochu složitější, ale i přesto existuje několik variant, jak jí předejít...
První z nich jsou homeopatika. Jako
prevenci lze doporučit homeopatický lék Histaminum 15 CH – 1 x
denně 5 granulí nebo Natrum muri-

aticum 9 CH – 1 x denně 5 granulí
před termínem očekávaných problémů. Dalším lékem je Apis mellifica 15 CH, ten lze použít nejen na
sluneční kopřivku, ale i při úpalu,
užíváme 5 granulí po 15 minutách.
Všechny tyto homeopatické léky si
zakoupíme raději preventivě v lékárně a jsou vhodné jak pro děti, tak
pro dospělé. Kdo nerad něco užívá,

Z draví a péče
pro toho existuje další varianta, jak
zabránit sluneční vyrážce. V lékárně
je možné zakoupit speciální emulzi
Cannabiox E aktivní emoliens, kterou použijete pod opalovací krém,
jako prevenci před sluneční vyrážkou, svěděním, kopřivkou či reakcí
na chemické látky v opalovacím
krému. Funguje tak, že si ji nanesete
jako první (celé tělo), necháte chvíli
působit (cca 5 minut). Poté se musíte klasicky namazat opalovacím krémem s co nejvyšším faktorem a po
sluneční vyrážce a dalších neblahých

Foto: www.123rf.com
reakcích nebude ani stopy. Můžete
se i koupat ve vodě, protože emulze
je voděodolná a fotostabilní. Pokud
byste se nestihli namazat preventivně, můžete tuto emulzi účinně použít i na akutní hojení již vzniklých
projevů. Co se týče spálení kůže,
tak zde jako první pomoc použijeme nějaký panthenol, dále je účinný
obklad namočený do studené vody
s octem v poměru 1:10 a přiložený
na poškozenou kůži. Výborný na
spálenou kůži je i třezalkový olej,
který lehce vtíráme do kůže. Samozřejmě prevencí před spálením a sluneční vyrážkou je i minimální pobyt
na slunci a krytí oblečením.

Dětské tábory připraví dítě do života
Letní tábory vždy byly a prozatím
stále jsou velice oblíbené. I když
vždy záleží na tom, zda dítěti tábor sedne. Pokud se letní tábor
povede, je dítěti ku prospěchu.
Horší to však je tehdy, když se na
táboře stane nějaká chyba ať už
v organizaci, nebo v kolektivu.
Pak se mnohdy i stává, že dítě zbytečně psychicky utrpí. Než tedy
dítě vyšleme na tábor, je na místě
zhodnotit, zda je vůbec pro pobyt
bez rodičů připravené...
Spousta lidí může namítnout, že nás
se také nikdo neptal a na tábor jsme
prostě museli. Avšak většina si již
do hloubky neuvědomuje dopady
a následky těchto činů. Vydařený
letní tábor dítě posune dál, má velký
význam pro jeho vývoj a osobnostní
růst. Možná ještě více než kdy dřív.

Žijeme v době, kdy už i dítě v předškolním věku umí zacházet s mobilem, tabletem a podobně. Děti si vytvářejí vlastní realitu, přitom skutečný
život jim běží před očima, ale ony si
raději všímají elektroniky a přitom se
před světem uzavírají. Pak přijde na
řadu skutečný život, skutečné situace
a najednou si neví rady. Na tohle totiž
sebelepší hra ani technologie nestačí.
Je-li to možné, tak každé dítě by se
mělo účastnit nějakého tábora. Než
aby dítě půlku prázdnin prosedělo
u sociálních sítí a postupně se mu degenerovalo myšlení i přístup k životu,
udělejte něco pro jeho budoucnost
- pošlete jej na tábor. Pokud je dítě
úzkostlivé, bázlivé či nesvé z toho, že
by mělo být na delší dobu bez rodičů,
nejdříve vyzkoušíme příměstský tábor. I ty jsou vhodnou variantou. Zde

se dítě pomalu naučí samostatnosti,
ale přitom jistotě, že pro něj rodič odpoledne přijde. Tento typ tábora by
mělo zvládnout téměř každé dítě.
Co se týče týdenních či čtrnáctidenních táborů, zde již musíme myslet na
to, jestli to dítě zvládne. Seznamte ho
s tím, co se na táboře dělá, jaký je tam
režim, co ho čeká a nemine. Jestliže
nebude mít výhrady ani negativní postoj, projeví nadšení a umí se o sebe
do značné míry postarat, mělo by být
pro tábor připravené. Pokud pojede
dítě poprvé, řekněte mu, ať si s sebou
vezme nějakou drobnost, která mu
bude připomínat domov. Předem ho
poučíme, že není nutné kvůli každé
„blbosti“ volat. Na místě jsou vedoucí
a ti by měli vše řešit. Proto je příhodné
„svého“ vedoucího nejdříve prověřit.
Domluvte si s ním schůzku a zeptejte

R ecept pro váss

se na vše, co vás ohledně vybraného
tábora zajímá. Je dobré dítěti říci, jak
jeho vedoucí bude vypadat a uklidnit
jej, že je to hodný člověk (k opačnému typu člověka dítě nepřihlašujeme).
Často se na prvních táborech objeví
značný stesk. To je ovšem normální. Jestli by to ale bylo podle dítěte k

nevydržení, kontaktujte vedoucího
tábora a vše s ním konzultujte. Nemá
smysl dítě za každou cenu trápit. Závěrem je také vhodné říci, že pokud
má dítě problémy s učením, není žádoucí jej umisťovat do tábora, kde se
učí jazyk a podobně. Prázdniny slouží
k odpočinku a radosti, nikoliv k doučování.

Foto: www.123rf.com

HLASTE SE!

Ingredience

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

Těsto:

6 vajec
150 g cukru krupice
90 g hladké mouky

Staňte se finalistkou prázdninové PROMĚNY

Náplň:

250 ml smetany
ke šlehání
1 ztužovać šlehačky
1 vanilkový cukr
• ovoce

Postup
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rozetřeme na plech vyložený pečícím papírem a dáme do vyhřáté trouby
přibližně na 10 minut upéct. Hotový, ještě teplý piškot svineme i s pečícím
papírem a necháme vychladnout. Poté korpus rozvineme, potřeme vrstvou
krému, naneseme ovoce a opět opatrně svineme, tentokrát už bez papíru.
Roládu dáme do lednice ztuhnout.
Nápl
p ň: V míse vyyšleháme smetanu se ztužovačem a cukrem.
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recepty, který je právě k dispozici na stáncích tisku.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil zcela nový projekt
PROMĚNY IMAGE. Vyhlásili jsme čtvrté výběrové kolo a už se nám
přihlásilo několik desítek čtenářek. Nejen mezi nimi totiž hledáme další
finalistku a tak šanci máte však pořád i vy! PROMĚNA VEČERNÍKU
odstartovala výborně a stejně kvalitní bude nepochybně i náš čtvrtý díl.
Máte pocit, že se u vás již dlouho nic nezměnilo? Připadáte si už několik let
stejná a bez chuti do života? Nevíte, jak správně o sebe pečovat, jaký zvolit
účes nebo barvu či potřebujete pomoci s výběrem vhodného šatníku?
S velkou radostí a bez starostí vám pomůžeme. Na nic nečekejte a přihlaste se
do prázdninové PROMĚNY IMAGE. Chceme vám pomoci, vypadat tak, jak
si představujete. Někdy je těžké najít si čas sama na sebe. Zajít ke kadeřníkovi,
dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to abychom měly přinejmenším volno a plnou peněženku peněz. Nyní máte však
možnost tohle vše mít naprosto zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování, budete si připadat
jako princezna. Svěříme vás do péče prvotřídních profesionálů, kteří začnou
barevnou typologií, dále vám vytvoří nový účes, elegantní líčení a celý proces
proměny završí slušivým oblečením.
Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte
a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 20. července, následně budeme vybírat
další z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi.
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CVIČENÍ

PRO TĚLO
I DUŠI - 10. DÍL

V tomto okénku se společně věnujeme
různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím, rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. V tomto,
již devátém díle se zaměříme na lehčí,
ale účinné cviky. V letních horkých
dnech bychom se neměli přetěžovat,
ale ani zapomínat na pravidelný pohyb.
Kromě procházek myslete i na lehké
cvičení či protahování. Dnes se tedy
zaměříme na oblast, kterou máme
všichnipřetíženou,atooblastbeder,zad
a šíje. Zároveň zlepšíme koncentraci,
podpoříme správné prokrvení hlavy
a správnou funkci břišních orgánů.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se
problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to...

1.

Nejdříve si klekneme podložku.
Klečíme vzpřímeně, s nádechem dáme ruce za záda a chytneme
pravou rukou levé zápěstí (viz foto). Nyní
se od břicha začneme
pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají
do široka. Dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
Společně s výdechem se pak
pomalu, ale s rovnými zády
předkloníme, a to tak, že se čelo dotkne
podložky. Pohyb vychází z kyčlí. Hýždě
leží na patách. V této pozici vydržíme
a volně dýcháme. Vnímáme, jak se celé
tělo uvolňuje. Setrváme v ní tak dlouho,
dokud je nám to příjemné. (viz foto)

2.

S nádechem se pak pomalu vrátíme do
výchozí polohy, vzpřímíme se a vzpažíme. Tento cvik je vhodné provádět
třikrát za sebou. Je to efektivní relaxační
poloha. Uvolňuje celé tělo a také podporuje prokrvení hlavy, preventivně působí proti skleróze a zlepšuje koncentraci.
Hluboké dýchání v tomto cviku prokrvuje a masíruje orgány v břiše, čímž
podporuje jejich správnou funkci. Cvik
raději neprovádíme při vysokém krevním tlaku a závratích.
Nejdříve si pomalu klekneme,
následně přejdeme do pozice na
čtyři. Dlaně jsou opřeny pod rameny
a kolena pod kyčlemi, tedy na šíři ramen
a kolen. Hlava uvolněně visí (viz foto).
Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
Nyní s nádechem vyhrbíme
trup do maxima, stáhneme břicho, stejně tak hýždě. Chvíli setrvejme
v maximálním sepětí svalů i nádechu.
Následně vydechneme, povolíme se
a tělem se propadneme mezi ramena
a kyčle. Hlavu necháváme stále viset.
Důležitý je zde dech, při nádechu se
tedy vyhrbíme a při výdechu se uvolníme. (viz foto) Tento
cvik je vhodný pro
mobilizaci hrudní
a bederní páteře, zároveň protahuje hrudní
a bederní svaly, ale
i svaly v oblasti šíje. S pomocí správného dýchání pak dochází i k posílení
břišních a hýžďových svalů. Cvik cvičíme pětkrát za sebou, a to pokud možno každý den. Je sice jednoduchý, ale
velice účinný. Jestliže je ve vašich silách
cvičit jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.

3.

4.
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malá kopaná

HANÁCKÁ KOPAČKA je za dveřmi:
STARTOVNÍ LISTINA MÁ DVOUCIFERNOU HODNOTU!
KOSTELEC NA HANÉ O třetím červencovém víkendu vypukne tradiční letní turnaj
v malé kopané žen. Akce pořádaná klubem FC Kostelec na Hané

s názvem Hanácká kopačka,
opět nabídne atraktivní podívanou, o kterou se postarají týmové výběry z celé republiky a ze
Slovenska.

Kostelecký letní ženský fotbalový
turnaj si za krátkou dobu svého trvání vytvořil silnou pozici na mapě podobných akcí v rámci České republiky. Vzhledem k pozdějšímu letnímu
termínu, se však nemohou zúčastnit
kluby z nejvyšších soutěží. „O Hanácké kopačce se ví. V kontaktu jsme
pravidelně s prvoligovými kluby, ale
ty už jsou v tomhle termínu v plné
přípravě. Spartu nebo Slovácko tak
asi v Kostelci nikdy neuvidíme. Hýbat s termínem ovšem nehodláme.
Třeba by byl start podobného velkoklubu kontraproduktivní. Možná
bychom měli lehčí cestu k oslovování sponzorů, ale na druhé straně by
turnaj ztratil svou osobitou atmosféru,“ zamyslel se Zdeněk Vysloužil,
zakladatel a ředitel turnaje.
Při zběžném pohledu do startovní
listiny je jasné, že se na Hané sejdou
staří známí. „Prakticky každý z přihlášených už u nás v Kostelci startoval. Všichni se tak vzájemně znají
a na víkend u nás se těší. Vedle sportovní stránky, se tak jedná i o kulturně společenskou akci,“ poznamenal
dále Vysloužil.
Každá podobná akce by se nemohla
v dnešní době obejít bez ekonomické podpory silných partnerů. Hlavním a největším partnerem je od
prvního ročníku Olomoucký kraj.
„Moc si této podpory vážíme. Loňského ročníku se například osobně
zúčastnil i první náměstek krajského
hejtmana Alois Mačák,“ podotkl Vysloužil a přidal: „Záštitu nad letoš-

ním ročníkem opět převzal starosta
Kostelce Ladislav Hynek a věrnost
nám zachovala i většina dalších
tradičních partnerů. Jsme za jejich
podporu moc rádi a věříme, že jejich
důvěru nezklameme!“
Tipovat vítěze na jakémkoliv letním turnaji je velmi ošidné, ale dle
výsledků předchozích tří ročníků
lze největší kandidáty prvenství
přibližně určit. Ty nejvyšší ambice budou mít rozhodně obhájkyně z Horních Heršpic, pravidelný
medailista z Nových Sadů a Michalovce. „Solidní kvalitu mají
i Štramberk, Jablonec nad Nisou a
velkou motivaci má vždy domácí
Kostelec. Černým koněm by se
mohlo stát Valašské Meziříčí,“ komentuje Vysloužil.
Klasický dvoudenní formát bude
mít Hanácká kopačka i v letošním
roce. V sobotu 18. července se týmy
střetnou v základních skupinách, po
kterých absolvují ještě osmifinálové
grupy o takzvanou druhou šanci.
V neděli se pak nejlepší osmička popasuje o celkový primát. „V sobotu
večer bude pro děvčata opět hrát
jejich oblíbený DJ, jenž s nimi trávil turnajovou noc i v předchozích
letech. Pro účastníky turnaje pak
bude v celém areálu i wifi připojení zdarma, rozmanitou náplň bude
mít i občerstvení. Chybět nemůže
děvčaty tolik oblíbená kukuřice,“
prozradil něco ze zákulisí Stanislav
Píchal, prezident FC Kostelec na
Hané.
(red)

ROZLOSOVÁNÍ HANÁCKÁ KOPAÈKA 2015
SOBOTA 18. ÈERVENCE 2015

ZÁKLADNÍ SKUPINY

od 10.00 do 15.00 hodin
SKUPINA „A“, høištì 1
1. Lok. H. Heršpice - žlutá
2. Kotouč Štramberk
3. FK Jablonec n./Nisou
4. TJ Sokol Mostkovice
5. FC Kostelec na Hané - červená
SKUPINA „B“, høištì 2
1. FK Nové Sady
2. TJ Val. Meziříčí
3. Lok. H. Heršpice - modrá
4. Srbouš!!!

NEDÌLE 19. ÈERVENCE 2015
ÈF SKUPINA F, høištì 1
1. vítěz sk. A
2. druhý sk. B
3. vítěz sk. C
4. vítěz sk. D
ÈF SKUPINA E, høištì 3
1. druhý sk. A
2. vítěz sk. B
3. druhý sk. C
4. vítěz sk. E

SEMIFINÁLE
Høištì 4
13:30: Vítěz sk. F - Druhý sk. E
Høištì 4
14:05: Vítěz sk. E - Druhý sk. F

O 3. MÍSTO

SKUPINA „C“, høištì 3
Høištì 4
1. MFK Michalovce
14:45: Poražení semifinalisté
2. FC Kostelec na Hané - bílá
3. DFK Mnichovo Hradiště
FINÁLE
4. Lokomotiva H. Heršpice - bílá
Høištì 4
Všechny zápasy nedělního programu se 15:30: Vítězové semifinále
hrají 2x15 minut. V semifinále a bojích
www.
o 3. a 1. místo rozhodují v případě remízy
vecernikpv.cz
pokutové kopy - 3 střelci z každého týmu!

„MEGA“ ÚSPĚCH VE SVITAVÁCH: JIŘINA DRUHÁ NA QANTO CUPU!
SVITAVY, PROSTĚJOV Skvělá reklama! Prostějovský futsal má zvuk.
Výběr Jiřiny, se dokázal na jednom
z největších republikových turnajů
prokousat až do finále. V konkurenci šestaosmdesáti (!) týmů, zastavil vítěznou cestu Jiřiny až pražský
Rosťa team. „Velká spokojenost!
Mohli jsme to i vyhrát, ale v takové
konkurenci je finále obrovským
úspěchem,“ komentoval účast na
prestižním klání Stanislav Husařík,
manažer prostějovského výběru.

Skupinová pohoda
Dlouhou cestu až do finále zahájila Jiřina v základní skupině, kde v konkurenci pěti týmů obsadila se třemi výhrami
a jednou porážkou druhou příčku.
„Postup byl v klidu, dál šly tři týmy,“
prozradil Husařík. Jiřina postupně
porazila slovenskou Bešu (3:0), Velké
Karlovice (3:2), prohrála s SK Goll

Běloves Náchod (3:4) a na závěr roz- tu prostějovského celku Káňata Broumov (2:0), v osmifinále pak dostal
střílela Union Kostelec 6:0.
tým Mirvardi Mohelnice trojku (3:0).
Vydaøená
Stěžejním duelem rozhodujícím
semifinálovka
o úspěchu, či neúspěchu bylo čtvrtfiDalší postupnou metou byla semifiná- nále. Renomovaný ligový soupeř Galová skupina, ze které se už postupovalo maspol Jeseník vstřelil jednu branku,
do play off. V ní Jiřina hořkost porážky stejně jako Jiřina. Penaltový rozstřel
nepoznala a šla dál z prvního místa. Na pak zvládli lépe prostějovští a byli mezi
rozjezd nasázeli prostějovští pět branek čtyřmi! V semifinále se pak Hanákům
slovenskému Námestovu (5:1), nekou- postavil do cesty Novabrik Polička, ale
sal ani polský Sarbicko Tuliszków (3:0), utkání skončilo triumfem Jiřiny - 2:1!
následná remíza s Captain Morgan Ve vyrovnaném finálovém boji se pak
Dobruška (2:2) jistila postup a na závěr přiklonila štěstěna na stranu soupeře.
počastovali borci Jiřiny tým FC Mul- Rosťa team Praha zvítězil 2:1.
tiple Scorgasm Liberec debaklem 8:1.
„V téhle grupě jsme asi předváděli nejVysoká kvalita
lepší futsal,“ poznamenal Husařík.
Jiřina se zúčastňuje prestižního žitavskéPevné nervy
ho podniku pravidelně a na svém kontě
má již dvě celková vítězství nebo loňV následném play off nejlepších dvaa- skou semifinálovou účast. „Jezdíme tam
třiceti celků, se pak Jiřině dařilo hlavně už sedm let. V semifinále jsme byli už
v obraně. V prvním kole skončili na ští- popáté, ve finále potřetí. Naše výsledky

jsou dány velkou hráčskou kvalitou. Ti
kluci už toho mají dost za sebou, navíc se
dokážou perfektně koncentrovat na rozhodující zápasy,“ vysekl Husařík poklonu
svým svěřencům a dodal: „Naše výsledky asi nejsou náhodné. Ta kvalita tam je,
pomáhá nám i respekt soupeřů. Přece
jen už za ty roky máme vysoký kredit.“

Za rok výhra?
Při pohledu na výsledky uplynulých
dvou let svádí vše k myšlenkám na celkový triumf. „Loni třetí, teď druzí, bylo by
Prostějovská Jiřina dosáhla ve Svitavách na mimořádnou metu.
to logické,“ usmívá se Husařík a dodává:
Foto: archív Jiřina Pv
„S jiným cílem ani nejezdíme. Přestože
sestavu pravidelně obměňujeme, tak Československa, dělá velmi dobrou společnou řeč,“ pochvaluje se hráčvidím, že těm klukům chuť do fotbalu reklamu i prostějovskému futsalu. skou inteligenci svého výběru Stani„Samozřejmě, že se nejedná vylože- slav Husařík.
a vyhrávat nechybí.“
ně o mužstvo Jiřiny. Doplňujeme se Jiřina nastupovala ve Svitavách v náReklama Prostìjova kluky z Relaxu, nebo z dalších týmů sledující sestavě: Leoš Prachař - Petr
prostějovského futsalu. Ti hráči jasně Matoušek, Karel Frantík, Marek HavlíPodobný úspěch v těžké konkuren- vědí, co mají hrát, a i když spolu celý ček - Matěj Hatle, David Pekař, Tomáš
ci týmů ze všech koutů bývalého rok nehrávají, na hřišti hned najdou Mazouch, Radek Ošlejšek.

V BRODKU SLAVILY ´METLE´
BRODEK U PROSTĚJOVA Další ročník za sebou má populární turnaj v malé
kopané, který pořádá klub MK Brodek
u Prostějova. Letos se zúčastnilo sedm
týmů z blízkého okolí a prvenství putovalo do nedalekých Otaslavic. Domácí
áčko skončilo těsně druhé, bronz vyválčily Kobeřice.
Z pozice největšího favorita do turnaje
nastupovali borci domácího „A“-týmu.
Svou roli také naplňovali, když po „béčku“ porazili i Otaslavice a zdálo, se že je
v cestě za prvenstvím nemůže nic zastavit. Nečekané remízy s Želčí a Soldán týmem, však poskytly šanci Otaslavicím,
které ji chytily za pačesy a nakonec svého
rivala předstihly rozdílem jediného bodu.
Celkově byl turnaj hodně vyrovnaný, ani

jeden z týmů si nemohl být výhrou předem
jistý. Výsledkové kopance pak vystřelily na
třetí příčku Kobeřice, nevděčná čtvrtá příčka zbyla na Soldán tým. „Odehráno bylo jedenadvacet utkání. Ani jedno z mužstev nedominovalo, o pořadí na čtvrtém až šestém
místě rozhodla minitabulka vzájemných
zápasů,“ prozradil Radek Kolařík, hlavní organizátor turnaje.
Nejlepším střelcem se stal Dominik
Drmola z Otaslavic s pěti přesnými zásahy. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Bohdan Bureš z domácího áčka.
Turnaj odřídila dvojice Bedřich Lizna
a Radek Motal. „Rád bych všem zúčastněným poděkoval za pohodovou atmosféru
a doufám, že se příští rok sejdeme znovu,“
uzavřel Radek Kolařík.
(zv)

VÝSLEDKOVÝ
SERVIS

Kapitán vítězných Otaslavic Jirka Král (vlevo) společně s Radkem Kolaříkem.
Foto: archív MK Brodek u Prostějova

1. Otaslavice 15bodů/skóre 8:3 (- Brodek A 0:3,- Kobeřice 3:0,- Soldán team
1:0,- Brodek B 1:0,- ŠIZ 2:0,- Želeč 1:0).
2. MK Brodek „A“ 14/9:2 (- Kobeřice
1:0,- Soldán team 1:1,- Brodek B 2:0,ŠIZ 1:0,- Želeč 1:1). 3. Kobra Kobeřice 8/8:7 (- Soldán team 1:1,- Brodek B
3:0,- ŠIZ 2:0,- Želeč 2:2). 4. Soldán team
6/7:5 (- Brodek B 0:1,- ŠIZ 4:0,- Želeč
1:1). 5. MK Brodek „B“ 6/2:7 (- ŠIZ 0:1,Želeč 1:0). 6. ŠIZ 6/3:9 (- Želeč 2:0). 7.
TJ Želeč 3/4:8.

Pondělí 13. července 2015
www.vecernikpv.cz
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ČERNÉHO
Dnes začíná letní příprava fotbalistů 1.SK Prostějov

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Relativně krátká, ale o to náročnější letní příprava začíná dnes pro
nejvýše postaveného zástupce regionu ve fotbalových soutěžích. Už v pátek
dopoledne uvítal generální sportovní manažer klubu a trenér „A“-týmu František
Jura první zájemce na neformálním tréninku. Do nové sezóny už sice nemůže
počítat se Zatloukalem, návrat domů ale naopak hlásí Petr Nekuda!

NÁVRAT NEKUDY
A SPARINGPARTNER
SIGMY V GENERÁLCE

se držel Michal Sečkář, který především vyklusával. „Jsem těsně po operaci kolene, takže musím zatím opatrně,“ vysvětlil Večerníku mladý talent, který
Tomáš KALÁB vbypozadí
měl dostávat v „áčku“ více příležitostí. Na trávníku se představila trojice staronových hráčů, která nastupovala v uplynulé sezóně za Určice, tedy Marek Hloch,

Deset mladých hráčů vyslyšelo trenérovu iniciativu začít už s předstihem a po rozcvičení si zahrálo zápas na malém hřišti na dvakrát patnáct minut. Trochu

Machynek a Novák. Ze starších dorostenců se zapojil také Přikryl. Dobře naladěn byl Rus, který by měl po odchodu Zatloukala do Rakouska, vytvořit novou stoperskou dvojici se zkušeným Susem.
Konečně zdravotně v kondici se zdál také Langer, který předvedl několik parádiček. „Kádr přílišných změn na rozdíl od předešlého léta nedoznal. Vcelku překvapivě jsme se rozloučili s Tomášem Zatloukalem, který zkusí angažmá v Rakousku. Do přípravy 1.HFK Olomouc jsme uvolnili Jana Šteigla. Naopak k nám se vrací trojice kmenových hráčů, kteří nastupovali
v divizních Určicích a z olomoucké Sigmy by měl přijít na hostování útočník Petr Nekuda, zbývá ještě doladit formality s jeho mateřským klubem. Jedná se o odchovance Dokončení
na straně
prostějovského fotbalu, který má bezesporu velký talent,“ okomentoval dosavadní pohyb v kádru František Jura.

31 ➢

GLOSA VEČERNÍKU
JIŘÍ MOŽNÝ

Takovou hru by nenapsal ani Havel
Obecně platí, že fotbal je nejoblíbenější
celosvětovou hrou, které se může
věnovat prakticky každý. Při loňském
světovém šampionátu mužů také
platila další známá poučka, fotbal je hra, kterou hraje dvaadvacet
lidí, ale vždycky vyhrají Němci. Vinou simulací pro zdržování hry či
získání výhodné standardní situace
se z některých zápasů stává divadlo,
události posledních týdnů pak ukazují, že v Česku je stále velice populární
absurdní drama.
Hlavním hitem letošního léta se od
druhé ligy níže nestalo zjištění, kdo
skončí v jednotlivých soutěžích na
prvním a posledním místě, ale kdo
skutečně bude chtít postoupit a kdo
se dobrovolně svého místa vzdá.
Prvního aktu se zhostila fotbalová
asociace společně s Varnsdorfem
v odpovědi na otázku, kdo se stane
šestnáctým účastníkem první ligy,
což pokračovalo marnou snahou
o získání posledního dobrovolníka
pro odehrání sezony ve druhé lize a
vše završilo ad hoc rozšíření České fotbalové ligy o dva mančafty na rovnou
dvacítku.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Situace v české skupině byla o to
zapeklitější, že došlo k několika
hromadným kontumacím vinou
neuhrazeného poplatku za členství
ve FAČRu, což působí při pohledu na
úroveň soutěže hodně tragikomicky.
Již podzimní případ Slatinic naznačil,
že se asi nebude jednat o ojedinělou
záležitost, ale soustavný problém, na
který se vždy přijde až po upozornění
ze strany třetího subjektu. Toto zjištění
je hodně smutné a opět tak platí,
že není nutné dodržovat pravidla.
Hlavní je, aby na to nikdo nepřišel.
Ani na Moravě ale vše neproběhlo
hladce a standardně, podobně jako
Bohemians Praha kráčející po prvenství ve třetí lize jen do krajského přeboru
se k dobrovolnému odchodu o dvě patra níže odhodlali i v Zábřehu a Orlové, nedostatečný zájem o postup do divize pak v soutěži zachránil původně
sestupující Velké Karlovice, zatímco
třeba Konice si o něčem podobném
mohla nechat jen zdát a její pád do
I.A třídy nic neodvrátilo. Ukazuje se,
že stále více oddílů má výrazné problémy. Pravdou je, že podobné věci tu
čas od času byly i v minulosti a stačí

jen připomenout osudy Drnovic,
Blšan, Kunovic, Mutěnic, Fulneku,
Jakubčovic či Mikulovic, které se také
vzdaly finančně náročných soutěží,
aktuálně se však jedná o mnohem
větší počty najednou.
Možná se ale také ukazuje, že jsou
jednotlivé soutěže předimenzované
a prospěla by redukce od nejvyšších
pater. První ligu by klidně mohlo hrát
jen dvanáct mužstev, načež by se soutěž
rozdělila na horní polovinu bojující
o titul a dolní peroucí se o záchranu.
Takový model platí třeba ve Skotsku
a například v ekonomicky mnohem
silnějším Rakousku hraje nejvyšší
soutěž pouze deset celků. Mimo jiné by
to přineslo i větší bitvy o postup, třeba
nyní při pohledu na startující ve druhé
lize platí, že postupové ambice mohou
mít snad jen Hradec Králové a České
Budějovice, na prvoligové časy by ještě
mohly zavzpomínat ve Znojmě, Opavě
a Ústí nad Labem.
A podobně je tomu i v nižších
soutěžích s výjimkou těch okresních
a nižších krajských, kde se až na
několik oddílů fotbal hraje čistě pro
radost a za pivo a párek.

TRENÉRSKÉ INOVACE

STAROSTI VS. ZÁBAVA

POTŘEBUJEME VZORY

Koučové měli ve sportu na výsledky odjakživa
značný vliv, jenž s přibývajícími lety viditelně
ještě roste. A v moderní éře to u kolektivních
sportovních odvětví nejsou zdaleka už jen hlavní
trenéři, kdo určuje směr a rozhoduje o (ne)
úspěšnosti toho kterého týmu.
Nejprve se na scénu pořád víc drali asistenti
prvních lodivodů, jejichž kompetence i celkový
význam trvale rostly až po současný stav, kdy se
bez kvalitního pobočníka v podstatě nelze obejít.
A podobný status teď postupně získává rovněž
pozice kondičního trenéra.
V taktice a strategii sice lze stále vymyslet dost
nového, čím zaskočit soupeře, ovšem i v České
republice už postupně přicházíme na to, že bez
opravdu kvalitně nabrané a udržované fyzičky
může být jakákoliv následná nadstavba k ničemu.
Součástí práce skutečně dobrého kondičního
trenéra je navíc též prevence zranění, což je
další klíčový faktor zvýhodňující ty kluby, které
o těla svých hráčů či hráček nechávají skutečně
zodpovědně pečovat. Na řadě je přitom
další, ještě modernější krok vzhůru: mentální
koučink.
Stávající vrcholový sport prostě je věda, ne že ne.

Několikrát v poslední době jsem s kamarády
i známými diskutoval téma podrobně rozebírané
na poslední straně dnešního vydání Večerníku.
To znamená obecný zájem o sport a celková fyzická zdatnost jak u mládeže, tak u dospělých.
Jednoznačný závěr však sám pro sebe zatím
nemám.
Nesouhlasím plně s názorem, že to se sportovní
budoucností lidstva jde nezadržitelně do kytek
ruku v ruce s tím, jak současné děti nevěnují
adekvátní pozornost pohybu a jak jejich rodiče
nemají čas ani chuť vést je tímto směrem, natož se
sami věnovat nějakému sportování.
Na druhou stranu si ani nemyslím, že doba rostoucí krize v daném ohledu již pominula a že
by momentálně výrazně přibývalo těch, kteří se
od pohodlného způsobu života náhle odklonili
k zušlechťování vlastních těl. A to bez ohledu na věk.
Příklady z různých sportů však naznačují, že to
s námi v současnosti (alespoň na území ČR)
vypadá spíš hůře. Třeba pohled na letos rapidně
ubyvší počet zúčastněných mužstev na všech turnajích v malé kopané jasně vypovídá o tom, že
obyčejné starosti teď vítězí nad aktivní zábavou.
Nezbývá než doufat, že přece jen bude líp.

V minulém týdnu opustila tento náš pozemský
svět jedna legendární fotbalová osobnost, která
svým životem, úspěchy, ale hlavně lidskou velikostí dalece přesahovala hranice sportu. Ano,
na mysli mám držitele Zlatého míče z roku 1962
Josefa Masopusta.
Proč však tuto českou a přece celosvětovou
ikonu zmiňuji v našem regionálním periodiku?
Neboť mě Pepík, jak si sám nechával od většiny
lidí říkat, už jako mladíčka ohromně oslovil nikoliv prvotně svými četnými triumfy, nýbrž právě
formátem své lidské jedinečnosti.
Masopust prostě byl, je a bude vzor v opravdovém a maximálním významu toho slova.
Nejen vynikající sportovec, jeden z nejlepších
v historii České republiky, ale především nesmírně
čestný, skromný a slušný člověk, který zůstal sám
sebou i po dobytí těch nejvyšších vrcholů.
V dnešní době se nosí spíš agresivita, schopnost
prosadit se za každou cenu, umění porážet ostatní. Jenže z takového podhoubí se skutečné
osobnosti, na něž by další generace dojatě vzpomínaly i za mnoho desítek let, rozhodně nezrodí. Současné vzory už zkrátka nejsou tím, čím
bývaly kdysi. A z toho je mi smutno.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Bez ztráty jediného bodu s bilancí
osmi vítězství a celkovým skóre 42:3
vyhrálo mužstvo SK Tomek Dobrochov turnaj v malé kopané Bedihošť
Cup 2015.
DEBAKL
Znovu se potvrdilo prokletí české
reprezentace mužů v in-line hokeji
na MS organizace IIHF. Až šesté
místo přivezla z letošního šampionátu v Tampere, kde hráli i dva bývalí
Jestřábi.
ČÍSLO VEČERNÍKU

2

Tolik gólů nastřílela odchovankyně kosteleckého fotbalu Gabriela
Matoušková na 28. letní světové
univerziádě v Jižní Koreji, kde reprezentovala ČR v ženském turnaji kopané.
VÝROK VEČERNÍKU
„NAŠE ORGANIZACE
MĚNILA SVŮJ NÁZEV,
ALE LAĎA SE NEMĚNIL.“
Současný předseda OS ČUS
Prostějov Boris Vystavěl o zesnulém
bývalém šéfovi OS ČSTV Prostějov
Ladislavu Pospíšilovi
KOMETA VEČERNÍKU

JAN
PETRÁSEK
Mladý fot
fotbalista nasázel během
běhe Bedihošť
Cupu 2015
201 v malé
kopané úctyhodných
ú
šestnáct gólů a výšestná
razně pomohl
razn
sv
svému Dobrochovu
k jasnému
triumfu
v turnaji.
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Fotbal Extra - 4. díl

Po celkem patnácti fotbalových víkendech a několika vložených
středách 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 prožívají krátkou, už ani ne měsíc
trvající 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 trávnících odehrálo.
Po úvodním ohlédnutí za mužskými i mládežnickými soutěžemi
společně s konečnými tabulkami včetně zvýraznění postupujících
a sestupujících celků jsme 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 jsme se
v minulém vydání věnovali dnes již ex-divizním Určicím.
Nyní následuje část věnovaná regionálnímu triu v krajském přeboru,
tedy převážně mančaftům, které nemohou moc rády na sezonu
2014/2015 vzpomínat. Je tu opět pohled na tabulky a individuální
statistiky, vedle řeči čísel nabízíme i pohled redakce a rozhovory
s trenéry Kralic, Konice a Klenovic.
Příště načneme v rychlém sledu jedenáctku vyslanců v nižších krajských soutěžích, nejprve to bude trojice působící v I.A třídě, po ní
přijde prostor pro osmičku reprezentantů v I.B třídě, načež zabrousíme i do všech tří okresních soutěží mužů. 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.
Texty a foto: Jiří Možný

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

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

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

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

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

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

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

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

12.
13.
14.
15.
16.

30
30
30
30
30

9
8
7
7
6

8
5
6
5
0

13
17
17
18
24

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

35
29
27
26
18

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

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

TABULKA PODZIM:

1. Nové Sady
2. Šumperk
3. Velké Losiny
4. Medlov
5. Hněvotín
6. Želatovice
7. 1.HFK „B“
8. Dolany
9. Kralice
10. Litovel
11. Kojetín
12. Konice
13. Mohelnice „B“
14. Klenovice
15. Šternberk
16. Chválkovice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
12
10
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
6
5
4

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

1
2
4
6
6
8
7
7
8
7
7
9
9
11
10
9

TABULKA JARO:

60:15
33:13
41:23
27:27
20:25
28:32
30:30
25:35
26:34
30:30
23:24
21:28
27:35
22:45
22:32
21:28

46
39
33
25
25
23
22
22
21
20
20
18
18
18
17
16

TABULKA DOMA:

1. Nové Sady
2. Velké Losiny
3. Hněvotín
4. Šumperk
5. 1.HFK „B“
6. Kojetín
7. Želatovice
8. Šternberk
9. Litovel
10. Medlov
11. Kralice
12. Chválkovice
13. Mohelnice „B“
14. Dolany
15. Konice
16. Klenovice

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

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

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

1
2
3
2
3
4
6
7
7
6
6
8
7
7
6
10

1. Kojetín
2. Nové Sady
3. Velké Losiny
4. Šumperk
5. Hněvotín
6. Mohelnice „B“
7. Šternberk
8. Medlov
9. Želatovice
10. Kralice
11. 1.HFK „B“
12. Litovel
13. Chválkovice
14. Konice
15. Dolany
16. Klenovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
8
9
7
6
7
5
5
5
4
3
2
2
0

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

3
2
1
2
4
5
4
6
5
5
7
6
8
9
10
13

40:16
48:14
28:10
25:10
29:23
22:19
25:19
22:18
17:18
15:17
25:22
21:25
10:26
12:29
16:39
8:58

30
29
28
27
27
22
21
21
18
18
16
15
11
8
7
0

TABULKA VENKU:

61:12
38:14
30:21
28:11
37:17
35:16
26:20
26:22
30:26
23:21
27:26
23:25
27:30
20:26
19:24
16:42

40
33
32
31
30
29
25
22
20
19
19
19
18
18
17
15

Poøadí
støelcù:
22 – Tomáš Režný (Nové Sady),
21 – Jan Blaha (Nové Sady), 17 – Petr
Linet (Velké Losiny), 15 – Tomáš
Blažkovský (1.HFK Olomouc „B“),
14 – Adam Galetka (Kojetín), Jiří
Kloss (Mohelnice „B“), Adam Novotný (Hněvotín), Vilém Papica (Nové
Sady), Jiří Uvízl (Velké Losiny).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
13 – Lukáš Horák (Šumperk),
11 – Milan Čižmar (Konice), Roman Ješko (Dolany), Adam Novotný
(Hněvotín), Marek Okrouhlý (Medlov), 10 – Jan Všianský (Klenovice), Michal Karabina (Hněvotín),
Martin Bayer, Vlastimil Knýř (oba
Mohelnice „B“), 9 – Tomáš Lakomý
(Klenovice), Jiří Kloss (Mohelnice
„B“), Tomáš Hlaváček (Šternberk).

1. Nové Sady
2. Šumperk
3. Velké Losiny
4. Medlov
5. Mohelnice „B“
6. Kojetín
7. Hněvotín
8. Kralice
9. Šternberk
10. Želatovice
11. Litovel
12. Dolany
13. Konice
14. 1.HFK „B“
15. Chválkovice
16. Klenovice

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

11
11
8
9
7
6
6
6
4
4
3
3
3
2
1
1

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

2
2
3
6
7
6
7
7
7
7
6
10
12
11
9
14

47:17
30:12
31:19
26:24
22:24
28:24
19:27
14:25
21:29
19:30
21:29
21:48
14:33
18:35
8:29
14:61

35
35
28
27
22
21
20
20
16
16
15
11
9
8
8
3

Nejvyšší
návštìvy:
3128 – Velké Losiny, 2150 –
Šternberk, 2058 – Medlov, 2005
– Šumperk, 1834 – Nové Sady,
1677 – Mohelnice „B“, 1592 – Želatovice, 1578 – Dolany, 1550 –
Klenovice, 1545 – Chválkovice,
1480 – Kralice, 1465 – Konice,
1373 – Litovel, 1215 – 1.HFK Olomouce „B“, 1160 – Kojetín, 1158 –
Hněvotín..

Hráèi s nejvíce
2 – Matěj Hatle, Tomáš Lakomý
(oba Klenovice), Tomáš Čtvrtníček, Josef Stokláska (oba Želatovice),
1 – mj. Filip Drešr, Roman Kamený, Jakub Kořenovský, Petr Machač, Tomáš Řehák (všichni Konice), Jan Všianský (Klenovice), Jan
Nečas (Kralice).
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JAKÝ BYL KRAJSKÝ PØEBOR neb
a
V KRAJSKÉM PŘEBORU SE NAPLNIL TEN NEJČERNĚJŠÍ SCÉNÁŘ
Pouze jednu sezonu mělo Prostějovsko tři
své zástupce v nejvyšší krajské fotbalové
soutěži mužů. „První ligu mezi vesnicemi“, jak je tento přebor někdy nazýván,
si vedle Konice a Kralic na Hané vyzkoušely také Klenovice na Hané. V případě
nováčka postupujícího z I.A třídy Olomouckého KFS však opravdu sloveso
„vyzkoušely“ plně vystihuje dosažené výsledky. Bodově mizerný ročník se „podařil“ i Konici, takže sestup Určic z divize
neznamená navýšení počtu regionálních
derby, ale naopak udržení alespoň svou
čistě okresních soubojů v celé sezoně.
Ač tomu pohled na situaci ve vedení
oddílu nenapovídá, nejklidnější měsíce prožili fotbalisté Kralic na Hané.
Tedy alespoň ti spadající to tamějšího
„A“-mužstva. Občas to sice také nebyla
žádná sláva, když nejprve inkasovali rovné dvě branky na zápas, což je řadilo na
chvost této statistiky, poté se jim naopak
góly nedařilo střílet a až díky vyschnutí

střeleckého prachu v závěrečných soubojích se podařilo překonat hranici jednoho
gólu na střetnutí. Dostatečný počet bodů
to však přinášelo průběžně a nenastala
chvíle, kdyby se Kraličtí vyloženě museli
strachovat o setrvání v soutěži. Stále si
udržovali uklidňující náskok a rodinné

KOMENTÁØ
duo Gottwaldů tak mužstvo dovedlo do
středu tabulky, když chybělo jen málo,
aby to byla i lepší polovina tabulky.
Na čele se rychle odpoutalo trio Nové
Sady, Šumperk, Velké Losiny, to stejné
platilo na opačném konci pro Klenovice.
Těm se alespoň díky jarním předehrávkám podařilo zachránit úvodní půlrok,
letošních třináct soutěžních mačů ale byla
velká bída. Podle jmen to sice zpočátku

nebyla slabá sestava, byť oproti podzimu
scházeli Hatle, Klimeš, Jahl či Pekař, ale
velice laciné chyby umožňovaly soupeřům
poměrně jednoduché skórování.
Ani dalším celkům z absolutního dna
tabulky se sice nedařilo bodovat, takže únik z ohrožených pozic stále nebyl
v případě dvou výher v rychlém sledu nereálný, jenže body nepřicházely
a naopak přišel potupný desetibrankový debakl v Nových Sadech, po nichž se
definitivně rozhodl opustit svou funkci
hlavní kouč Petr Navrátil. Jeho nástupce
Vladimír Krč měl stále větší potíže vůbec
složit nějakou sestavu a byl rád za každého hráče, kterého mohl postavit, celé zpackané jaro tak skončilo nulou na bodovém
kontě a jen osmi vstřelenými brankami za
toto období.
No a nic světaborného to nebylo ani v
konickém podání. Tento celek začal celou
sezonu velice dobře, na několik úvodních
kol se mu však už navázat nepodařilo

a jeho pozice se postupně zhoršovala.
Prvním výraznějším varováním se staly
porážky v předehrávkách od Mohelnice
„B“ i Klenovic na Hané, situaci příliš nevylepšil ani bod přivezený z Chválkovic.
Právě tento tým byl nakonec hlavním
sokem v boji o záchranu, k níž nakonec
stačilo přesně sedmadvacet bodů. Konice
dokázala ve zbytku jara zdolat pouze
slabé Dolany a „béčko“ Holice, zatímco
třetí tým předešlého ročníku „A“ skupiny
I.A třídy, jenž putoval nahoru jen díky
odhlášení Troubek a nevyužití postupové nabídky ze strany Štítů, dokázal
zdolat Hněvotín, Klenovice a v posledním kole i 1.HFK Olomouc „B“, čímž se
o jediný bodík dostal na čtrnáctou pozici.
Očekávané výsledky závěrečného kola
tak rozhodly, že do I.A třídy zamíří pouze
celky z Prostějovska. Právě tato soutěž se
tak stane výjimečným okresním přeborem, byť Konice bude nastupovat v odlišné skupině než zbývající regionální pětice.

KLENOVICKÝ VLADIMÍR KRČ: „VÝSLEDKY NEODPOVÍDALY HERNÍ KVALITĚ“

“

KLENOVICE NA HANÉ Týdny a měsíce, na něž by při pohledu na výsledky nejraději zapomněl, strávil na klenovické lavičce v pozici hlavního trenéraVladimír Krč. Někdejší gólman a následně lodivod u mládeže LeRKu a následně 1.SK Prostějov, Výšovic, Čechovic, Vrahovic i Hané
Prostějov řešil hlavní rébus při skládání základní sestavy, jestli dá vůbec
dohromady jedenáct jmen. A došlo to i tak daleko, že by se mu hodila
vlastní registračka v klubu, za tehdejší konstelace by stihl i ve více než „Nepočítal jsem s tím, že bych pokračo- škoda, že nemám o patnáct let méně,
val, ale už jsem několik nabídek dostal. nebál bych se toho!“ (úsměv)
padesáti letech necelou desítku startů v krajském přeboru mužů...

Nepadal nám to, trefovali jsme tyčky,
vychytali nás vynikající gólmani. Jak zní
to pořekadlo, na posraného i hajzl spadne...

Jak byste se mohl za svým působením v Klenovicích ohlédnout?
„Před sezonou mě oslovil pan Kubalák
a díky licenci jsem figuroval jako hlavní
trenér, neměl jsem ale ambice trénovat. Chtěl jsem pomoci na trénincích
a podzim se jakžtakž odehrál. V zimě ale
nastal útlum, nikdo nevěděl, jestli se sestoupí, nebo se soutěž zachrání, jestli se
bude hrát I.A třída, nebo krajský přebor.
Tato nejistota se projevila na hráčích i na
divácích, nastala ztráta motivace, ztráta
formy, k tomu přišla zranění. Někteří,
na něž jsem spoléhal, se na to vykašlali.
Výjimkami byli Rozehnal a Borovský,
kteří šli příkladem. Jelikož se nám začátek
jarní části vůbec nevydařil, nastala změna a pan Kubalák mě oslovil, jestli bych
mužstvo nepřevzal se vším všudy. Hledali
jiného trenéra a měli přislíbené, že to pan
Horák od léta vezme, ale čekalo se, jak vše
dopadne. Já jsem byl ochoten v dobré víře
pro sport, obec, fanoušky tým převzít,
přece jen jsem jej zaštiťoval celý rok. Chtěl
jsem dokázat, že kluci na krajský přebor
mají, bohužel motivace z jejich strany
byla taková, jaká byla, a šlo to všechno do
kytek...
kyytek. “ (povzdechne si)
Co tedy lze označit za příčiny tak
špatných výsledků?
„Chaos, absolutní neukázněnost, malá
tréninková docházka... Když jsem ale nastoupil, tak mi chodilo třináct čtrnáct hráčů, což je hodně, až jsem byl překvapen,
když člověk nemůže čerpat z ‚béčka‘ ani
dorostu. Stěžejní bylo, že jsme hned po
debaklu 1:10 v Nových Sadech, kde jsem
ještě nebyl, nezvládli utkání ve Chválkovicích. Tam se v chlapcích všechno zlomilo.
Osa, která tým ještě táhla, se rozpadla. Ve
druhém zápase s Litovlí jsme brzy vedli
2:0, což nám ale spíše uškodilo. Kluci
zjistili, že to najednou jde, ale zalekli se
toho. Do poločasu to bylo 2:3 a nakonec
to skončilo 2:5, výsledek však neodpovídal hernímu průběhu. V každém zápase,
v němž jsem kluky vedl, jsme byli nuceni
hrát aktivně dopředu. Bohužel, dostávali
jsme pět šest gólů. Nám to tam naopak
nepadalo, trefovali jsme tyčky, vychytali
nás vynikající gólmani. Jak zní to pořekadlo, na posraného i hajzl spadne... Když se
nedaří tak se prostě nedaří.“
nedaří,
Takže se krize prohlubovala...
„Přesně tak. Stupňovalo se to a nakonec jsem jezdil sám a byl jsem asistentem i vedoucím mužstva v jedné osobě.
Nevěděl jsem, jestli mám psát zápis, nebo
vést rozcvičku. Prostě chaos. Bohužel.“

A jak vás zaujala samotná úroveň soutěže?
„Zdála se mi velice dobrá, i když celkově
vše trochu stagnuje. Krajský přebor je ale
nádherná soutěž, přijely k nám mančafty,
co chtěly hrát fotbal. Nestalo se nám, že bychom měli derby, které by skončilo 2:2 na
sanitky. Každé mužstvo chtělo hrát hlavně
fotbal a věnovalo se hře, žádným zákeřným
záludným zákrokům. Špičku tvořily Velké
Losiny, Šumperk, Nové Sady. Mužstva od
šestého místa byla naprosto vyrovnaná
a při lepší konstelaci a pohodě by se s nimi
dalo hrát. Nebyli jsme v plném obsazení
a zastihla nás taková krize, ale za normální
situace by se krajský přebor dal hrát. Je obrovská škoda, že se spadlo.“
Jak myslíte, že se sestup může na
Klenovicích projevit?
„Bude to mít určitě dopad. Jak velký, to se
teprve ukáže. Je to ale sport a někdy se daří,
jindy ne. Když se daří, tak je všechno dobré,
ale je důležité, aby si jednotliví hráči uvědomovali, že opravdové schopnosti se poznají
až tehdy, když se nedaří. Když se mužstvo
dostane do ponoru, je to vždy hodně těžké. Je potřeba mít určitou pokoru a jít štěstí
naproti. A jak nemáte partii, tak se to nedá.
Stále je ale v regionu základna mládeže
a okres je díky 1.SK Prostějov dobře zviditelněn. Bohužel však dochází k tomu, že kluci
z ‚eskáčka‘ nemají kde hrát. Mají sice farmu
v Boskovicích a nemám kompetence hodnotit, jestli je to dobře, nebo špatně, jednoznačně tu však chybí ‚B‘-mužstvo ‚eskáčka‘.
Nyní v I.A třídě se nově potká hned šest
mužstev, zase tam bude větší rivalita a derby,
možná to hráče přinutí k lepším výkonům
a zamyšlení se. Nikde není napsáno, že se
Klenovicím třeba nepodaří postoupit zpátky,
kyy, i když
kd je to vždy strašně těžké.“
Co je nyní podstatné, aby mohla
následovat cesta nahoru?
„Hlavně se musí změnit přístup hráčů.
Jelikož ale přijde nový trenér, který tam
už dříve působil, tak si myslím, že to bude
dobrá volba. Přeju jim hodně štěstí, a aby
kluci uměli přijmout pochvalu i kritiku
a zamysleli se nad sebou, protože to dělají
pro sebe. Oni pak vidí, jak jsou hodnoceni veřejností, a mě by třeba hodně štvalo,
kdyby si o mně někdo vykládal, že jsem
‚lempl‘, a přitom vím, že ten hráč je dobrý.
Takže hlavně začít sám od sebe. Rodina
a práce ano, ale mluvit férově a odvést
i maximum pro mužstvo. Klenovicím
přeji, aby se vrátily na špici, myslím si ale,
že to bbude problém.“
A jak vidíte svou trenérskou budoucnost?

Po takových mizerných výsledcích mě
to překvapilo, divím se, že se někdo odhodlal vytočit mé číslo a zpočátku jsem
to bral jako vtip, ale bylo to myšleno
vážně. (smích) Jsem potěšený každou
nabídkou, ale po patnácti letech, co
jsem trenéřinu dělal, se cítím poměrně
vyčerpaný a raději se pojedu podívat na
fotbal jako divák. Ale nikdy neříkám
nikdy. Je nedostatek trenérů i brankářů,

Stíháte fotbálky i v roli hráče?
„Za ‚staré pány‘ nedostávám nabídky. Ještě nedávno jsem aktivně chytal
za Hanou I.A třídu, ve Vrahovicích také.
A v zimní sálové kopané hraji druhou
ligu mezi mladými, ale rád bych si někdy
zahrál i za veterány. (smích) Svým způsobem mě tak trochu mrzí, že jsem opomenutý. Rád bych si zahrál za výběr okresu,
ale asi jsem se tam nevlezl.“

TJ Sokol Klenovice na Hané – hráèské
statistiky v sezonì 2014/2015
èíslo/hráè

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

Bronislav PODEŠVA
Jakub POLÁK

brankáøi
0
0

0
1

0
0

Otakar CETKOVSKÝ
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš KRČ
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
Richard ONDRA
Adam PRÁŠIL
Lubomír SMÉKAL

obránci
0
2
0
0
0
0
0
4

0
4
0
9
5
0
1
4

0
0
0
2
0
0
0
0

Matěj HATLE
Jiří JAROŠ
Miroslav KOMÁREK
Tomáš NOVÁK
David PEKAŘ
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Jakub ŠLÉZAR
Jakub VITÁSEK
Jan VŠIANSKÝ

záložníci
2
0
0
0
3
1
0
2
0
6

4
0
3
1
4
4
0
4
4
10

2
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Marek BOROVSKÝ
Radek CETKOVSKÝ
Luděk JAHL
Richard KLIMEŠ
Tomáš PŘIKRYL
Martin PYTELA

útoènici
4
0
3
0
1
2
REALIZAÈNÍ TÝM

1
0
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Trenér: 1.–22. kolo Petr NAVRÁTIL
23.– 30. kolo Vladimír KRČ
Asistenti: 1.–22. kolo Vladimír KRČ, Pavel KUBÍČEK ml.
Vedoucí mužstva: Jiří JAROŠ
Předseda klubu: Stanislav CETKOVSKÝ
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut, vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet

uplynulá sezona
2014/2015 v kostce

„PŘEBRAL JSEM VELICE DOBŘE PŘIPRAVENÉ MUŽSTVO,“
VYZDVIHL PRÁCI SVÉHO SYNA KOUČ KRALIC IVO GOTTWALD
KRALICE NA HANÉ Pozici hlavního trenéra Kralic na Hané převzal během zimní přestávky po odchodu Petra Gottwalda do divizních Určic jeho otec Ivo Gottwald. Nešel do neznámého prostředí, s koučováním vypomáhal při vynucených absencích svého syna již
v předešlých měsících.„A“-mužstvo se mu podařilo v poklidu zachránit, velice úspěšný byl
i ve snaze o snížení počtu inkasovaných branek, jichž bylo na jaře přesně o polovinu méně
než na podzim. Výsledkem tak bylo devětatřicet získaných bodů a devátá pozice bod za
osmou Mohelnicí„B“ a dva za sedmými Želatovicemi.
●● Skončili jste těsně za nejlepší osmičkou, jaké
pocity ve vás tedy převládají?
„Jsem spokojený. Pracovali jsme na změně systému
a na utužení kolektivu, aby to odpovídalo představám,
což se nám podařilo. Bohužel teď se nám tým možná
trochu rozpadne a budeme muset tvořit nový kolektiv,
takže nás opět čeká mnoho nové práce. Ale s tím, co
bylo, jsem naprosto spokojen.“
●● Nakonec jste soutěž dohráli jen dva body od
sedmého místa. Nemrzí to, že vám jen těsně první
půlka nevyšla?
„Ani ne. Protože tam už se na to nehraje, jestli jste udělali sedmé, nebo deváté místo. (úsměv) Podstatné je, že
jsme se vzdálili sestupovým týmům a ukázali, že máme
kvalitnější mužstvo než ti, kteří bojovali o záchranu.
Pozitivní také je, že mám příslib od Honzy Nečase a Libora Martinky, že zde budou pokračovat. To jsou dva
starší hráči, bez nichž si kralické mužstvo momentálně
neumím představit. Kolem nich je potřeba vybudovat
z domácích a nově hostujících hráčů perspektivní tým.“
●● Právě Jan Nečas se stal s jedenácti góly králem
střelců, to u záložníka není až tak obvyklé...
„Je to zvláštní, ale on není vyložený záložník, hraje
podhrotového hráče. Byl vlastně takovým volným
plejerem, který nemusel tak přísně jako ostatní bránit,
plnil roli rozehrávače a tlačil se do koncovky z druhé
vlny. Tito hráči nejsou až tak přísně bráněni jako oba
útočníci, takže se mu skýtalo hodně možností z hranice vápna. Je to kluk, jenž hrával první ligu, měl jsem ho
i v LeRKu ve druhé lize, působil v zahraničí, takže
o jeho kvalitách není pochyb.“
●● Je to tedy jeho individuální úrovní, že dokázal
proměnit šance, do nichž se dostal?
„Vyloženě. I když on nikdy žádným velkým střelcem
nebyl, ale spíše pracovitým defenzivním záložníkem.
Málokomu se ve vlastní hráčské kariéře podaří, aby se
z bořice stal nahrávač a střelec, když jde hrát nižší sou-

“

k tomu, ale myslím si, že šance jsme si vytvářeli, takže
to bylo o proměňování. Ale možná i trochu o změně
systému, než to kluci dobře vstřebali, protože v závěrečných zápasech sezony už góly začali dávat.“
●● V jarní části dosáhly Kralice procentuálně lepších výsledků než na podzim pod vedením vašeho
syna. Můžete ho nyní trochu hecovat?
„To zase ne, jde o náhodu... (smích) Určitě tato statistika nepramení z toho, že on by byl horší a já lepší, v tom
to není. Myslím si, že Peťa v Kralicích udělal za dva a půl
roku obrovský kus práce, takže já jsem po něm převzal
hotové mužstvo, které si on poskládal. Když začínal,
tak tam až na výjimky nikdo z těchto hráčů nebyl, ale
dokázal si mužstvo složit dle svého. Mám-li být upřímný, tak já jsem přišel k hotovému a na mně je, abych si
nyní poskládal nové mužstvo, protože mi spousta kluků bude končit.“
●● Jak by mohla vypadat letní příprava?
„Bude krátká, takže to bude poměrně složité. Když
skládáte mužstvo v zimě, tak na to máme prostor, ale
horší to je během jednoho měsíce, kdy musíte udělat
systémové nové kroky, to většinou hned nefunguje.
Doufám, že mi zůstane zdravé jádro, od něhož se to
bude odvíjet. Od 14. července je to ani ne měsíc, na
tu dobu mám domluvené tři zápasy. Určitě sehrajeme
generálku s divizním nováčkem Novými Sady týden
před soutěží a o týden dříve s Chropyní. Bližší termín
i hřiště si teprve upřesníme.“

„Možností na záchranu jsme měli dostatek,“
smutnil hrající asistent Konice Radek Řehák

KONICE V konickém dresu toho zažil mnohé, mimo jiné před několika lety pomohl mužstvu k dlouhé cestě domácím pohárem či
průběžnému prvnímu místu v divizi. Poslední roky se však Radek
Řehák fotbalem příliš bavit nemohl, nyní zažil podruhé v posledních čtyřech letech sestup, když nejprve ve čtvrté nejvyšší soutěže do krajského přeboru, nyní z krajského přeboru do I.A třídy.
Na rozdíl od některých dalších hráčů o odchodu jinam neuvažuje
a také v nejbližším ročníku bude pětatřicetiletý někdejší druholigový obránce nejzkušenějším fotbalistou v konickém kádru.
Celá jarní část byla tak nepovedená. Proč?
„Nejde na celou sezonu říct nic jiného, než že to bylo špatné. Určitě nemá
smysl něco omlouvat, možností na záchranu a uhrát body se soupeři jsme
měli dostatek. Nevyužili jsme toho, jaro
nám nevyšlo, a proto jsme to dovedli
k sestupu. Jediným zápasem, který bychom mohli hodnotit pozitivně, byla domácí výhra nad ‚béčkem‘ Holice. Utkání,
v nichž jsme sice nebodovali, ale předváděli
jsme ddobrý fotbal, tak bylo hned několik.“
Kde spatřujete hlavní příčiny,
že se nevydařilo získat více
bodů?
„Během přípravy jsme zápasy zvládli
herně i výsledkově na výbornou, prohráli jsme jen jeden zápas. A to hned ten
první, kdy jsme se hledali. Potom jsme
vyzkoušeli systém na tři obránce a pět
záložníků. Do jarní části jsme vstoupili
prvním zápasem s Chválkovicemi, kde
výkon nebyl úplně špatný. Byli jsme
aktivnější, ale bohužel jsme góly nedali.
Pak jsem se zranil já, někteří další hráči

také a nemohli jsme předvádět to, co
jsme si vyzkoušeli v přípravě. To byl první důvod, který ovlivnil naši hru. Prakticky jsme neodehráli dva zápasy po sobě
ve stejné sestavě, což byl velký problém.
Dále naše střelecká potence byla nulová,
v každém zápase jsme si vytvořili hned
několik stoprocentních šancí, ale selhali
jsme v nich. Soupeř góly dal a už jsme se
nevzchopili.
To byli další dva důvody.“
nevzc
Nahrávaly vám však výsledky
soupeřů, jimž se také nedařilo
příliš bodovat. Sledovali jste i výkony
Dolan, Chválkovic či Klenovic?
„Ano, ale nijak více jsme se na soky nezaměřovali. Věděli jsme, že Klenovice
mají problémy a jsou smířeny se sestupem, byly to tři body pro každého téměř
zadarmo. Věděli jsme tak, že o druhém
sestupujícím se rozhodne mezi námi
třemi. Dolany měly výhodu v tom, že
hrály s Klenovicemi a Chválkovicemi,
čímž udělaly šest bodů, naopak my jsme
hráli s Klenovicemi hned na podzim
a s Chválkovicemi jsme jen remizovali,
takže jsme takto přišli o pět šest bodů,

“

FC Kralice na Hané – hráèské statistiky
v sezonì 2014/2015
èíslo/hráè

Z

Konice je totálně bez podpory
města, ta je prakticky nulová.
Kupříkladu Kralice jsou velikostí
poloviční, ale dostávají finanční
podporu šestkrát větší...

to nám taky nepomohlo. A Dolanům to
stačilo, měly nahráno z podzimu a pak
už v každém zápase prohrávaly o tři góly.
My jsme bohužel nedokázali moc bodů
získat a dopadlo to takto.“
Vypovídá konečné umístění
o kvalitě kádru?
„Neřekl bych. Vypovídá to ale o rozpoložení týmu! Hodně zranění, někteří hráči
trénovali jen jednou týdně, protože byli
ve škole nebo práci, nepřálo nám ani to,
že jsme nedokázali výsledky uhrát. I když
jsme třeba podali dobré výkony, tak jsme
o body přišli a už jsme to nezvládli.“
Jak může vypadat budoucnost
konické kopané po dvou sestupech v krátké době?
„To nikdo neví. Podívejte se ale na Zábřeh,
ten byl po podzimu třetí ve třetí lize a jde
hrát jen krajský přebor. Stejně tak třeba
Žižkov hrál druhou ligu a teď neví, co bude
hrát. Bohužel doba fotbalu nenahrává,
zejména na takových odlehlých místech.
Třeba Konice je totálně bez podpory města, ta je prakticky nulová. Kupříkladu Kralice jsou velikostí poloviční, ale dostávají od

MIN

G

ŽK

ÈK

brankáøi
0
0
0

0
2
0

0
0
0

0

0

0

Jan DOČKAL
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Ondřej NOVOTNÝ
Tomáš PROCHÁZKA
Jakub RÉPAL

obránci
0
1
0
0
0
0

3
3
4
3
0
3

0
0
0
0
0
0

Petr KAWIJ
Alois LEXA
Roman LIČMAN
Jan NEČAS
Martin NEORAL
Ondřej PETRŽELA
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR
Jakub VITÁSEK

záložníci
1
0
0
11
3
1
2
7
0

0
0
0
4
5
0
0
5
2

0
0
0
1
0
0
0
0
0

Petr DOSTÁL
Jiří KAMENOV
Jaroslav LEHKÝ
Michal NĚMEC
Martin ŠÍN

útoèníci:
7
0
7
0
0

6
1
1
0
0

0
0
0
0
0

Ondřej BĚHALÍK
David KREJČÍ
Radim MILER
Petr ŠTEVULA

Někdo může poukázat, že na
úkor snížení počtu inkasovaných
branek jsme přestali tolik
hrát dopředu.

těže. Ale je vidět, že byl natolik kvalitním hráčem, což
prokazuje i tady.“
●● Právě Honza Nečas byl také jediným vyloučeným hráčem Kralic. Čím si vysvětlujete takovou
spořádanost?
„V mužstvu panuje obrovská disciplína a nedostáváme skoro ani žluté karty. Diskuse s rozhodčími ani
hráči stejně jako pošťuchování máme vyjasněné, to
do sportu nepatří. Kluci jsou opravdu maximálně
disciplinovaní a intelekt celého kolektivu je na vysoké
úrovni. Přebral jsem velice dobře připravené mužstvo
ať už po stránce disciplíny, tak natrénovanosti. Jen
jsem měnil systém, to byl jediný můj rukopis. Chtěl
bych také pochválit celé sportovní vedení Kralic, které odvádělo velice dobrou práci, i všechny, kteří se
mimo hřiště podíleli na chodu oddílu. Měl jsem vše,
co jsem k přípravě potřeboval.“
●● Nepřekvapilo vás ale, že se útočníci více neprosadili?
„Překvapilo a vcelku nemile. Sliboval jsem si od některých hráčů, že budou více zapojeni do koncovky, ale
bohužel to pravda nebyla. A teď je na mně, abych si nasypal popel na hlavu a zbilancoval, jestli jsem mužstvo
správně systémově namotivoval ke hře dopředu, nebo
jestli to bylo o hráčích. Asi jsem to motivoval dobře,
protože si hráči šance vytvářeli, ale nedávali je. Někdo
může poukázat, že na úkor snížení počtu inkasovaných branek jsme přestali tolik hrát dopředu, svádí to
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Trenér:

1.–17. kolo Petr GOTTWALD
18.–30. kolo Ivo GOTTWALD
Asistenti: Jaroslav LEHKÝ a Pavel VALTR
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut, vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet

Sokol Konice – hráèské statistiky
v sezonì 2014/2015
èíslo/hráè

Z

MIN

G

ŽK

ÈK

Petr MACHAČ
Miroslav REC

brankáøi
0
0

0
2

1
0

Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Filip DREŠR
Michal JURNÍK
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK

obránci:
0
0
0
0
1
4
1

0
0
6
0
3
8
7

0
0
1
0
0
0
0

Michal DREŠR
Milan ČIŽMAR
Michal GOTTWALD
Jakub KOŘENOVSKÝ
Lukáš OLEJNÍČEK
Tomáš ŘEHÁK
Patrik SDLÁČEK
Tomáš SEDLÁČEK
Martin SCHÖN
Lukáš VÁCLAVEK
Jan VOGL

záložníci:
1
3
0
0
0
0
0
2
9
0
0

3
11
1
6
0
3
1
3
5
2
1

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Petr ANTL
Ladislav BLAHA
Roman KAMENÝ
Martin KOVÁČ
Jan MOHELNÍK
Petr VYDRŽEL

útoèníci:
4
0
8
0
0
3

4
3
8
0
0
4

0
0
1
0
0
0
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obce šest set tisíc, to je šestkrát více než Konice. Bohužel bez podpory města či obce
mají kluby všude problémy. Nemůžeme
říct, jak to dopadne, dneska ve fotbale není
nic jistého a bojují s tím všichni. Těžko říct,
jak to bude za rok či dva.“

Trenér: Roman JEDLIČKA
Asistent: Radek ŘEHÁK
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří KUČERA, Rostislav PŘIKRYL a Jaroslav MAZUR
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut, vstřelených branek (u brankářů vychytaných nul), žlutých a červených karet
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HANÁ CUP 2015: K ÚSPĚCHU VEDLA OFENZÍVA
Krumsín si na absenci koření nemohl stěžovat

Obrana nebo útok? Nesmrtelné a stále se
opakující diskuze trenérů, hráčů i fotbalových funkcionářů o tom, jakým způsobem
se dopracovat k úspěchu. „Nejlepší obrana
je útok,“ oponuje drtivá většina odborníků.
Při pohledu na výsledky letošního KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPu nezbývá dodat,
že výše zmíněné fotbalové moudro platilo i
tentokrát beze zbytku. Mezi elitní čtyřku se
totiž dostaly hned dva nejofenzívnější týmy
turnaje, které doplnil pár s nejlepšími obranami... „Hráčům jsem kladl na srdce, aby
stříleli góly a na druhé straně je nedostávali,“ prozradil například taktiku Relaxu jeho
hrající kouč Petr Kiška, jenž však dodal:
„Bohužel to neplnili...“

skupinách. V zápasech, kde už šlo o hodně,
padlo ve čtyřiceti odehraných duelech 133
gólů, což je průměr 3,33! Nejútočnější hrou
Největší díra v pomyslném brankovém pytli se se prezentoval tým Kakadu, jenž nasázel
roztrhla v sobotních základních skupinách. Cel- soupeřům šestnáct branek, o jeden gól zpět
kově v nich padlo 241 gólů v šedesáti odehraných zaostali borci Aristonu.
zápasech, což činí průměr 4,01 branky na zápas.
Taktika nesvazovala
Vůbec nejplodnější byla grupa B, kde řádily celky
Red Brno a S.K. Haná se šestnácti vstřelenými
góly. Na šestnáctigólovou metu se pak dokázali Oproti předchozím ročníkům pak příjemně překvapilo i play off. Zapomenuty byly
dostat ještě hráči Night Boys ze skupiny B.
taktikou svázané bitvy, ve kterých se celky
Osmifinále
soustředily spíše na bezchybnou defenzínezaostalo
vu. Kompletní osmička čtvrtfinalistů chtěla
Vysoko nasazenou útočnou laťku nesní- vstřelit první branku a na nic nečekala. V celžili plejeři ani v nedělních osmifinálových kem sedmi odehraných mačích padlo dvacet
branek, což dává průměr 2,86 na utkání! Vůvýøez ze statistik krumsínského haná cupu 2015 bec nejkrásnější bitvu vyřazovacího pavouka
svedly týmy 2MAX a Chocně s výsledkem
Nejatraktivnìjší herní projev: KAKADU TEAM
32:13
4:3.

Hody ve skupinách

2MAX
ARISTON

Nejlepší defenzívy:

Nejvyšší výhry:

28:11
25:12

BRODEK u Prostìjova
5
RED BRNO
7
PELINY CHOCEÒ
7
zákl. skupiny:
NIGHT BOYS - PARÁCI 9:0
osmifinále:
ARISTON - HLUÈÍN 7:0
play off:
2MAX - BRODEK u Pv 3:0

Jen tak dál!
Velké množství branek, kterými se mohl prezentovat letošní ročník, svědčí o solidní fot- Palec nahoru! Nejpříjemnějším a výrazným oživením bylo vystoupení Kakadu Teamu. Plejeři
Aleš Rus (vlevo) a Zdena Fládr si krumsínský víkend užívali.
balové kvalitě většiny účastníků. „Doby, kdy
sem jezdily party kamarádů dělat táboráky a
užít si víkend jsou pryč. V každém týmu jsou
s jasnými outsidery pohrávaly jako kočky
samí fotbalisté od krajského přeboru až po
Ménì týmù nevadilo
s myší. V drtivé většině duelů se pak bojovalo
celou dobu vyrovnaně, o čemž svědčí i výrazokres a žádný zápas není předem rozhodnutý,“ zamyslel se Jaroslav Frýbort starší, jenž se Z fotbalového pohledu tak zchudlé startovní ný nárůst nerozhodných výsledků. Ve 107
osobně zúčastnil drtivé většiny všech krum- pole rozhodně na škodu nebylo. Výrazně to- odehraných zápasech se navíc nezrodil jediný
tiž ubylo zápasů, ve kterých si vyspělé celky dvouciferný výsledek!
sínských turnajů.

TURNAJOVÉ LEGENDY:

„Nebojím se nazvat věci pravými

SLÁVA A JOUZA! jmény,“ směje se srandista Petr Kiška
Pořád jim to chutná! Láska k fotbalu a ke sportu vůbec! To jsou motory, které ženou dvojici nejstarších účastníků krumsínského turnaje. V dresu choceňských Pelin se již poosmnácté objevil Jirka Unzeitig, kterého zná
osazenstvo Haná Cupu jako JOUZU. Barvy Aristonu pak hájil Jaroslav Frýbort starší, jemuž nikdo na Prostějovsku neřekne jinak než SLÁVA. Přestože se věk obou borců blíží spíše k padesátce, rozhodně nebyli ve svých
týmech jen do počtu. Oba dva plejeři dokázali v zápasech skórovat a na postupu svých celků až do čtvrtfinále se
aktivním způsobem podíleli. Klobouček pánové a za rok v Krumsíně nashledanou!

Smekáme! Sláva Frýbort (vlevo) a Jouza Unzeitig v přátelském objetí po čtvrtfinálových porážkách.

V čem byl hlavní problém Relaxu? Téměř ve všem! Důvody historického výsledkového výbuchu odkrývá v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Petr Kiška, jeden ze zakládajících hráčů nejslavnějé odpovědi
šího prostějovského futsalového klubu. Jeho svérázné
berte prosím s nadhledem, kdo zná ´Pecu´ osobně, ví,, že se většina jeho výroků musí brát s rezervou...
●● Relax vypadl už v osmifinále,
co se stalo?
„Jde o velké zklamání! Potkala nás
celá řada zranění, vlastně to byly
jen dvě a ublížilo nám jen jedno...“
(úsměv)
●● Vysvětlíte to blíže?
„Velkým oslabením bylo moje zranění. Následně se zranil Marcel Zabloudil, ale to nás naopak posílilo!“
●● Vyjmenoval byste hlavní příčiny neúspěchu?
„Kluci absolutně neplnili taktiku,
kterou jsem po svém zranění určil.“
●● Jak byla taktika konkrétně stanovena?
„Zlomovým se stal zápas s Red Brno.
Hlavní důraz byl kladen na udržení
čistého konta, což se nepovedlo, góly
jsme dostali dva! Nevím, proč se to
stalo, považuji to ale za ignoranci trenérových pokynů. Možná porušili
životosprávu, nebyli stoprocentně
soustředění...“ (smích)
●● Myslíte, že letošní výsledek má
na svědomí i manažerské selhání?

(opět smích) „Myslím si, že Franta
ákulisí za velKocourek, jenž platí v zákulisí
ráci podcenil.
kého šíbra, letos svou práci
V předchozích letech dělal svou
práci vždy dobře, letoss mu to
holt nevyšlo. V podstatěě na něj
padá největší část viny. Hráči,
které si vybral, asi na vícc neměli.“ (bujarý řehot)
●● Co řeknete na addresu
nahlášených
opor, které v druhý
den turnaje vůbec
nedorazily?
„Pan Spáčil nebral telefon, což znamená, že asi nebyl
evnou linku...
doma. Má totiž jen pevnou
Pan Růžička bohužel upřednostnil
odpočinek, protože see připravuje
ové. Postavil
na další sezónu v Lipové.
kariéru nad kamarády!! Další kluci,
co byli na dovolené a v sobotu se
ykašlali... Ten
vrátili, se na nás taky vykašlali...
neúspěch tedy vlastně padá na jejich
hlavy. Konkrétně bych jmenoval Ivo
če.“
Zbožínka a Pavla Voráče.

●● Nebojíte se, že se stanete po
tomto rozhovoru černou ovcí vašeho týmu?
„Já se nebojím nazývat věci pravý
pravými jmény. Není přece co skrývat.“
(smích)
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VÝBĚR SK TOMEK VYHRÁL SEDMÝ ROČNÍK

turnaje v malé kopané bez ztráty jediného bodu
ČEHOVICE Šestiletá minulost Bedihošť Cupu zažila jeho pořádání v „rodné“ obci Bedihošť, následně přesun do sousedních
Hrubčic. A nyní se ambiciózní turnaj v malé kopané stěhoval znovu, aby svůj sedmý ročník odehrál v nedalekých Čehovicích. Po
celodenních bojích tam v sobotu 11. července jednoznačně kraloval SK Tomek Dobrochov před domácím FC Ladzimil Čehovice
a právě celkem Bedihoště.
Startovní pole mělo dle záměru pořadatelů letos čítat šestnáct mužstev,
jenže na takové množství se účastnický peloton ani náhodou nedostal.
Termín přihlášek byl sice prodloužen
až do středy 8. 7., ovšem k deseti do té
doby zaregistrovaným týmům přibyl
již pouze kolektiv Bedihoště, naopak
svůj start zrušily oba mančafty FC
Anděl. Tím pádem akce přišla o obhájce vítězství z předchozích tří let.
Nicméně i tak šlo mezi devíti bojujícími družstvy najít několik silných
favoritů, zvlášť když se na soupiskách
objevila řada jmen kvalitních fotbalistů známých i za hranicemi regionu či
kraje. Nejvíc jich ve svém kádru měl
Dobrochov a všeobecně panoval názor, že právě ten ponese nálepku nejvíc favorizovaného souboru celého
klání hraného zápasovým systémem
každý s každým.
Maratón šestatřiceti utkání na dvou
hřištích se solidním terénem odstartoval za krásného počasí jedním jasným duelem, v němž Soldán Team

vůbec nestačil na pětibrankovou
kanonádu Bedihoště, a jedním dramatickým střetnutím, které vlastně
už takto brzy rozhodlo o pozdějším
pořadí na nejvyšších příčkách. Výše
zmíněný Dobrochov v něm totiž narazil na hostitelské Čehovice, jež mu
nedaly absolutně nic zadarmo a až po
velkém boji podlehly 0:2. Papírově
slabší Biskupice následně inkasovaly tři kusy od SIZ Teamu, přičemž
tenhle mač naopak s předstihem určil
obsazení dvou nejnižších míst v konečné tabulce. Ačkoliv to jeho aktéři
ještě nevěděli, dokázali ze všech svých
osmi duelů vytěžit pouhé tři získané
body a Biskupice na poslední pozici
odeslala právě úvodní prohra 0:3 od
SIZ Teamu, neboť v případě rovnosti
bodů rozhodoval o pořadí výsledek
vzájemného zápasu.
Jindy ambiciózní Brodek u Prostějova
vstoupil do turnaje nečekaným klopýtnutím s týmem Kořalky, který využil
toho, že v brodecké sestavě tentokrát
nefigurovaly žádné hráčské hvězdy.

Vzápětí absolvovala svou premiéru na
Bedihošť Cupu 2015 i tradiční štika
AC Roma, ale začátek jí vůbec nevyšel
vinou debaklu 0:4 od celku Bedihoště.
Ten měl v tu chvíli na kontě dvě vítězství a skóre 9:0, avšak raketový pohon
mu později trochu vyprchal.
Každopádně utkání pak díky bezchybné organizaci pěkně odsýpala
jedno za druhým a nebyla přitom
nouze o překvapivé rezultáty v duchu
pravidla, že (téměř) každý poztrácel
nějaké body. Jinak výborný FC Ladzimil remizoval se Soldán Teamem
1:1, původně suverénní mančaft Bedihoště přibrzdil pětigólový nářez od
Čehovic a stejný příděl dostal posléze
také od Dobrochova.
Právě SK Tomek zůstal po dvou třetinách zápasového programu jediným
týmem, který jím stále procházel bez
jediného klopýtnutí. A vítězství 7:0,
3:0, 5:0, 7:0 a 5:0 hovořila sama za
sebe v tom smyslu, že ústřední favorit
bezpečně kráčí k dominantnímu triumfu. Po šesti absolvovaných střetnutích dokonce neinkasoval žádný gól
a existovala tak šance na vytvoření unikátního rekordu v historii podobných
jednorázových podniků v malé kopané! Tuhle možnost ale zrušila první
obdržená branka od Soldán Teamu
v celkově jednatřicátém utkání turnaje. Dobrochovské v daném kontextu

Dominantní vítězové Tým SK Tomek Dobrochov deklasoval na Bedihošť Cupu 2015 veškerou konkurenci a jasně vyhrál
sedmý ročník turnaje, za což se dočkal poháru i dalších cen včetně bečky piva.
Foto: Marek Sonnevend.

určitě mrzela, ovšem důležitější pro
ně bylo, že i tento souboj dotáhli k
výhře 4:1, díky níž si s předstihem
zajistili konečné prvenství. Na opačném pólu tabulky Kořalky sice padly
s Biskupicemi 0:1, leč ani takové klopýtnutí jim nevzalo alespoň sedmý
post a TJ nezachránilo od pomyslných koncových světel.
Bedihošťský ansámbl vzápětí deklasoval osmý Siz Team 6:1, což mu

v kombinaci s plichtou ve střetnutí
AC Roma – Soldán Team přisoudilo obsazení bronzového stupínku.
A ten určitě mohl považovat za úspěch.
Soldán Team obsadil páté místo, AC
Roma čtvrtou příčku a nic už na tom
nemohly změnit závěrečné dva duely.
Čehovická družina navíc své stříbro
potvrdila spolehlivým zdoláním šestého Brodku 3:1 a celý letošní Bedihošť Cup uzavřel nejdivočejší výsle-

dek dne, neboť suverénní Dobrochov
vypráskal rezignující Romu 9:2!
Při slavnostním vyhlášení poté
byli oceněni poháry i věcnými
dary nejen týmoví premianti sedmého ročníku turnaje, ale rovněž
nejlepší hráčské individuality.
A jak na rozloučenou zdůraznil
hlavní organizátor Jiří Kresta: za
rok při VIII. Bedihošť Cupu 2016
na viděnou!

POHLED Petr Ullmann: „Vítězstvím jsme dokonali
HLAVNÍHO

ORGANIZÁTORA
„Nejdůležitější je, že celý turnaj proběhl
z pořadatelského hlediska bez problémů a dobře. V Čehovicích jsme našli
odpovídající zázemí se solidním travnatým povrchem, podařilo se zvládnout
i přesun do nového dějiště. A myslím, že
sportovní úroveň sedmého ročníku Bedihošť Cupu byla poměrně vysoká díky
účasti většiny fotbalově vyspělých týmů.
Nejvíc mě tak mrzí pouhých devět přihlášených mužstev, když zdejší kapacita
je šestnáct a právě tolik zúčastněných
kolektivů jsme sem chtěli dostat. Bohužel zájem o akce v malé kopané obecně
upadá, což se projevilo i v našem případě. Do dalších let zkusíme tenhle nepříznivý trend zvrátit, pokud to jen trochu
půjde. I přes nižší počet družstev mám
však z našeho letošního turnaje příznivý
pocit, přálo také krásné počasí ideálních
parametrů. Chci moc poděkovat všem
aktérům, oběma rozhodčím a veškerým lidem, kteří se svým organizačním
přičiněním zasloužili o zdárný průběh
Bedihošť Cupu 2015. A zapomenout samozřejmě nesmím na všechny partnery
i sponzory, těm patří též velký dík. Společně s Radkem Kocourkem rozhodně
hodláme rozjetou turnajovou tradici
zachovat i do dalších let.“
Jiří Kresta,
hlavní pořadatel Bedihošť Cupu

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Fotoreportáž

letošní triple, z čehož máme radost!“
●● Takž
Takže letošní Bedihošť Cup

Během své kariéry vyhrál už nemálo turnajů v malé kopané za
ho fotbalu, kde
různé týmy. Petr Ullmann dobře známý i z velkého
os obléká dres
dlouhé roky nastupoval například za Určice, letos
dlcobykapitán
SKTomekDobrochov.Aprávětentovýběrdovedl
šť Cupu 2015.
k suverénnímu triumfu v sobotním Bedihošť
Večerníku následně věnoval tento rozhovor.
●● Kláním jste prošli bez bodové
ztráty s celkovým skóre 42:3. Bylo
snadné tady zvítězit?
„Konečně jsme se sešli v lepší sestavě, díky Davidu Gryglákovi jsme
měli dvě kompletní čtyřky hráčů
a chtěli zde uspět. Naším cílem bylo
zkusit celý turnaj vyhrát. Hodně
v tomto směru naznačil hned první
zápas s domácími Čehovicemi, které taky postavily dost kvalitní tým
a potrápily nás. Bylo důležité, že
jsme tenhle těžký souboj zvládli, což
nás nakoplo. Pak už jsme šli za prvenstvím docela jistě.“
●● Po šesti střetnutích jste stále
drželi čisté konto. Lákalo vás dokončit celý turnaj s nulou v kolonce inkasovaných branek?
„Tak určitě. (smích) S klukama
jsme si říkali, že v těch zbývajících

hodnotí
hodnotíte veskrze pozitivně?
„To je ja
jasné. Hodně dobře jsme si
všichni zahráli
z
a z naší strany panuje nap
naprostá spokojenost. Navíc
nejen s ttímhle turnajem, ale i s celou sezón
sezónou. S Dobrochovem jsme
letos vyh
vyhráli jak okresní ligu v malé
kopané
kopané, tak Pohár města Prostějova, no a tady v Čehovicích jsme
vlastn
vlastně dokonali titulový triple.
Takž
Takže jsme opravdu moc spokoje
kojení, nejvíc ze všech určitě
náš trenér a vedoucí mužstva
v jedné
je
osobě.“
●● Konkurence však nebyla příliš početná. Co říkáte
na opadající zájem o účast
na jjednorázových podnicích
malé kopané?

h rozhodně zkusídvou utkáních
ržet nulu. Chtělii
me znovu udržet
nnyy
jsme ještě víc hrát z obrany
vřít, jenžee v
a vzadu to zavřít,
kéé
malé kopané není lehké
nedostat tolikk zápasů
po sobě vůbecc žádnýý
gól. Na hřišti se pořád něco děje, často
okolo brány, a tak
jsme nějaké góly
tali.
nakonec dostali.
zí, ale
Trochu to mrzí,
nečné
důležité je konečné
pořadí, které jsme
i tak jasně ovládli.
áře můA naše brankáře
žeme jedině pochválit, chytali
ec celý mančaft
výborně. Vůbec
vědčí o tom osm
zahrál skvěle, svědčí
přesvědčivých výher.“

„Pro mě je to velké zklamání. Už
minulý týden v Krumsíně, kde
jsem hrál za Brodek u Prostějova,
bylo jen třicet mančaftů, zatímco
ještě před pár lety neznamenalo
žádný problém naplnit maximální kapacitu šedesáti přihlášených
týmů. I Bedihošť Cup hrávalo dřív
mnohem víc mužstev, teď je místo
toho jednodenní s pouhými devíti
celky. Rozhodně je to škoda zvlášť
proto, že tady na Prostějovsku
má malá kopaná skvělou tradici
a prestiž. Bohužel my starší postupně končíme, přednost dostávají rodiny nebo práce. A ze strany mladších prostě není o sport
obecně takový zájem jako dřív. Jak
říkám, je to velká škoda, ale taková
je holt doba...“

VÝSELDKOVÝ SERVIS BEDIHOŠŤ CUPU 2015
((ko
í)
(kompletní přehled od prvního do posledního utkání)

jaak se vedlo
o naa beediho
ošť cup
pu 20155...
3x foto: Marek Sonnevend.

Bedihošť – Soldán Team 5:0, FC Ladzimil Čehovice – Dobrochov 0:2, TJ Biskupice – SIZ Team 0:3,
Brodek u Prostějova
P
– Kořalky 0:2, AC Roma – Bedihošť 0:4, Soldán Team – FC Ladzimil Čehovice
1:1,, Dobrochov
Dobroc – TJ Biskupice 7:0, SIZ Team – Brodek u Prostějova 1:4, Kořalky – Bedihošť 1:2, AC
Roma – FC Ladzimil Čehovice 0:2, TJ Biskupice – Soldán Team 2:3, Brodek u Prostějova – Dobrochov
0:3, Kořalk
Kořalky – SIZ Team 2:0, Bedihošť – FC Ladzimil Čehovice 0:5, AC Roma – TJ Biskupice 8:2,
0:3
Brodek u Prostějova – Soldán Team 3:1, Dobrochov – Kořalky 5:0, TJ Biskupice – Bedihošť 2:7,
SIZ Team – FC Ladzimil Čehovice 1:2, AC Roma – Brodek u Prostějova 4:1, Kořalky – Soldán
Team 0:3, Dobrochov – SIZ Team 7:0, FC Ladzimil Čehovice – TJ Biskupice 4:1, Bedihošť – Brodek
u Prostějova 2:2, AC Roma – Kořalky 5:2, SIZ Team – Soldán Team 2:4, Dobrochov – Bedihošť 5:0,
TJ Biskupice – Brodek u Prostějova 0:3, FC Ladzimil Čehovice – Kořalky 3:2, SIZ Team – AC Roma
1:8, Dobrochov – Soldán Team 4:1, Kořalky – TJ Biskupice 0:1, SIZ Team – Bedihošť 1:6, AC Roma
– Soldán Team 1:1, FC Ladzimil Čehovice – Brodek u Prostějova 3:1, AC Roma – Dobrochov 2:9.
KONEČNÉ POŘADÍ:

Jako top kanonýrovi turnaje gratuloval Jiří Kresta Zde předal hlavní organizátor cenu premiantovi A do třetice Jiří Kresta, tentokrát s triem hráčů vítězdobrochovskému Janu Petráskovi (vpravo).
mezi gólmany Davidu Dorschnerovi z Brodku.
ného SK Tomek Dobrochov.

1. Dobrochov
2. Čehovice
3. Bedihošť
4. AC Roma
5. Soldán Team
6. Brodek u PV
7. Kořalky
8. SIZ Team
9. Biskupice

8
6
5
4
3
3
2
1
1

0
1
1
1
2
1
0
0
0

0
1
2
3
3
4
6
7
7

42:3
20:8
26:16
28:22
14:18
14:16
9:19
9:34
8:35

STATISTICKÉ ÚDAJE:

24
19
16
13
11
10
6
3
3

Nejlepší střelci
1. Jan Petrásek (Dobrochov) 16 gólů,
2. Petr Bross (Bedihošť) 14, 3. Michal
Zapletal (Brodek u Prostějova) 10.
Nejlepší brankář
David Dorschner (Brodek u Prostějova).
Rozhodčí: Petr Bašný a Lukáš Holinka.
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rozhovor Večerníku

„NA STŘELNICI
JSEM
SI
VŽDY
VÝBORNĚ
ODPOČINULA
A
VYČISTILA
HLAVU“
Dlouholetá šéfka prostějovské lukostřelby Magda Majarová to s lukem vždy uměla
v našem oddíle máme lukostřelce, kteří začínali až někdy v pětapadesáti. Nejstarší lukostřelec českého svazu, který
chodil na závody, střílel ještě v nějakých pětadevadesáti letech a dlužno
podotknout, že nebyl výsledkově
poslední. (úsměv) Běžně se ale začíná
tak od deseti let, dnes je trend směrem
k mladším dětem. Díky mým dcerám,
které se dětem věnují, teď nabíráme
nejmladší kategorii osm až deset let.
Jsem ráda, že si v klubu vychováváme
i novou trenérskou generaci.“
●● Jaké musí mít člověk předpoklady?
„Pokud je cholerik, asi nebude moc
dobře střílet, protože k úspěšné střelbě
je potřeba sebeovládání a koncentrace. Adept se potřebuje naučit ovládat
vlastní tělo a vnímat pokyny trenéra.

PROSTĚJOV Přestože i v tomto sportu dosahují prostějovští sportovci velmi dobrých
výsledků, není lukostřelba až
Tomáš
tak častým přispívatelem aktuálních zpráv. Také zde jdou
KALÁB
ale v Prostějově bezesporu
správnou cestou a stěžejní aktivity oddílu napřimují do práce
s mládeží. Jak konstatuje dlouholetá předsedkyně Lukostřelby
Prostějov Magdalena Majarová, která v této funkci oslaví příští
rok už dvacet let, o budoucnost tohoto odvětví nemají obavy.
A protože všechny sporty se časem vyvíjejí, zajímal se Večerník
v exkluzivním rozhovoru, co nového se za poslední roky událo
na prostějovské střelnici...

v rámci exkluzivního
interview pro
o Večerník
se ptal

kdy jsem měla víc času na trénink,
jsem se dostala do Top deset v České
republice, což znamenalo pozvánku
do reprezentace, s níž jsme jezdili po
závodech v rámci tehdejšího socialistického bloku. Od kolegyň jsem sbírala další cenné zkušenosti.“
●●Po
● Po skončení aktivní kariéry jste
●●
ale lukostřelbě zůstala věrná?
„Po jistých zdravotních problémech
jsem se v devadesátých letech začala
zajímat o trénování a pomáhala manželovi, který v té době už trénoval dětské adepty lukostřelby. Od roku 1996
dělám předsedkyni oddílu a od té
doby se prakticky víc soustřeďujeme
na výchovu mládeže. Když jsme měli
úspěchy v mužské kategorii, nebylo
příliš času na trénování dětí, avšak
poté, co jsem vlastní aktivní činnost
utlumovala, jsem získala prostor právě
pro tyto aktivity.“
● Kolik věkových kategorií máte
●●
v oddílu?
„V činnosti jsou vlastně všechny mládežnické kategorie od mladších žáků
přes starší žáky, kadety po juniory, což
dnes činí jádro činnosti klubu. Problém je, že jsme u nás ustoupili od
systému středisek při školách, což
je ve světě běžné. Tak se stává, že
nám talentovaná mládež odchází,
když začíná studovat třeba na vysoké škole nebo pracovat v zahraničí.
Lukostřelba není o penězích, do
ní naopak musíme prostředky
vkládat, takže z tohoto pohledu se nelze divit, že studium a profese jsou na prvním
místě.“
●●A
●A jak to tedy funguje v za●●
hraničí?
„Lukostřelba se celosvětově hodně omladila, spousta kvalitních
střelců jezdí na Světový pohár. Je to
právě tím systémem výchovy, od
kterého jsme u nás ustoupili. Při
školách, oddílech, univerzitách
existují střediska práce s mládeží,
takže sportovci mohou studovat
a zároveň se věnovat lukostřelbě.
Pro vrcholné výkony je potřeba
trénovat aspoň pětkrát týdně
minimálně tři hodiny, což
samozřejmě vezme hodně
času. Aspoň se už vracíme
k celorepublikové systemizaci tréninků, podobně jako dřív bývaly
trenérské metodiky.“
●● Kdy je nejlépe s tímto sportem
začít?
„Prakticky v každém věku, existují
třeba i kategorie nad padesát let. Také

nepatří k až tak populárním a tudíž
bohatým sportům, byť od města dotaci každoročně dostáváme, za což jsme
samozřejmě vděční. Dík patří také našemu dlouholetému hlavnímu sponzorovi, bez jehož podpory bychom si
nemohli pořídit takové vybavení, abychom mohli kvalitně střílet první ligu.“
●● Co vlastně musí mít začátečník
za vybavení?
„Disponujeme vlastními cvičnými luky, takže na úplný začátek
tréninku nářadí dětem zapůjčíme.
Pokud se ukáže, že dítě je šikovné
a chce se tomuto sportu dále věnovat, je na rodičích, jestli investují
do vlastního vybavení, aby se malý
lukostřelec posunul dál. Obvykle
po nějakých dvou třech měsících
jsme schopni odhadnout, jestli je
tady dítě pouze z povinnosti, nebo

čtyřiašedesát střelců, pro srovnání na
soutěžích světového poháru jich bývá
sto padesát. Navíc jde o finančně nákladnou záležitost, světových pohárů
je šest do roka a není třeba možné
poslat čtyři střelce na závod do Číny.
Většinu nákladů si přitom reprezentanti hradí sami. Mistrovství světa
se pořádá každé dva roky a střídá se
s evropským šampionátem. Ke světové špičce patří východní státy Korea,
Čína, dále USA, Rusko, Ukrajina,
prosazují se i rozvojové země Írán,
Indie, běžně jsou k vidění střelkyně
v šátcích. Velký lukostřelecký boom
zažívá také jižní Amerika.“
●● Spolupracujete s prostějovskými školami?
„Dva roky máme dobré kontakty
s Masarykovou základní školou, která
nám pomohla v zabezpečení zázemí

„Pokud je člověk cholerik,
asi nebude moc dobře střílet,
protože k úspěchu je potřeba
sebeovládání a koncentrace.“

Foto: archív Večerníku

Také je samozřejmě důležité posilovat celé tělo, zejména pak ramenní
i zádové svalstvo a nohy, protože při závodech se celý den stojí a navíc je třeba

„Ano, pořádají se halová mistrovství,
takže je pro nás výhodou, že se ti nejlepší členové mohou v této hale připravovat podle potřeby. Lukostřelba

redakce
se rozšířila

▶

▶

adresa
15071010679

●● Připomeňte čtenářům nejprve
počátky lukostřelby v našem městě...
„Za vznik lukostřeleckého oddílu
může zakládající člen František Sedláček, který pracoval ve Vítkovicích, kde
byl členem tamního oddílu. Lukostřelba jej ovlivnila a věnoval se jí celý život,
proto logicky po návratu do Prostějova zde založil na přelomu padesátých
a šedesátých let nový oddíl. Ten původně sídlil v Čechovicích, poté přešel
do Prostějova pod hlavičku TJ OP. Zároveň naši předchůdci získali prostor
za zimním stadionem, kde sídlíme
do dneška. Museli si jej pochopitelně
upravit, protože tady bylo rumiště. Od
té doby oddíl funguje nepřetržitě.“
●● Jaké byly největší úspěchy v historii oddílu?
„Vyrostla tady spousta významných
osobností tohoto sportu počínaje
zakladatelem Františkem Sedláčkem
přes Antonína Přikryla k Martinu
Hámorovi. To je ta starší generace,
která ovšem našla své následovníky,
z nichž se rekrutují úspěšní lukostřelci
reprezentující Českou republiku na
mezinárodním poli. Na olympiádu do
Mnichova v roce 1972 měl jet Tonda
Přikryl, ale nakonec se nezúčastnil,
a v Barceloně v roce 1992 byl Martin Hámor, ale tomu závod vzhledem k zdravotním problémům zrovna nevyšel.“
●●Jak jste se vy osobně dostala k lukostřelbě?
„K tomuto sportu jsem se dostala vlastně díky dětem. Holky nebyly žádní
drobečci, tak jsme hledali vhodné sportovní odvětví, až nám právě Antonín
Přikryl navrhl, ať přijdeme na střelnici.
Prvně střelba z luku zlákala manžela,
pak jsem to vyzkoušela i já. V té době
se totiž střílela liga smíšených družstev,
kde museli být aspoň dva členové opačného pohlaví. Žen byl nedostatek, takže
jsem vlastně oddílu pomohla, a tak jsme
začali střílet celá rodina.“ (úsměv)
●● Našla jste k tomuto sportu skryté vlohy?
„Možná ano, inklinovala jsem třeba
i k malorážce, takže mě tyto střelecké
disciplíny oslovily. Hlavně to byla ale
výborná relaxace od všedních starostí, na střelnici jsem si vždy výborně
odpočinula a vyčistila hlavu. Střelba
z luku vyžaduje koncentraci, musíte
se naučit soustředění. Další výhodou
bylo, že jsme byli pohromadě celá
rodina, jezdili jsme společně na závody, přesto jsme ale každý měli jakoby
svého koníčka. Každému šla střelba
jinak, každý chtěl individuálně uspět.
Vlastně díky pozdnímu mateřství,

si chodit pro šípy, což dá za závod také
pár kilometrů.“
●● Tento rozhovor vedeme v nové
hale u střelnice, jaká byla historie
jejího vzniku?
„Přes zimu jsme neměli kde trénovat,
být v azylu v různých tělocvičnách
není optimální. Jednak je to samozřejmě finančně náročnější, jednak je
potřeba postavit terčovnice, složit luk,
pak chvilku střílíte, což stačí jen na
údržbu kondice, a už je potřeba zase
balit. Proto jsme díky dotaci z MŠMT
byli schopni postavit vlastní halu.
Vzhledem ke krácení dotace museli
přiložit ruku k dílu i členové, museli
jsme se vzdát plánovaného zázemí. I
tak je to ale ohromný posun dopředu.“
●● Dnes už je lukostřelba asi celoroční sport?

zůstává stejná
Olomoucká 10

jestli ho střelba opravdu baví. Základní vybavení přijde zhruba na
pět tisíc korun. Není ale nutné s růstem dítěte pořizovat komplet nové
vybavení, obvykle zůstává kovový
střed luku a dokupují se jen silnější
ramena, jak se zvyšuje vzdálenost,
například z třiceti na padesát metrů
v žákovské kategorii.“
●● Závodní vybavení je asi podstatně dražší?
„Ano. Prom příklad Michal Hlahůlek,
který v červnu letěl do Ameriky na
mistrovství světa juniorů, má už špičkové vybavení, které přijde i na padesát tisíc korun.“
●● Jakých úspěchů dosáhli členové
klubu v posledním období?
„V posledních letech jsme se drželi
úspěšně v první lize mužů, loni jsme
byli třetí, předtím jsme soutěž několik
let vyhrávali. Bohužel ti nejlepší nám
odešli na studia, takže letošní sezóna
je velká neznámá a nastanou trochu
hubenější časy. První ligu střílí osm
družstev z celé republiky, tvoří je čtyři
lukostřelci, z nichž bodují tři nejlepší.
Střílela se takzvaná sestava FITA, což
byla střelba na vzdálenost devadesát,
sedmdesát, padesát a třicet metrů, na
každé trati bylo šestaatřicet šípů. Maximum možných bylo 1440 bodů,
dobré výsledky byly kolem třinácti
set. Při současném trendu zkracování a zrychlování se světové soutěže
začaly střílet na dvakrát sedmdesát metrů, což dává maximum 720
bodů, nejlepší naši kluci střílí okolo
650 bodů. Družstva nejprve odstřílí
kvalifikaci, poté následuje eliminační
fáze. V ní střílí soupeři sady, družstvo
s větším bodovým ziskem obdrží dva
body, soupeř nulu. Kdo dosáhne čtyř
bodů, postupuje dál. Jednotlivá kola
se pořádají v Praze, Plzni, Voticích
a Ostravě.“
●● Co lukostřelba na mezinárodním poli?
„Světová konkurence je docela tvrdá, na olympiádu se kvalifikuje jen

před realizací naší haly v době, kdy
jsme přišli o možnost trénovat v hale
stolního tenisu TJ OP. Také jsme
tam nabrali hodně adeptů lukostřelby v žákovské kategorii. Teď se u nás
teprve zabydlujeme, ale už jsme tady
uvítali gymnazisty, kteří mají ´Týden
netradičních sportů´, mezi něž zařadili i lukostřelbu. Vzhledem k tomu,
že zrovna prší, bychom jinak museli
tuto akci odvolat.“
●●Najde hala i jiné využití?
„Jakmile začne hala fungovat ve standardním režimu, rozšíříme hodiny
pro veřejnost. Je běžné, že se domluví
parta kamarádů, kteří se rozhodnou
vyzkoušet něco netradičního, nedávno jsme tady třeba měli patnáctičlennou skupinu. Předpokládáme,
že zájem bude hlavně přes zimu, kdy
není taková nabídka sportů. Cena u
nás činí stopadesát korun na hodinu
včetně zapůjčení nářadí a času instruktora.“
●● Hokejky a rakety zaznamenaly
za poslední desetiletí bouřlivý vývoj. Týká se to i luků a šípů?
„V naší době jsme neměli špičkové nářadí, které se většinou vyrábí
v Americe nebo Koreji. Vývoj i v tomto sportu značně postoupil. Dříve
byla ramena luku z laminátu a dřeva,
dnes nastoupil karbon, který je měkčí a dává šípu větší dynamiku. Tudíž
i v případě silného luku je nátah příjemnější. Také v případě šípů se změnil materiál z duralu na karbon, takže
jsou lehčí a ve větru přesnější.“
●● O takové náčiní je asi potřeba
pečovat?
„Kolem lukostřelby je spousta práce.
Je potřeba udržovat luky, opravovat
šípy, vyrobit kvalitní tětivy. Celé zázemí teď zabezpečuje manžel, který
se stará o zázemí našeho sportu. Vše
musí být individuálně seřízené, luk
a šípy musí pasovat na daného střelce.
Faktorů, které ovlivňují kvalitu střelby,
je více, takže nastavení nářadí je tak
trochu alchymie.“

vizitka

MAGDALENA MAJAROVÁ
✓ narodila se v roce 1943 v Prostějově
✓ celý život pracovala jako švadlena
✓ v osmdesátých letech patřila ke špičce české ženské
lukostřelby, dosud drží rekordy v seniorské kategorii a získala hned
několik druhých míst z mistrovství republiky
✓ pracovala pro Český lukostřelecký svaz v mnoha funkcích, například jako reprezentační trenérka
✓ v loňském roce byla zařazena do „Síně slávy“ Českého lukostřeleckého svazu
zajímavost: k lukostřelbě se dostala až ve svých sedmatřiceti letech
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Novým kondičním trenérem Agelek je Jan Neužil,

RYCHLÝ
který současně povede fotbalové žáky 1.SK Prostějov VEČERNÍK
PROSTĚJOV Jak už jsme před časem informovali, dosavadní kondiční trenérka
VK AGEL Michaela Jelínková je v očekávání narození potomka a z toho důvodu vedení prostějovského volejbalu hledalo nového kouče na fyzičku ke svému ženskému družstvu. Nyní je pátrání u konce, neboť s „vékáčkem“ podepsal
smlouvu sedmadvacetiletý progresivní odborník Jan Neužil.
„Dostali jsme na něho výborné reference
z několika různých nezávislých zdrojů. Sice se
dosud pohyboval jen ve fotbale a profesionální
volejbal pro něj bude novinkou, ale v tom by neměl spočívat žádný větší problém. Hlavní jsou
schopnosti, které Honza rozhodně má,“ prozradil Miroslav Čada, kouč Agelek.
Jan Neužil se narodil 5. srpna 1987 a pochází z
Olomouce, kde právě letos dokončil studium
na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Palackého v oboru ekonomika a tělesná
výchova. Zároveň působil několik roků coby
trenér mládeže v 1.HFK Olomouc, uplynulou
sezónu pak strávil v třetiligovém španělském
klubu Arucas, kde vedl žáky „U12“ a dělal kondičního trenéra všem tamním týmům včetně
mužů. Rovněž byl na stáži v Las Palmas u čerstvého nováčka elitní soutěže Španělska.

„Možnost pracovat pro nejlepší český klub
ženského volejbalu beru jako velkou výzvu.
Nabídka VK Prostějov mě moc potěšila, velmi
si jí vážím a věřím, že důvěru nezklamu. Totéž
platí o mém působení ve fotbalovém oddílu
1.SK Prostějov, kde budu mít od nové sezóny
na starosti starší žáky. Nevidím problém zvládnout současně obě pozice, naopak se na tuhle
zajímavou pracovní kombinaci těším,“ svěřil se
Jan Neužil.
Model jeho činnosti u VK AGEL bude totožný jako u předchůdkyně Míši Jelínkové.
„S panem Čadou jsme domluveni na tom, že
prvních šest týdnů přípravy od třetího srpna
do poloviny září budu k dispozici denně, aby
hráčky mohly v tomto kondičně náročnějším
období makat na fyzičce dostatečně intenzivně.
Poté se kondiční tréninky budou zařazovat dle

Havelková do Police!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
potřeby, pravděpodobně jeden den v týdnu.
A po Vánocích okolo Nového roku přijde ještě
jeden týden zaměřený více fyzickým směrem,“
přiblížil Neužil. Pro něj zatím neznámého volejbalového prostředí se rozhodně nebojí. „Teorii
znám ze semestrálního kurzu na univerzitě, navíc samozřejmě prostuduji spoustu odborných
materiálů. Už teď mám v hlavě základní představu a koncepci konkrétních cvičení, ale jejich
přesnou podobu ještě budeme dolaďovat s panem Čadou, dalšími členy realizačního týmu
i samotnými hráčkami. Jde o to, aby do sebe
po kondiční stránce dostaly vše, co potřebují,
tím pádem můžeme definitivní náplň tréninků
upravovat za pochodu přímo na hřišti. Pochopitelně v zájmu věci tak, aby příprava byla kvalitní,“ rozebral Jan Neužil.

Manažer VK Peter Goga hodnotí los Champions League
pozitivně z hlediska super kvality soupeřů i ekonomiky
VÍDEŇ, PROSTĚJOV Dva dny
zkraje července strávil v metropoli Rakouska sportovní manažer
VK AGEL Prostějov Peter Goga.
Ve Vídni absolvoval jak slavnostní večer s losováním Champions
League, tak následný seminář organizačních pracovníků k nadcházejícímu ročníku této soutěže.

Marek Sonnevend
„Co se losu evropské Ligy mistryň týká,
ze sportovního hlediska jsme dostali
jedny z nejsilnějších soupeřů, které
jsme dostat mohli... Na jednu stranu
jsem tomu rád, neboť nás opět čekají
samé vynikající zápasy nejvyšší mezinárodní úrovně a fanoušci se mohou
těšit na tři utkání s maximální diváckou
atraktivitou. Na stranu druhou bude
z tak těžké základní skupiny velmi složité postoupit dál do play off nebo aspoň
do CEV Cupu, ovšem to bylo v podstatě jasné už dopředu. Takže není nač
si stěžovat,“ pustil se Goga do rozboru.

V jeho očích jednoznačně převažovala pozitiva i z jiných než sportovních důvodů. „Třeba v minulé sezóně jsme museli cestovat do hodně
vzdálených destinací Baku a Kazaně,
kam navíc bylo nutné složitě vyřizovat víza. Tentokrát na žádné tak
odlehlé místo nepoletíme, naopak
Polsko, Itálie i Turecko jsou z hlediska dostupnosti mnohem přijatelnější. Tím pádem ušetříme v porovnání
s předchozím ročníkem dost peněz,“
potěšilo alespoň Gogu.
Na slavnostním banketu tradičně
zastupoval prostějovský oddíl. „Celý
večer proběhl pod názvem European Volleyball Gala už několikátým
rokem za sebou v podobném duchu a podle téměř stejného scénáře.
Dlouhý projev měl prezident Evropské volejbalové federace André
Meyer, došlo k obvyklému předání
cen nejlepším hráčkám, trenérům
i klubům Champions League, k tomu
se přidala různá kulturní vystoupení.
Celkově šlo o vysoce společenskou

a důstojnou akci,“ popsal Goga.
Hned druhý den, tedy v pátek 3. července, pak následoval seminář jak pro
organizátory duelů elitního poháru
Evropy z jednotlivých oddílů, tak pro
zástupce národních volejbalových
federací. „Přítomno bylo okolo sto
padesát lidí, začalo se ráno a skončilo
večer, tudíž šlo o dost náročnou záležitost. Podrobně se probíraly všechny
povinnosti, které každý klub musí
při pořádání střetnutí Ligy mistrů či
mistryň dodržovat, a to včetně novinek, jichž není zrovna málo,“ přiblížil
manažer vékáčka. O co konkrétně
půjde? „Například bude v oběhu na
hřišti pět míčů místo dosavadních
tří balónů. Nebo dojde ke zkrácení
výběhových zón okolo kurtu, tím pádem budou i vzdálenosti reklamních
panelů od postranních čar jiné. Či
vzniká povinnost vybavit rozhodčí
takzvanými head sety, což jsou sluchátka s mikrofony pro vzájemnou
komunikaci na dálku. Sudí, trenéři i
statistici navíc budou muset nově po-

Jízdní øád zápasù v Lize mistryò
2015/2016 - skupina C
1. kolo (27. až 29. října): Chemik Police – VK AGEL Prostějov, Eczacibasi Istanbul – Pomi Casalmaggiore.
2. kolo (10. až 12. listopadu): VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul, Pomi Casalmaggiore – Chemik Police.
3. kolo (24. až 26. listopadu): Pomi Casalmaggiore – VK AGEL Prostějov, Eczacibasi Istanbul – Chemik Police.
4. kolo (8. až 10. prosince): VK AGEL Prostějov – Pomi Casalmaggiore,
Chemik Police – Eczacibasi Istanbul.
5. kolo (19. až 21. ledna): Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov,
Chemik Police – Pomi Casalmaggiore.
6. kolo (27. ledna): VK AGEL Prostějov – Chemik Police, Pomi Casalmaggiore – Eczacibasi Istanbul.
užívat tablety s čerstvě vytvořeným
uživatelským programem, v play off
přibude povinnost nainstalovat na
hřiště takzvaný challenge systém, to
znamená něco jako Jestřábí oko známé z tenisu. Celkově jde o řadu ještě
i dalších menších věcí, s jejichž zavedením bude spousta organizačních
starostí a samozřejmě také finančních
výdajů,“ upozornil Peter Goga.

V neposlední řadě už je nyní
známo rovněž konkrétní pořadí
jednotlivých utkání v základních
skupinách (viz tabulka). Agelky
do nového ročníku Champions
League vstoupí koncem října
na palubovce Chemiku Police
a doma se poprvé představí před
polovinou listopadu proti obhájci
trofeje Eczacibasi Istanbul!

Rozlosován Český pohár žen: Beachvolejbalistky v plné polní
NA KOHO NARAZÍ AGELKY?
PROSTĚJOV Po UNIQA extralize
ČR a evropské Champions League dostala svůj konkrétní jízdní
řád i třetí soutěž, kterou budou
v nejbližší sezóně 2015/2016 hrát
volejbalistky VK AGEL Prostějov.

Jde o Český pohár žen, kterého se
zúčastní celkem jedenáct družstev.
Agelky tradičně vynechají úvodní kolo,
neboť jsou coby obhájkyně trofeje opět
nasazeny přímo do čtvrtfinále. V něm
mají tentokrát - narozdíl od minulých let

Los Èeského poháru ve volejbalu žen 2015/2016
1. kolo (20. až 22. října):
VK SG Brno - TJ Sokol Šternberk,
TJ Nový Jičín – Volejbal Přerov,
Happy Sport Opava – TJ Ostrava.
Čtvrtfinále (3. až 5. listopadu
+ 1. až 3. prosince):
VK SG Brno/TJ Sokol Šternberk
– VK AGEL Prostějov, SK UP Olo-

mouc – TJ Sokol Frýdek-Místek, TJ
Nový Jičín/Volejbal Přerov – Královo
Pole Brno, Happy Sport Opava/TJ
Ostrava – PVK Olymp Praha.
Semifinále (12. až 14. ledna
+ 2. až 4. února)
Finále (28. února).

- příznivější los, protože narazí na lepšího z dvojice SG Brno - Sokol Šternberk.
V případě očekávaného postupu by
v semifinále následovaly souboje buď
s Frýdkem-Místkem, nebo s Olomoucí. A pokud vékáčko dle předpokladů projde až do finále, narazí v něm
s velkou pravděpodobností na někoho z tria Olymp Praha, KP Brno či
TJ Ostrava.
Termíny jednotlivých střetnutí se
v případě týmu Prostějova budou lišit
od úředně stanovených dat, neboť se
většinou kryjí s duely Ligy mistryň.
A dějiště finálového mače teprve bude
určeno na základě výběrového řízení.
(son)

redakce se rozšířila
▶

▶

adresa
zůstává
stejná

PROSTĚJOV Další hrst turnajů
v plážovém volejbalu byla na území ČR odehrána na přelomu června a července. Tři z těchto klání přitom absolvovaly hráčky VK AGEL
Prostějov, které pokaždé a shodně
zůstaly kousek pod stupni vítězů.
Nejprve se věkem ještě kadetská dvojice Tereza Baláková-Tereza Slavíková
zúčastnila 27. června turnaje Českého poháru juniorek v Brně. Vedla si
zdatně, aby po vyrovnaných bojích
obsadila dělenou pátou příčku.

O týden později následovalo Mistrovství republiky do 18 let v Hluboké
nad Vltavou, kde stejný pár vyslankyň
našeho klubu dopadl z výsledkového
hlediska úplně stejně, to znamená dělenou pátou pozicí.
Do třetice si pak totožné umístění
odvezla Agelka Kristýna Adamčíková
z akce Letního poháru žen, jenž hostily
4. července pražské Střešovice. Dělený
pátý post vybojovala se svou letošní parťačkou Annou Komárkovou.
(son)

Èeský pohár juniorek v Brnì (27. èervna)
Výsledky dua Baláková-Slavíková: Jandová, Kroupová 2:0 (18, 9), Majdáková, Trojanová 1:2 (-16, 18, -19), Rozsypalová, Francová 2:0 (10, 11), Benešová, Šauerová 2:0 (14, 8), Písková, Maixnerová 0:2 (-17, -16).
Konečné pořadí: 1. Kotlasová, Štochlová, 2. Resová, Svobodová, 3. Šotkovská,
Černíková, 4. Písková, Maixnerová, 5. Baláková, Slavíková a Majdáková, Trojanová, 7. Jandová, Kroupová a Benešová, Šauerová atd.
Mistrovství republiky kadetek v Hluboké (4. července)
Výsledky dvojice Baláková - Slavíková: Šikralová, Kroupová 0:2 (-17, -16),
Tonová, Mrázková 2:1 (15, -15, 7), Benešová, Šauerová 2:1 (-14, 14, 13), Šídlová, Horáková 2:1 (-16, 19, 5), Honzovičová, Pluhařová 0:2 (-19, -12).
Konečné pořadí: 1. Kotlasová, Štochlová, 2. Resová, Svobodová, 3. Písková,
Maixnerová, 4. Honzovičová, Pluhařová, 5. Baláková, Slavíková a Makoňová,
Perušičová, 7. Šídlová, Horáková a Honzovičová, Francová atd.
Letní pohár žen ve Střešovicích (4. července)
Výsledky páru Adamčíková - Komárková: Poszmiková, Grygarová 2:1
(-15, 15, 12), Kurtinová, Šulcová 1:2 (17, -12, -19), Knoblochová, Dostálová 2:0 (17, 12), Machová, Zelinková 2:0 (16, 18), Cebáková, Bendíková 0:2
(-14, -19).
Konečné pořadí: 1. Dostálová, Valková, 2. Cebáková, Bendíková, 3. Kurtinová, Šulcová, 4. Trpišovská, Kotvová, 5. Adamčíková, Komárková a Jakubšová,
Žolnerčíková, 7. Pecháčková, Valková a Machová, Zelinková atd.

Prostějov (son) - Mají na kontě dva
národní tituly z uplynulých dvou
let a navrch čtvrté místo v evropské
Champions League při své premiérové účasti mezi klubovou elitou
starého kontinentu. Teď chtějí na
tyto historické úspěchy navázat
a v Lize mistryň třeba zaútočit
ještě výš. Proto nejlepší ženský tým
současného Polska Chemik Police
- zároveň podruhé za sebou soupeř
prostějovských volejbalistek v nejkvalitnějším poháru Evropy - znovu posiluje.
Do už tak silného hráčského kádru přivedl během léta tři polské
reprezentantky Joannu Wolosz,
Izabelu Belcik a Paulinu Maj-Edwardt. Ještě větším esem v sestavě
pak bude nová univerzálka Madelaynne Montano z Kolumbie,
která v minulém ročníku pomohla
Fenerbahce Istanbul k zisku zlata
v turecké lize. A to pořád není
všechno, neboť na příchodu do
Chemiku jje také jjedna plejerka
p j
nám Čechům důvěrně známá. Ano,
jde o reprezentační kapitánku ČR
a mezi fanoušky patrně nejslavnější
volejbalistku naší země v posledních letech Helenu Havelkovou.
Brzy sedmadvacetiletá smečařka
strávila sezónu 2014/2015 v italském celku Busto Arsizio, předtím
působila v Eczacibasi Istanbul či
Dynamu Krasnodar. Nyní míří do
Police a po dvou letech by se tedy
měla zase postavit do cesty VK
AGEL Prostějov, což bude opět
velmi atraktivní střet.

Goga v Èeské Tøebové
Prostějov (son) - Ne, nebojte se.
Slova z titulku tohoto krátkého
článku neznamenají, že by VK
AGEL přišel o svého sportovního
manažera a jednoho ze zakladatelů
moderní éry prostějovského volejbalu Petera Gogu. To si pouze
člen vedení ´vékáčka´ na chvíli
z Hané odskočil do východních
ý
Čech, aby si tam vyzkoušel trochu jinou pracovní náplň. „Letos
je to už sedmým rokem za sečervencovýý týden
bou, co jeden
j
ý
trávím v České Třebové jako
trenér na soustředění mládeže.
Jsou tady volejbalové talenty
z celé republiky, kterým s několika
koučujícími kolegy vytváříme tréninkovou náplň v podstatě od rána
do večera. Což je samozřejmě dost
náročné, ale baví mě to a rád se do
Třebové pokaždé vracím,“ svěřil se
Peter Goga.

SK UP netradiènì
Prostějov (son) - Ještě během
června absolvovaly olomoucké
i šternberské volejbalistky a členové realizačního týmu SK UP
i TJ Sokol dvě sportovní akce,
které nemají s hrou pod vysokou
sítí pranic společného. V rámci
přípravy na novou sezónu ale šlo
o zajímavé kondiční zpestření.
Nejprve se posádka tvořená
hráčkami UP Olomouc i Sokola
Šternberk zúčastnila závodu
dračích lodí v Třeboni, přičemž loď
s názvem Hanácké rechločlon vedli
trenéři obou extraligových celků
Jiří Teplý s Martinem Hrochem.
Právě Hroch a asistent kouče SK
Pavel Háp se následně zúčastnili
Olomouckého půlmaratonu, kde
společně odběhli štafetu dvojic,
navíc v hodně kvalitním čase.
Výkon 1:39:08 stačil na 27. místo
z 257 párů klasifikovaných v cíli
závodu.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Kouřil řádí na mistrovství Evropy dvacítek

LIGNANO
SABBIADORO,
PROSTĚJOV Výrazným způsobem pomohl českému národnímu týmu do 20 let prostějovský rozehrávač Radovan Kouřil
k postupu do čtvrtfinálové skupiny mistrovské Evropy. Ve čtyřech
zápasech nasbíral v průměru
osm asistencí a z tohoto pohledu
je nejlepším hráčem dosavadního šampionátu, který se hraje
v italských městech Lignano Sabbiadoro a Latisana.
„Můžeme se těšit na velmi dobré soupeře v další skupině a hráči
budou moci získávat cenné zkušenosti,“ hodnotil základní skupinu asistent trenéra Petra Czudka
Ladislav Sokolovský, podle něhož
k úspěchům vedl rychlý přechod do
útoku, o který se staral především
Kouřil.
Češi na začátku mistrovství prohráli
se Španělskem 54:71, pak ale porazili Ukrajinu 90:68, Polsko 102:67
a Rusko 72:53. „Klíčové bylo utkání
s Ukrajinou. Porážka by nás nasměrovala do skupiny o udržení. Zápas
jsme zvládli a odrazili se k dalším

úspěchům,“ uvedl Sokolovský.
Rozehrávač Kouřil do mistrovství
vstoupil nevýrazně, když proti Španělsku zaznamenal šest bodů a tři
asistence. K porážce Ukrajiny už
přispěl sedmi body a devíti přihrávkami a v zápase s Polskem zaznamenal dokonce dvanáct asistencí
a přidal šest bodů. Se základní skupinou se rozloučil dalším povedeným výkonem. Ke čtrnácti bodům
přidal osm asistencí. V průměru
zatím odehrál dvacet devět minut
v každém zápase. „Výsledky kluků
sleduji a zatím hrají opravdu dobře.
Pro Radovana to bude výborná
zkušenost. Věřím, že se to projeví
i v příštím ligovém ročníku,“ přeje
si Petr Dokoupil, křídlo Prostějova.
Cennou reprezentační zkušenost
zažil také Marek Sehnal. Nejprve
se nedostal do nominace dvacítek a vzápětí dostal možnost absolvovat sraz béčka seniorského
nároďáku. „Každá taková příležitost se hodí a hráče posouvá dál.
Markovi to pochopitelně přejeme,“
řekl trenér Prostějova Zbyněk Choleva.
(lv)

ORLI ZAHÁJÍ PŘÍPRAVU

NA ZAČÁTKU SRPNA
PROSTĚJOV Jízdní řád přípravy
na nový ročník Kooperativa NBL
dává v těchto dnech dohromady
vedení Ariete Prostějov. První trénink tým absolvuje 5. srpna, bronzový medailista z poslední sezony
se bude připravovat výhradně
v domácím prostředí.
„Žádné soustředění neplánujeme,
využijeme podmínek, které máme
ve vlastní hale a v okolí. Pochopitelně budeme pracovat na kondici,
postupně přijde herní část přípravy
a v té pochopitelně nebudou chybět
ani zápasy,“ prozradil Zbyněk Choleva, trenér Ariete Prostějov.
Jednotlivé termíny duelů se postupně domlouvají, podle generálního
manažera Orlů Petra Fridricha bude
zřejmě opět naplněna kapacita deseti střetnutí. „To je obvyklý počet
a počítáme s tím, že tolik zápasů
odehrajeme a budeme dostatečným
způsobem připraveni na začátek sezony,“ konstatoval.

Rozehrávač prostějovského Ariete Radovan Kouřil a Marek Sehnal (ve výřezu)
právě reprezentují Českou republiku.
Foto: Josef Popelka

Jistý je zatím start Ariete na kvalitně obsazeném turnaji ve Zlíně, kde
kromě domácích budou bojovat
o vítězství hráči Brna a rakouského Kapfenbergu. Domluvený je
rovněž tradiční dvojzápas s Opavou, týmy pouze hledají oboustranně výhodné termíny. „Mozaika zápasů se pomalu skládá. Nic nás
netlačí, do začátku přípravy je dost
času. Zbývající soupeře seženeme
a pravděpodobně půjde o ligové
týmy z okolí,“ poznamenal kouč
Choleva s tím, že vedení klubu momentálně především pracuje na
stabilizaci rozpočtu Orlů pro příští
soutěžní ročník.
Současně se rozhlíží po basketbalovém
trhu, kde shání především podkošového basketbalistu. „Tam se musíme
posílit, protože nám zůstali dva pivoti
a to je málo. O dalším doplnění se ještě budeme bavit. Nebylo by nakonec
špatné získat ještě jedno křídlo,“ řekl
trenér Ariete Prostějov.
(lv)

„Návrat domů? Vždyť tady skoro nikoho neznám,“ směje se Petr Dokoupil
PROSTĚJOV Po čtyřech letech v Opavě se do Prostějova vrátil
Petr Dokoupil. Bojovné křídlo s kvalitní střelbou mělo ve Slezsku
platný kontrakt. Vedení klubu ale vyhovělo přání hráče vrátit se
domů a přestupu nic nestálo v cestě.„Doki“ je opět Orlem.„Jsem
rád, že to takto dopadlo. Před pár týdny jsem se oženil, chtěl jsem
zpátky. Sešlo se to optimálně,“ těší Dokoupila návrat do dresu úřadujícího vítěze Českého poháru.

Ladislav VALNÝ
●● Svatba byla hlavním důvodem
vašeho návratu?
„Byl to jeden z hlavních důvodů,
v Opavě mi nic nescházelo. Hráli
jsme dobře, výsledky byly výborné,
stejně jako parta v kabině. Chtěl
jsem ale domů a to se mi splnilo.“

●●Vnímáte přestup jako nový impulz?
„Ten je spojený s každou změnou
dresu. V Opavě už jsem byl čtyři roky,
kádr se příliš neměnil, stejný byl trenér. Teď to bude změna, budu si muset vybudovat novou pozici.“
●● Není to přece jen jednodušší, že
se vracíte do svého bývalého klubu?

●● Přicházíte ve chvíli, kdy odešla
dvě křídla základní rotace. Počítáte s tím, že budete mít garantované
minuty na hřišti?
„Tak jednoduché to není. Na křídlech
se sice po odchodu Mrviše a Talleyho
uvolnily pozice, ale to neznamená, že
dostanu místo automaticky. Minuty
v zápase si každý musí zasloužit v tréninku a s tím počítám.“
●● Sestavu opustila řada hráčů.
Nemrzí vás, že se s některými nepotkáte?
„(smích). To jo. Vlastně tady ale už ni- „To ano. Hlavně je mi to líto u pivotů.
koho neznám. I trenér je jiný. Z doby, Těšil jsem se, že si zahraju s Radkem
kdy jsem odcházel, zůstal jedině gene- Nečasem a Kamilem Švrdlíkem... Nedá
rální manažer Petr Fridrich.“
se nic dělat, potkáme se jako soupeři.“

“

Ono se to opakuje každý rok. Ze soupisky
odejde několik opor, všichni říkají, že tým
bude hrozný a nakonec zase získá medaili...

●●Prostějov sice opět získal ligovou
medaili, po sezoně ale odešli čtyři
basketbalisté se základní sestavy.
Nebude to příliš velké oslabení?
„Ono se to opakuje každý rok. Ze
soupisky odejde několik opor, všichni říkají, že tým bude hrozný a nakonec zase získá medaili. (úsměv) Ano,
odešli výborní hráči, ale kádr má
určitě svoji kvalitu. V sestavě je sedm
opravdu dobrých basketbalistů a tak

to hraje většina týmů. Nikdo nemá
dvě vyrovnané pětky jako Nymburk.“
●● Zkusíte odhadnout ambice
Orlů v příštím ročníku Kooperativa NBL?
„V Prostějově nikdy ambice nechyběly. Na tom se nic nezmění. Budeme se
prát o postup do semifinále a pak se
uvidí. Třeba to na konci sezony zase
zacinká.“

KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI Maximem tenistů ve Wimbledonu bylo osmifinále

už zahájili přípravu na sezónu
PROSTĚJOV Na pátou příčku
v jihomoravské skupině 2. ligy mužů
2014/2015 dovedl házenkáře TJ Sokol Kostelec na Hané-HK zkušený
trenér Jiří Grepl, který tým převzal
v zimě. V úspěšně načaté misi teď
pokračuje a se svým srdečním družstvem z městečka, kde žije, by v nové
sezóně rád útočil na vrchní pozice třetí nejvyšší soutěže ČR.
Kostelecký výběr přitom již odstartoval společnou přípravu. „Začali jsme
v pátek desátého července. Úvodní část
tréninkové náplně věnujeme tradičně
nabírání vytrvalosti v duchu mého oblíbeného výroku, že nejhezčí pohled na
Kostelec je z vrcholu Kosíře. Tudíž na
něj budou kluci vybíhat, což jim vytvoří
dobrý základ fyzické kondice,“ řekl Večerníku Grepl, jenž Sokol před lety dirigoval i v české extralize či mezinárodní

interlize. „Po nabírání vytrvalosti a hrubé
síly přijde na řadu rychlost a obratnost,
během srpna se pak z venku přesuneme
do haly a navážeme pilováním herních
prvků. V plánu máme pět přátelských zápasů: dva s dorostenci Karviné, dva proti
Přerovu a jeden s Olomoucí. Zatím jsou
tahle utkání rozjednaná, tak uvidíme, zda
bude takový program nakonec platit. Co
se přípravných turnajů týče, na devětadvacátého srpna chystáme mezinárodní
klání v domácím prostředí například
za účasti jednoho německého celku, za
který hraje naše bývalá opora Michal
Galia. Přesné obsazení turnaje se vyjasní
během nejbližšího týdne,“ řekl Grepl.
Nemálo energie věnuje také snaze
o posílení hráčského kádru. „Z kluků mi
zatím nikdo neřekl, že by chtěl ukončit
kariéru, byť jsem něco v tomto smyslu zaslechl o Milanu Varhalíkovi. Čas ukáže,“

odtušil kouč HK. „Každopádně mám
rozjednaný příchod jednoho mladého
brankáře a rovněž jednoho dorostence
z Prostějova, který s přestupem k nám
souhlasí, ovšem ještě se musí dohodnout
kluby. Kromě toho počítám s pokračováním hostování Pavla Přikryla ze Zubří
a nebránil bych se ještě jedné případné
posile,“ prozradil Grepl záměr vyztužit
kosteleckou soupisku.
I z toho jasně vyplývají ambice oddílu pro nadcházející druholigový ročník. „Pokud budeme mít mužstvo
v zamýšleném složení, chlapci budou
chodit trénovat, nepotká nás žádná početná marodka a vše poběží jak má, věřím i v lepší výsledek než bylo letošní páté
místo. Ale jak říkám, to by muselo všechno dobře vycházet. A já bych nerad něco
zakřiknul,“ uzavřel Jiří Grepl s úsměvem.
(son)

LONDÝN, PROSTĚJOV Odvrácenou tvář ukázal prostějovským
tenistům letošní Wimbledon.
Senzací bylo především vypadnutí
loňské vítězky Petry Kvitové už ve
3. kole, nedařilo se však ani dalším
zástupcům TK Agrofert. Lucii
Šafářové a Tomáši Berdychovi se
nepodařilo potvrdit své nasazení
turnajových šestek, už po úvodním
utkání se rozloučila loňská osmifinalistka Tereza Smitková.
„Na všech turnajích dochází k překvapivým výsledkům. Tentokrát byly některé na úkor našich hráčů. Na druhou
stranu výsledky nejsou úplně špatné.
Dostat se do druhého týdne grandslamu, což se povedlo Lucce a Tomášovi,
je slušný výkon, i když chápu, že měli
vyšší ambice. Příští rok třeba bude lepší,“ komentovala průběh třetího grandslamu sezony šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
Z pohledu žebříčků se žádná velká
tragédie nestala. Kvitová spadla o dvě
příčky na čtvrtou pozici. Podruhé za

sebou skončil na grandslamu v osmifinále
Berdych, který stále touží alespoň o jednom vítězství na podnicích velké čtyřky.
Česká jednička po porážce se Simonem
uznala,žepodalašpatnývýkonanedokázala navázat na hru z předcházejících měsíců.
Na senzační tažení z Paříže nenavázala Ša-

fářová, účast v osmifinále ale nebrala jako
žádnou velkou ztrátu. „Cítila jsem se trochu
unavená, a i když moje hra nebyla špatná,
na víc to nestačilo,“ uvedla Šafářová, které
se tentokrát až tolik nedařilo ani ve čtyřhře,
kde s Mattekovou-Sandsovou skončila ve
čtvrtfinále.
(lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Pěkně náročný začátek léta má za sebou Lucie Šafářová. Po finálové účasti v Paříži poprvé v kariéře
postoupila do světové desítky a po minimálním odpočinku se
vydala do Wimbledonu obhajovat loňské semifinále. To se nepodařilo, přesto s přehledem uhájila své postavení v Top Ten.
„Chtěla jsem jít dál, ale prostě to nevyšlo. Na druhou stranu
jsem se i po Paříži dokázala koncentrovat na zápasy a osmifinále není zase tak špatný výsledek,“ konstatovala v rozhovoru
osmadvacetiletá tenistka TK Agrofert Prostějov.

Ladislav VALNÝ
●● Cítila jste únavu po náročném
programu posledních týdnů?
„Hlavně v posledním zápase s Coco
Vandewegheovou jsem na tom nebyla fyzicky příliš dobře. Byla jsem
pomalejší na nohách a to se v roz-

hodujícím výměnách projevilo. Ale
nemůžu říct, že bych hrála úplně špatně. Jen to nestačilo na další postup.“
●● Nepostrádala jste v sobě zarputilost a bojovnost, která vám přinesla
postup do finále na Roland Garros?
„To bych neřekla. Vyhrávat chci pořád
stejně. Jen u míčů jsem byla později

a to je na trávě velký problém.“
●● Vnímala jste, že patříte mezi favoritky turnaje?
„Vlastně ne. Pomohla mi Paříž. Uvědomila jsem si, že na takových turnajích
můžu zůstat ve hře až do posledního
dne. V Londýně cesta sice skončila už
v osmifinále, ale to nic nemění na tom,
že sezona je výborně rozjetá.“
●● Takže z porážky si těžkou hlavu
neděláte?
„Každá mrzí, ale člověk se v tom nemůže příliš dlouho utápět. Beru to
tak, že se nemůže pořád dařit, je třeba
i prohru akceptovat a jít dál.“ (úsměv)
●● V Londýně skončila také
vítězná šňůra na grandslamech
v deblu společně s Bethanií

Mattekovou-Sandsovou...
„Je to škoda, ale jednou ta série skončit musela. Ani z toho nebudeme dělat velkou vědu.“
●● Od trenéra jste dostala dovolenou. Jak s ní naložíte?
„Cítím, že si potřebuji na chvilku
odpočinout. Prostě být bez tenisu a
relaxovat. Možná budu ležet někde
na pláži. Dobít baterky a pak začít s
přípravou na další část sezony. Půjde
v ní opravdu o hodně.“
●● O postup na Turnaj mistryň?
„To je výhledový cíl. Před tím ale přijdou na řadu velké turnaje v zámoří a
bude se hrát o spoustu bodů. Ale přiznávám, že Turnaj mistryň je obrovská
motivace.“

150122010016

ŠAFÁŘOVÁ PO WIMBLEDONU: „TURNAJ MISTRYŇ JE OBROVSKÁ MOTIVACE“
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GABRIELA MATOUŠKOVÁ TURNAJ
dala na univerziádě dva góly! VYHRÁLY
TRŠICE

Výsledky a statistiky fotbalovéhoturnaje žen
na 28. Svìtové letní univerziádì 2015

ZÁKLADNÍ SKUPINA „A“
Jižní Korea – Česko 3:1 (0:1). Branky: 69. Kim, 88. Lee, 89. Jang – 41. Ivanicová. Gabriela Matoušková odehrála 24 minut.
Irsko – Tchajwan 1:1 (1:1).
Česko – Irsko 5:1 (3:0). Branky: 13. Chlastáková, 17. a 89. Matoušková, 44.
Necidová, 51. Malinová – 53. O´Riordanová. Gabriela Matoušková odehrála
celý zápas, dala 2 góly ze 4 střel, dopustila se 1 faulu.
Jižní Korea – Tchajwan 1:0 (1:0).
Česko – Tchajwan 1:1 (0:1). Branky: 74. Benyrová – 23. Tsou. Gabriela Matoušková odehrála 45 minut.
Jižní Korea – Irsko 3:0 (0:0).

Tabulka

GWANGJU, PROSTĚJOV Fotbalová odchovankyně TJ Kostelec na
Hané a současná hráčka Sparty Praha
i reprezentantka České republiky
Gabriela Matoušková se dokázala
prosadit na Hrách 28. Světové letní
univerziády 2015 v Jižní Koreji.
Češky do ženského univerziádního
turnaje vstoupily velice těžkým duelem
základní skupiny A proti domácímu
výběru. Matoušková přišla na hřiště
jako střídající v 66. minutě za příznivého
stavu 1:0, ale nedokázala zabránit otočení výsledku Korejkami na konečných
1:3. Klíčový byl po nepříjemné porážce

druhý zápas v grupě s Irskem, jež naše
reprezentantky musely nutně zdolat. To
se povedlo a lví měrou k tomu přispěla právě Gábina. Tentokrát nastoupila
v základní sestavě, odehrála celé střetnutí
a na vysokém triumfu 5:1 se podílela dvěma vstřelenými góly! V posledním mači
skupiny potřeboval národní celek ČR
minimálně remizovat s Tchajwanem, aby
postoupil do čtvrtfinále. Což se nerozhodným výsledkem 1:1 přesně povedlo,
byť dvaadvacetiletá Kostelečanka nezopakovala předchozí skvělé představení
a byla střídána po úvodním poločase bez
brankového zápisu.

Čtvrtfinálovou bitvu svedly české vysokoškolačky s Kanadou, které po velkém boji
podlehly těsně 1:2. Matoušková znovu
nastoupila v základní sestavě a opět ji vystřídala jedna z parťaček, aniž by skórovala. Dva střelecké pokusy se neujaly. Poté
přišlo utkání o 5. až 8. místo proti Brazílii.
Jihoameričanky v něm byly jasně lepší,
z trvalé převahy vytěžily jednu trefu a zaslouženě zvítězily. Matoušková sice začala
na lavičce, ovšem už po dvaceti minutách
naskočila do zápasu a byla vcelku aktivní.
S letošní univerziádou se kolektiv ČR
rozloučil duelem o sedmý post, v němž
podruhé během turnaje potkal domácí

PATRIK ŠEBEK A MICHAL ŠIMO HRÁLI TAKÉ NA MS V IN-LINE

HOKEJI ORGANIZACE IIHF, ALE TENTOKRÁT BEZ ÚSPĚCHU
PROSTĚJOV Stejně jako na nedávném šampionátu FIRS hráli i na
čerstvě skončeném Mistrovství světa organizace IIHF v in-line hokeji
2015 bývalí členové oddílu ledního
hokeje LHK Jestřábi Prostějov. Ve
finském Tampere tentokrát startovali
„jen“ dva – Patrik Šebek s Michalem
Šimem. A na rozdíl od argentinského

klání, kde reprezentace ČR získala
zlato, se českému národnímu výběru
na severu Evropy nezadařilo. Skončil
šestý.
Oba někdejší Jestřábi se přitom z osobního hlediska rozhodně neměli zač stydět,
neboť znovu patřili k největším oporám
výběru naší země. Ačkoliv nastupují v
obraně, zaznamenali spoustu kanad-

Výsledky MS IIHF v in-line hokeji mužù 2015
Základní skupina: Česko – Švédsko 5:4 (0:3, 1:0, 2:1, 2:0). Šebek 1 gól
+ 1 asistence, Šimo 1 asistence; Finsko – Česko 7:3 (0:0, 5:1, 1:1, 1:1).
Šebek 2 asistence, Šimo 2 góly; Česko – Slovinsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:0, 0:1).
Šebek 0, Šimo 1 asistence.
Čtvrtfinále: Česko – Slovensko 3:4 (1:1, 1:1, 0:2, 1:0). Šebek 1 gól + 1
asistence, Šimo 1 gól.
O 5. až 8. Místo: Česko – Německo 4:1 (0:0, 1:0, 0:1, 3:0). Šebek 1 gól,
Šimo 2 asistence.
Konečné pořadí MS IIHF v in-line hokeji mužů 2015
1. Kanada, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. Slovensko, 5. USA, 6. Česko, 7. Německo, 8. Slovinsko.
(son)

ských bodů: Šebek 7 za 3 góly a 4 asistence, Šimo dosáhl navlas stejné individuální
bilance! Čímž se zařadili v týmové tabulce k nejproduktivnějším plejerům.
Ani Češi celkově na tom dlouho nebyli
vůbec špatně a opticky směřovali k zisku
nějaké medaile. V úvodním střetnutí základní skupiny otočili těžký boj se silným
Švédskem z 0:3 na 5:4, pak sice vysoko
podlehli nadupaným domácím Finům
3:7, ovšem na závěr grupy A přemohli
vzdorující Slovinsko 3:2.
Do čtvrtfinále tak postoupili ze druhého místa, což jim pro první kolo play off
přisoudilo za soupeře schůdné Slováky.
Jenže rivalové z bývalé státní federace se
na ČR pořádně vytáhli a těsná prohra 3:4
poslala Šebka a spol. do bitev o záchranu
elitní divize. K tomu jim následně stačil
jediný mač, protože v utkání o 5. až 8.
příčku zametli s Německem 4:1 a obsadili konečnou šestou pozici.

1. J. Korea
3
0
0
7:1
9
2. Česko
1
1
1
7:5
4
3. Tchajwan 0
2
1
2:3
2
4. Irsko
0
1
2
2:9
1
ČTVRTFINÁLE
Česko – Kanada 1:2 (0:0). Branky: 93. Svitková – 51. Royová, 55. Gosselinová. Gabriela Matoušková odehrála 66 minut, měla 1 střelu, byly na ni 2 fauly.
O 5. AŽ 8. MÍSTO
Česko – Brazílie 0:1 (0:1). Branka: 34. Guedesová. Gabriela Matoušková
odehrála 70 minut, měla 1 střelu, dopustila se 3 faulů a byl na ni 1 faul.
O 7. MÍSTO
Jižní Korea – Česko 4:3 (3:3). Branky: 5. Hong, 11. a 26. Jang, 75. Kim – 13.
Ivanicová, 24. Svitková, 38. Bartoňová. Gabriela Matoušková odehrála 72 minut a byl na ni 1 faul.
Koreu. Byla z toho pořádná přestřelka,
kdy děvčata ze srdce Evropy dvakrát
srovnala nepříznivý stav z 0:2 na 2:2
a poté i na 3:3, leč nakonec stejně podlehla divoce 3:4. Matoušková znovu

šla jako střídající velmi brzy na plac,
tentokrát již v 19. minutě. Zapsat do
statistik se jí však při derniéře nepovedlo a české vysokoškolačky obsadily
konečnou osmou příčku.
(son)

PIVÍN, PROSTĚJOV Předposlední červnovou sobotu se v Pivíně za
účasti celkem pěti družstev uskutečnil turnaj mladších žáků. Hrálo
se systémem každý s každým a následným soubojem o první a třetí
místo, konečným vítězem se po
závěrečné výhře 4:0 stali hráči Tršic.
Druhé skončily dívky Olomouce,
bronz si po hladké výhře 3:0 nad Držovicemi vybojovaly domácí děti.
A poslední skončily Výšovice. Celý
turnaj provázela výborná organizace se
skvělou diváckou atmosférou a mexickými vlnami, týmy měly své maskoty, nechyběly ani dodatkové soutěže pro hráče
i pro rodiče. K občerstvení bylo na výběr
z pochoutek kuchyně a udírny, součástí
klání byla i hodnotná tombola.
Dívčí tým obdarovali pořadatelé
květinami a jejich poděkování mířilo
k obecnímu úřadu Pivín a starostovi
Janu Vránovi i všem sponzorům, kteří
se na akci podíleli.
Finále: Tršice – 1.FC Olomouc 4:0.
O. 3. místo: Pivín – Držovice 3:0.
Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Tršice,
2. 1.FC Olomouc (dívky), 3. TJ Sokol v Pivíně, 4. TJ Sokol Držovice,
5. TJ Sokol Výšovice.
(jim)

Návrat NEKUDY a sparngpartner

SIGMY V GENERÁLCE

>>Dokončení ze strany 23
Hned v nastávajícím týdnu čekají
„eskáčko“ dva přípravné zápasy, oba na
venkovní půdě. Ve středu se představí
na Slovácku, kde sehraje úvodní duel
proti místní rezervě, v sobotu pak otestuje připravenost olomoucké Sigmy,
která se po roční pauze vrací do nejvyšší domácí soutěže. „V přípravných
zápasech se jí zatím příliš nedaří, od
slovenského mistra z Trenčína dostala
´šestku´. Pro Sigmu to ale bude generálka na ostrý start Synot ligy, která
začíná už příští víkend, takže pořádná
zkouška,“ uvedl lodivod eskáčka.
Trenér Jura tedy opakuje osvědčený
model z předchozích příprav, kdy na
úvod čekají jeho svěřence obtížní soupeři a z obou zápasů přinese Večerník
exkluzivní reportáže.

PØÍPRAVA ESKÁÈKA V KOSTCE

středa 15. července, 17.00 hodin
1.FC Slovácko „B“ - 1. SK Prostějov
sobota 18. července, 17.00 hodin
Sigma Olomouc - 1. SK Prostějov (Andrův stadion - hl. hřiště)
úterý 21. července, 17.30 hodin
1. SK Prostějov - MFK Frýdek-Místek (Olšany)
sobota 1. srpna, 17.00 hodin
1. SK Prostějov - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

ZMÌNY V KÁDRU 1.SK
Odchody
Jan ŠTEIGL
Tomáš ZATLOUKAL
Příchody
Marek HLOCH
Lubomír MACHYNEK
Tomáš NOVÁK
Petr NEKUDA

1.HFK Olomouc (účast v přípravě)
Rakousko
návrat z hostování v Určicích
návrat z hostování v Určicích
návrat z hostování v Určicích
hostování ze Sigmy Olomouc

„Musíme se prosazovat v domácích zápasech,“

říká před startem přípravy František Jura
V Poháru FAČR čeká tým Hodonín i s Komňackým a Poláchem
chem

Tomáš KALÁB
●● Jste na prahu letní přípravy, na co
se hodláte zaměřit?
„V prvních dvou týdnech budeme trénovat intenzivně jak fyzickou kondici,
tak herní situace. Hned v úterý máme
naplánovány testy, abychom si ověřili,
jak hráči pracovali individuálně během
letní přestávky. Ve dvou týdnech předcházejících startu MSFL se chceme
především zaměřit na hru proti zhuštěné obraně soupeře, se kterou jsme
se museli potýkat ve většině domácích
zápasů.“

●● Tam byla v jarní části pověstná
Achillova pata. Jaký na to zkusíte recept?
„Především musíme více uplatňovat
hru po stranách, což se nám v závěru
jara příliš nedařilo. Budeme také chtít,
aby jeden ze stoperské dvojice byl schopen více podporovat ofenzivu. Nutné
je celkové zvýšení tlaku na soupeřovu
branku, což předpokládá zapojení nejen
útočníků, ale také hráčů druhého sledu.“
●● V prvním kole Poháru FAČR
čeká opět divizní soupeř, tentokrát
Hodonín...
„Ovšem pozor, toto bude nejtěžší start

do domácího poháru, který jsme zatím
absolvovali. Hodonín po vstupu strategického partnera, kterým jsou Moravské naftové doly, se netají postupovými
ambicemi do třetí ligy. Angažoval proto
zkušeného trenéra Františka Komňackého, ten má za sebou bohatou kariéru.
V kádru se objevil osmatřicetiletý ofenzivní záložník Tomáš Polách, který odehrál kontě stovky prvoligových startů v
dresu Slovácka a Zbrojovky.“
●● Budete se na tento zápas nějak
speciálně připravovat?
„Jistě se mimo letní přípravu na tento
duel zaměříme, protože chceme jako
vždy v prvním kole poháru uspět a
představit se pak před domácím publikem. Letos by nás sice nečekal ve druhém kole tak divácky atraktivní soupeř,
jako bylo prvoligové Slovácko, ale o to
více bychom se v případě postupu chtěli s Třincem poprat o dobrý výsledek.“

Foto: archív Večerníku

●● Došlo v průběhu léta ke změnám
v realizačních týmech?
„U mužů i starších dorostenců je
vše při starém. Drobné změny jsou
v případě některých mládežnických
týmů.“

15070210658

PROSTĚJOV Měl to být ještě poklidný rozhovor v prázdninovém
dopoledni, místo toho byl už trenér František Jura v plné pracovní
zátěži. Právě dokončil původně neplánovaný trénink, pravda v
komorním složení, a ještě před ním stála hromada úkolů. Přesto
si našel chvilku pro Večerník, aby shrnul změny v kádru a plány na
nejbližší čtyři fotbalové týdny.
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sportovní téma

Prudce klesá tělesná zdatnost mládeže i samotný zájem
dětí o sportování. Proč? A dá se s tím ještě něco dělat?

Když se v čase vrátíme do trochu dávnější minulosti po polovině dvacátého
století, sport byl tehdy pro většinu mladých hlavní náplní volného času. Jednoduše proto, že děti bavil a nic moc jiného
kromě školních nebo dalších povinností ani nebylo možné dělat. „Za mého
mládí jsme přišli ze školy, napsali úkoly, pomohli doma s tím, co bylo třeba
a hurá ven. Sportovišť bylo málo
a zájem o ně obrovský, takže jsme často
skončili na nějakém obyčejném plácku
venku,jenžetonámvůbecnevadilo. Pohyb jsme měli odmala v krvi, milovali jej
a přirozeně jej rozvíjeli, navíc dost intenzivně. Potom bylo logické, že mnoho
z nás zůstalo tělesně aktivních po celý
život,“ vzpomíná Jiří Kremla, předseda
sportovní komise Olomouckého kraje,
člen sportovní komise města Prostějov
a zapálený propagátor veškerého sportování.
Tento příznivý stav vcelku přetrvával až
do konce osmdesátých let minulého
století, aby se po sametové revoluci v roce
1989 a s tím spojenými celospolečenskými změnami začalo vše posouvat jinam.
A v novém tisíciletí se trend odklonu od
pohybu k jiným aktivitám pořád zrychluje i prohlubuje, což je alarmující nejen
pro současnost, ale především pro budoucnost. „Došlo to už tak daleko, že
momentálně venku téměř nenarazíte na
děti, které by se jen tak pro radost z vlastní touhy honily za míčem nebo jinak
spontánně pohybovaly. Přitom sportovišť je určitě dostatek jak krytých, tak
pod širým nebem, konkrétně v našem

kraji i regionu se do jejich rekonstrukce
v uplynulých letech vložila spousta finančních prostředků. Bohužel hřiště často zejí prázdnotou a fakt, že Olomoucký
kraj dotuje sport z republikového hlediska hned po Praze nejvíc, není samospasitelný. Nutit mladé ke zdravějšímu způsobu života nelze a důvodů, proč v takové
míře jdou jiným směrem, je mnoho,“ přibližuje Kremla.

MNOHO LÁKADEL
aneb vše
zaèíná doma
První velká konkurence sportu coby
nejvýznamnější volnočasové aktivitě
mladých přišla již před desítkami let
s nástupem televizního vysílání. Stále
však nešlo o nic tak zásadního, jako
posledních dvacet roků zaslíbených
obrovskému boomu počítačů.
Aktuálně sleduje většina dětí televizi včetně DVD více než dvě hodiny
denně a zároveň přibližně sedm
z deseti dětí tráví dvě hodiny i více
každý den u počítače. Například
ve skupině patnáctiletých došlo za
uplynulé období k početně masivnímu nárůstu tímto směrem inklinující mládeže ze třiceti na osmdesát procent, to znamená o plnou
polovinu! A v moderní éře tabletů,
chytrých telefonů i nově vznikajících technických vymožeností lze
jen těžko předpokládat nějaký budoucí úbytek, spíš právě naopak.
Podobně se vyvíjí situace ohledně konzumace či užívání škodlivých látek. Zatímco pití alkoholu a kouření u mládeže
stabilně roste, ovšem v globální míře nijak hrozivě, tak míra kontaktu s drogami

Pohybová aktivita souèasných dìtí

chlapci
dívky

61,9%

Rok 2010

18
,7

jejich náplň. Což je při stávající legislativě, obecném postavení učitelů ve společnosti a celkové nechuti většiny dětí
ke sportování nesmírně složité. Aby se
v tomto směru něco změnilo k lepšímu,
muselo by se začít od samotných základů, postupně upravit vnímání sportu u
dětí a potažmo jejich rodičů do pozitivna. Sice je to svým způsobem boj s větrnými mlýny, ale každá snaha, každý
projekt a každá dílčí akce se sportovním
nebo aspoň pohybovým podtextem
je cenná, počítá se. Pořád existuje dost
nadšenců ochotných i schopných pečovat o mladé v zájmu jejich zdraví, jenže
pokud není odezva z druhé strany, ani
ten největší obětavec nic nenadělá,“
upozorňuje Kremla.
Aniž by hodlal přehnaně kritizovat, rezervy vidí rovněž v činnosti sportovních
klubů a spolků. „Připadá mi, že se již u
mládeže stále víc tlačí na příliš brzkou
špičkovou výkonnost a na výsledky ve
smyslu musíš vyhrávat, navíc v až moc
úzké specializaci na jeden jediný sport.
Přitom průzkumy jasně vypovídají
o tom, že pro samotné děti je vítězství
až na nějakém pátém místě v důležitosti
daleko za pouhou radostí z toho, že mohou to které sportovní odvětví provozovat. Sám od sebe si pamatuji vášeň, s níž
jsme cokoliv hrávali, jak nás to v první
řadě strašně bavilo a což pak v člověku
většinou přetrvá celý život. V součas-

43,5%
27,0%

Rok 2006

nosti se mi zdá, že když už mladí dělají
v oddílech nějaký sport, tak jsou často
otrávení z vysokých očekávání jak zbytečně náročných trenérů, tak přehnaně
ambiciózních rodičů. Prvotní by vždy
měla být čirá radost z pohybu, čisté potěšení z aktivního provozování sportovní
činnosti,“ nabádá bývalý házenkář či zakladatel prostějovského korfbalu, který i
v pokročilém věku maximálně dostává
proklamované všestrannosti, neboť lyžuje, jezdí na kole, plave nebo běhá.
A takový život by přál každému, neboť
se dlouhodobě cítí skvěle. „Samozřejmě máme všichni svou životní cestu,
své zájmy a vlastní představy, kudy se
ubírat. Nikomu nelze vnucovat, že musí
sportovat navzdory svému přesvědčení.

Když ale pohyb prokazatelně zlepšuje
zdraví, stojí rozhodně za zvážení alespoň částečně upravit životní styl ve
vlastním zájmu. Možností je v současném světě mnoho, stačí si jen vybrat.
Aby to však správně fungovalo, je nezbytnou nutností sladit celkové fungování po ose rodina – škola – sportovní
kluby s vhodnou podporou státu, krajů,
měst i obcí,“ uzavírá Jiří Kremla.
Pokud se toto obsáhlé téma výrazně
překračující rámec jednoho většího článku setká u vás čtenářů s patřičným ohlasem, může Večerníku
v budoucnu přidat další podrobnější
rozbory jednotlivých oblastí dané
problematiky vztahující se i konkrétně k Prostějovsku.

Sledování televize a DVD souèasnou mládeží
Pohlaví/věk
Chlapci/13
Chlapci/15
Dívky/13
Dívky/15

Rok 1998
10,1%
22,4%
6,9%
17,6%

Rok 2002
13,8%
28,6%
8,6%
30,6%

Rok 2006 Rok 2010
7,8%
8,9%
19,7%
22,0%
8,8%
10,3%
23,5%
27,8%
,

Sklony ke kouøení souèasné mládeže
Pohlaví/věk
Chlapci/13
Chlapci/15
Dívky/13
Dívky/15

Rok 1998
10,1%
22,4%
6,9%
17,6%

Rok 2002
13,8%
28,6%
8,6%
30,6%

Rok 2006
7,8%
19,7%
8,8%
23,5%

Rok 2010
8,9%
22,0%
10,3%
,
27,8%

Tìlesná hmotnost souèasných dìtí
Ročník
5. třída
7. třída
9. třída

Podváha
1,4%
1,9%
2,1%

Normální
83,4%
86,0%
83,9%

Nadváha
12,8%
10,6%
12,8%

Obezita
2,4%
1,5%
1,3%

Pohybová aktivita souèasných dìtí

53,7%

20
,4

Rok 2006

Rok
1998

Rok 2010
27
,4

29,6

Rok
2002

Dívky 11-15

V průběhu dlouhé řady let tak mohl na
vlastní oči sledovat, jak upadá všeobecná fyzická zdatnost žáků základních
škol. „Nejzásadnější rozdíl vidím ve
všestrannosti. My jsme zamlada dělali v
tělocviku úplně všechno od kompletní
sady míčových her přes běhání, plavání
a dle příležitostí i zimních sportů až po
gymnastiku. Dnes je bohužel minimum dětí schopných udělat správně
obyčejný kotoul, nemluvě o nějakých
náročnějších cvicích, které i samotní
učitelé z obav o bezpečnost školáků
s nimi radši ani neprovádějí. Legislativa je taková, že za případné úrazy jsou
zodpovědní kantoři, a riskovat zranění
dětí s ohledem na jejich většinově slabší
pohybovou zdatnost nikdo nechce,“
popisuje Kremla začarovaný kruh.
Nejen dle jeho názoru jsou současné
dvě hodiny tělocviku týdně na školách
málo. „Bylo by vhodné to zvednout alespoň na tři, ale současně také zkvalitnit

Vzhůru za sportem! Rodiče mohou výrazně ovlivnit to, jestli se jejich ratolesti budou v životě aktivně věnovat sportování.
Foto: archiv Večerníku

Vìnování se poèítaèi
souèasné mládeže

,3
22

Chlapci 11-15

25,8

,1
31

Rok
1998

Rok
2002
34,5

Škola všechno
nezachrání,
sportovní kluby
moc tlaèí

Zdroj grafů a tabulek: publikace Zdraví a životní styl dětí a školáků.

15070970677

Minulost kontra
souèasnost

v případě mladistvých nabývá geometrickou řadou, zejména u takzvaných
měkčích drog v čele s marihuanou.
Dalším podstatným faktorem je přístup
rodičů, kteří své děti mnohdy nechtějí
pouštět samotné ven z obav o jejich
bezpečnost. „Vím, že v dnešním světě
číhají různé nebezpečné nástrahy, ale
tenhle strach je někdy až příliš úzkostlivý či zbytečný. Nemluvě o tom, že osm
procent současných školáků je právě
na žádost rodičů osvobozeno od tělocviku, což je podle mě úplný nesmysl
ospravedlnitelný jedině vážnějšími
zdravotními problémy. Když všechny
výše zmíněné faktory sečteme, není
vůbec možné divit se tomu, že stále víc
mladých tráví většinu času doma nebo
jinde zavřených absolutně bez pohybu.
To má pak logicky za následek plošně
se zhoršující zdravotní stav lidstva. Neříkám, že je sport všelék, ovšem prokazatelně má na zdraví pozitivní dopad,“
zdůrazňuje Kremla jako někdejší učitel
tělesné výchovy.

Denně pohyb Rok 1998
Chlapci 11-15 34,5
Dívky 11-15 25,8

Rok 2002
31,1
22,3

Rok 2006 Rok 2010
29,6
27,4
20,4
18,7

Zkušenost s marihuanou souèasné mládeže
Rok 2006
5,8%

Rok 2010
12,3%

Rok 2014
30,5%

15012210019

PROSTĚJOV Výsledky různých studií, výzkumů a sledování hovoří jasně: za mnoho
posledních let jde jak obecná
fyzická zdatnost, tak i základní
touha po pohybu u dětí a mládeže neustále dolů. V celém světě včetně Evropy, to znamená
rovněž v České republice, v Olomouckém kraji i přímo v prostějovském regionu. Kde vězí příčiny? A dá se současný neblahý trend vedoucí k horšímu zdravotnímu stavu v pozdějším
věku nějak zvrátit, zastavit či alespoň přibrzdit?

původní
zpravodajství
pro Večerník
MAREK
SONNEVEND

