AMERIČANÉ NAD
D

K ZÁMKU UŽ NEJEZDĚTE,
ĚTE,

PROSTĚJOVSKEM
EM

ZAVŘENO!

Z TOMÁŠE BERDYCHA
BERDYC
CHA
SE STAL ŽENÁČ!
NÁČ
Č!

zpravodajství

zpravodajství

společnost

strana 8

strana 11

®

strana
na 17

s pohodou od 25.7.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 20. čer vence 2015

Cena 17 Kč

Čí s l o 2 9 • R o ční k 1 9

15052710549

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

64 st ran

„UPRCHLÍCI”
míří do Prostějova!

PROSTĚJOV, ŘÍM Tak a je to tady! Na facebooku
se objevila fotografie jednoho z tisíců afrických
„uprchlíků”, kteří se chystají do našeho „hanáckého
Jeruzaléma”. Ve skutečnosti je vše jinak, jak se zdá.

15071710697

15011910006
15071710695

150122010016

15071310682

15071710696

„Uprchlík” Marcel se fotografa ptal, zda na ceduli není napsané, že je idiot. Bylo mu řečeno, že je tam pouze název
města a „idiot” ho bude jen fotit.
Foto: facebook

„Uprchlíka” s nápisem Prostějov se podařilo zachytit v Římě. „Jsou
jich tu tisíce a všichni jedou k nám! Tenhle se už těší. Zná Jardu Jágra
i božského Karla. Od něj má nejraději píseň Když muž svou ženu
snídá,” napsal minulé úterý na svůj facebookový profil David Píchal
z Prostějova, který byl tou dobou v italské metropoli. Po chvilce autor snímku vše uvedl na pravou míru. „Ve skutečnosti je to jediný
černoch, kterého jsem tu za celý den potkal. Jmenuje se Marcel, je
z Francie, umí tři jazyky a je normálně zaměstnaný,” vysvětlil David
Píchal, který zároveň všechny vyzval, aby zahodili předsudky.
Ale teď na moment vážně. Jaké nebezpečí od prchajících Arabů či
Afričanů z válečných zón hrozí Prostějovu ve skutečnosti? Policisté
ubezpečují, že zatím žádné. „Aktuálně neevidujeme v Olomouckém
kraji, tedy ani v Prostějově, žádný případ nelegální migrace,“ sdělil
Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc.
(mls, mik)
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Jezdecká kasárna:
studie ROZHODNE!
Prostějov (mik) – Prostějovští radní jednali o demolici Jezdeckých kasáren. Zatímco bourání bočních přístaveb již zastupitelé odsouhlasili,
o existenci hlavní budovy se stále
jedná. Směr dalšího postupu ukáže
studie variantního řešení, na kterou
Rada města Prostějova uvolnila
v odsouhlaseném rozpočtovém
opatření 200 tisíc korun. „Studii děláme z požadavku územního plánu,
který v dané lokalitě předepisuje
před zahájením jakékoliv výstavby
zpracování územní studie. Dalším
důvodem je požadavek opozičních
zastupitelů, kteří trvají na zachování stávající budovy. Dostaneme tak
odpověď na to, jestli je ekonomicky
výhodnější stavět takzvaně „na zelené louce“, nebo nákladně rekonstruovat stávající, zchátralou budovu,“
vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Napadená barmanka
Prostějov (mik) - Ve středu 15. července před dvaadvacátou hodinou
přijali strážníci městské policie oznámení o agresivním chování jednoho
z hostů v baru přímo v centru města.
„Jeden z opilých hostů bezdůvodně
napadl barmanku, a to nejprve verbálně a poté i fyzicky. Útočník chtěl
ženu udeřit do obličeje otevřenou
dlaní. Ta se naštěstí plné ráně vyhnula, čímž nedošlo k jejímu poranění.
Jakmile oznamovatel konflikt zpozoroval, přispěchal zaměstnankyni
na pomoc. Vstoupil mezi ně a poté
již všichni v poklidu vyčkali příjezdu hlídky,“ popsala Jana Adámková
z Městské policie Prostějov.
Při incidentu přišla k újmě jen sklenice
od piva, tu osmatřicetiletý agresor na
místě uhradil i s útratou.

T
ajemství
FOTO
VEÈERNÍKU

nákupního košíku

Martin MOKROŠ
PROSTĚJOV Tento
„opuštěnec“ se nacházel v parčíku před
Jezdeckými kasárnami.
Říkal jsem si, jaká je škoda, že nemůže promluvit. Možná by se
pak podělil o životní příběh, zda ho na
Foto: Martin Mokroš
toto místo dovezl hrdý, ale zapomnětlivý frontový bojovník ze čtvrtečních
slev v nedalekém Kauflandu, nebo se stal obětí partičky zhýralé prázdninami a alkoholem či něčím horším. Nebo je
to „přibližovadlo“ partičky bezdomovců z oněch blízkých Jezdeckých kasáren. V každém případě se ovšem jedná
o krádež, což by si měl uvědomit autor této podivné akce, došlo mu to vůbec v jeho hovězím mozečku?

Agentura Do azyláku dorazili první uprchlíci!
No tož! A pak že Prostějov zůstává
bokem světového dění… Policie sice
tvrdí, že na prostějovských ulicích nepotkáte žádného Araba či Afričana
prchajícího přes Středozemní moře
do Evropy, nicméně Agentura Hóser
přišla na úplně opačný fakt! Určickou
ulicí v těchto dnech míří davy utečenců
do azylového domu, který začíná doslova a do písmene praskat ve švech.
Migranti se však setkávají s vřelým
přijetím od prostějovských bezdomov-

ců. „Mohu potvrdit, že jsme přijali už
pět tisíc osm set patnáct uprchlíků ze
sedmi států z Asie i Afriky. Ještě nějaké volné kapacity máme, ale zřejmě
budeme muset přistavět další baráky,“
informoval Agenturu Hóser Jan Kalový, šéf prostějovského azyláku.
Prostějov se tak stává městem, které
přijímá víc uprchlíků najednou, než
celá střední Evropa dohromady. „Jsou
to milí lidé. Že někteří z nich mají
zbraně, to nám vůbec nevadí. Já jsem
například dal jednomu Iráčanovi celý
chleba se třemi paštikami a on mi za to
věnoval samopal,“ pochlubil se Agentuře Hóser známý prostějovský bezdomovec Marťan Janoušek.

pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

utečenci je totiž spousta výborných
fotbalistů, basketbalistů a dokonce
i jeden hokejista, reprezentant Jordánska. „Já myslím, že příliv uprchlíků není na škodu, určitě oživí naše
město. Jenom bych byl nerad, kdyby
po Prostějově chodili se zbraněmi
nebo výbušninami omotanými kolem pasu. To bych se opravdu zlobil,“
dodal na závěr primátor Prostějova
Miroslav Nakaseseděl, kterého Agentura Hóser rovněž oslovila.
Za Agenturu Hóser Majkl

Tak tomu se říká svatba jako
řemen! Ve vší tajnosti se ve čtvrtek v Monaku oženil prostějovský
daviscupový reprezentant, tenista Tomáš Berdych. Svoji nevěstu
Ester Sátorovou obdaroval přímo
královsky, jenom prstýnek ho přišel
na osm milionů korun!
ZAUJALO NÁS…

ADAM MIŠÍK

Ruzyòské letištì!“
V anketě města se takto vyjádřil
jeden z občanů Prostějova proti
přejmenování Hlaváčkova náměstí
na námětí Václava Havla.

Na celý život? Člen TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych si v Monaku vzal
svoji přítelkyni Ester Sátorovou (22). Svatbu měli v Monte Carlu, jen prsten prý
přišel na osm milionů korun. Dle zveřejněných snímků bude mladá paní Berdychová pěkná divoška. Tak uvidíme, jak dlouho bude krásné modelce a úspěšnému sportovci hořet oheň v „rodinném krbu”.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••
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„Bohatì už staèí

•• Čtvrtek ••

•• Neděle ••

ZACHYTILI JSME…

ZASLECHLI JSME…

•• Středa ••

Fotbal a menstruace. V Kostelci se za účastí čtrnácti ženských družstev konal
fotbalový turnaj Hanácká kopačka. Je známo, že u žen žijících společně v blízkém
prostředí má začátek menstruace tendenci se synchronizovat. Stejně tak by tomu
bylo i u fotbalistek, pokud by společně byly na delším soustředění. Po jeho skončení by jistě bylo mnohem snadnější načasovat správnou formu celého „ženstva”.

Je jich čím dál víc. Také jste si toho
všimli? V Prostějově přibývá romských obyvatel, které jsme tu dříve
nepotkávali. Podle informací Večerníku se v minulých týdnech přistěhovalo do našeho města pětadvacet
Romů z Brna, kterým tady zbourali
ubytovnu. Kde v tuto chvíli bydlí,
není zatím známo.

Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově ve čtvrtek večer rozezpíval
Adam Mišík s kapelou. Syn známějšího rockera Vladimíra Mišíka
uhranul hlavně fanynky mladší generace. „Objev roku 2013“ byl velmi lákavým zpestřením programu
Prostějovského léta.

Vyvonění Ostraváci. Až z Ostravska dorazili dva muži, kteří před prostějovskou Zlatou bránou prodávali parfémy. O původu voňavek si není třeba dělat
iluze. Pravděpodobně pocházely z nějaké „čórky”. Pokutu od strážníků však
oba muži dostali za porušení Tržního řádu. Na její zaplacení si budou muset
vydělat jinde než v Prostějově.

•• Sobota ••

CO NÁS UDIVILO…

Babimaki & mik

•• Úterý ••

Klobouk dolů. V malebné vesničce Vojtěchov se letos konal už šestnáctý ročník oblíbeného festivalu Country Vojtěchov. Před jeho organizátory nezbývá
než smeknout stetson!

Pracuje se fest! Nezaměstnanost
v Prostějově neustále klesá, což je pochopitelně velice dobrá zpráva. Aktuálně je bez práce jen něco málo přes
čtyři tisíce lidí. A co víc, v podílu nezaměstnanosti se náš region poprvé
dostal pod magickou hranici pěti
procent. Co si přát víc? Jen tak dále!

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

Nesnáším loučení… Vzdát se občanky nechtěla žena, která si šla na úřad vyzvednout nový průkaz. Ztropila výtržnost až na ni museli přivolat strážníky.
Sám jsem měl loučení se starou občankou mnohem rychlejší. Peněženku s ní,
se všemi doklady a dvěma tisíci korunami mi někdo letos v květnu ukradl, aniž
by se ji obtěžoval vrátit.

Srdce Prostějovanů pro Havla nebije. Na konci týdne byly na webových stránkách města zveřejněny výsledky ankety o možnosti přejmenování Hlaváčkova náměstí na náměstí Havlovo. Ač za tímto nápadem stáli lidé, kterých si lze vážit, u většiny Prostějovanů tato myšlenka pochopení nenašla. Pokud bychom už chtěli pěkné
náměstí u divadla přejmenovat, mělo by se asi přemýšlet o někom, kdo měl k Prostějovu silnější vztah než právě Václav Havel. Jako třeba zdejší fenomenální rodák
Otto Wichterle, podle něhož se dosud jmenuje pouze zapadlá ulička za nemocnicí.

CO NÁS POTĚŠILO…

SCÉNA VEČERNÍKU

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Co je na ženě důležité? Přesně před devadesáti lety- 13. července 1925 byla
v Dolních Věstonicích nalezena plastika ženy, tzv. Věstonická Venuše. Z práce
pravěkého sochaře je jasně patrné, co pro něj bylo na ženě důležité. Zatímco
oči pouze hrubě načrtl, mnohem větší pozornost věnoval ňadrům a bokům.
Soška byla oceněna na 40 milionů dolarů. Bude zajímavé sledovat, zda tenistu
Tomáše Berdycha (ne)přijde jeho štíhlá novomanželka dráž.

Zatím se migranti soustřeďují na jediném místě, ale dá se očekávat, že po
vyřízení všech potřebných formalit
budou vpuštěni do běžného života
v Prostějově. „Jakmile jim budou
vydány občanské průkazy, budeme
se snažit jim najít práci i ubytování.
Spousta volných kapacit k bydlení je
na Husově náměstí, počítáme také
s rekonstrukcí Společenského domu
i Jezdeckých kasáren, kde vzniknou
ubytovny,“ nastínila nedalekou budoucnost Ivana Hemeráková, náměstkyně primátora Prostějova. Po
uprchlících v azylovém domě se už
poohlížejí i bafuňáři z různých prostějovských sportovních klubů. Mezi

rubriky
Večerníku

Pondìlí 27/22 °C
Ilja

Jak zjistila Agentura Hóser, známý český režisér Zdeněk Troška požádal vedení prostějovské radnice o menší odklad bourání Jezdeckých kasáren. Hodlá zde natočit
čtvrtý díl své nejúspěšnější komedie!

Úterý

31/26 °C

Vítězslav

Støeda 31/27 °C
Magdaléna

Ètvrtek 33/27 °C

Libor

Pátek

24/21 °C
Kristýna

Sobota 27/19 °C

Jakub

Nedìle 23/11 °C
Anna
Zdroj: meteocentrum.cz
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SOUSEDSKÉ SPORY ŘEŠÍ KYSELINOU
PROSTĚJOV Zná to spousta
z nás. Špatné vztahy se sousedy dokáží život pořádně
znepříjemnit. Své o tom ví
i v Kotěrově ulici, kde naschvály již opakovaně řešila
Policie ČR. Právě dlouhodobé
problémy tu zřejmě nedávno
vyvrcholily trávníkem politým
kyselinou! Večerník se na celý
politováníhodný případ podíval trochu podrobněji.

Martin ZAORAL
Trávník u jednoho z domů v Kotěrově ulici už rozhodně není, co
býval. Za své vzaly i tři malé ovocné stromy. „Ty stromky jsme sázeli
s šestiletým synem. Těšili jsme se,
až z něj bude mít ovoce. Teď se do
toho budeme muset pustit znovu,“
litovala Iva Synková, která nás na situaci upozornila. Podle této ženy za
incidentem stojí dlouhodobé problémy s třiašedesátiletou sousedkou
Radmilou Gabriel. „Dříve byly naše
společné vztahy lepší, pak se pokazily. Vše začalo tím, že od nás chtěla
odkoupit pozemky, které jsem koupila od jejího manžela. Od té doby
se vztahy zhoršovaly. Dělala nám
problém dostat se na náš pozemek,

Řidič srazil invalidu

a pak mu NAFACKOVAL!

EX

EXKLUZIVNĚ

NA VÁŠ NÁMĚT

Takto dopadl trávník u jednoho z domů v Kotěrově ulici.

zmizely nám květináče a došlo i na
fyzické napadení. Její syn mě loni
v létě škrtil, věc řešila i Policie ČR,“
popsala stručně celou anabázi Iva
Synková.
Sousedka, která dlouhodobě žije
s manželem v Německu, věc vidí zcela
jinak. „S paní Synkovou nemám nic
společného kromě toho, že mi dluží
půldruhého milionu korun. Trávník
a veškeré dřeviny jsem sázela já, tak
se ptám, proč bych je měla ničit? Paní
Synková je věčná stěžovatelka, o čemž
se můžete informovat na Policii ČR,“
reagovala na dotazy Večerníku Radmila Gabriel s tím, že více se k celé
záležitosti už nebude vyjadřovat.
Naopak její sousedka ozřejmila zá-
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Foto: Iva Synková

ležitost s penězi. „Uvedenou částku
jsem si skutečně od manžela paní
Gabriel půjčila. Své závazky však
pravidelně hradím, jinak by mi
hrozily vysoké sankce,“ uzavřela Iva
Synková.
V souvislosti s tímto případem
dlouhodobých sousedských sporů, které mimo jiné měly vyvrcholit napadením paní Synkové, jsme
se obrátili i na Policii ČR. Policisté
nám ovšem na naše dotazy neodpověděli. „S ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních
údajů se ke konkrétním osobám
nemůžeme vyjadřovat,” reagoval
policejní tiskový mluvčí František
Kořínek.

PROSTĚJOV Policie řeší případ, který snad nemá obdoby! Večerník na něj upozornila
očitá svědkyně. Řidič, který na
chodníku u Penny Marketu
v Plumlovské ulici srazil starého pána o berlích, mu ještě
vzápětí nafackoval! A přestože
ujel, podle vyjádření mluvčího
policie strážci zákona jsou mu
už v patách. Avšak prý spáchal
jen přestupek...

Michal Kadlec
„Ve středu třetího června o půl osmé
ráno přijelo k Penny Marketu velké
černé auto a zajelo nadoraz k chodníku.
Jelikož mělo takový ten dlouhý předek,
který trčel asi jeden metr do chodníku,
tak srazilo jednasedmdesátiletého pána
chodícího o berlích,“ napsala nám žena
bydlící na sídlišti Hloučela, jejíž celou
identitu Večerník zná, sama si však nepřála zveřejnit své jméno.
Co se ale dělo potom, to snad lze vidět jenom ve filmu... „Pán spadl na

Na parkovišti u Penny Marketu v Prostějově řidič srazil na chodníku důchodce
o berlích a ještě jej fyzicky napadl.
Foto: Michal Kadlec

zem, a řidič, místo aby se šel podívat,
co se mu stalo, tak na něj sprostě křičel, co tam vůbec dělá. Důchodci
o berlích se i za naší pomoci podařilo vstát a na řidiče zakřičel, že je osel,
protože srazil někoho, kdo jde normálně po chodníku. Načež ten řidič
k němu přiskočil a vrazil mu facku! Byli
jsme v šoku, protože muž následně sedl
do auta a ujel. Naštěstí jiná svědkyně si
zapsala poznávací značku a zavolali jsme
policii,“ dodala k popisu události žena ze
sídliště Hloučela.

Policie Večerníku případ potvrdila.
„Ano, šetříme incident mezi řidičem
vozidla a chodcem, který měl vyvrcholit úderem otevřenou dlaní přes obličej
chodce.
V současné době probíhá šetření
k osobě uvedeného řidiče vozidla. Je
podezřelý ze spáchání dopravního
přestupku a dále z přestupku proti
občanskému soužití,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.

DRSNÁ EXEKUCE: V DOMĚ MU VYMĚNILI ZÁMKY
O své návštěvě exekutoři informovali majitele domu pouze telefonicky. Podle zákona je vše v pořádku
ŠTĚTOVICE Tohle se může stát každému dlužníkovi!
V onen pátek 29. května vnikli do domu Jiřího Berky ve
Vrbátkách-Štětovicích exekutoři z Přerova. A to i přesto, že
muž byl tou dobou na cestě do
Polska. Přesto pracovníci odvrtali i vyměnili zámek a z domu si odnesli věci v hodnotě
kolem třiceti tisíc korun, což
přibližně odpovídá výši dluhu.
Podle majitele domu mu mimo jiné měly zmizet značkové
hodinky, jejichž hodnota prý
byla vyšší než dlužná částka.
Něco takového však zástupci
exekutorského úřadu striktně popírají a zdůrazňují, že se
v žádném případě nedopustili
něčeho protizákonného.

Martin ZAORAL

v hodnotě asi padesát tisíc korun, které
jsem po jejich návštěvě v domě už nenaVyměněné zámky u domu, odnesené šel,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník
věci a vzkaz od exekutora. To vše čekalo Jiří Berka, který v této souvislosti na Pona Jiřího Berku ze Štětovic po návratu licii ČR podal i trestní oznámení.
z výletu do Polska. A to i přesto, že ho
Exekutoři: Zákon
dle jeho slov „vybrali“ v rozporu se zájsme neporušili
konem. „Byl to naprostý šok! O tom, že
mám dluhy, vím, stejně jako o tom, že Exekutorský úřad Přerov po dotazech
je proti mně vedena exekuce. Nicméně Večerníku celou záležitost důkladně
před samotným zákrokem mě nikdo prověřil. „Je třeba konstatovat, že tato
oficiálně neinformoval, exekutoři mi exekuce proběhla zcela v souladu se
pouze telefonovali, že stojí před do- zákonem. Při provádění soupisu movimem. Jenže v ten moment jsem byl již tých věcí si exekutor může zjednat přína cestě do Polska a nemohl se vrátit. stup do objektu v nepřítomnosti jeho
Oni přesto bez přítomnosti mé i nějaké majitele. Následně musí ovšem dům
nezávislé osoby jako například policisty uzavřít a informovat o tom, kde si poči starosty vnikli do mého domu a při vinný může od nového zámku vyzvedodchodu vyměnili zámky. Dostal jsem nout klíče. Neexistuje přitom zákonná
od nich seznam zabavených věcí, ve kte- povinnost, aby u tohoto úkonu musela
rém však byly chyby. Byly na něm věci, být vždy přítomna nezávislá osoba
které si neodnesli, na druhou stranu na jako například příslušník Policie ČR.
něm chyběly třeba hodinky Breitling Dlužník rovněž nemusí být na tento

úkon oficiálně předem upozorněn
doporučeným dopisem. Stačí, pokud
je seznámen s tím, že je proti němu
exekuce vedena. Pokud ani po výzvě
nehradí své závazky, je možné provést
zabavení majetku prakticky kdykoliv,“ reagoval Radovan Bajgar, tiskový
mluvčí Exekutorského úřadu Přerov.
Podle exekutorů to má své praktické důvody. „V případě, že by dlužník
o termínu zabavení věcí věděl dopředu, zřejmě by je z místa svého bydliště
odstěhoval,“ vysvětlil vcelku logicky.
Podle zástupce úřadu stačilo, že dlužník byl před vstupem exekutorů do
jeho domu telefonicky kontaktován.
„Odmítl se však na místo dostavit
a nechtěl se ani jinak domluvit. Proto
vykonavatelé sáhli k nejzazšímu možnému řešení,“ dodal Bajgar s tím, že
o celém průběhu exekuce byl pořízen
kamerový záznam, kdy je rovněž zřejmé, že ze dvou možných vchodů do

EX

EXKLUZIVNĚ

Jiří Berka před vraty svého domu ve Vrbátkách-Štětovicích, na kterých mu exekutoři vyměnili zámek. Dle jeho tvrzení mu zmizely i značkové hodinky, to však
úřad radikálně popírá.
Foto: Martin Zaoral

domu byl zpřístupněn pouze jeden,
s čímž povinný v průběhu telefonátu
vyjádřil souhlas. „Ze záznamu rovněž
jednoznačně vyplývá, že k žádné krá-

deži hodinek, jak naznačuje dlužník,
nedošlo, což se prokáže i v průběhu
případného trestního řízení,“ uzavřel
tiskový mluvčí.

KAM ZMIZEL BANKOMAT?
Lidl dal spořitelně výpověď...
PROSTĚJOV Vypařil se, nebo
ho někdo rovnou celý ukradl?
V redakci Večerníku jsme se setkali s opakovanými dotazy, proč
byl nedávno zrušen bankomat
v supermarketu Lidl na Újezdě
v Prostějově. S ním jsme se obrátili
na zástupce České spořitelny (ČS).
„Náš bankomat v prodejně Lidl
v prostějovské ulici Újezd jsme museli odstranit, protože jsme v daném
místě byli v nájmu a dostali jsme
výpověď. Podle našich informací se
má na tomto místě stavět pekárna.
V současné době hledáme pro náš
bankomat nové prostory, ale bohužel zatím neúspěšně,” odpověděla
nám Pavla Kozáková z tiskového
centra ČS s tím, že nejbližší bankomat ČS mají lidé k dispozici v OC
ZLATÁ BRÁNA, nebo pobočce
banky na Žižkově náměstí.

V supermarketu Lidl už bankomat ČS nehledejte, banka za něj však chce najít
náhradu.
Foto: Martin Zaoral

Při této příležitosti jsme se zeptali, jaká
jsou kritéria pro umístění bankomatu.
„Naším cílem je mít bankomaty tam,
kde je klienti využijí. Rytmus života
měst a obcí se však mění a některé ban-

komaty využívají klienti stále méně,
například na vesnicích nebo v centrech
menších měst. Jinde je zas bankomatů
nedostatek, jde především o nákupní
centra,” dodala Pavla Kozáková. (mls)

Foto: koláž Večerníku
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pohled zpátky
ky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Církevní základka otvírá už od září

V areálu bývalého cukrovaru

UŽ BYDLÍ první senioři
NĚMČICE NAD HANOU Najít
nové využití pro pozemky po zkrachovalých podnicích je velká výzva.
Obvykle se to nezdaří vůbec, a pokud ano, pak je to běh na dlouhou
trať. Husarský kousek se z tohoto
pohledu zdařil v Němčicích nad
Hanou. Podstatná část čtrnáctihektarového brownfieldu zde po sedmi
letech od demolice ožila.
Rozlehlá parcela je rozdělena na dvě
části, které protíná Masarykova ulice.
Menší nacházející se po levé straně
ve směru jízdy od centra se říká „Nad
cukrovarem“. Právě zde loni začal soukromý investor stavět bytový dům pro
seniory nad 70 let. Ten už je dokončený
a o byty byl mezi lidmi velký zájem.
„Pokud mám správné informace, pak
šest z osmi bytů už má své nové majitele
či nájemce, kteří v nich žijí a jsou v nich
spokojeni. Vzhledem k zájmu investor v

Původní vizualizace se už v Němčicích
nad Hanou stala realitou a většina bytů
je v současnosti zaplněna novými nájemci.
Foto: archiv Večerníku

současnosti staví dalších šest bytů,“ popsal aktuální situaci němčický místostarosta Jan Vrána. V bytovém domě poskytuje celoroční pečovatelskou službu
Centrum sociálních služeb Prostějov.
Poté, co na pozemku po cukrovaru vyrostl bytový dům a také první rodinný
dům, začal být o parcely výraznější zájem. „V současnosti už máme pět po-

zemků pro výstavbu rodinných domů
prodaných a na dalších pět máme konkrétní zájemce. Zůstávají tak už jen dvě
volné parcely, ale vše směřuje k tomu, že
se vše prodá,“ konstatoval Vrána.
Díky tomu by se městu měla bez problému zhodnotit investice, kterou do
nákupu parcel a jejich zasíťování před
čtyřmi roky vložilo.
(mls)

Děti přijímá do šesté třídy

PROSTĚJOV Po církevní mateřince
a gymnáziu bude mít Prostějov i křesťanskou základní školu. Po složitých
peripetiích nová škola otevře už od 1.
září 2015. Sídlit zatím bude v budově
gymnázia, poté by se měla přesunout
do vedlejšího objektu, který škola odkoupila.
O církevní základní školu se vedl více
jak dvouletý boj. Vedení města s jejím
vznikem původně nesouhlasilo. Argumentovalo tím, že klesá počet narozených dětí a v následujících letech bude
problém zaplnit školní lavice. I proto
na podporu školy vznikla petice, kterou podepsala více než tisícovka lidí.
Podle nich by církevní základní škola
logicky doplnila nabídku církevního
vzdělání. Ve městě totiž už funguje
mateřinka a gymnázium zřizované
olomouckým arcibiskupstvím. „Myslím, že rodiče by měli mít právo si
vybrat, na jakou školu dítě dají,“ řekl
jeden ze členů petičního výboru Vojtěch Faltýnek. Město nakonec tento

logický postoj přijalo a už loni v listopadu dalo škole konečně zelenou.
Následně již nic nebránilo tomu, aby
nové zařízení získalo všechna potřebná
povolení. Vše se zvládlo velmi rychle
a tak škola už po prázdninách přijme
první žáky. „Novou třídu základní školy
otevřeme od září. Půjde o šestý ročník základní školy, který najde zázemí
v budově stávajícího gymnázia. Zároveň
jsme odkoupili sousedící objekt, kde
již letos na podzim proběhnou opravy.
Později by se tam základní škola měla
přesunout. Příští rok bychom tak opět
rádi otevřeli další šestou třídu už v nově
opravené budově,“ prozradil Večerníku
Pavel Polcr, ředitel Cyrilometodějského
gymnázia a mateřské školy v Prostějově.
Proč škola neotevře první třídu?
„Bohužel v tuto chvíli k tomu nemáme podmínky. Žáci prvního stupně
základní školy například musí mít
k dispozici školní jídelnu či družinu,
což ani v jedné z našich budov zatím
nejsme schopni zajistit. Proto budeme

Nová šestá třída církevní základní školy zatím najde azyl v budově gymnázia, později
se přesune do vedlejší budovy.
Foto: Martin Zaoral

hledat dál. Záležet samozřejmě bude
i na tom, jak rodiče naši školu přijmou
a zda budou mít zájem k nám dítě dát.
Jsem ovšem rád, že tuto šanci vůbec
dostanou,“ uvedl spokojený Polcr.

Napsáno Skinheadi řádili u Romů v Hrušce
ˇ
pred
05

našeho domu se v místním kulturáku
pořádala zábava. Najednou jsme
uslyšeli řinčení rozbíjejícího se skla.
Nějací opilí chlapi na nás řvali, ať
vylezeme ven a přitom nám rozbíjeli
jedno okno za druhým. Potom nám
ještě vylomili vrata u vjezdu do domu.
Nadávali nám do černých kvichtů
a posílali nás do plynu. Měli jsme
strach, ale vyšli jsme ven. Výtržníci
ještě naproti nás v zahradě vylamovali
kůly od plotu a potom všichni utekli,“
vyprávěla Večerníku hlava početné
romské rodiny Gejza Kima, který hned
po incidentu přivolal policii. „Policisté
přijeli za chvíli. Moje manželka jed-

noho z útočníků poznala a policie ho
zatkla ještě na zábavě, která v kulturáku
stále probíhala. Těch skinheadů bylo
víc, ale na zábavě už nebyli. Tady
v Hrušce nepanuje zrovna příjemné
klima. Když tady zakřičíme, lidé
na nás okamžitě volají policii. Naproti tomu zde starosta pořádá
zábavy a diskotéky, kam chodí rváči
a rasisté, kteří nás neustále obtěžují
a napadají,“ ulevil si Gejza Kima.
Případem napadení romské rodiny
se zabývá policie. „Policií byl zjištěn
pětatřicetiletý muž z Němčicka,
který úmyslně rozbil skleněnou
výplň okna a dále vyhrožoval rom-

ským obyvatelům domu. Dále při
incidentu došlo k poškození vjezdových vrat a vchodových dveří.
Škoda byla vyčíslena na necelé čtyři
tisíce korun. Policejní komisař sdělil

zadrženému muži obvinění pro trestný čin výtržnictví, za což mu hrozí
až dva roky vězení,“ sdělila Alena
Slavotínková, tisková mluvčí Policie
ČR Prostějov.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Šlo tehdy o jeden z mnoha případů projevů nenávisti většinové komunity
proti přistěhovaným romským rodinám. A ani zdaleka nešlo o problém jediné obce. Problémy se rozhořely nejenom v Hrušce, ale také v Dobromilicích,
Víceměřicích, Němčicích nad Hanou a v dalších lokalitách. Co však bylo
podle názoru Večerníku zásadní chybou policie, že ani v jednom případě podobné útoky nevyhodnotila jako rasově motivované. Nyní, po deseti letech,
se soužití s Romy na vesnicích jakž takž uklidnilo, ovšem kdyby za předešlé
incidenty padaly vyšší a řekněme exemplární tresty, určitá nenávist by vyprchala mnohem dřív...
(mik)

15070910676

25. 7. 20

V obci Hruška nedaleko Němčic
nad Hanou se stal politováníhodný případ. Před lety sem bylo
přestěhováno několik rodin
z nechvalně známé romské kolonie U svaté Anny v Prostějově.
Romové v Hrušce obsadili několik
domů a dosud mají značné problémy se starousedlíky, kteří je
zde nechtějí. Rodina Kimova se
v polovině června letošního roku
stala terčem napadení skupinky
opilých osob, podle některých
svědků to byli skinheadi.
„Mohlo být tak okolo čtvrté hodiny
ranní a celá naše rodina spala. Poblíž

jak šel čas Prostějovem ...

Už přes 450 let se jmenuje stejně. Plumlovská ulice tvoří jednu z páteří městské dopravy. Je nazvaná podle směru výpadové trasy k Plumlovu.
Poprvé je pojmenování této poměrně dlouhé ulice zmíněno k roku 1559
a na rozdíl od jiných ulic ve městě si tato svůj název podržela po celou dobu
své existence. Pouze v letech 1881 až 1892 a 1940 až 1945 byla zvána
německy. V rohovém domě na snímku vlevo býval koloniální obchod, před
ním stával kříž. Domu se právě proto přezdívalo U Kříže a bylo zde stanoviště procesí směřujících do Křtin.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15070810673

Příště: Plumlovská ulice II

15070710668

Plumlovská ulice I
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hodin

168

s městskou policií

Strach o maminku

Nedopatření zapříčinilo prožití nepříjemných okamžiků plných obav.
Žena byla na dovolené v cizině
a po celý den se nedovolala své matce. Začala mít o ni vážnou starost.
V sobotu 11. července před třiadvacátou hodinou svoji obavu sdělila na
operační středisko městské policie.
Hlídka dorazila do místa bydliště
neozývající se ženy a pokusila se ji
zkontaktovat. To se podařilo a celá
věc se vysvětlila. Maminka ponechala mobilní telefon v práci. Tato dobrá
zpráva byla předána oznamovatelce.

krimi

Přes facebook vybral ženě čtyřicet tisíc
… a místo mobilu dva šutry!
Na Prostějovsku se v poslední
době rozmáhají podvody přes
internet i sociální sítě. Další dva
případy vykutálených podvodníků řešila v uplynulých
dnech prostějovská hospodářská kriminálka. Nyní bude na
detektivech, aby internetové
hříšníky vypátrala.

run mobilní telefon značky Apple
iPhone 5S. „Na nabídku reagoval
dvaadvacetiletý muž z Prostějovska. Po vzájemné dohodě prodávajícímu bankovním převodem požadovanou částku odeslal. Po přijetí
a rozbalení balíčku v něm však nalezl pouze dva kameny,“ popsal první
Michal Kadlec
podvod František Kořínek, tiskový
Dosud neznámý pachatel prostřed- mluvčí Krajského ředitelství Ponictvím internetu od středy 15. čer- licie ČR v Olomouci. Jak dodal,
vence nabízel za částku 9 300 ko- prodávající muž je nyní podezřelý

Z kola ukradl sedlo

V neděli 12. července po dvacáté
hodině oznámila žena na linku 156
odcizení sedla z jízdního kola, které
měla uzamčené ve stojanu před kinem Metro. Hlídka prohlédla okolí,
zdali nebude odhozené v některém
z okolních keřů. Zhruba za patnáct
minut od nahlášení zmíněné události oslovila kolemjdoucí strážníka
pohybujícího se na náměstí s tím, že
spatřila u ZLATÉ BRÁNY hocha,
který nesl sedátko z jízdního kola,
což se jí zdálo být podezřelé. Patnáctiletý mládenec hlídce tvrdil, že si od
neznámého mladíka sedlo koupil
za tři sta korun. Vzhledem k daným
okolnostem byli na místo přivoláni policisté, kteří si událost převzali
k došetření.

Psychotička na úřadu

Při převzetí nového občanského
průkazu ten starý odevzdáváme.
Toto nemínila v úterý 14. července
akceptovat žena, která ztropila výtržnost přímo u přepážky kanceláře
magistrátu. Stále požadovala vrátit
starý občanský průkaz, neboť zcela
nevypršela jeho platnost. Hlídka
společně s pracovníky magistrátu se
pokoušela dotyčné situaci vysvětlit,
což se míjelo účinkem. Žena se celá
třásla, chovala se velice zmateně.
Z jejího chování bylo patrné, že má
psychické potíže, proto byla přivolána sanitka, která ji dopravila na
vyšetření.

„Pochůzkáři“ z Ostravy

Pochůzkový prodej je na katastru
města zakázán, to ovšem nerespektovali prodejci, kteří pocházeli z okolí Ostravy. V pondělí v odpoledních
hodinách na základě telefonického
sdělení občana byla vyslána hlídka
před ZLATOU BRÁNU, kde dva
mladíci prodávali voňavky. Pro porušení tržního řádu, který zakazuje
pochůzkový prodej, udělili strážníci
oběma mužům na místě blokovou
pokutu. Ta se může ve správním
řízení vyšplhat až na částku 30 000
korun.

Přejetý krysařík

Ve čtvrtek 16. července po desáté
hodině dopolední nahlásila žena na
linku 156 nález poraněného psíka,
kterého sama převezla na ošetření
k veterináři. Jednalo se o pražského
krysaříka sraženého projíždějícím
vozidlem ve Vrahovické ulici u železničního přejezdu. Řidič se na místě
již nezdržoval. Samozřejmě veterinář bez zaplacení nechtěl psa ošetřit.
Hlídka psíka od nálezkyně převzala
a sama ho dopravila na „veterinu“.
Cena za ošetření byla vyčíslena přibližně na částku 500 korun. Pokud
se chovatel přihlásí, má povinnost
tento finanční obnos uhradit a hrozí
mu i pokuta.

mením hesla. Poškozenou požádal
o půjčku ve výši čtyřiceti korun.
Žena pachateli vyhověla a poslala
mu i potvrzovací kódy ke svému
bankovnímu účtu, nutné pro provedení a ověření bezhotovostního
převodu. Pachatel následně z jejího
účtu odčerpal částku čtyřiceti tisíc
korun,“ uvedl ke druhému případu
podvodu, ale zároveň nebetyčné neopatrnosti poškozené mluvčí krajské policie František Kořínek.

OPILEC řádil na nádraží
Před OP hrozil VÝBUCH! „Všechno
rozmlátím,“ vyhrožoval

Zloděj šlohnul ventil plynu…

Ilustrační foto: Internet

ze spáchání přečinu podvodu, za
který mu v případě odhalení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.
Rovněž ve středu 15. července
v podvečerních hodinách kontaktoval dosud neznámý pachatel
prostřednictvím facebooku devatenáctiletou ženu z Prostějova. „Při
komunikaci se vydával za jejího kamaráda, do jehož profilu na této sociální síti se nezákonně dostal prolo-

PROSTĚJOV Po zlodějích nemůže nikdo chtít, aby byli inteligentní. Jenomže v tomto případě zatím neznámý nenechavec
opravdu moc nepřemýšlel. Svým
činem mohl způsobit neštěstí
s nedozírnými následky.
„V úterý 14. července po dvaadvacáté hodině přišla zpráva
o úniku plynu na ulici Za drahou
u bývalé brány do Oděvního pod-

niku. Přesně se jednalo o místo
na pozemku sousedícím s provozovnou. Jelikož se jednalo o únik
většího rozsahu, hlídky strážníků
společně s policisty uzavřeli celou
Průmyslovou ulici. Následně vyšlo
najevo, že se někdo zřejmě pokusil
odcizit mosazný ventil, čímž došlo
ke zmíněné situaci. Pracovníci plynáren zajistili uzavření plynu a celou záležitost si převzali k dalšímu
šetření policisté,“ uvedl k případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
(mik)

PROSTĚJOV Nepříjemné chvíle
prožili cestující hned první den
minulého týdne na hlavním nádraží. Ohrožoval je totálně opilý
násilník, který vzápětí strážníkům nadýchal skoro čtyři promile. Na záchytce ale neskončil…
„V pondělí 13. července odpoledne
vyjížděla hlídka do vestibulu hlavního
vlakového nádraží, kde se nacházel
muž, který nerespektoval u pokladny vymezenou diskrétní zónu pro
zákazníky a choval se k nim hrubě.
V okamžiku, kdy ho zaměstnankyně
za přepážkou napomenula, verbálně
zaútočil i na ni, a dokonce vyhrožoval,

že rozbije přepážku a vše rozmlátí,“ popsala jednání raubíře Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
Po příjezdu hlídky se muž na nádraží už nenacházel, ale během hovoru
strážníků s oznamovatelkou se do
haly vrátil. „Dechovou zkouškou
u něj bylo zjištěno 3,81 promile alkoholu v dechu. Při jednání se strážníky
se již choval klidně, a proto na záchytce neskončil. Sedmačtyřicetiletý muž
je ale podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku a občanskému
soužití. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu,“ dodala Jana
Adámková.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Bývalý milionář dostal šest let
Radim Delong (49) si půjčoval auta, která končila na Ukrajině

PROSTĚJOV Podvody s kradenými auty, drogy a falešné peníze. To byl svět Radim
Delonga. Někdejší příslušpro Večerník
ník havířovské smetánky ho
Martin
nyní na několik let vymění
ZAORAL
za prostředí vězeňské cely.
Odsouzen byl postupně za padělání peněz, prodej drog a podvody, kdy si na falešnou občanku
půjčoval auta i peníze, aniž by je hodlal vrátit.
exkluzivní
zpravodajství
z Prostějova

Radima Delonga se podařilo dopadnout i díky snaze civilistů, které
napálil. „Ozval se nám na inzerát, ve
kterém jsme nabízeli pronájem auta.
Představil se pod jiným jménem
a při předání vozu nám předložil
zfalšovanou občanku. Auto už nikdy
nevrátil, vznikla nám tak škoda 225
tisíc korun,” vyjádřil se vlastník auta
David P. z Ivaně, který obžalovaného vypátral díky spolupráci s obsluhou v jednom z havířovských barů.
U úterního hlavního líčení vyšlo
najevo, jaký byl další osud kradeného automobilu. Převzal si ho totiž
Ukrajinec Ruslan Golubka, který zorganizoval jeho přepravu na

Ukrajinu. Golubka, který už kvůli
podvodům s kradenými vozy bručí
ve vězení, sice u soudu tvrdil, že Delonga nezná a že ani neumí česky,
nicméně z výpovědi dalších svědků
jasně vyplynulo, že ani jedno z toho
není pravda. Delong se u soudu
po řadě popírání nakonec doznal
nejen k podvodu s půjčeným autem, ale i k tomu, že si na falešnou
občanku půjčil peníze od úvěrové
společnosti. „Obžalovaný se dozná
tam, kde ho důkazy jednoznačně
usvědčují. V jiných případech se
snaží kličkovat, případně to hodit
na druhé,” vystihl soudce Petr Vrtěl, který Delongovi nejprve udělil

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.
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ČERNÁ
KRONIKA
Pracovní úraz

V sobotu 11. července krátce po
půlnoci došlo ve výrobní hale
firmy v Dolní ulici v Prostějově
k pracovnímu úrazu. Dvaačtyřicetiletý řidič vysokozdvižného vozíku čelně najel do ženy, která mu
měla neočekávaně vstoupit do jízdní dráhy. Při střetu došlo k těžkému
zranění ženy, se kterým byla transportována do nemocnice. Alkohol
byl u obou účastníků vyloučen provedenou dechovou zkouškou.

Foto: Internet

Zloděj si nedá říct…

Nepoučitelným se ukázal být
dvaatřicetiletý muž z Vyškovska,
který v pátek 10. července odcizil
z pozemku u rodinného domu
v Kostelecké ulici v Prostějově příruční vozík v hodnotě 500 korun.
Činu se dopustil i přesto, že v posledních třech letech byl již za obdobný čin pravomocně odsouzen.
Teď mu hrozí až tři roky vězení.

Šlohnul šrajtofli

Mezi jednou a půl druhou hodinou po poledni v úterý 14. července odcizil neznámý pachatel
v obchodním domě v Anenské
ulici v Prostějově z igelitové tašky
pověšené na nákupním vozíku
pánskou koženou peněženku s hotovostí 400 korun, platební kartou
a osobními doklady čtyřiasedmdesátiletého muže z Prostějova.

Řádil u školky

Narkoman Radim Delong z Havířova vlastnil rozsáhlý majetek, který získal
z restituce. Svého času byl považovaný za vlivného podnikatele. Později se živil
podvody a skrýval se, nyní z vězení hned tak nevyjde.
Foto: Martin Zaoral

souhrnný trest za padělání peněz,
prodej drog a podvod s autem ve
výši 3,5 roku. Druhý samostatný
trest za podvod s úvěrem čerpaným
na falešnou občanku pak Delongovi vynesl dalších 18 měsíců.
Zajímavé je, že ač k celé události došlo před více jak dvěma roky, Delong
za ni byl odsouzen až nyní. Odvolací
soud totiž zrušil původní rozsudek
prostějovského soudu a tak po dvou
letech vše muselo letos začít znovu.
Jelikož si Delong trest ve vězení ne-

po dvojici
hledaných
GABRIELA SUCHÁ
se narodila 13. května 1994 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 19 do 20 let, měří 170
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.

GEORGE GALBA
se narodil 17. července 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 17. května 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15 do 17 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

odpykal, mohl se vrhnout do dalších
podvodů. V Praze se dle policie vydával za Poláka, který si půjčil řadu
luxusních vozů, na cizí občanku si
bral peníze i od úvěrových společností. Za to však dosud odsouzen
nebyl. „Mám dluhy v řádech několika milionů korun, auto jsem si skutečně půjčil a předal ho dál,” přiznal
se u soudu Radim Delong. Rozsudek dosud není pravomocný, obě
procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání.

Člověka nemusejí okrást o celý
majetek, aby si rval vlasy zoufalstvím. Stačí opravdu jen
málo, aby zloděj připravil své
vyhlédnuté oběti moře dalších
starostí. V úterý po poledni šikovný kapsář ukradl nakupujícímu čtyřiasedmdesátiletému
muži peněženku se čtyřmi stovkami. Jistě, škoda není vysoká,
ale okradený má nyní i jiné
patálie.

400
Ve šrajtofli měl senior totiž také
platební kartu a veškeré osobní
doklady. A každý, kdo si vyřizoval novou občanku nebo řidičák ví, jaký úřední šiml ho nyní
čeká. I z tohoto důvodu policie
apeluje na pozornost každého,
kdo nechce být okraden…

Neznámý pachatel se v noci z úterý 14. července na středu 15.
července bez zjevného poškození plechových vrat vloupal do
plynové kotelny u mateřské školy
v okrajové místní části Prostějova. Poté se pokusil vniknout do
skladu nářadí, což se mu však nepodařilo. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 200 korun.

Srazil patnáctiletou

Ve středu 15. července krátce
před šestou hodinou ranní jel
šedesátiletý řidič vozidla značky
Toyota po Okružní ulici v Prostějově. Na kruhovém objezdu
na křižovatce s ulicí Určickou
z dosud přesně nezjištěných příčin narazil do zadního kola před
ním jedoucí patnáctileté cyklistky. Ta upadla a podle předběžného šetření utrpěla lehké zranění.
Alkohol byl na místě vyloučen
dechovými zkouškami.

Opilý havaroval

Ve čtvrtek 16. července krátce po dvacáté hodině došlo na
Plumlovské ulici v Prostějově,
u křižovatky s ulicí Anenskou,
k havárii jednasedmdesátiletého
cyklisty. Muž z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení
jízdního kola a upadl na komunikaci. Při pádu si způsobil lehké zranění. Lékařské ošetření
přivoláním rychlé lékařské pomoci muži zajistili občané, kteří
ho na ulici nalezli. Následnou
orientační dechovou zkouškou
policisté muži naměřili hodnotu
2,16 promile alkoholu v dechu.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

www.vecernikpv.cz

Fabián TRUNEČKA
5. 7. 2015 49 cm 3,21 kg
Kostelec na Hané

Amálie PROCHÁZKOVÁ
9. 7. 2015 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Štěpánka HAJNÁ
13. 7. 2015 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Lea FILIPOVÁ
15. 7.2015 49 cm 3,45 kg
Náklo

NA VÍČKA ČEKÁME
V REDAKCI

Martin VINCZE
13. 7. 2015 49 cm 3,40 kg
Čehovice

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!

Aneta NOVOTNÁ
15. 7. 2015 52 cm 3,10 kg
Olšany u Prostějova

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.

Děti si v DDM zkoušely střelbu i hasičské dovednosti SOBOTNÍ ODPOLEDNE PATŘILO
PROSTĚJOV Zpříjemnit si
prázdniny atraktivním soutěžením s hasičskou tématikou přišly do prostor DDM na Vápenici
uplynulý čtvrtek dopoledne
desítky dětí. Střelba ze vzduchovky a práce s požární hadicí
nadchly i nejeden dospělý doprovod.

Petra Hežová
Prostějovské léto je v plném proudu
a nejvíc si ho užívají pochopitelně děti.
Ani o čtvrtečním dopoledni 16. července tomu nebylo jinak. V DDM na Vápenici byl pro malé šikuly připraven zábavný program, na kterém si mohli ověřit
své dovednosti na úkolech hodných
jen pravých hasičů. Vyzkoušet si práci
s opravdickou požární hadicí, zastřílet si ze vzduchovky na cíl, rozpoznat
speciální uzly, to vše si pro dětské
návštěvníky připravili Zdeňka Ševčíková a Ondřej Jestrbský ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
z Domamyslic. „Nachystali jsme si pro

návštěvníky několik aktivit na ukázku toho, co musí umět každý malý
hasič. Poznávání uzlů, džberovky
a také střílení na terč ze vzduchovky,“
upřesnila Zdeňka Ševčíková, která
v DDM vede hasičský kroužek. „Byly
jsme tady už loni a moc se nám tu
líbilo. Letos jsem se vzduchovkou
trefila dvakrát, loni mi to moc nešlo,“
přiznává Večerníku přímo na místě
Veronika Lehnertová, která si spolu
s kamarádkou přišla vyzkoušet svoji šikovnost do podzemní střelnice
v DDM, podobně jako desítky dalších malých návštěvníků. „Úplně
jsem měla chuť vyzkoušet si to taky,“
smála se paní Alena, která na akci
doprovodila vnoučata Marečka
a Davídka.
Pokud vám hasičské dopoledne uniklo,
nezoufejte, mrkněte na program letošního Prostějovského léta na webových
stránkách města!

VE STÍNAVĚ HRAVÝM DĚTEM

Pevná ruka. Udržet proud vody tak, abyste zasáhli cíl v podobě věže z plechovek,
vyžaduje šikovnost i sílu.
Foto: Petra Hežová

Pojídání „maršmelounů“ na čas, to byla jen jedna z mnoha disciplín.
Foto: Helena Frýdová
STÍNAVA Stříkání hadicí na plechovku, závody na koloběžkách, pojídání „maršmelounů“ na čas, nošení
pingpongového míčku na lžičce, skákání v pytli. Všechny tyto zábavné hry
a k tomu ještě skákací hrad, výstavu
vojenské výzbroje a možnost vystřelit si ze samopalu nabídli v sobotu
odpoledne dětem stínavští hasiči. Na
tamějším hřišti se totiž uskutečnilo

Trefa do černého! Vyzkoušet si střelbu
ze vzduchovky na terč ve stylové střelnici byl pro děti bezva zážitek.
Foto: Petra Hežová

dětské odpoledne, které nenarušilo
velké vedro ani následná krátká dešťová přeháňka.
Po skončení soutěží následoval podvečerní táborák, děti měly špekáčky
i pití zdarma. A nejednalo se zdaleka
o jedinou zajímavou akci v obci, již za
necelé čtyři týdny v sobotu 15. srpna
se uskuteční devátý ročník Stínavské
traktoriády.
(jim)

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

LIBUŠKA

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca 4 - 5 roků.
Libuška je veselá a vyrovnaná fenka, která je vděčná
za každý kontakt s člověkem. Je neustále pozitivně
naladěná a je velký mazel. Bez problému se snese
s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

BRIT

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku cca 3 - 4 roků.
Brit je velmi učenlivý klučík, který je neustále pozitivně naladěný, je přátelské povahy. Vzhledem k jeho temperamentu
je vhodný například na různé psí sporty. S fenkou se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně.

BELLA

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca 6 roků. Velmi milá
fenečka, která je vděčná za každý kontakt s člověkem. Její
páneček umřel, a proto bude šťastná kdekoliv, kde bude
moci být svému novému pánečkovi na blízku. S pejskem
se bez problému snese, na vodítku chodí pěkně.

BENDÍK

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

Pondělí 20. července 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

FEJETON

V KONICI BY SI HUS
na zmrzlině pochutnal!
KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

MARTIN ZAORAL
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě,
miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti, neboť jen pravda tě vysvobodí.“ Právě v den, kdy uplynulo přesně 600 let od upálení mistra
Jana Husa, jsem na tento křídou psaný
citát narazil na tabuli před stánkem se
zmrzlinou. Všichni, kdo jsou z Konice
a okolí, to místo jistě dobře znají...
Stánek, resp. upravený starý karavan, stojí
u silnice mezi hlavním náměstím a autobusovým nádražím. Ten citát jsem znal
už z dřívějška. Když jsem si ho ovšem
právě v pondělí 6. července přečetl, znamenal pro mě naprosté zjevení. Jako by
se mi v tu chvíli něco rozsvítilo v hlavě
i v duši. A tak jsem se zastavil, nechal si
natočit poctivou zmrzlinu z Opočna,

pokecal s třicetiletým filozofujícím zmrzlinářem a taky trochu přemýšlel.
Faktem je, že v dnešní době už lidé na
řeči o pravdě moc nedají. Mnohem oblíbenější než ten Husův jsou citáty typu:
„Při líbání spálíte až osmašedesát kalorií
za hodinu, u orálního sexu až sto kalorií
za půl hodiny a milováním až 144 kalorií
za hodinu? To už za to snad stojí!“ Tato
„pravda“ se objevila na facebookovém
profilu „lechtivechvilky.cz“ rovněž 6. července 2015, tedy oněch 600 let po upálení Jana Husa.
Když už v současnosti občas přijde hovor na téma pravdy, obvykle to končí tím,
že „každý máme tu svoji“. Je to přesně
tak. Dnešní svět je až neuvěřitelně pestrý.
Všichni z nás si můžeme žít (a taky často

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Hezèí a praktiètìjší

Trampoty s koupáním

Vůbec mi nevadí, že na kuželně na
náměstí T. G. Masaryka není dlažba
z bílých mramorových kostiček, jako
tomu bylo v minulosti. Ty šedé žulové
jsou podle mého názoru jednak hezčí,
a pak si myslím, že i praktičtější. Hlavně v zimě určitě hned tak nedojde
k tomu, že se dlažba bude drolit
a každé jaro se zase bude zapravovat.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se
zasloužili o rekonstrukci našeho náměstí, vypadá i celkově dobře.
Pavla Zápařková, Prostějov

Jednoho parného dne jsem se rozhodla se svými vnoučaty, která ke
mně přijela na prázdniny z Českých
Budějovic, jít vykoupat. Přemýšleli
jsme, které prostějovské koupaliště
zvolíme. Nakonec jsme se rozhodli
pro aquapark v Krasicích, ale jakmile jsme přišli k bráně a viděli, že je tu
hlava na hlavě, přešla nás chuť. Děti
si chtěly zaplavat, a tak jsme na radu
známých odjeli do Vrahovic. Naštěstí máme auto, takže přesun trval necelých deset minut. Naše zklamání
ale nebralo konce, vrahovický bazén
byl naplněn vodou ani ne z poloviny,
správci ho údajně nestačili napustit.
A tak jsme znovu stáli před rozhodnutím, kam se jít vykoupat. Přehradu
jsem po zlých zkušenostech odmítla,
putovali jsme dál do Stražiska. Dlouhé cesty jsme nakonec nelitovali, padesátimetrový bazén plný čisté vody
nás přímo nadchnul. A nejenom to,
ani lidí nebylo moc, takže děti i já
jsme si parádně zaplavaly. Je mi ale
smutno z toho, že tak velké město
jako je Prostějov nemá podobné
koupaliště.
Jiřina Doleželová, Prostějov

Kde jste, strážníci?

Hloučela patří ke krásným zákoutím
Prostějova, kde se lidé mohou alespoň
na pár hodin zrekreovat příjemnou
procházkou nebo třeba ještě příjemnějším občerstvením. Já osobně tak
činím několikrát týdně, ale nemohu
přenést přes srdce chování některých
pejskařů, kteří si myslí, že jim patří celá
Hloučela. Své psy pouštějí na volno,
výkaly po nich neuklízejí a mnohdy
zde dochází i k nebezpečným situacím.
Několikrát jsem se stala svědkem toho,
kdy se vzájemně napadli dva psi, nebo
ještě hůře, že pes napadl člověka. Hodně bych se přimlouvala za mnohem
častější a důslednější kontroly strážníků městské policie.
Jana Přikrylová, Prostějov

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

žijeme) podle svého, tedy dle svých aktuálních hodnot, tužeb a cílů. A tomu se
zrovna podřizuje i naše „pravda“. Za tu
svoji jsme pak obvykle ochotni bojovat.
Vždyť si díky ní můžeme obhájit i to, co
by se třeba jinému mohlo zdát jako naprostá sprosťárna.
Pokud tedy máme „každý svou pravdu“,
pak se nemůžeme divit, že nás dnes stále
více věcí rozděluje a tak málo věcí pojí.
Zní to hlubokomyslně, ale v obyčejném
životě se s tím každý z nás setkává dnes
a denně. Způsobuje nám to spoustu
nedorozumění, problémů i bolesti. Nic
s tím sice nenaděláme, není však špatné si
to občas uvědomit.
A někdy k tomu stačí zajít na zmrzku do
Konice...

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

V

červenci 1950 se na Prostějovsku
poprvé kosilo obilí pomocí nového kombajnu, který vyrobil místní
národní podnik Agrostroj, na což
pochopitelně byli místní velmi hrdí.
Bohužel se na tomto stroji nedalo nic
vydělat, neboť v rámci tehdejšího systému uvnitř RVHP (Rada vzájemné

PETRY
HEŽOVÉ

Pořádně horké chvíle...
Tak už jsem dnes čekala u doktora, ve frontě u pokladny, na
autobusové i tramvajové zastávce, na vlakovém nástupišti
a taky na chodbě před zcela obsazenými dámskými toaletami.
A to máme teprve pondělí. No,
ještě že tu není letiště nebo přístav, to už bych se nejspíš učekala
k smrti.
V tomhle vedru je čekání mezi
ostatními ne úplně dobře naladěnými lidmi doslova balzám na
duši a nervy, tedy pokud jste masochista. A když se ještě ve frontě
rozbrečí neustálým čekáním unavené dítě, mám co dělat, abych se

taky nedala do breku, protože nákupní tašky jsou těžké jako blázen, potím se jako párek v mikrovlnce, ale zdá se, že v tom alespoň
nejsem sama.
To byla myslím ta poslední kapka,
která mě přiměla k tomu, abych
se i se svou prostorově výraznou postavou vydala na nákup
plavek. Poté, co paní prodavačce vysvětlím, že plavky velikosti
poštovní známky, které mi vehementně vnucuje, mi opravdu ale
opravdu slušet nebudou, protože
mi ani při nejlepší vůli nezakryjí ani to nejnutnější, se společnými silami konečně dobereme

k vhodnému kousku, se kterým
se odvážím do kabinky. Ale jen
co si za plentou rozjedu svůj
projekt s názvem ‚Plavky, ve kterých nebudu působit jako mládě
kosatky,‘ ozve se z prodejny povědomý hlas, jehož majitel se
už už žene ke kabince vyzkoušet
si vybrané kousky oblečení.
Co teď? Člověk, kterého chci potkat ze všeho nejméně, navíc ve
chvíli, kdy jsem napůl oblečená,
spíš neučesaná a uvařená ve vlastní šťávě. Co byste dělali v podobné situaci? Já tam totiž stojím, za
tou zástěnou a čekám, až mě něco
napadne...

ČERVENCOVÉ LETOPISY

anebod kombajnu po Občanské fórum
hospodářské pomoci) se vše vyrobené
v jednom státě muselo bratrsky dát
do ostatních socialistických států. Asi
tady někde i Prostějované pochopili
lidovou verzi výše zmíněné zkratky
„Rozum vyvezem, h…o přivezem“.
Při oslavách žní se také poprvé objevili
mezi lidmi pionýři, tedy mládežnická
organizace, která „schlamstla“ všechny
dosud existující svobodné a demokratické, mládežníky navštěvované organizace.
ervenec 1955 znamenal sjednocení všech restaurací a hospod
v Prostějově pod jeden národní podnik, který dostal název „Restaurace a jídelny“. O tomto tématu si koneckonců
můžete počíst ve známé knize „Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů“ od Tomáše Vincence. Na
své si ovšem přišli i místní milovníci
hvězd, neboť začal pravidelně vycházet
časopis „Zprávy lidové hvězdárny“.
alší zajímavosti lze v tomto měsíci objevit až pro rok 1975, kdy
se v Mozartově ulici otevřela prodejna
masa, potravin a průmyslového zboží
pro tamní obyvatele. Začaly vycházet
také dvě tiskoviny, a to Zpravodaj OV
Českého svazu žen a Zpravodaj okresní zemědělské zprávy, jak byly čtivé,
kroniky ovšem bohužel neříkají.

Č

Máme tu červenec, měsíc léta
a dovolenkování. Já se ale domnívám, že když třeba bude
pršet, tak opět nezaškodí kapku zalistovat kronikami. A tak se
tedy podívejme co se v našem
městě dělo v červencích různých let...
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ůležitý zeměpisný moment byl
zaznamenán v červenci 1980,
kdy 1 398 obyvatel obce Mostkovice
bylo přiřazeno k Prostějovu, došlo
tedy ke sloučení. Zároveň zmizel historický název obce Stichovice, která byla
sloučena s Mostkovicemi již v roce
1952, stala se tak jejich místní částí. Její
jméno dnes používají pouze pamětníci, případně znalci letecké historie
v souvislosti s tamním letištěm.
ohatý na události byl červenec
1990. Pro 1 700 občanů znamenal radikální osobní a majetkovou změnu, neboť začal platit zákon
o soudních rehabilitacích, který mnoha lidem mohl navrátit ztracenou
důstojnost a také i případně zabavený či lépe řečeno ukradený majetek.
A máme tu opět Mostkovice, které
uspořádaly referendum o odtržení
od Prostějova a výsledek vlastně ani
nebyl překvapivý, 96% bylo pro samostatnost, takže společné soužití
trvalo deset let. Nemilou událostí se
stalo všeobecné zdražování veškerého
zboží, které ovšem mělo být vykompenzováno takzvaným státním kompenzačním příspěvkem pro každého
občana ve výši 140 korun na měsíc.
Vpřed se posunulo podnikání zejména
v bankovnictví, a to v momentě, když

B

i místní pobočka Komerční banky začala prodávat občanům obligace, hned
první den za více jak milion. Lidé také
začali objevovat kouzlo nezávislé advokacie, ve městě začali pracovat hned
čtyři soukromí advokáti. Soukromničit a podnikat zatoužili také další
obyvatelé, bylo vydáno 476 povolení
k soukromému podnikání, přičemž
nejčastěji se jednalo o činnost obchodní. Velkým státním podnikem se pak
staly místní Dopravní stavby Prostějov.
Více aktivity lze zaznamenat i v oblasti
duchovní a sociální. Obnoveno bylo
fungování kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici a došlo i na jeho
opravu, a to vše pouze z dobrovolných
sbírek. Podobné dobrovolné sbírky začaly pomáhat i zdravotně postiženým
spoluobčanům na základě aktivity
Okresního výboru Svazu invalidů. Solidarita a vzájemná pomoc se tehdy tak
nějak více „nosily“. Nezahálelo se také
v politice, vítězné hnutí ve volbách
Občanské fórum jednalo o svém dalším směřování, a to i na úrovni našeho města. My již dnes víme, že došlo
v tomto hnutí k velkým turbulencím,
rozpadu, vzniku nástupnických stran,
svoji nezastupitelnou roli v dějinách
státu ovšem Občanské fórum mělo
a to mu ani dnes nelze upřít.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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ČERNÁ
KRONIKA
Okradení hasiči

Dosud neznámý pachatel za použití násilí vnikl v období od
4. do 13. července tohoto roku
do budovy hasičské zbrojnice
v obci Hradčany - Kobeřice. Poté
ze zbrojnice odcizil dvě elektrocentrály a elektrický přímotop.
Sboru dobrovolných hasičů
v Kobeřicích tím pachatel způsobil škodu ve výši 20 500 korun.

zprávy z regionu

Straka v Klenovicích

Odcizil
vibrační pěch
V noci z pondělí 13. července na
úterý 14. července odcizil dosud
neznámý pachatel z neuzamčené
dodávky odstavené na stavebním
pozemku v obci Kralice na Hané
vibrační pěch značky Bomag.
Tím majiteli způsobil škodu ve
výši 30 000 korun.

FOTOGALERIE

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM „Nevíte, zda jsou tohle postroje arcibiskupského kočáru? Viděl jsem ho zapřažený v televizi
v Toulavé kameře a připadají mi podobné,” otázal se mě asi desetiletý chlapec na víkendovém Josefkolu v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem. Jeho pohled v tu chvíli směřoval
k postrojům navlečeným na dvou maketách koní. Ač jsem chlapci
nebyl schopen s určitostí odpovědět, uvědomil jsem si jednu věc:
díky Josefkolu se o historii kočárů zajímá spousta dětí i dospělých,
kteří by se bez něj o něčem podobném nikdy nedozvěděli.
Už osmé setkání mistrů řemesel
a opratí i letos nabídlo program, který
přitáhl stovky diváků. Jeho součástí
byla mimo jiné přehlídka historických
kočárů a koňských spřežení, vystoupení skupiny historických tanců či
hudební koncert tentokrát v podání
Richarda Pachmana. Jeho vrcholem
se však opět stalo velkolepé divadlo
odhalující stavbu historického kočáru.
Letos se jednalo o smuteční vůz pohřebního ústavu Františka Munzara

v Nechanicích, na jehož rekonstrukci
se do Čech pod Kosířem přijel podívat samotný císař František Josef
i s manželkou Alžbětou zvanou Sissi
a celou řadou dvořanů. Před jejich
očima byl za doprovodu scénické
hudby opraven a do provozu uveden
nádherný kočár, který každý z nás
využije jenom jednou. „Můžeme teď
obdivovat krásu, ze které i v tomto
tropickém horku poněkud mrazí,”
poznamenal v sobotu trefně mode-

Nad regionem se proháněly americké stíhačky
PROSTĚJOVSKO Takové stroje se
hned tak nevidí! Hodně nevšední
zážitek se v průběhu uplynulého
týdne nabídl lidem na Prostějovsku.
Po obloze se u nás proháněly čtyři
americké bojové stíhačky A-10
Thunderbolt. Důvodem bylo
cvičení, které probíhalo na letišti
v Náměšti nad Oslavou.
Stíhačky mohli obyvatelé regionu
pozorovat na řadě míst. „V úterý
jsem trávila volný čas na koupališti ve
Stražisku a nad hlavami nám proletěly
stíhačky. Byl to docela zvláštní pocit,
jedna z nich letěla hodně nízko,” upozornila Večerník naše čtenářka, kterou
zajímal důvod těchto vojenských
manévrů. Obrátili jsme se tedy na
zástupce české armády. „Ve spolupráci
se vzdušnými silami USA probíhá
výcvik leteckých návodčích, který
se koná od 30. června až do pátku
17. července.
Americká letecká jednotka do něj zapojila čtyři letouny A-10 Thunderbolt,

rátor, který celou scénou provázel.
Po osazení kol, krásně zdobených
skel, soch andělů a skvostných lamp
byl na závěr na střechu kočáru umístěn velký černý kříž. „Letošní ročník oslavuje tři křesťanské a obecně
lidské ctnosti - víru, naději a lásku.
Někdy si přitom stačí uvědomit, že
naděje se rodí každého rána, což
platí zejména pro ty, kteří trpí nějakou zákeřnou nemocí. Víra je bez-

pochyby pro život každého člověka
zásadní, nicméně nejvýše ze všech
tří hodnot stojí láska,” prohlásil při
této příležitosti Václav Obr, majitel
zdejšího Muzea kočárů a zároveň
i hlavní organizátor Josefkolu.
Dvoudenní Josefkol se nakonec uzavřel s nedělním odpolednem, všeobecně lidský příběh o víře, naději
a lásce v nás všech ovšem neskončí
nikdy.

Fotoreportáž

BYLI JSME
U TOHO

Čtyři podobné krasavce jste v průběhu uplynulého týdne
mohli spatřit i nad regionem. Foto: www.wikipedia.org

které startovaly z letiště v Náměšti nad
Oslavou. Jednalo se o standardní
navádění letounů bez použití ostré
munice,” vysvětlil Večerníku plukovník Miroslav Svoboda z 22. základ-

ny vrtulníkového letectva. Zároveň
poděkoval za pochopení vzhledem
k hluku, kterému byli obyvatelé jednotlivých obcí po dobu tohoto leteckého cvičení vystaveni.
(mls)

Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II

Americký vojenský jednomístný, dvoumotorový proudový letoun určený
k poskytování přímé palebné podpory jednotkám pozemních sil (ničení
tanků, obrněných vozidel a dalších pozemních cílů). V letectvu je ale častěji
neoficiálně označován jako Warthog (prase bradavičnaté) nebo jednoduše
jen Hog (prase).
Zdroj: www.wikipedia.org

Václav Obr divákům ukazuje sochu anděla, která před zraky diváků našla
své místo na skvostném smutečním kočáru.
Foto: Martin Zaoral

Kd
do se objeevill na Jo
oseffkollu....
Foto: 3x Martin Zaoral

Půvabná dívka s kotvou symbolizovala naději. Jednu Na Josefkol letos dorazil i samotný císař František Krásný smuteční kočár pohřebního ústavu Františka
ze tří hodnot, která spolu s láskou a vírou utváří dobrý Josef s císařovnou Sissi a celým rakousko-uherským Munzara smontovaný na letošním Josefkolu byl prálidský život.
dvorem.
vě dokončen.

Silnice do Konice je uzavřená!

Takto se do zelena vybarvila přehrada
při pohledu od Hotelu Plumlov ke Zlechovu.
Foto: Martin Zaoral

že do nádrže stále přitékají splašky
z okolních obcí a chat, které obsahují látky sloužící za potravu jedovatým sinicím.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Opravy silnic
v regionu chytají druhý dech. Sotva
skončily rozsáhlé uzavírky ve Ptení,
tak jsou tu pro řidiče připraveny další komplikace. Ty se týkají zejména
Konice a Horního Štěpánova.
V úterý 14. července se uzavřela silnice
z Křemence do Konice. Uzavírka by
měla skončit až začátkem října. Důvodem je oprava komunikace na ulici
Chmelnice, která byla dlouhodobě
v hodně špatném stavu. Rekonstrukce
se dočkají i přilehlé chodníky. Situace
se nejcitelněji dotkne místních obyvatel, kteří se nebudou moci dostat
ke svým nemovitostem. „Vozidla je
nezbytné včas přeparkovat mimo rekonstruovaný úsek. V tomto případě
nelze udělit žádné výjimky na povolení vjezdu,“ upozorňuje odbor dopravy
městského úřadu Konice.

v úseku Nové Sady až po sídlo firmy Fraas.
Podle našich informací je uzavírka v tuto
chvíli plánovaná až do konce listopadu.
Kromě výše uvedených dvou nových
komplikací zůstává například až do konce
měsíce uzavřen průtah v Rozstání či silnice v Osíčanech. Do poloviny srpna řidiči
neprojedou také po silnici mezi Olšany
a Studencem.
(mls)

gril i s kočárkem

Luxusní Mercedes skončil díky nepozornosti jeho řidičky v příkopu. Foto: Policie ČR

Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
„Nehodou byla způsobena škoda
v předběžné výši 87 tisíc korun. Požití alkoholu u řidičky bylo vyloučeno
provedenou dechovou zkouškou. Její

přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích byl na místě projednán uložením blokové pokuty,“ dodal mluvčí
krajské policie.
(mik)

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Sbìrný dvùr v Kostelci

Kostelec na Hané (mls) - Zastupitelstvo města Kostelce na Hané rozhodlo
o zpracování projektové dokumentace
na nový sběrný dvůr. Kromě jeho vybudování ve městě počítají rovněž s regenerací Sídliště Sport či s odstraněním
staré čističky odpadních vod. Opravy by
se rovněž v dohledné době měly dočkat
místní komunikace v Legionářské, Revoluční, Třebízského a Gagarinově ulici.

ROZSTÁNÍ Zloději, který v pátek
řádil v Rozstání, bylo zřejmě jedno, co ukradne, bral všechno, co
jde jenom trochu zpeněžit…
„Trestných činů krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody se
dopustil neznámý pachatel, který
v pátek 17. července v ranních hodinách vnikl na pozemek rekreační
chaty v obci Rozstání. Z pergoly objektu odcizil dětský kočárek
a zahradní gril včetně příslušenství,“
uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouc. Jak dodal, celkově zloděj
majiteli způsobil škodu kolem 23
500 korun.
(mik)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

OLŠANY U PROSTĚJOVA Chtěli
ji vyléčit pomocí drahého korálu pocházejícího až z daleké
Indie. Nepodařilo se, a mladá
maminka zemřela. Pohřbena
byla nedaleko svých dvou dětí,
z nichž to starší mělo pouhé dva
roky, mladší bylo sotva batole.
I to je jeden z dávných příběhů,
které odhalil archeologický průzkum probíhající v těchto dnech
v Olšanech.
Na okraji Olšan u silnice ve směru
na Třebčín se usadili archeologové.
Provádí zde průzkum kvůli budoucí
přístavbě olšanské nástrojařské společnosti Mürdter Dvořák. Na místě
objevili hroby našich dávných předků. Na první pohled zaujme, že jsou
velmi mělké, lidské ostatky tu staletí
ležely jen necelý metr pod povrchem.

Chrání životní prostøedí

Při vykopávkách v Olšanech asistují
i usměvavé studentky antropologie
z Masarykovy univerzity v Brně.
Foto: Martin Zaoral
„Jedná se o slovanské pohřebiště
z 11. století, odhalena zatím byla
desítka hrobů. Kosterní pozůstatky
patří Slovanům, kteří se tu od dávných dob živili zemědělstvím. Byly
v nich objeveny železné nožíky i ženské šperky. Nejvzácnější z nich byl
karneolový korál, který pocházel až
Indie. Kvůli svému preciznímu opracování měl obrovskou cenu a to zhruba malého stáda krav. Našli jsme ho
v hrobě mladé ženy, předpokládáme,
že tento kámen byl použit k její léčbě.

V jeho blízkosti byly objeveny kostry dvou malých dětí, domníváme se,
že se jednalo o její potomky,” popsal
Pavel Fojtík z prostějovské pobočky
Ústavu archeologické památkové
péče v Brně. Zda se skutečně jednalo o příbuzné, však stoprocentně
prokáže až následná analýza vzorků
DNA. Ten provedou mladí antropologové z Masarykovy univerzity,
kteří se na výzkumu rovněž podílejí.
„Z analýzy DNA zjistíme mimo jiné
nejen příbuzenské vazby mezi zde

pohřbenými lidmi, ale i jejich vztahy
k širší populaci Slovanů,” upozornil
Miroslav Králík z antropologického
ústavu brněnské univerzity. Okolí
Olšan bylo dle archeologů osídleno
již před sedmi tisíci lety. V tomto
prostoru se střetávalo hned několik
obchodních cest a to jak slavná Jantarová stezka od Baltského moře, tak
i ta, která spojovala německé Řezno
s dalekou Asií. První slovanské hroby
z období po pádu Velké Moravy zde
byly objeveny již v roce 2001.

Čelechovice na Hané (mls) - Díky
rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace komunálních odpadů v Čelechovicích na Hané přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy” za uplynulý rok o 47,022 tun emisí CO2.
Svědčí o tom osvědčení, které obec
dostala od společnosti EKO-KOM.
Nìmèice podpoøily
Domov u Rybníka

Němčice nad Hanou (mls) - Se žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města Němčice nad Hanou uspěl
Domov u Rybníka ve Víceměřicích.
Výše daru bude 25 tisíc korun.

„Někdy si říkám, jestli společenských akcí není až příliš,“
říká v nadsázce nadšený starosta
arosta Ivaně Petr Cetkovský
Jiří
MOŽNÝ

Objížďka povede přes Štarnov, Přemyslovice a Růžov do Ptenského Dvorku.
Změny se dotknou také autobusové dopravy. Některé spoje budou vedeny přes
objízdné trasy, část z nich bude bez náhrady zrušena.
Podobně komplikovaná situace od začátku uplynulého týdne panuje i v Horním Štěpánově, kde byla uzavřena silnice

Archeologové
rcheolog u Olšan objevili pohřebiště dávných Hanáků

Čechy pod Kosířem (mls) - Na zámku v Čechách pod Kosířem stále probíhá rekonstrukce za 29 milionů korun,
které do oprav investoval Olomoucký
kraj. Opraví se za ně druhé patro a část
prvního patra jižního a západního křídla zámku. Práce by měly být dokončeny
do konce roku. Už v srpnu by přitom
na zámek měl nastoupit nový kastelán,
který byl vybrán ve výběrovém řízení
Vlastivědného muzea Olomouc.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

exkluzivní rozhovor
zhovor
pro Večerník

S Mercedesem se vyválela v příkopu! ZLODĚJ UKRADL
PROSTĚJOVSKO Stačilo opravdu chvíli nedávat pozor a neštěstí
bylo hotovo! Řidička luxusního
Mercedesu zazmatkovala na rychlostní komunikaci u Prostějova
a havarovala. Její vůz skončil převrácený v příkopu.
„V úterý 14. července krátce po třinácté hodině došlo na devětadvacátém kilometru rychlostní komunikace ve směru jízdy z Prostějova na
Vyškov k dopravní nehodě. Třiačtyřicetiletá řidička osobního vozidla
značky Mercedes nestihla zareagovat
na náhlé zpomalení provozu. Aby zabránila srážce s vozidlem jedoucím
před ní, strhla řízení vpravo. Při vyjetí
mimo vozovku poškodila směrové
sloupky a betonovou skruž. Po zastavení v travnaté stráni se pak ještě
její vozidlo převrátilo na levý bok,“
popsal dálniční karambol František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.

www.vecernikpv.cz

Mladou maminku pohřbili i s dětmi a vzácným korálem
Martin
ZAORAL

Neprojedete ani Horním Štěpánovem

Voda v přehradě dostala
od hygieniků dvojku
PLUMLOV Tak se to potvrdilo!
Už minulý týden zelená barva
vody v Plumlovské přehradě nevěstila nic dobrého. A poslední
měření hygieniků dala chmurným
předpokladům za pravdu.
Naposledy hygienici odebrali vzorky z nádrže v pondělí 13. července.
Její kvalitu tentokrát označili dvojkou. „Toto hodnocení znamená, že
voda je vhodná ke koupání. Může
však mít sníženou průhlednost, případně mírně zapáchat,” vysvětlila
Eva Čehovská z Krajské hygienické
stanice v Olomouci. Až do uplynulého pondělí byla voda v nádrži bez
problémů vhodná ke koupání. Ke
zhoršení její kvality došlo v souvislosti s tropickým počasím a malým
množstvím srážek. Na tomto faktu
nic nezměnila ani nákladná revitalizace a další opatření. Důvodem je,

V Èechách pod Kosíøem
zaène úøadovat kastelán

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

JOSEFKOL
VYSTAVĚL
MOST
MEZI
MINULOSTÍ
A
BUDOUCNOSTÍ
Oblíbená akce do světa kočárů opět vtáhla stovky diváků
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RYCHLÝ
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aneb jsme
s vámi u toho...

klikni na

Přes noc z neděle 12. července
na pondělí 13. července překonal dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem zámek vrat
řadové garáže v Klenovicích na
Hané a následně odtud odcizil
pánské horské jízdní kolo značky Author, tlakový čistič značky
Kärcher a sadu nástrčných klíčů.
Majiteli garáže svým činem způsobil škodu v celkové výši 4 500
korun. Při dopadení a prokázání
viny může soud pachateli za přečin krádeže uložit trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Pondělí 20. července 2015
www.vecernikpv.cz

IVAŇ Jedním z témat, které před
lety přiměly současného starostu Ivaně Petra Cetkovského
(na snímku) ke vstupu do komunální politiky, bylo kulturní
a společenské vyžití v obci. Nyní
může s potěšením konstatovat,
že se úkol zdařil, mimo to mu radost dělá i postupné zvelebování
obce. Nejpalčivějším problémem
zůstává situace kolem sokolovny,
mimo to ale dojde na vybudování
dvou dětských hřišť a jednoho
víceúčelového.
Při minulém rozhovoru jste
mimo jiné zmínil tíživý stav sokolovny. Podařilo se v tomto bodě dosáhnout od roku 2011 nějakého pokroku?
„Sokolovna je naším ne právě nejpříjemnějším dědictvím, na jehož stavu se větší
či menší měrou podepsali jak dřívější majitelé, tak činnost či spíše nečinnost dřívějších zastupitelstev obce. Budova je dnes
v téměř dezolátním stavu a po posouzení
nákladů na opravu a následný provoz stávající budovy se zastupitelstvo rozhodlo
pro variantu demolice staré a výstavbu
nové sokolovny. V současnosti máme
zpracovanou projektovou dokumentaci
pro stavební povolení a pokoušíme se
o získání peněz z vhodných dotačních
titulů na samotnou realizaci. Prozatím
v zastupitelstvu panuje konsenzus, že
k výstavbě přistoupíme, pakliže se nám
podaří získat minimálně polovinu prostředků z jiných než vlastních zdrojů, abychom obec nepřiměřeně nezadlužovali.“
Co máte jako obec v plánu pro
letošní rok?

lik akcí. Nejnákladnější
„Hned několik
pletní rekonstrukce střechy
z nich je kompletní
řské školy. Tady se náklady
budovy mateřské
,1 milionu korun a celé se
vyšplhají na 1,1
to bude hraditt z rozpočtu obce. V pořadí
ažší akcí je výstavba dvou
druhou nejdražší
dětských hřišť,ť, u nichž je kalkulována
cena bezmála 600 tisíc korun. Musím
onstatovat, že se nám podas potěšením konstatovat,
ýstavbu získat dotaci z miřilo na jejich výstavbu
nisterstva pro místní rozvoj ve výši
kové ceny. Dále
dvou třetin celkové
méně hotová
je to už víceméně
oprava cesty v jedné
ernizauličce a modernizace místního rozm
hlasu. Musím

“

Foto: archív Večerníku

K výstavbě nové sokolovny přistoupíme, pakliže se nám podaří získat
minimálně polovinu prostředků z jiných
než vlastních zdrojů, abychom obec
nepřiměřeně nezadlužovali.

poděkovat olomouckému kraji, který
nám přispěl na tyto aktivity částkou 225
tisíc korun z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. A dále jsme zahájili
přípravné práce na vypracování nového
územního plánu, zadali jsme zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci části kanalizace a někdy na podzim
začneme se zemními pracemi pro vybudování víceúčelového hřiště.“
To je vskutku obsáhlý výčet. Do
čeho dalšího byste se výhledově
chtěli pustit v dalších letech?
„Čeká nás obnova zeleně s tím, že v centru obce chceme vytvořit klidovou zónu
na místě, kde nyní stojí dům v majetku
obce určený k demolici. V příštím roce
určitě budeme chtít postavit již zmiňované víceúčelové hřiště. No a samozřejmě pořád musíme myslet na sokolovnu
a novou splaškovou kanalizaci.“

Jak jste spokojen se současným
životem v obci?
„Zlepšení společenského života v obci,
bylo jedním z cílů, se kterým jsem
před šesti lety šel do voleb. S nemalým
uspokojením můžu konstatovat, že na
tomto poli došlo k výraznému pokroku, a to až do té míry, že si občas říkám,
jestli těch nejrůznějších akcí, co se u nás
odehrávají, není už příliš (úsměv). To
samozřejmě říkám trochu v nadsázce,
protože jsem tomu velmi rád a moc děkuji a velmi si vážím všech lidí, kteří se
o společenský život v obci starají. Trochu
jinak si ale jednoznačně dovedu představit administrativu. Uznávám, že řádné
podklady jsou potřeba, ovšem v mnoha
případech se jedná o zbytečné papírování s kdejakou banalitou, nebo s věcmi,
které nikoho nijak nepoškodí a ničemu
také nepomohou.“

15070210655
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rozhovor Večerníku

„NEPOCHÁZÍM Z LÉKAŘSKÉ RODINY. MOŽNÁ NĚJAKÝ PRAPŘEDEK BYL RANHOJIČEM…“
Šéfa prostějovské záchranky Radomíra Gurky si rodina příliš neužije

Michal

KADLEC
C
●● Občané Prostějova volili vloni
na podzim zástupce hnutí ANO
2011 nikoliv proto, že by je znali, ale
protože toto hnutí bylo celostátně
takzvaně v laufu. Nemáte pocit, že
i prostějovští zastupitelé za ANO
2011 byli zvoleni spíše kvůli popularitě Andreje Babiše a vás osobně?
„Po volbách jsme si udělali celorepublikovou analýzu, kolik procent
voličů na komunální úrovni přinesla značka ANO 2011 a jméno
Andreje Babiše, a jakou zásluhu má
lokální program hnutí, znalost místních kandidátů u běžných občanů
i jejich kvalita v jednotlivých městech
a obcích. Výsledkem této analýzy bylo,
že značka a Andrej Babiš přinesli v obcích průměrně patnáct procent. Pro
srovnání, v Olomouci ANO 2011
vyhrálo se čtyřiadvaceti procenty,
ve většině ostatních krajských měst
také. V Prostějově naše hnutí získalo
šestnáct procent. Čísla tudíž hovoří
jasně...“
●● To si ale současní prostějovští
zastupitelé za ANO 2011 asi neuvědomují, že?
„Za kolegy nechci mluvit, ale já si to
uvědomuji! Někdy mám ale ten pocit,
že doma bohužel nejsem prorokem...“
●● Podle výsledků komunálních
voleb se voliči přikláněli spíše ke
známým a osvědčeným tvářím...
„Ano, vypadá to tak. Podívejte, jen těsně před volbami vzniklo v Prostějově hnutí, které nemělo v čele žádného Andreje
Babiše, nebyla to parlamentní strana
a nikdo o něm dříve neslyšel. PéVéčko začínalo úplně z nuly. A jak je
tedy možné, že dostalo od voličů
deset procent hlasů? Na jednoduchou otázku je jednoduchá odpověď! Ty hlasy dostali díky lidem,
kteří volili Pospíšila s Hemerkovou.
A není divu, že Miroslav Pišťák
posléze trval na koaliční spolu-

práci právě s touto dvojicí, se kterou spolupracoval v předešlých
čtyřech letech. V komunální politice to není moc o stranách, ale spíše
o lidech a Prostějov je malé město,
kde se všichni znají. Veřejnost tak
za ty roky ví, kdo co dobrého nebo
špatného pro naše město udělal.
Jak už jsem řekl, Prostějované volili Pišťáka, Pospíšila, Hemerkovou
a Andreje Babiše. Chápete, co tím chci
říct?“
●● Ano, velmi dobře.
Ono to ale podle toho
dnes taky v zastupitelstvu tak vypadá. Vaši kolegové zastupitelé
z ANO 2011 používají podivné
a hlavně destrukční metody při jednáních.
„Já osobně nejsem přítelem toho,
postavit politiku na destrukci. Nedávno jsem například projížděl jižním
obchvatem města a říkal jsem si, že
na každém kroku je vidět, jak je Prostějov krásný, jak se spravuje, jak se
vyvíjí. A co víc, není v republice tolik
měst, která jsou nezadlužená a současně jsou spravená, načež pořád se
dál a dál něco buduje či rekonstruuje.
Takže, když tady někdo chce odvolávat primátora, tak by se měl zamyslet
a po tom našem městě se trochu podívat. Nevěřím, že kauza Manthellan
má přebít všechno to pozitivní, co
se za poslední léta v Prostějově udělalo. Město je skutečně v naprosto
výborné ekonomické kondici, což je
především zásluha zásluha Mirka Pišťáka. Snad se neurazí, ale on je totiž
extrémně šetřivý. Avšak v tom nejlepším slova smyslu, protože škrtí peníze nikoliv pro sebe, ale pro všechny
občany Prostějova. Vždycky apeloval
na každého zastupitele, aby si město
nepořizovalo věci, které nepotřebuje
anebo na ně prostě nemá. Ostatně,
co si budeme vykládat, Andrej Babiš
jedná úplně stejně.“ (úsměv)
●● Vy jste se nedávno nezúčastnil
jednání, na kterém se opozice pokusila odvolat Miroslava Pišťáka
z funkce primátora Statutárního
města Prostějova. Jak byste hlasoval
vy a jak se díváte blíže na práci primátora?
„Bohužel, jak říkáte, onoho jednání
jsem se nemohl zúčastnit, neboť jsem
musel být na koaliční radě v Praze, kte-

a kolegové prostě nedali na můj názor.
Osobně mě to mrzí, že jsme skončili
v opozici, ale to je v politice běžné.“
●● Napadá mě teď hrozná myšlenka.
Kdyby se lidé jako například František Filouš, dostali do rady města,
bořili by rovněž víc, než stavěli?
„Těžko říct, ale částečně asi ano. To
je prostě v lidech. Pokud je někdo
Prostějovák a nevidí, co se v tomto
městě všechno udělalo, tak buď je
hloupý, nebo slepý! Znovu říkám,
bohužel...“
●● Nemáte pocit, že část vašich zastupitelů škodí celkovému jménu
hnutí ANO 2011?
„Lidé, kteří v našem městě bydlí, se
logicky zajímají o to, co se tady děje.
A jestliže je někdo v zastupitelstvu, kdo hodlá neustále něco
bořit, voliči si to samozřejmě vyhodnotí
a v roce 2018 nám
vystaví účet. Uvidíme, jaký bude...“
●● Jeden z opozičních
zastupitelů se nechal
slyšet, že se chystají další
trestní oznámení na konkrétní představitele města
kvůli smlouvám se společností Manthellan. Problém je ten,
že jedna žaloba může padnout
i na vás, protože jste byl členem rady...

s nadsázkou říkám i dnes, že si prostě
takovou investici nezasloužíme. Je to
smutné, ale je to tak. V Olomouci k tomuto problému přistoupili konstruktivně a mají Šantovku, kam jezdíme
i my z Prostějova. Proto bych navrhoval tuto myšlenku opustit, rozejít se
s Manthellanem a nic tam nestavět!“
●● Mnoho čtenářů Večerníku se
nás ptá, proč vy osobně si ve svých
řadách v prostějovském ANO 2011
neuděláte pořádek. Proč konečně
nebouchnete pěstí do stolu?
„Nejste první s touto otázkou, mě se na
to ptají Prostějované rovněž! Znovu ale
opakuji, všichni zastupitelé byli demokraticky zvoleni občany. To nelze nijak
zpochybnit a už vůbec ne řešit nějakou

Babišem neřešíme. On má jiné starosti, například teď řeší státní rozpočet na
příští rok. Každý máme svůj svět.“
●● Bouřlivá diskuze se na zastupitelstvu strhla také okolo Národního
olympijského centra. Jak se díváte
na prospěšnost a budoucnost tohoto sportovního zařízení?
„Já jsem tuto myšlenku podporoval
od začátku, první jednání na toto téma
s ministrem školství za účasti našeho
primátora proběhlo u mě v kanceláři ve
sněmovně zhruba před rokem, kde jsem
pana ministra Chládka žádal o podporu
této myšlenky. Když máme možnost získat do našeho města investici za státního
rozpočtu ve výši sto milionů korun na
další tělocvičnu pro sportovce a školní

„Kdy ž jsem měl nastoupit na
maminka mi tenkrát řekla, že patologii,
nevezme žádné jídlo, kterého si ode mne
se dotknu!“

se usilovně doějova
stat do Prostějova
a do našeho regionu
íce peněz na ini kraje co nejvíce
em příznivcem kritiky
vestice. Nejsem
a destrukce zaa každou cenu. Bohužel,
pozici ve sněmovně, která
když vidím opozici
obně, tak to asi k politice
se chová podobně,
odle mého názoru je to
patří... Ale podle
škoda. Lepší je jít cestou konstruktivních návrhů pro zlepšení života našich
spoluobčanů, Prostějovanů. Snad se
v budoucnu situace zlepší a začneme
ko partneři, nikoliv jako
se chovat jako
nepřátelé.“
●● Není tedyy náhodou cítit z pánů
Filouše, Švecee či předsedkyně Hany
ustrace z toho, že nejsou
Naiclerové frustrace
t ?N
h dl jítteď
ď za kažkž
ve vedení města?
Nehodlají
dou cenu urvat moc na radnici?
„To si myslím, že ne. Podívejte se
na průběh jednání zastupitelstev.
Hnacím motorem kritiky všeho je Aleš Matyášek z TOP 09,
Tomáš Blumenstein z ODS, Jan
Navrátil ze Změny pro Prostějov
a pan Filouš od nás. Jistě, je možné,
že u některých jednotlivců se nenaplnily jejich politické ambice. Volby
dopadly tak, jak dopadly, přesvědčivě
vyhrála sociální demokracie. My jsme
měli možnost vstoupit do koalice, ale
nedokázali jsme se dohodnout.“
●● Můžete už nyní konečně říct na
rovinu, proč jste se s ČSSD na koalici nedohodli?
„Nechci to komentovat, snad jen jednu větu. Doma není člověk prorokem

„Ano, byl
jsem členem rady města od roku 1990 do roku
2012, tedy dvaadvacet let
a jsem na naše město pat-řičně pyšný. Pokud chtějí
kolegové podat trestní
oznámení, je to jejich
svaté právo.“
●● Takže když pod
tí t
ttrestním
t í
tímto
oznámením budou podepsáni i zastupitelé za ANO 2011, je to v pořádku? To je přece tragikomedie!
„S tím nic nenaděláte, je to svobodné
rozhodnutí některých zastupitelů. Voliči tyto zastupitele zvolili a v případě
nějakých žalob jde o jejich svobodné
rozhodnutí. Co se týká Manthellanu,
tak jsem v minulosti několikrát na zastupitelstvu s nadsázkou vystupoval
s tím, že Prostějov si nezaslouží, aby
se sem přivedla miliardová investice
a spravilo se centrum města. Už tehdy
totiž panovaly pochyby o připravovaném záměru. Místo toho, aby lidé zde
na Hané byli rádi, že se postaví něco
nového místo té hrůzy jménem Společenský dům, tak se najdou lidé, kteří
jsou proti. Takže už z těchto důvodů

direktivní cestou z vrchu. A opakuji,
účet za naši práci nám vystaví spoluobčané za tři roky při komunálních volbách.“
●● Sleduje situaci v Prostějově
a způsob jednání některých členů hnutí
ANO 2011 v zastupitelstvu také Andrej
Babiš?
„Podrobně to
s panem

Foto: archiv Večerníku

mládež, byla by chyba tuto možnost odmítnout, protože okolní města jako Přerov nebo Olomouc by ji ráda využila.“
●● Podle aktuální zprávy z klubu
ANO 2011 vystoupil prostějovský
zastupitel František Jura. Co můžete k jeho odchodu říct?
„Je to jeho svobodné rozhodnutí, které nechci v tuto chvíli nikterak blíže
komentovat...“
●● A brzy jej následovala i Marcela
Župková....
„V každém případě budeme se o další strategii bavit v rámci našeho klubu
místní organizace ANO v Prostějově.“
●● Jak vy osobně vidíte budoucnost zastupitelů ANO 2011 v Prostějově ve zbytku volebního období?
„Je potřeba přicházet s pozitivními
věcmi. Není možné dělat za každou cenu jenom destrukci. Budeme
o tom samozřejmě v klubu zastupitelů
hovořit a snad se podaří najít ta správná
cesta. Pokud ne, voliči nám to asi za pár
let skutečně spočítají tak, že se nebudeme stačit divit...“ (pokrčí rameny)

vizitka

RADOMÍR GURKA
✓ narodil se 2. listopadu 1965 v Brně
✓ po základní škole vystudoval gymnázium, následovalo studium lékařské fakulty na Masarykově univerzitě. Má atestaci z anesteziologie a resuscitace I. a II.
stupně a rovněž atestaci z urgentní medicíny
✓ od roku 1991 až do roku 2007 působil v nemocnici v Jeseníku jako lékař, postupně zástupce primáře a také jako lékař výjezdové skupiny
✓ od roku 2010 je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Prostějov.
✓ jeho manželka je pedagožka, učí na speciální zdravotní škole v Brně.
Před vysokou školou vystudovala střední zdravotnickou školu
✓ má dvě dcery, toho času obě studují vysokou školu
✓ v mládí hrál závodně házenou, dnes se zajímá od umění až po sport, od
každého prý povrchně trochu
zajímavost: pokud ještě před důchodem ukončí svoji politickou činnost současný poslanec Pavel Holík, musí mu zpět uvolnit místo ředitele záchranky...

15070810670

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

rou svolal premiér k rozpočtu na příští
rok. V každém případě já bych pro
odvolání primátora určitě nehlasoval!
Jak jsem už řekl, Mirek Pišťák je člověk,
který pro naše město udělal spoustu
dobré práce, a já si ho vážím jako člověka i jako kamaráda. Naše město je
v dobré kondici na rozdíl třeba od Olomouce, která je enormně zadlužena.
A to je především jeho zásluha, jako
člověka dlouhodobě zodpovědného
za finance města.“
●● Jak je tedy možné, že vy chápete
tyto věci stejně jako drtivá většina
Prostějovanů, zatímco někteří zastupitelé za hnutí ANO 2011 nikoliv?
„To se prosím zeptejte kolegů, to je
otázka na ně...“
●● Prostějované, kteří sledují přímé přenosy ze zastupitelstva či čtou
informace z něj, totiž ještě nezaznamenali jediný pozitivní návrh od
zmíněných zastupitelů hnutí ANO
2011. Slyšet je od nich pouze kritika všeho, co se v našem městě děje.
Navíc jejich klíčovými tématy jsou
pořád jen Manthellan či Jezdecká
ní to nějak málo pro
kasárna. Není
tele města?
práci zastupitele
„Co vám na too mám říct? Většinu času
trávím v Pra-ze a snažím

15070310667

PROSTĚJOV Je natolik pracovně zaneprázdněný, že jakýkoliv čas strávený s rodinou je pro něho svátkem. Jako lékař nepůsobí pouze ve funkci ředitele Zdravotnické záchranné stanice Olomouckého kraje Prostějov, ale „melouchaří“ rovněž
na záchrance Jihomoravského kraje, v nemocnici ve Vyškově
a ještě k tomu pracuje pro soukromou zdravotnickou firmu.
Stejně jako všichni záchranáři je nejvíce pyšný ve chvíli, kdy
se podaří zachránit lidský život. Nejtěžšími okamžiky pro něj
jsou naopak často i zbytečné ztráty životů, zejména mladých
lidí při autohaváriích či sebevraždách. O tom všem si Večerník
povídal v exkluzivním rozhovoru s Radomírem Gurkou.

Pondělí 20. července 2015
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pozemky zdarma hasièùm
Prostějov (mik) - Prostějovští
radní schválili bezúplatný převod
pozemků o celkové výměře 3 240
metrů čtverečních z majetku města
do vlastnictví České republiky, a to
za účelem využití pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.
„Jedná se o pozemky pod budovami
stanice ve Wolkerově ulici v Prostějově. Ty v současné době hasiči užívají na základě smlouvy o výpůjčce.
S ohledem na změnu právní úpravy
soukromoprávních vztahů v souvislosti s novým občanským zákoníkem vycházíme vstříc žádosti na
dořešení majetkoprávních vztahů,“
vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Poliklinika se rozšíøí
Prostějov (mls) - Nový řadový
podsklepený třípatrový objekt vyroste ve Svatoplukově ulici. Jeho
součástí budou podzemní garáže,
v dalších patrech se plánují prostory
pro lékaře. Objekt bude v jednotlivých podlažích propojen se stávající
poliklinikou na Karlově. Budova
bude vestavěna do proluky vzniklé
po demolici vedlejšího domu ve
Svatoplukově ulici.

Svodidla u cyklostezky
Prostějov (mls) - Cyklostezka,
která vede podél Brněnské ulice
a zatím končí ve křoví, se v dohledné
době rozšíří až do Žešova. Projekt
druhé etapy její výstavby nedávno
získal územní rozhodnutí. Celková délka stezky bude 321 metrů
a šířka kolem dvou metrů. „Vozovka
bude živičná s oboustrannou chodníkovou obrubou, v místě sjezdů se
zesílenou konstrukcí. Odvodnění
bude řešeno příčným sklonem do
terénu přes zapuštěnou obrubu. Od
silnice bude cyklostezka oddělena
svodidlem,” píše se v rozhodnutí
o umístění stavby.

Z Bruselu do Prostìjova
Prostějov (mik) - Statutární město
Prostějov zve na výstavu fotografií
z oslav ke 100 letům dokončení prostějovské radnice. „Touto výstavou
se město prezentovalo letos v únoru
v Bruselu. Výstava s názvem „Stoletá dáma“ bude k vidění v Regionálním informačním centru v zámku
na Pernštýnském náměstí,“ uvedla
Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu. Jak dodala,
výstavu můžete navštívit od 31. července do 13. září tohoto roku.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

zpravodajství

Začíná stavba rondelu na Přikrylově náměstí
Uzavírka na dva měsíce zahltí Wolkerovu, Újezd a Olomouckou ulici

PROSTĚJOV Tak jsme se
dočkali! Právě dnes dochází
k uzavírce křižovatky u zámpro Večerník
ku. Dvacetidenní zpoždění
Michal
při zahájení výstavby rondelu
u zámku na Přikrylově náměstí
KADLEC
prodlouží o stejný časový úsek
také předem stanovený termín dokončení. Uzavírka celé lokality má tedy trvat místo plánovaného 31. srpna až do 20. září
tohoto roku.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Původně se rondel měl začít stavět už
1. července a skončit 31. srpna, ale přání
bylo otcem myšlenky. Kvůli stanovené
lhůtě pro možnost odvolání neúspěšných firem ve výběrovém řízení nabrala
stavba roku v Prostějově dvacetidenní
zpoždění. „Je to skutečnost, kterou bohužel musíme skousnout. Věřím ale, že
stavbaři budou pracovat stejně rychle,
jako v případě rondelu v Dolní ulici,“
řekla Večerníku Alena Rašková, první
náměstkyně primátora zodpovědná za
dopravu v Prostějově.

Během zbytku prázdnin tedy můžeme v Prostějově očekávat velmi hustý provoz na zbývající části vnitřního
okruhu. „Největší zátěž dopadne na
Wolkerovu, Újezd a Olomouckou
ulici. A samozřejmě na severní obslužnou komunikaci. Nedělám si
ale iluze, řidiči jsou vynalézaví
a určitě si v době uzavírky najdou
i jiné postranní cestičky. Proto si
myslím, že zabrat dostanou i Plumlovská, Havlíčkova či Fanderlíkova
ulice,“ dodává Alena Rašková, která

Současná podoba křižovatky na Přikrylově náměstí a vizualizace nového rondelu, po kterém budeme jezdit zřejmě až 20. září
tohoto roku.
Foto:Michal Kadlec

Stanovení trasy objížïky
od 20. 7. do 20. 9. 2015
Doprava bude obousměrně vedena po silnici II/150 na ulici Plumlovská,
po místních komunikacích na ulicích Josefa Lady, U Stadionu, Kostelecká,
Martinákova, Sladkovského, dále po silnici II/366 na ulici Olomoucká, po
silnici II/150 na vnitřním městském okruhu na ulicích Vápenice, Újezd,
Wolkerova, Poděbradovo náměstí, a Palackého.
Zdroj: odbor dopravy Magistrátu města Prostějova

prostřednictvím Večerníku žádá jistě ovlivní na dva měsíce intenzitu zorní na všech objízdných trasách,“
všechny řidiče o trpělivost. „Stavba dopravy v Prostějově. Prosím řidiče vzkazuje první náměstkyně primárondelu na Přikrylově náměstí zcela o trpělivost a také, aby byli velice po- tora Prostějova.

Příjemný šok: Město našlo

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

nájemce podzemního krytu „Městu chybí koncepce podpory sportu!“
František Jura vstoupil do politiky právě kvůli sportu

jednou nestalo, že když jsem přišel
za někým z vedení města, že by mě
vyhodil nebo se choval arogantně.
pro Večerník
Vždycky jsme vše vyřešili, přinejmenším nějakým kompromisem. Já si na
Michal
žádnou aroganci či
KADLEC
nepřístupnost radních rozhodně stěPROSTĚJOV Je jedním ze žovat nemohu. Je
PROSTĚJOV Tohle se rozhodně šil, náměstek primátora Statutárního dvou zastupitelů ANO 2011, to ale tím, že
nečekalo! V březnu letošního roku města Prostějova.
kteří vystoupili z klubu tohoto p o k u d
Večerník informoval, že současný ná- Nebytové prostory ve Francouzské ulici hnutí, přičemž členem stále
jemce podzemních garáží včetně kry- slouží jako podzemní parkoviště o ma- zůstává. Generální sportovní
tu civilní obrany ve Francouzské ulici ximální kapacitě 74 parkovacích míst manažer a hlavní trenér 1.SK
vypověděl městu smlouvu. Zájem ze a dále k provádění drobných služeb pro Prostějov František Jura (na
strany majitelů aut o parkování v hlí- motoristy. „Nabídnuté roční nájemné
snímku) má za sebou dvacetidaném prostoru byl totiž v této loka- včetně DPH se pohybuje od 186 tisíc
litě mizivý a provoz parkoviště se tak korun, přičemž nejvyšší nabídka činí 251 leté zkušenosti z oblasti sporstal nerentabilní. O to více překvapilo, tisíc korun. Hodnotící komise stanovila tu. Sám zpracoval koncepci
když město našlo jiného zájemce...
pořadí podle nabídnuté ceny nájemné- veřejné finanční podpory,
„Přiznám se, že jsme příjemně pře- ho. Nájemce se musí zavázat, že bude o které jedná jak s vedením
kvapeni, na vyhlášený záměr města se na své náklady zajišťovat provoz, opravy města, tak ve sportovní komisi.
přihlásilo hned pět zájemců. Přitom a pravidelnou údržbu krytu civilní obra- Právě tato koncepce by měla jsem chtěl něco projednat, například
i já jsem měl ještě na konci března vel- ny a technologických zařízení a musí přinést dlouholetý řád do prob- kvůli sportu, choval jsem se slušně
ké pochyby, zda si garáže vůbec něk- umožnit provádění pravidelných cvičení lematiky dotací prostějovským a stejnou mincí mi to bylo oplaceno.
do pronajme, nebo je budeme muset záchranných složek v tomto prostoru,“
A to si bohužel někteří moji kolegové
sportovním klubům.
provozovat sami,“ podotkl Jiří Pospí- dodal Pospíšil.
neuvědomují.“
(mik)
●● Co se ve vaší práci zastupitele ●● Jak právě vy, coby odborník,
po vystoupení z klubu ANO 2011 vidíte podporu města našemu
vlastně změní?
sportu?
„Z pohledu práce pro občany se pro „Problematika sportu v Prostějově
mě nemění vlastně vůbec nic. Ro- je moje hlavní parketa, kvůli které
zumné a smysluplné věci jsem i nadá- jsem vlastně vstupoval do komunálpitelstvo města Prostějov na svém dub- pro dětské hřiště. V současné době se le za ANO 2011 ochoten podporo- ní politiky. A byl to můj hlavní úkol
novém zasedání odsouhlasilo umístění připravuje dokumentace pro vydání vat. Pokud ANO 2011 přijde s něčím v rámci hnutí ANO 2011. Vypracoa finanční prostředky potřebné na vý- územního souhlasu. „Samotné zahájení rozumným, čím bychom lidem v Pro- val jsem základní koncepci sportu
stavbu cest zajišťujících přístup na hřiš- stavby hřiště je naplánováno od osmé- stějově mohli pomoci, a nebude to a jeho finanční podpory ze strany
tě,“ připomněl další z primátorových ná- ho do přibližně dvacátého července. jenom na bázi osočování, destrukce města. Podle mého názoru právě poměstků Jiří Pospíšil s tím, že vybudování Slavnostní otevření se bude s největší a kriminalizace, mohou počítat s mým dobná koncepce městu Prostějovu
přístupových chodníků bude městskou pravděpodobností konat druhého srp- hlasem. Nechci ale, aby moje jméno jednoznačně chybí, přestože radnice
kasu stát zhruba dvě stě tisíc korun.
na a součástí programu bude vystoupe- bylo spojováno s tím, co se v současné prostějovské sportovní oddíly podPředmětem navrhované smlouvy o ob- ní Michala Nesvadby pro děti,“ připo- době děje na půdě zastupitelstva a co poruje velmi slušně a významnou
finanční částkou. Jenomže stále nejstarání díla je zejména zřízení bezplat- mněla Ivana Hemerková, náměstkyně někteří mí kolegové předvádějí.“
●● Pár zastupitelů z vašeho hnutí sou nastavena přesná pravidla v rozného užívacího práva společnosti Lidl primátora pro školství a kulturu.
neustále tvrdí, že členové koalice dělování finančních prostředků. Jisjsou arogantní a neberou ohledy na tě, nikdy nenajdeme shodu, vždycky
názory opozice. I vám se zdají čle- se někdo ozve, že rozdělení veřejné
nové rady města tak nepřístupní?
finanční podpory je nespravedlivé.
„S drtivou většinou členů rady města Musíme se ale od něčeho odrazit.
se znám deset nebo patnáct let. A naše Podle mého názoru by se měl zavést
vztahy jsou velmi dobré. Přitom jsme jakýsi bodový systém. Jednotlivé
se několikrát neshodli na některých sportovní oddíly by měly být obokonkrétních záležitostech, ale všechno dovány podle toho, jaké mají zázejsme si byli schopni vyříkat a neustále mí, kolik mají mládežnických družRákosníčkovo hřiště začnou prostějovské děti využívat na Husově náměstí už od vedeme mezi sebou korektní dialogy. stev a členů, jakou absolvují soutěž
počátku srpna tohoto roku.
Foto: Magistrát města Prostějova Za těch patnáct let se mi myslím ani a podobně. Podle toho by se pak

TAKHLE BUDE VYPADAT RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ!
Radní schválili peníze na přístupové chodníky
PROSTĚJOV O přípravě výstavby Rákosníčkova hřiště na Husově
náměstí v hodnotě půldruhého milionu korun, které si Prostějované
vybojovali v hlasování soutěže vyhlášené obchodní společností Lidl,
už Večerník v předešlých vydáních
informoval. Nyní ale prostějovští
radní schválili peníze na vybudování chodníků k tomuto obřímu dětskému koutku...
„Schválili jsme v radě uzavření smlouvy
o obstarání díla Rákosníčkova hřiště na
Husově náměstí. Účastníky smlouvy
jsou společnost Lidl Česká republika
a Statutární město Prostějov,“ potvrdil
Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro stavební investice.
„Jedná se o moderní dětské hřiště
v hodnotě přibližně jeden a půl milionu korun včetně realizace, kterou společnost Lidl zajišťuje. Město poskytne
plochu a vybudování cestní sítě. Zastu-
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EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

mělo rozhodnout, kolik obdrží daný
oddíl městských peněz.“
●● No právě, doteď působí finanční podpora sportu tak trochu chaoticky…
„Myslím si, že veřejná finanční podpora či dotace sportovcům by se neměly
vyplácet podle jakýchsi nálad toho daného roku. Právě podle onoho bodování by se finanční podpora města měla
naplánovat hned na začátku volebního
období, v ideálním případě s platností na celé čtyři roky. Pak by všechny
sportovní kluby ať už vrcholové,

Foto: Michal Kadlec

či rekreační, měly jasnou představu
o tom, s čím mohou počítat v příštích
letech a podle toho se zařídit. Nedávno
jsem s radními Ivanou Hemerkovou
a Pavlem Smetanou navštívil evropské
město sportu Most, a podobný systém
finanční podpory tam velmi dobře
funguje. Je nutné říci, že tato problematika je daleko složitější a já očekávám, že
jak ve sportovní komisi, tak na vedení
města budou probíhat konstruktivní
debaty, z nichž se nám podaří vypracovat kvalitní koncepci podpory a rozvoje
sportu v našem městě.“
●● Zástupci takzvaných výkonnostních klubů kritizují skutečnost, že město významně podporuje jen takzvané prioritní sporty.
Není to chyba? Přitom i vy sám patříte k představitelům klubu, který
je podporován prioritně…
„Když jsem vstupoval do politiky,
každého jsem ujišťoval, že problematikou sportu v našem městě se určitě
nebudu zabývat z pohledu 1.SK Prostějov. Přece jen se ve sportu pohybuji
už přes dvacet let a snažím se veškeré
spojitosti vidět z nadhledu. Chci, aby
sport v Prostějově fungoval na širší
bázi a aby podporovaných oddílů
bylo co nejvíc. Jistě, fotbal k mému
srdci přirostl nejvíce, ale určitě se
snažím být spravedlivý ke všem, kteří
mají rádi právě ten svůj sport.“
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
SOUKROMÁ INZERCE

BYTY
Volejte:
j 739 322 895
2+kk Joštovo po celk. rek
.þ
2+1 Krokova cihla po rek.
.þ
3+1 Ptení OV cihla
.þ
2NUXåQt85m2 cihla OV .þ
3+1 Rumunská cihla po rek.
.þ
3+1 Tylova 80m2,cihla OV
.þ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
.þ
Volejte:
j 723 335 940
'UXåVWHYQt65m2 po rek. cena v RK

DOMY
Volejte
j : 739 322 895
5'NN+UXEþLFH
.þ
5'9UEiWN\âWČWRYLFH
â
.þ
5'/LSRYi
.þ
5'8UþLFH
6OHYD.þ
5'%HGLKRãĢQHER[]DKUDGD
JDUiå
.þ
3Y.UDVLFH
.þ
Volejte
j : 723 335 940
5'6PUåLFH
FHQDY5.
.

129267$9%<1$./Ëý
Volejte:
j 739 322 895
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'NN3Y9UDKRYLFH
.þ
5'3Y9UDKRYLFH
.þ
5'NN3OXPORY
.þ
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
.þ
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
.þ
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
.þ
5'NN.HOþLFH
.þ
5'$ORM]RY
.þ
5'NN$ORM]RY
.þ
&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
1DEt]tPHYêVWDYX5'QDYODVWQtPSR]HPNXSURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQHERNODVLFNi
]GČQi VWDYED 1t]Np JDUDQWRYDQp FHQ\ SURYČĜHQi
NYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS 9ROHMWH 

777 251 878

Rodinné domy:

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

ww
ww.jhreality.c
cz

.UDOLFHQD+DQkRNU3URVWÁMRY3URGHM5'DVSUĤMH]GHP
KRVSVWDYEDPL3R]HPHNFHONHPP2. &HQD.´

1ÁP´LFHQDG+DQRXRNU3URVWÁMRY3URGHM]UHNRQVWUXRYDQpKRGRPXE\WYSĜt]HPtYSDWĜHDSRGNURYtE\W7HUDVDVED]pQHP
GYRMJDUiå=DVWSORFKDP2]DKUDGDP2. &HQD.´

729$ý29PČãĢDQVNê
5'VHWĜHPLE\W\DGYČPD
QHE\WRYêPLSURVWRUDPL
VLWQDQiPY7RYDþRYČ
YKRGQêNWUYDOpPXE\GOHQtLNRPHUþQtPXY\XåLWt3(1%*QHGRGiQ CENA: v RK
37(1Ë  SURGHM 5'
RYHONNDåQD
SR]HPFtFKDå
mYHãNHUp,6SČNQi
ORNDOLWDVURGGRP\
3(1%*QHGRGiQ&(1$YþHWQČSR]HPNXRGPLO.þ
95$+29,&(  5'
NNĜDGRYêSRGVNOHSHQê13SRFHONUHNRQVWUXNFLVPRåQRVWt
UR]ãtĜHQtGRSRGNURYt
=DGRPHPGYRUHNDPHQãt]DKUiGND&HONYêPČUDSR]HPNX
P3(1%*QHGRGiQ
&(1$.þ
VÝŠOVICE: ĜDG5'
QDRNUDMLREFH9HãNHUp,6YêPČUDSR]HPNXP3(1%*
QHGRGiQ
&(1$.þ

%\W\
%<7$6ODYtþND
'%P13VYêWDKHPE\WSRFHONUHNRQVWU9HOPLSČNQê
&(1$.þ
%<7.ORSRWRYL
FH SR UHNRQVWUXNFL
V JDUiåt D ]DKUDGRX
ED]pQ 29  P
13]GČQpKRGRPX
&(1$.þ

PR O N Á J MY
Volejte:
j 739 322 895
NN.URNRYD
.þYþLQN
3+1 A.Fišárka 80m2 cihla
.þLQN
N
Volejte:
j 723 335 940
(%HQHãH
.þLQN
N
1+1 Plumlovská
á 40m2
.þLQN
2+kk Plumlovská 65m2
.þLQN
N
2ORPRXFNi
.þLQN
NN+YČ]GD
.þLQN
N
5'3Y.UDVLFH
.þLQN
5'6PUåLFH
.þYþLQN
N
%\WýHOHFKRYLFH
ý
.þLQN
4+1 Tylova 147m2 po rek.
.þLQN
N
1ČPþLFH74m2
.þLQN

O S TAT N Í
Volejte
j : 723 335 940
*DUiåâPHUDOD20m2 nová
.þ
Pron. prostor Manharda 100m2 .þLQN
N
3URQ.RPSURVWRU3UĤP\VORYi.þPURN
Pronájem kom.objekt PV 500m2
m .þLQN
N
3URQiMHPKDOD6PUåLFH1.000m2 .þPURN
3URQNRPREMHNWX.UDOLFHV E\WHP.þLQN
Volejte:
j 739 322 895
3URGHMELVWUR:RONHURYD
.þ
6WDYHEQtSR]HPHN.RVWHOHFQD+DQp1850m2 .þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RY525m2 .þ
6WDYHEQtSR]HPHN$ORM]RY510m2 .þ
3URQiMHPJDUiå+DYOtþNRYD
.þ

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
%\WSREOtåFHQWUDSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

0RVWNRYLFHRNU3URVWÁMRY3URGHM5'VGYRMJDUiåt2E\WQi
SORFKDP2]DVWSORFKDP2.
&HQD.´



BYTY – PRODEJ:

.´
.´
.´
.´

YêVWDYE\

*$5Éæ(²352'(-

*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

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

NN3Y1HWX¨LORYDXO.´PÁVmF HOHNWÏLQD
3YXO§gUND
.´PÁVmFY´LQNDVD
NN3Y6WXGHQWVNgXO .´PÁVmFLQNDVR FFD
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Koupím dům na prostějovsku i s možností úprav. 773 545 092

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

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

Pronajmu garáž, nebo parkovací místo v garážovém dvoře
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818

Prodám dům 4+kk v Hrochově – garáž,
zahrádka, terasa, balkon, plyn, ústřední Hledám byt v Prostějově nebo v Olotopení, krbová kamna, zajímavá dis- mouci, nejlépe 2+1, případně větší.
pozice interiéru, možnost okamžitého Děkuji. Tel.: 773463891
nastěhování. Tel.: 733 544 989
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
Zorganizuji stavbu domu svépomocí. v hotovosti. 774 409 430
Seriozní jednání. Cena dohodou.
Prostějov a blízké okolí. Kontakt Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
776 711 876 Vyroubal. Prostějov.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
24. èervence
v 10.00 hodin

3R]HPN\

3URVWÁMRY6WURXSHªQLFNkKRXO3URGHM 5'VGYRMJDUiåt
WHUDVRX]DKUDGRX2E\WQiSORFKDP2]DVWSORFKDP2
]DKUDGDP2.
&HQD.´
3YXO86SRÏLWHOQ\
3YXO$6ODYm´ND
3Y2NUXªQmXO
3Y§PHUDORYDXO

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

mYHãNHUp,6

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

9Ë&(1(029,7267Ë1$
:::5($/025$9,$&=

150626010631

1$%Ë=Ë0(
9é.83%<7ģ
=$+2729e

Kvalitní
služby
od roku
1992

Koupím chatu v okolí PV, nebo zahra- Prodám řadovou garáž za Dvořákovou ul. u Mechaniky. Tel.:
du na přehradě. 792 284 168
725 032 724
Pronájem neb. prostor PV
centrum. Vhodné pro zříze- Pronajmu 3+kk tel.: 723 565 897
ní ordinací i pro více lékařů.
Tel.: 605 011 310
T J Sokol Otaslavice hledá nájemce restaurace včetně venkovníKoupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost ho posezení v areálu sokolovny
v Otaslavicích. Bližší informace na
z prodeje domu. 792 273 285
tel.: 603 579 366
Autopark Francouzská ul., sídl.
Západ v Pv nabízí garážové Prodám cihlový byt 4+1 ul. Křížstání, akce léto 900 Kč/měsíc. kovského. 107 m2, prostorný a sluTel.: 604 430 934
nný, cena 649.000 Kč. Tel.:
773 772 009
Pronajmu 1+1 tel.: 723 565 897

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 Pv
2. 000.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.960.000 Kč
* Chata Mostkovice 1. 650.000 Kč
*Stav.pozemek9.518 m2 BrodekuPv
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, Mohelnice 5.100.000 Kč

150123020036

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

VOLEJTE: 723 335 940
2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY .RVWHOFL1+
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
1$%Ë=Ë0(9é.83
251e3ģ'<
92/(-7( 
'23258ý8-(0(

1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
Pv-Krasice
Pozemek 562m
m2. Obytná plocha 90m
m2 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH 

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

www.realitypolzer.cz

15030670256

1DEt]tPH SURGHM GRPX  3URVWČMRY  .UDVLFH
3RVWDYHQêYURFHPiQDG]HPQtSRGODåtVXWHUpQ
QHRE\WQpSRGNURYtSĜHG]DKUiGNXD]DKUiGNX]DGRPHP
GYČJDUiåHDNU\WpSDUNRYDFtVWiQt0RPHQWiOQČVHVNOiGi
]HGYRXE\WMHGQRWHND-HYKRGQêSURNRPELL
QDFLE\GOHQtDSRGQLNiQtE\WMHLGHiOQtNH]Ĝt]HQt
QDSĜRUGLQDFHOpNDĜHNDGHĜQLFWYtNRVPHWLN\NDQFHOiĜH
apod.
&HQD.þSURYL]H
9ROHMWH 
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vzpomínky a soukromá řádková inzerce

Dne 24. července 2015
by se dožila 70 let
paní Dana STUDENÁ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku v duši...

Dne 23. července 2015
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jiřího KRÁLE
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 19. července 2015
uplynulo 10 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a bratr,
pan Zdeněk FLIEGER.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Dcery Iva a Martina
s rodinami a sestra Jana.

Dne 18. července 2015
uplynulo 31 roků od tragického
úmrtí naší milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka a sourozenci
s rodinami. Děkujeme všem kteří
vzpomenou s námi.

vzpomeòte na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze
za

200 Kè

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

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Vlasta Nesrstová 1938 Prostějov
Jiří Pech 1926
Držovice
Františka Hornová 1926 Prostějov
Marie Netesalová 1930
Velký Týnec - Čechovice
Emilie Nováková 1927 Prostějov
Božena Možná 1928
Želeč

Středa 22. července 2015
Jiřina Petruželová 1923 Obědkovice 14.00 Dům smutku Obědkovice
Čtvrtek 23. července 2015
Jindřiška Hrazdilová 1925 Ptení 14.00 kostel Ptení
Sobota 25. července 2015
Anna Hořavová 1929 Soběsuky 14.00 kostel Drahany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Zdeňka Marešová 1922 Prostějov
Milena Kolářová 1960 Alojzov
Petr Kleiner 1952
Prostějov
Emilie Zbraňková 1929 Prostějov
Jiří Žoch 1945 Klenovice na Hané
Věra Ondrýsková 1936
Olšany u Prostějova

Poslední rozlouèení

Středa 22. července 2015
Jaroslava Čeřovská 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Rajmund Papš 1930 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Hanáková 1928 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 24. èervence v 10.00 hodin

SLUŽBY

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

Dne 21. července 2015
uplyne 30 roků od úmrtí našeho
milovaného tatínka a dědečka
pana Jana DOLEŽELA
z Určic.
Vzpomíná dcera s rodinou.

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

Dne 21. července 2015
uplyne 1. výročí,
kdy od nás odešla na věčnost
paní Květoslava MAZALOVÁ
z Biskupic.
S úctou a láskou na babičku
a tetinu vzpomínají dcery
s rodinami a Láďa s rodinou.

FINANCE

Stěhování a vyklízení za pomoci
zákazníka. Odvoz, dovoz, sběrné dvory. Dovoz stavebního
materiálu atd. Iveco Maxi 16 m3.
Tel.: 776 768 342
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Dne 22. července 2015
si připomeneme 9. výročí úmrtí
mého bratra,
pana Zdeňka HÁJKA
a dne 27. července 2015
uplyne 12 roků
od smrti mé maminky,
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte
s námi. Lída Pešáková
s dcerami Evou a Denisou.

KOUPÍM

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
Malá půjčka 10.000 až 80.000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Máte exekuce a hrozí vám dražba neTel.: 774 368 343
movitosti? Zavolejte, poradíme, vyřešíme. Tel.: 702063163
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Osobní bankrot – oddlužení. KonProstějov 604 389 367
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Stěhování, vyklízení.
s.r.o. Volejte 777 551 492
Tel.: 775 132 134
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
přebroušení přímo na místě.
777 965 734 Pracuji pro více věřitelů
Tel.: 721 817 009
Peníze pro všechny ihned při pod- Provádíme dokonalé stroj. čištění
pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- sed. souprav a koberců. M. Revay,
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů Antény Jiříček nabízí až 46 tv pro= vaše výhoda, konzult. zdarma gramůbezpoplatku.Tel.:776340848
www.anteny.kvalitne.cz
739 066 462, 603 317 378

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
Půjčky a hypotéky bez registrů, od608 805 775, J. Skácel.
dlužení nemovitostí, vyplacení exeOdkoupím a v hotovosti ihned kucí. Tel.: 774765437
proplatím starožitnosti umělecké
a sběratelské předměty, staré knihy,
pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy, vyznamenání,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových trubek
i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
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

Malířské a natěračské práce i s úklidem.
Tel.: 799 797 657

AUTO MOTO
Sobra-auto.cz, Žeranovská 3, PV,
tel.: 608 933 033. Na trhu již 22 let.
opravíme vše, zkušenosti. Autoservis – osobní, dodávky. N.D.-obchod,
pneuservis, konzerv. dutin, ME, TK
Prodám přívěsný vozík, STK, pojišténí
za 4.000 korun mobil 774 117 981
Poptávám Škoda MB 1000 nebo Felície bez dokladů, i v horším stavu. Tel.:
736 702 211

GRATULACE

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

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

10
Hned dekáda
pozůstalých s láskou
vzpomínají v dnešním
čísle Večerníku.

Dne 13. července 2015
oslavila svátek
paní Markéta THIELOVÁ.
Zdraví, štěstí, samou radost, k tomu
také spokojenost přeje vnučka
Zuzana s druhem Jaroslavem.

Prodejna Ivka Plumlovská ul. 21
nabízí velký výběr zdravotní a ortopedické obuvi i na velmi problémové nohy. Otevřeno i v sobotu. Tel.:
731 412 028
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví - krácené. Cena 550
Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám běžecký pás – jako nový, MAG
Trend Mill Proteus – skladný, výborný,
cena dohodou. Tel.: 731 412 028
Prodám letní alu kola na Felicii – cena
dohodou. Tel.: 731 412 028

15021020132

Pracovala bez únavy, klidu sobě
nepřála, její srdce zlaté bylo,
každému jen blaho přála.
Žádný smutek - jen krásné vzpomínky
na Tebe, tak jak sis to sama přála.

Dne 26. července 2015
vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene nejbližší rodina

Zítra 21. července 2015
si připomeneme nedožité
75. narozeniny
paní Anny HOFMANOVÉ
z Čelechovic na Hané.
S láskou a úctou vzpomínají
a za vzpomínku děkují manžel Jiří,
dcera Jiřina, synové Petr
a Pavel, vnučky Terezka a Zuzanka
s manželem Láďou a pravnoučci
Adámek, Štěpánek a Mikulášek .

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

15012320037

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 26. července 2015
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Huberta SLÍVY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a syn Hubert s rodinou.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám,
vzpomínka krásná, maminko milá,
to, že jsi pro nás vždycky jen žila.

15012320038

Když hvězdy posypou nebe
a v koruně stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou,
s noční tmou se vrací. Co všechno
jsme spolu prožili, než osud zhas
Tvou svíci, my nemohli dělat víc,
než smutné sbohem Ti říct.
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Přijmu asistentku. Tel.: 777 969 922
po 17. hod.
Zavedená výrobní firma hledá
pracovníka na pozici vedoucího
výroby. Nejlépe vysokoškolské
vzdělání, praxe nutná, nástup
Hledáme stavebního technika pro možný ihned. Zajímavé finanční
přípravu a vedení staveb. Podmínky ohodnocení. Tel.: 734 715 605,
dohodou, praxe nutná. ŘP skupiny email: info@futures-contproduct.cz
„B“ podmínkou. Tel.: 605 483 602
Přijmu pracovníka do obchodu
Spor-bar Triga 777 přijme servír- místo vyhrazeno pro ČID s dobou
ku na 12 hodinové směny. Inf. na registrace na ÚP delší než rok. Tel.:
tel.: 732 325 803
731 412 028

Přijmeme pracovníky:
- na úklid do potrav. provozovny,
zkrácený úvazek 12-18 hod.
-na expedici pečiva, odpol. směna
14-22 hod.
- do pekařské výroby, 3-směnný
provoz, i na zaučení.
- řidiče na rozvoz pekař. výrobků.
Nástup na směnu 4:00 hod.
Info. 528 342 095

Hledám elektrikáře,
774 989 007

telefon: Zavedené kadeřnické studio v centru PV přijme do příjemného prostředí kadeřnice s klientelou. Nájem
Firma Gamsbart s.r.o. hledá obslu- včetně energií 3.000 Kč. Info. na
hu vyšívacího stroje. Zaměstnanec- tel. č.: 728 512 345
ké výhody. Info tel.: 603 834 529

UZÁVÌRKA

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

Hledáme prodavačku pro restau- Hledám zedníky, obkladače možraci Panda v OG Arkáda u Tesca. nost i na OSVČ – spěchá. Tel.:
Info. v prodejně.
774 062 253

ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je v PÁTEK

15060320576

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

24. èervence v 10.00 hodin

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

15071410681

Pozice

Plat (Kè)

Číšníci,servírky
Operátor/-ka výr.linky
Manip.dělníci ve výrobě
Silo mistr
Vedoucí výroby
Pokrývači
Technologové na tvář.oceli
Tesaři
Všeobecné sestry s osvědč.
Zdrav.asistenti,sestry
Odb.prodejci obkl a dlažeb
Frézaři
CNC operátoři

12 000Kč
14 000Kč
66 Kč
66 Kč
30 000Kč
15 000Kč
25 000Kč
15 000Kč
16 000Kč
14 000Kč
13 000Kč
14 500Kč
19 000Kč

Provoz
turnusové sl.
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
nepřetržitý
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný

Kvalifikace
Střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
bakalářské
střední odborné
odborné s maturitou
střední odborné
odborné s maturitou
odborné s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Firma
Drábek,Hrubčice
Profrost a.s.
Moragro
Moragro
Futures Contproduct
René Menšík
MUBEA-HZP
René Menšík
ADP-SANCO
ADP-SANCO
M.B.KERAMIKA
DT Mostárna
SwissCentrum Engineering

HLEDÁTE BRIGÁDU?

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘WŽĚ<ŽƐşƎĞŵϯϭϮϳͬϳϰ͕ϳϵϲϬϯWƌŽƐƚĢũŽǀ
ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘WŽĚ<ŽƐşƎĞŵϯϭϮϳͬϳϰ͕ϳϵϲϬϯWƌŽƐƚĢũŽǀ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

ƉƎŝũŵĞĚŽƌŽǌƓŝƎƵũşĐşŚŽƐĞǀǉƌŽďŶşŚŽƉƌŽǀŽǌƵǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞƚĢĐŚƚŽƉƌŽĨĞƐş͗

Pozice

ͲŽƉĞƌĄƚŽƌEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ

Pomoc.práce při man.
s přepravkami

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

65Kč

jednosměnný

zákl.+praktická

Farma Přemyslovice

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

;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲƐĞƎŝǌŽǀĂēEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲŽďƐůƵŚĂŬŽŶǀĞŶēŶşŚŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂƵēĞŶşͿ
ͲŽďƐůƵŚĂƐƚƌŽũĞ;ŶĂǌĂƵēĞŶşͿ
ͲĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎŶĂŽƉƌĂǀƵ
ĂƷĚƌǎďƵƐƚƌŽũƽĂĞů͘ǌĂƎşǌĞŶş

15061810616
15070710667

ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂŚĂŶĂŬŽǀΛŚĂŶĂŬŽǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗ϱϴϮϯϬϮϯϰϭ

15071610687

EĂďşǌşŵĞǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƉůĂƚŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ
ǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀǉŬŽŶƵ͕ǌĄǀŽĚŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
^ƚĂďŝůŝǌĂēŶşƉƎşƉůĂƚĞŬ͕ƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƵďǇƚŽǀŶƵ͘

15071610693

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵĂƉƌĂǆĞ͕ƉůĂƚŶĄǀǇŚůĄƓŬĂē͘ϱϬΑϲͲϳǀǉŚŽĚŽƵͿ
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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 23. ČERVENCE 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 28/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

ZŠ Melantrichova
Jana PÍRKOVÁ, Dolní 34, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny MASÁŽE Pavla Šípka.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Zdeněk Havel Monika SEDLÁČKOVÁ, nám.TGM 4, Boskovice
Výherce
Výh získává:
í
POUKAZ na SLEVU v hodnotě 400 Kč od firmy OBUV GARA..

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

KÉRASTASE
Alena DADÁKOVÁ, Jungmanova 5, Pv
Výherce získává: DÁRKOVÝ KOSMETICKÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč,
který věnovalo STUDIO NAISY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2,5,8,9
Marián BOROVSKÝ, Francouzská 3, Pv
Výherce získává: PERMANENTKU na oba dny mezinárodního
hudebního festivalu KELTSKÁ NOC v hodnotě 450 Kč
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15071660688

Na Kateřinské ulici
Marie PAPOUŠKOVÁ, Vrlova 34, Pv
najdete ponožek směsici
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží
od PONOŽKY OD MARUŠKY
Dnes můžete zápolit o VSTUP do DINOPARKU pro Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
DVA DOSPĚLÉ a JEDNO DÍTĚ v celkové hodnotě 430 Kč. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

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

ASTMA, BLÁHOVÉ, BOUŘKA, EMBRYO, HŘIB, IGLÚ, INKA, KLAM, KOŘIST,
KVAŠ, MAGIE, OGAM, OKOŘ, PATOK, PIHA, PIONÝR, RADA, SKOBY, SMĚS,
SOUSED, SRPY, STOIK, ŠTUK, TAŠKY, ÚDOLÍ, ÚTĚK, VODA, ZOEA

15071660694

15062610638

VÝUKA IRSKÝCH TANCŮ……

Výherce získá vstupenku v hodnotě 295 Kč,
kterou věnuje agentura HITTRADE.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15071660680

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
prostějovského basketbalistu, který výrazně
pomáhá reprezentační dvacítce na ME.

15052760544

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na zboží
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ

Dnes můžete zápolit o netradiční, ale lahodnou cenu
v podobě 3 kilogramů MEDU, který věnují právě
Lahůdky z Hané.
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zveme
vás...
tip Večerníku

TIPVečerníku

FOTBAL
Sobota 25. července 2015:
12.00: SK Protivanov – Sokol Konice (turnaj O pohár starosty Jesence, hřiště Dzbel).
13.30: SK Jesenec-Dzbel – TJ Sokol
Mostkovice (turnaj O pohár starosty Jesence, hřiště Dzbel).
15.30: O 3. místo turnaje O pohár starosty Jesence, hřiště Dzbel.
17.00: Finále turnaje O pohár starosty Jesence, hřiště Dzbel.
18.00: TJ FC Kostelec na Hané – TJ Sokol
Plumlov (přátelské utkání, hřiště Kostelec).

KELTSKÁ NOC:

LUKOSTØELBA:

událost roku je tu

Středa 22. července 2015:
16.10: Středeční závod (lukostřelnice
u zimního stadionu, Prostějov).

POLNÍ KUŠE:
Sobota 25. července 2015:
10.30: První den mistrovství republiky
(fotbalové hřiště v Čechách pod Kosířem).
Neděle 26. července 2015:
9.00: Druhý den mistrovství republiky
(fotbalové hřiště v Čechách pod Kosířem).

KDY: pátek 24. a sobota 25. èervence
KDE: Kemp Žralok, Plumlov
Čtrnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc proběhne již tento pátek a sobotu 24. a 25. července opět v KEMPU ŽRALOK pod Plumlovským zámkem.
Program bude opět „nadupaný“ a přibudou i další zahraniční
hvězdy keltské muziky. Až do čtvrtka 23. července máte stále
možnost získat vstupenky v předprodeji za výhodnější cenu.
Na největší akci svého druhu u nás, kam se každoročně sjíždějí návštěvníci z celé republiky, ale i okolních států, lze pozvat
takto: „Keltové, Keltky a také spříznění Vikingové, Slovani,
Frankové a Germáni - naplňte kalichy medovinou, slyšte
nové zprávy druidů, pohlédněte na silné válečníky a potěšte
se zvuky bubnů a irských fléten“.
Fenomenální festival letos přináší téměř dvě desítky hudebních
vystoupení. Již potřinácté na akci vystoupí miláček publika, irská
skupina Sliotar, z tuzemských kapel to budou například Quanti
Minoris, Happy to meet, Kelt Grass Band a spousta dalších. Diváci se ale mohou těšit na kapely z celé Evropy. Z Rakouska přijedou Celtica Pipes Rock, z Dánska Tradish, z Polska Percival, vystoupí také maďarsko-rumunští Selfish Murphy či slovenští Irish
rose. Oba dva festivalové dny bude průběžně k vidění i rozsáhlý
doprovodný program. Návštěvníci mohou vidět keltská bojová
umění a Scottish living history, keltská řemesla a boje Daoine Ceilte a Latenart (kelt.tábor), keltského druida Lunwera, keltskou
kovárnu a další zajímavosti ze života Keltů.
Další informace se dozvíte v tomto vydání Prostějovského
Večerníku na straně … nebo na www.keltska-noc.cz.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

akce v regionu...
Triatlonisté se utkají v okolí Konice
Pořadatelé triatlonu Veteran Steel Man zvou k tradičnímu závodu všechny, kteří milují sport a dobrou společnost. Akce, bez které si řada lidí nedokáže své léto vůbec představit, se letos bude konat v sobotu 25. července
v areálu Čertových rybníků nacházejících se mezi Stražiskem a Čunínem. Závod je určen především pro neprofesionální sportovce či sportovkyně, nicméně svou střední obtížností trasy uspokojí i zaryté ‚železné‘ muže a ženy. Klání se skládá z 800 metrového plavání v Čertových
rybnících u obce Čunín, šestačtyřicetikilometrové cyklistiky členitým terénem přes Konici, Biskupice a Úsobrno a 7,2 kilometru dlouhého
běhu v okolí Čertových rybníků. Organizátoři připravili také variantu Hobby triatlon na polovičních úsecích. Start je plánovaný na 11.00
hodin. Areál Čertových rybníků poskytne dokonalé zázemí jak pro začátek triatlonu, tak i pro jeho zakončení. Ti, kteří se zúčastnili minulých
ročníků triatlonu, již vědí, že nezaměnitelným zážitkem je zejména přátelská atmosféra přátel sportu, která tu vždy panuje.

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

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. července
18:30 Domácí péče
česká lidská komedie
21:00 Domácí péče
úterý 21. července
18:30 Domácí péče
21:00 Domácí péče
středa 22. července
18:30 Domácí péče
21:00 Domácí péče
čtvrtek 23. července
18:30 V hlavě
animovaná rodinná komedie USA
21:00 Papírová města
romantické mysteriózní drama USA
pátek 24. července
18:30 V hlavě 3D
21:00 Papírová města

www.vecernikpv.cz

sobota 25. července
18:30 V hlavě
21:00 Papírová města
neděle 26. července
18:30 V hlavě
21:00 Papírová města

Letní KINO
Mostkovice

středa 22. července
21:30 10 pravidel jak sbalit holku
romantická komedie ČR
Muzeum a galerie pátek 24. července
21:30 Babovřesky 3
v Prostìjovì
komedie ČR
sobota 25. července
Nám. T.G.Masaryka 2
16. července – 30. srpna - Rodinná 21:30 Podraz
komediální drama USA
loutková divadla
Výstava mapující výrobu loutek a lout- neděle 26. července
21:30 Winx Club: V tajemných hlukových divadel.
binách
italský animovaný film

ŠPALÍÈEK
čtvrtek 23. července
Zahrádka Národního domu
21:30 Noc s filmem Zvonilka a piráti

Uprkova 18, Prostějov
Stavebnice MERKUR
od 11. června do 30. srpna
výstavu zapůjčil Jiří Mládek

Ochránci přírody vyrazí do okolí Plumlova
Ve čtvrtek 23. července od 10.20 do 15.00 hodin pořádá ČSOP
regionální sdružení Iris vycházku pro rodiče s dětmi na přírodovědně cenné lokality Plumlovska. Společně projdou voňavé louky,
objeví vzácné rostliny a motýly a vyzkouší si práci na louce. Vycházka bude doplněna o hravé aktivity. Sraz je v Ohrozimi na
autobusové zastávce v 10:25, odjezd vhodného autobusu v 10:00
z Prostějova. Návrat z Plumlova do 15 hod. Poplatek 20 Kč/dítě.

TIP

k obrazovce

HOMOLKA
A TOBOLKA
Komedie ČR (1972)

Režie: J. Papoušek
Hrají: H. Růžičková, J. Šebánek, M.
Motlová, F. Husák, J. Hrzán, I. Janžurová, P. Forman, M. Forman
Děda s babi, Ludva, Heduš a dvojčata
si přijíždějí užít zimní radovánky do zotavovny Radost ve Špindlerově Mlýně.
Cestou si slíbí, že na sebe budou hodní,
a kdo se tomu zpronevěří, bude za trest
klečet. Vzápětí nato je samozřejmě potká spousta nepříjemností a zmatků,
o které se zaslouží i právě nastupující
kulturní referent. Další scénka nastane

Výstava zakrslých králíčků v Plumlově
V sobotu 25. července od 12.00 hodin se bude na Tyršově náměstí
v Plumlově konat speciální výstava zakrslých teddy králíčků a teddy beránků. Teddy králík byl vyšlechtěn ze spojení angora, liščí
a barevný zakrslý králík. Jsou to velmi mazlivá, klidná a společnost
milující zvířátka, která mají velmi rádi hlazení a mazlení.
www.vecernikpv.cz

ÚTERÝ
21.7.2015
20:15 HODIN

ve chvíli, kdy dva manželské páry požadují výměnu pokojů s Homolkovými
a netrvá to dlouho – a děda musí poprvé klečet. Šňůra nešťastných náhod
pokračuje, mimo jiné dojde k menšímu
požáru a následnému zaplavení pokoje starých Homolků, přičemž pomoc
manželských párů je odhalena jako zištná – stále si chtějí pokoje vyměnit. Po
odmítnutí se složí a nabídnou Homolkům peníze. Na to Homolkovi přistoupí a těší se, jak se rozšoupnou. Pohádají
se ale o to, jak peníze rozdělit a následně
zjistí, že tobolku s penězi ztratili. Pospíchají na cvičnou louku, hrabou se
v závějích a pokoušejí se najít ztracené
peníze…

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
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE – Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti
rodičovského poradenství. Je nutné
se objednat. Dle potřeby zajistíme
i hlídání dětí.
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry, které chtějí rozvíjet svůj vztah.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských dovedností. Zahajujeme
15. září.
Info a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Rodičovská setkávání pro pokročilé
– pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších
rodičů.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Pohádkový týden s Cipískem
20. 7. – 24. 7. 2015
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
RÙZNÉ……..
Sbor dobrovolných hasičů Dětkovice,
pořádá v sobotu 25. července 2015
od 20:00 hodin tradiční Hodovou
zábavu
pod širým nebem na hřišti za
MC Cipísek èerven 2015
hospodou. Večer Vám zpříjemní kaOdpolední herny pro rodiče a prarodi- pela Spectrum II a naskytne se Vám
SEMTAMNÍK
če s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od bohatého občerstvení včetně tomboly.
čtvrtek 23. července – 09:00 až 12:00 15:00 do 17:00 hodin. Není potřeba se Na tuto akci Vás srdečně zvou hasiči
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
hlásit předem.
z Dětkovic.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Kdy: pondělí 20. července 9:30 – 11:30
Multikulturní klub rodičů a dětí
Kdy: úterý 21. července 17:00 – 19:00
Přednáška rodilé Kolumbijky Marley
E. Mlčochové
Kdy: čtvrtek 23. července 9:30 – 11:30
Jak správně pečovat o své vlasy?
– Beseda s kadeřnicí Ivou Vrbovou
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Design kolem nás - Od 1. července do
31. srpna 2015.
Výstava tištěné grafiky a designu studentů Střední školy designu a módy,
oboru multimédia v Galerii na půdě
knihovny

Kulturní klub Určice ve spolupráci
s Obecním úřadem připravil pro děti
na sobotu 25. července 2015 od 15:00
hodin Letní maškarní karneval. Zábavný program plný písniček, her, soutěží
a odměn pro děti se uskuteční v areálu
u Sokolovny. Občerstvení pro všechny
účastníky je zajištěno.

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

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU,
Hacarova 2, Prostějov
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17,
podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcKontakt po telefonu pí. V. Zapletalová ky, např. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služ776 054 299
by jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Regionální pracoviště TyfloCentra Bližší informace v kanceláři č. 106
Olomouc v Prostějově nadále posky- nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
tuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
www.vecernikpv.cz
Prostějov.

MILUJE
M
VEČER E
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SYN ČESKÉHO ROCKERA

ROZPARÁDIL

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15012810072
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Tomáš Berdych se oženil!

Číslo 29•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

PUBESCENTKY!

KELTOVÉTOROZBALÍ
UŽ TENTO PÁTEK
●● Festival Keltská noc letos
na přehradě už počtrnácté

strana 18

PROSTĚJOVANKA
UČÍ AFRICKÉ DĚTI
●● Na měsíční misi se do
Ghany vydala Veronika
Selingerová
strana 19

Adam Mišík zaplnil
ve ètvrtek námìstí,
„patnáctky “ šílely
Čtěte na straně

JEDNOU
VĚTOU

Exkluzivní foto pro Večerník: TK Plus

18

MONTE CARLO, PROSTĚJOV Do stavu manželského vstoupil v Monte Carlu nejlepší český tenista
a hráč prostějovského TK Agrofert Tomáš Berdych. Devětadvacetiletý rodák z Valašského Mezíříčí si
vzal dlouholetou přítelkyni Ester Sátorovou, se kterou se loni v listopadu zasnoubil.
Utajovaná svatba nebyla příliš velká, sešlo se na ní zhruba pětadvacet hostů. Přesný termín obřadu neznali ani Berdychovi kamarádi z tenisového prostředí. Přes malou okázalost šlo o pohádkovou svatbu. Hosté včetně nevěsty a ženicha se už začátkem minulého týdne ubytovali v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Méridien Beach Plaza a ve čtvrtek si mladý pár řekl vzájemné„ano“.
Novomanželé pravděpodobně stihnou i svatební cestu, protože tenisté momentálně mají volnější
program.
(lv)

strana 31

LOKOMOTIVĚ PÁRA NEDOŠLA Veteráni potěší hrou
na Vícov Open 2015

●● Ve středu 22. července si připomeneme první výročí úmrtí
faráře Církve československé husitské v Prostějově a nenapravitelného lidumila Miloše Košíčka.
●● Někdejší Jestřáb Patrik Šebek
získal další inlinovou medaili,
s týmem Mission Roller Brno se
stal po finálové porážce se Slavií
Praha vicemistrem republiky.

●● Rodák z Rozstání Tomáš
Hořava se může radovat z další
trofeje, když přispěl jednou brankou k výhře Viktorie Plzeň v Českém Superpoháru a ligový mistr
tak zdolal vítěze poháru Slovan
Liberec v poměru 2:1.

●● Prostějovští fotbalisté potrápili olomouckou Sigmu

zveme na šlágr Večerníku - MALÁ KOPANÁ

●● Prostějovská basketbalistka
Adéla Neubauerová se na mistrovství Evropy do 18 let nakonec nepředstaví, léto si však
zkrátí alespoň kvalifikací na kontinentální šampionát v lotyšské
Rize ve hře tři na tři.

●● Už jen necelý měsíc chybí do
jedinečné „rockkulinářské“ akce
s názvem GULÁŠ ROCK FEST
na pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě.

ESKÁČKO ZAHÁJILO
LETNÍ PŘÍPRAVU

Mezinárodnímu turnaji kralovaly stejně jako před rokem dívky z Lokomotivy Horní Heršpice.

Foto: Zdeněk Vysloužil

KOSTELEC NA HANÉ Stejného vítěze jako před rokem našla letošní Hanácká kopačka, ryze
ženský turnaj v malé kopané, jenž se i letos mohl pochlubit mezinárodní účastí. Kostelecký fotbalový areál přivítal celkem třináct dívčích výběrů a také letos převzal záštitu nad celým kláním
starosta tamějšího města Ladislav Hynek, zcela suverénně si mezi všemi ostatními účastníky
počínaly hráčky Lokomotivy Horní Heršpice. Druhý nejlepší celek Moravské fotbalové ligy žen
zvítězil ve všech osmi duelech a obhájil na Hané svůj loňský primát.
(jim)

více o Hanácké kopačce se dočtete na straně 25

➢

VÍCOV, PROSTĚJOV Po loňské úspěšné premiéře
si i letos dají na vícovském travnatém pažitu
dostaveníčko dříve narození fotbalisté. V sobotu
25. července totiž bude na programu druhý ročník
turnaje v malé kopané Veteran Cup Vícov Open
2015, jehož mediálním partnerem je Prostějovský
Večerník.
Záštitu nad kláním určeném pro hráče, kteří dosáhli
minimálně pětatřiceti let, převzal první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák a diváci se mohou těšit na celkem osm mančaftů.
Jmenovitě na loňského finalistu Relax Prostějov
i obhájce bronzu z Krumsína, dalšími potvrzenými
účastníky jsou Pokop Domamyslice, domácí Old
Boys Vícov, Panters, Unavení Hanáci Kroměříž,
Držovice a plumlovská Indiana.
Pořadatelé se nakonec rozhodli pro formát každý
s každým, to v součtu znamená celkem osmadvacet utkání. Na čtveřici hracích ploch se začne
přibližně v deset hodin dopoledne a míč se bude
po pažitu pohybovat až do pozdního odpoledne.
Sledování zápasů hraných na dvakrát dvanáct
minut si mohou návštěvníci zpestřit pochutnáváním na specialitách z udírny a dalších dobrotách, večer završí diskotéka s hity 80. a 90. let,
na níž je vstup zdarma.
(jim)
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Kluci z Domova Na Zámku vsadili na známé hity

„PATNÁCTKY“ RONILY SLZY
ADAM MIŠÍK PŘILÁKAL NA
NÁMĚSTÍ DAVY FANYNEK

PLUMLOV Prostějovské léto je v plném proudu. Další akce v pořadí, která se uskutečnila ve čtvrtek
16. července, byla zaměřena na mladší publikum. Program probíhal celý den a na své si přišli především děti a„náctiletí“. Večerní koncert Adama Mišíka přilákal na náměstí stovky mladých fanoušků,
ale především fanynek. Osmnáctiletý„Objev roku 2013“ je dokázal rozparádit i dojmout až k slzám.

PROSTĚJOV Čtvrtek 16. července
se díky programu letošního Prostějovského léta nesl ve znamení hudebních vystoupení. Od šesté hodiny
večerní zdejším posluchačům hráli
a zpívali členové Zámecké kapely
tvořené klienty Domova Na Zámku
z Nezamyslic.
Pokud jste uplynulý čtvrtek namísto
k vodě vyrazili na rozpálené nově opravené náměstí, jistě jste neprohloupili.
O zábavu bylo postaráno nejen prostřednictvím programu pro všechny generace
v režii neziskových organizací, ale především díky hudební náplni podvečera,
který zahájili kluci ze Zámecké kapely
nezamyslického Domova Na Zámku.
Ti vsadili na známé hity a mezi skladbami nechyběly písně Michala Davida ani
beatlesovská Yesterday, pochopitelně
v české verzi, aby si ji mohli zabroukat i ti,
kteří angličtině právě nehoví. V prvních
momentech si náhodný kolemjdoucí
mohl připadat jako na kolotoči, protože
v jedné chvíli byla slyšet kromě kluků ze
Zámecké kapely z pódia u Prioru i živá
hudba u kašny, takže výsledkem byl leh-

Známými hudebními hity se kluci ze Zámecké kapely zavděčili zdejšímu publiku
i navzdory pekelnému horku.
Foto: Petra Hežová

ce matoucí a uším ne úplně lahodící zážitek. Okolo půl sedmé se ale vše srovnalo
a posluchači si mohli užít ohlášeného
programu. „Kluky jsem slyšela nedávno
zpívat u nás v „Duze“ a jejich vystoupení
se mi moc líbilo, takže doufám, že se vám
budou líbit stejně jako mně,“ přiznala
organizátorka Prostějovského léta a produkční kulturního klubu Duha Martina
Drmolová. „Písničky si rád poslechnu,
proto jsem tady, jen to vedro to trochu

kazí,“ litoval divák Pavel Janeček. „Přišli
jsme s dětmi, aby pořád jen neseděly
doma,“ usmívala se paní Vlasta, která na
náměstí doprovodila vnuky Vanessku
a Dominika.
A pokud máte za to, že dobrá hudba
k létu prostě neodmyslitelně patří, určitě
si nenechte ujít další hudební večer Prostějovského léta. Ve čtvrtek 30. července
totiž na náměstí dorazí rockové partičky
Menhir a Alkehol!
(peh)

V Němčicích si připomněli výročí

původní
zpravodajství

významného rodáka, básníka Františka Taufera

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
Dopoledne v domě dětí a mládeže patřilo dětem. Zabavili je hasiči a mohly si
i zastřílet ze vzduchovky. Ekocentrum
Iris zase připravilo naučně zábavnou
vycházku „Křížem krážem Hloučelou“.
Odpoledne se pak na nově opraveném
náměstí představily všechny prostějovské neziskové organizace, které připravily zábavný program pro děti i dospělé.
V šest hodin večer na pódium nastoupila
Zámecká kapela z Domova Na Zámku
v Nezamyslicích. Zlatým hřebem večera byl ovšem koncert mladého zpěváka
Adama Mišíka s kapelou. Pokud je vám
jméno povědomé, není to náhoda. Jedná se opravdu o mladšího syna rockera
Vladimíra Mišíka. Tento, tehdy šestnáctiletý, muzikant se v roce 2013 stal

v anketě Český slavík Mattoni „Objevem
roku“. Za tu dobu získal velké množství
příznivců, což dokazoval i prostějovský
koncert. Takovou koncentraci mladých
dívek na jednom místě snad Prostějov
ještě nezažil. Fanynky v průměru ve věku
patnácti let se tlačily co nejblíže k pódiu,
aby si svůj idol mohly nahrát či vyfotit na
mobilní telefony.
Adam Mišík zazpíval svou známou hitovku a zároveň první singl Tvoje světy
hned na začátku a potom se svou kapelou představil debutové album Parfém.

Nadšené pištění a ječení, které se ozývalo náměstím, bylo jasným důkazem
o úspěšnosti koncertu. I když by některý
ortodoxní rocker zaplakal a o umělecké úrovni by se taky dalo pochybovat,
v řadách fanynek byl názor jasný. Některé se dojaly až k slzám. Adam nakonec
potěšil i hrstku starších posluchačů, když
solidně vystřihl píseň z repertoáru svého
otce Sluneční hrob.
Prostějovské léto ovšem pokračuje dál.
Příští čtvrtek se můžeme těšit na venkovní promítání filmu Zvonilka a piráti.

NĚMČICE NAD HANOU V horkém pátečním podvečeru se v Městské knihovně v Němčicích nad Hanou
sešly na dva tucty vesměs němčických rodáků, aby se
zúčastnily vernisáže výstavy a křtu publikace věnované významnému rodákovi, básníkovi Františku
Tauferovi.
„Před rokem touto dobou jsme uvažovali, jakým způsobem nejvhodněji připomenout pohnutý osud neprávem
pozapomenutého rodáka z našeho města,“ vzpomněl na
počátky křtěné knížky její autor, němčický kronikář Josef
Matoušek.
Letos totiž od narození tohoto učitele, básníka a prozaika
uplynulo 130 let a od tragické smrti ve víru první světové
války rovná stovka. „Taufer prožil rychlý vývoj z mladého
bouřliváka k člověku na prahu třicítky, který se ve svém díle
vracel do rodného kraje, byť Němčice přímo nikdy nezmínil,“ shrnul v jedné větě Tauferův životní osud autor, který
polovinu publikace věnoval Tauferovu životu a jeho rodině,
zatímco ve druhé přinesl ukázky jeho básnické tvorby.
Knihu pokřtila další významná postava němčického kulturního života Antonín Ošťádal, bývalý dlouholetý ředitel
zdejší lidové školy umění. „Kéž tato kniha pozvedne pově-

PLUMLOV Největší hudební událost sezóny je tady!! Čtrnáctý ročník
festivalu, který v naší zemi nemá obdoby, startuje již tento pátek! Keltská
noc se za dobu své existence stala již
téměř fenoménem. Každoročně se
na ni sjíždějí návštěvníci nejen z celé
republiky, ale i z okolních států. Bohatý program zaručuje, že si každý
přijde na své. Návštěvníci na jednom
místě mohou vidět a slyšet vše, co ke
„keltství“ patří.
Již páteční program bude plný hvězd.
Vystoupí oblíbené české kapely hrající
irskou či keltskou hudbu QUANTI

MINORIS, HAPPY TO MEET, VINTAGE WINE, HAKKA MUGGIES
a TOM SOMR /Irish Morning.
Až z Dánska přijede kapela TRADISH.
Skupina hraje irskou tradiční hudbu,
která vznikla po zániku velmi známých
Moving Cloud, jako jejich přímý pokračovatel. Spolupracovali se světově
proslulými s irskými hudebníky. Hudba kapely Tradish spojuje staré a nové,
minulost a současnost, drží hudbu čerstvou a živoucí, plnou optimistické nálady. Hrají jak tradiční, tak i vlastní songy,
od písní prověřených staletími, až k těm
napsaným třeba minulý týden.

Hlavní hvězdou pátečního programu bude ovšem vídeňská kapela
CELTICA PIPES ROCK. Skupina
hrává na největších evropských festivalech keltské muziky. Od roku 2013
odehrála přes 80 koncertů po celé
Americe. Večerník měl jako jediné
prostějovské periodikum možnost
exkluzívně vyzpovídat kapelníka
a kytaristu Gaje Stappena. V rozhovoru uveřejněném v minulém čísle
se svěřil, že se do Plumlova velmi
těší, protože budou v České republice hrát poprvé. Také prozradil, že
v Plumlově představí úplnou novin-

ku. Takže se návštěvníci mají rozhodně na co těšit.
Páteční program doplní také irské
tance skupiny DÉMÁIRT. V sobotním programu se pak představí například vynikající slovenští IRISH
ROSE, polští PERCIVAL či maďarsko-rumunští SELFISH MURPHY.
Již potřinácté také zahraje miláček
publika, irská skupina SLIOTAR.
Na závěr se všichni můžou těšit i na
tradiční ohňovou show.
Celý festivalový program i informace o předprodeji najdete na
stránkách www.keltska-noc.cz

Osmnáctiletý zpěvák Adam Mišík představil na prostějovském náměstí debutové album
Parfém. Fanynky mladého zpěváka zcela zaplnily náměstí.
2x foto: Pavla Vašková

UŽ
JE
TO
TADY!
Keltská noc proběhne již tento pátek a sobotu!

Autorovi knížky Josefu Matouškovi poděkovala také starostka
Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková. Foto: Tomáš Kaláb

domí o Němčicích a probudí hrdost našich spoluobčanů na
naše město, které dalo světu významnou postavu,“ pronesl
při slavnostním aktu. Toho byla přítomna také starostka
Němčic Ivana Dvořáková. Připomněla nutnost vštěpovat
mladé generaci pocit vlastenectví a sounáležitosti se svým
rodištěm, krajem a vlastí.
Vernisáž byla zakončena prohlídkou výstavy koncipované
nejen k Tauferovu výročí, ale také k 45. výročí povýšení
Němčic na město.
(tok)

„Keltská noc je fantastickým přínosem pro oživení tradice irské hudby,”
PLUMLOV Jednou z největších
zahraničních hvězd festivalu
Keltská noc bude bezesporu
dánská skupina TRADISH. Není
již nováčkem na plumlovském
pódiu a její vystoupení je vždy
zárukou vysoké umělecké
kvality. K tradiční irské hudbě
přistupuje s hlubokým respektem a zároveň do ní vnáší
originální hudební postupy
a optimistickou energii. SkupinaTradish patří k nejlepším
svého druhu v celém Dánsku.
Prostějovskému Večerníku se
podařilo získat rozhovor s kytaristou a zpěvákem Johnem
Pilkingtonem.

Pavla Vašková
●● Kolikrát už jste v České republice hráli? Co se vám v souvislosti
s ní vybaví?
„Do České republiky jedeme už
potřetí. Češi jsou přívětiví, otevření,
přátelští a skvěle se pro ně hraje.
Ovšem pivo taky není špatné.“ (úsměv)
●● Proč jste se rozhodli hrát zrovna
irskou hudbu? Jaký k ní máte vztah?
„Pocházím ze severozápadní Anglie,
která leží od Irska jen přes moře, proto
je tu už stovky let stabilní irská komunita. Když už jsem byl dost starý na to,
abych mohl pít, začal jsem chodit do
místní hospody, kde se scházela spousta muzikantů. Často se pokračovalo
i po zavíračce. Potkával jsem se tam s fantastickými hudebníky, proto jsem se brzo

stal na irské hudbě doslova závislý. Postupem času jsem měl možnost spolupracovat s nejlepšími muzikanty tohoto žánru
a to všechno mě velmi inspirovalo.“
●● Jaké je tajemství vašeho vlastního pojetí irské hudby?
„Tradiční irská hudba má hodně
dlouhý a zajímavý vývoj. Vyvíjela se
v jak v Irsku, tak i za hranicemi. Irští
emigranti ji potom rozšířili po celém
světě. V každé zemi se dál vyvíjela
a svůj charakter měnila podle místních
tradic. O tom je i naše debutové album
´Beyond the Borders´. Za posledních
200 let se tradiční irská hudba rozrostla v
mohutný strom, který má díky emigraci
větve po celém světě. TRADISH je pro
nás vlastně takový list tohoto stromu.“
●● Na co se můžeme těšit
v Plumlově?

„V Plumlově představíme nové album s názvem ´Roots and Shoots´,
které vychází z energie tradiční
irské hudby a zachycuje ji v jejích
proměnách na cestě napříč světem.
Vezmeme vás na úžasný výlet.“
●● Nehrajete v Plumlově poprvé.
Jaké máte zážitky z první návštěvy
festivalu Keltská noc?
„Je velmi inspirativní slyšet tolik kapel
nejen z Česka, ale i z Polska, Slovenska,
Maďarska a jiných zemí. Líbí se nám,
že je to opravdu mezinárodní festival.
Je zajímavé sledovat, jak se mísí místní
vlivy s tradiční hudbou. Myslím si, že
nejzajímavější a nejoriginálnější muzika
vzniká právě tímto ´směšováním´.
Dostává tak nekonečné a fascinující
možnosti. Keltská noc je fantastickým
přínosem pro oživení tradice irské hudby.

15071270680

říká exkluzivně John Pilkington, kytarista a zpěvák dánské kapely TRADISH
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Mise Ghana - velkorysost, obětavost a skromnost

PROSTĚJOVANKA UČÍ AFRICKÉ DĚTI
KPANDO (GHANA), PROSTĚJOV
Ghana je považována za jednu
z nejdostupnějších a nejpřátelštějších zemí západní Afriky. Rozkládá se při pobřeží Atlantiku
v Guinejském zálivu. Je to místo plné tradic, přátelských lidí a krásné
přírody. Návštěva tohoto státu vám může otevřít oči, změnit myšlení,
rozšířit horizont. V této oblasti uvidíte absolutní bídu, špínu, nemocné a umírající lidi. Poznáte ty, kteří zažívající bezpráví, bezmoc, zoufalství. Ale i v těchto mnohdy nelidských podmínkách obyvatelé Ghany
působí daleko šťastněji a přirozeněji než u nás...

EX

EXKLUZIVNĚ

Josef Popelka

afrického státu vrátila. Tentokrát
s cílem pomoci tamním školákům.
V únoru letošního roku se do této „Počátkem letošního roku jsme spo- Po škole si s dětmi užije Veronika Selingerová spoustu zábavy.
Foto: archív V. Selingerové
subtropické země vydala i prostě- lu s rodinným přítelem Charlesem
jovská rodačka Veronika Selinge- zavítali do regionu Volta, kde jsme nu ze základních škol. Za dobu náklady. S cílem šířit a zkvalitnit
rová, aby se za několik měsíců do mimo jiné navštívili sirotčinec a jed- našeho pobytu jsme zjistili, jaké vzdělávání ghanských dětí, ale také
podmínky v zařízeních vládnou, tamních učitelů odletěli předminulý
a rozhodli se těmto lidem pomoci,“ víkend na svou měsíční misi.
prozradila exkluzivně Večerníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník těsdůvody pobytu na africkém konti- ně před odletem místní rodačku
nentu Veronika Selingerová.
vyzpovídal, exkluzivní rozhovor
Existuje několik organizací, které se nejen o cestě do Afriky vám přinesnaží pomoci se vzděláváním dětí seme v některém srpnovém vydání.
v Africe, Veronika a Charles však Budeme pro vás také pobyt VeroniJiž náctiletí studenti soustředěně poslouchají výklad nové paní učitelky.
jdou vlastní cestou a jako dobrovol- ky Selingerové v ghanském regionu
Foto: archív V. Selingerové níci se do Ghany vydali na vlastní Volta sledovat.

POD KOSÍŘEM SE SEŠLI MILOVNÍCI DOBRÉHO PIVA
LHOTA POD KOSÍŘEM
Premiérové pivovarské slavnosti uspořádal předminulou
sobotu v domovské Lhotě
pod Kosířem zdejší minipivovar KOSÍŘ. Jak poznamenal
jeho majitel a sládek v jedné osobě David Kapsia, šlo
o „nultý ročník“, při němž se
organizátoři, vesměs nadšenci a příznivci dobrého piva,
učili zvládat akci takového
rozsahu. A nutno konstatovat,
kéž by se všechny pilotní akce
takto vydařily!

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
REPORTÁŽ
TÁŽ
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
Čilý ruch panoval před pivovarem
s místní hospůdkou už od samého
rána. Na hřišti vyrostl areál, pravda
komornější než při podobných ak-

cích v zavedených pivovarech, ale
ani zde nic podstatného nechybělo.
Kromě krytého posezení o dostatečné kapacitě bylo srdcem areálu
pódium, na kterém odpoledne zpříjemňovala návštěvníkům popíjení
skupina YANTAR, v jejímž repertoáru se našlo pro každého něco.
Před pódiem pak trůnil symbol pivovarnictví - dřevěný soudek s logem pivovaru, který narazil přímo
pan sládek a formálně tímto aktem
otevřel pivovarské slavnosti. „Měli
jsme na výběr ze dvou možností buď
jet do Svijan nebo pod Kosíř,“ svěřila se exkluzivně Večerníku dvojice
návštěvníků až z dalekého Hradce
Králové. „Rozhodli jsme se raději
pro tento minipivovar, protože rádi
ochutnáváme nová piva,“ vysvětlili,
proč jejich kroky vedly právě na Moravu.
Kromě hospůdky samotné se točilo
na dalších třech místech, kde byly
mimo tradičního sortimentu na
čepu horké novinky letošního léta.
První z nich byl „KOSÁK“ - černý
ležák s nádechem irského Stoutu.

Fotoreportáž

jaak se ve lhottě to
očill kossíř....
Foto: 3x Tomáš Kaláb
BYLI JSME
U TOHO

Na stáncích čekala na návštěvníky příjemná Na pódiu, před nímž stál naražený pivovarský Majitel pivovaru David Kapsia se soudkem, jeobsluha.
soudek, koncertovala skupina YANTAR.
hož naražením zahájil slavnosti.

„Toto pivo se stane stálou součástí
našeho sortimentu, zatímco svrchně
kvašený Summer Ale byl uvařen speciálně pro tuto příležitost,“ vysvětlil
Kapsia. Jak se Večerník dozvěděl, na
rozdíl od kvasinek spodního kvašení
fermentují kvasinky v tomto případě pivo při vyšších teplotách, tedy
rychleji a tím produkují významnější množství vedlejších kvasných
produktů, které dávají pivu typický
ovocný či kořenný nádech.

Ze zhruba osmi stovek návštěvníků
měla značná část zájem o exkurzi
po minipivovaru. „Je vidět, že lidi
zajímá, jak se vaří klasické české
pivo,“ potěšilo sládka. Slavnosti si
nenechal ujít ani starosta Drahanovic Ivo Richter. „Potkával jsem tady
tváře i z ostatních místních částí
Drahanovic. Na tak malou obec,
jako je Lhota, to byla úctyhodná
akce. S manželkou jsme ochutnali
oba speciály a musíme potvrdit,

že se opravdu povedly,“ shrnul své
dojmy pro Večerník.
Samozřejmostí bylo další bohaté
občerstvení počínaje výbornou
zelnou polévkou přes studené utopence ke specialitám z udírny, grilovanému masu až po pivovarský
gulášek. O zábavu nebyly ochuzeny
ani děti, pro něž byly připravené
různé soutěže nebo třeba populární
malování na obličej. A kdo vydržel
při pěnivém moku až do setmění,

mohl se pokochat barevným ohňostrojem, který program slavností
formálně zakončil, byť se zábava
pod Kosířem protáhla hluboko do
letní noci.
„Jsme rádi, že návštěvníci nepřišli
pouze na pivo, ale zaujaly je i doprovodné akce pro děti i dospělé. Samozřejmě jsme si vědomi rezerv, ale to
jsou právě výzvy, abychom byli příští
rok ještě lepší,“ těší se už teď na příští
ročník David Kapsia.

Okrašlovací spolek označil Sokolská župa Prostějovská se představila
v centru památkovou zónu na veřejném vystoupení v Brně
PROSTĚJOV Městská památková zóna byla ustanovena a schválena již v roce 1990. Od té doby se
však nestalo téměř nic, co by obyvatelům města připomnělo historické události či významná místa
a osobnosti, jež byly úzce spjaty
s Prostějovem. Změnil to Okrašlovací
spolek města Prostějova.
Dva panely vyznačující hranice
vnitřní památkové zóny byly nedávno instalovány na Husserlově
a Pernštýnském náměstí. „Je to myšlen-

ka našeho člena Josefa Decastello, přičemž od té myšlenky do realizace uběhly
dva roky,“ poznamenala předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová s tím, že k návrhu, jež předložila radě
města, se postupně vyjadřovaly odbory
magistrátu a následně i Národní památkový ústav v Olomouci. „Šlo nám o to,
abychom přiblížili historii občanům Prostějova a návštěvníkům přímo na místě,
v centru města,“ uvedla dále Sokolová.
Josef Decastelo se už delší dobu zabývá
problémem úbytku turistů v Prostějově.

Obvyklá věta, že tu máme málo historicky významných zajímavostí jej očividně
neuspokojila. „Existuje možnost získat
informace o historii města. Jsou k dispozici brožury, ale i krásně a důkladně
zpracované knižní vydání, ale kdo bude
chodit po městě s otevřenou knihou? Na
tomto panelu se každý dozví stručnou
informaci o významném domě, místě
či uměleckém díle a podle fotografie to
bezpečně najde,“ říká Decastelo.
Nové panely vás upozorní na sochy
významných osobností, na domy, které
hrály roli v historii města či byly rodným
domem známých osobností kulturního i společenského života města. „Ideální by bylo, kdyby na všech domech
a dalších místech z našeho panelu byly
destičky se stručnými informacemi. Ale
to je asi hudba budoucnosti,“ řekl Josef
Decastello s tím, že ne každý občan je
historik. Ale je potřeba, aby právě ti, co
neznají historické milníky a události
našeho města, měli možnost se s nimi
seznámit. „Děkuji velmi za spolupráci
bývalému šéfovi odboru památkářů na
radnici, panu Zádrapovi, za čas, který
věnoval našemu projektu a posouval ho
vpřed, a stejně tak Tomáši Vincencovi
za fotografie a grafické zpracování,“ dodala Sokolová.
(red)

PROSTĚJOV Sokolské Brno je
tradiční akce, kterou pořádají
brněnské tělovýchovné jednoty
v tzv. mezisletovém období, tj.
mezi roky 2012 až 2018. A právě
zde se úspěšně prezentovali také
Sokoli z Prostějovska.
Veřejné vystoupení se uskutečnilo o prvním červnovém víkendu.
Sokolskou župu Prostějovskou reprezentovalo více než sto šedesát
cvičenců z deseti tělovýchovných
jednot celého regionu. Zúčastnil se
tedy Sokol Prostějov 1, Vrahovice,
Dobromilice, Vrchoslavice, Rozstání, Kralice, Kostelec, Němčice,
Přemyslovice a Vřesovice. V průběhu celého víkendu byly pořádány
různé doprovodné akce, například
Olympijský šplh na laně v OC
Olympia Brno, ohňostroj na Brněnské přehradě nebo pódiová vystoupení na Špilberku.
„Akce měla velkou diváckou odezvu, a proto bych chtěl poděkovat
všem cvičencům, kteří reprezentovali Prostějovsko za jejich
obětavost při nácviku sletových
skladeb a za jejich dobrovolnou
kázeň, která je při akcích takového rázu důležitá,“ byl spokojen

starosta místní župy Svatopluk
Tesárek.
Další početná výprava cvičenců
z Prostějovska odcestovala 28. června do Plzně, která byla pro letošní
rok vyhlášena Evropským městem
kultury. I oni předvedli svá vystoupení na sokolském stadionu v Plzni.

Velká mezinárodní akce nás čeká
v polovině července, kdy se cvičenci z Kralic, Němčic a Sokola 1
Prostějov zúčastní Gymnaestrády
v Helsinkách. Budou tam reprezentovat nejen prostějovský region, ale
společně s 460 cvičenci z celé země
Českou republiku.
(tok)

Členky sokolské župy z Prostějovska cvičily na tradiční akci Sokolské Brno.
Foto: Sokol Prostějov 1

Pondělí 20. července 2015
www.vecernikpv.cz
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20 infoservis
Konstelace hvězd Prostějova
Ale že nám ta vedra zase udeřila, že? No nic, neduste se doma, a pokud neodjíždíte opalovat se k moři, vyjděte si alespoň na prostějovské
koupaliště nebo jen tak do přírody. Každopádně Prostějované prožijí pohodový týden.

Berani - 20.3. až 18. 4. Volné dny
můžete jednoznačně využít k vyřízení všech restů na úřadech. Vždyť kdy
jindy zažijete naprosto volné čekárny
u kanceláří magistrátu? Dokonce se
můžete dočkat toho, že se vám podaří vyřídit úplně všechno.
Býci - 19.4. až 19.5. Pro vás klid
a pohoda bohužel neplatí. I během
dovolené se budete potýkat s těžkostmi, tentokrát rodinnými. Čeká vás
hádka s partnerem a jak jinak, kvůli
naprostým prkotinám. Bohužel, po
zbytek dovolené budete otrávení.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Peněz v hotovosti budete mít poměrně dost,
takže nesahejte na své úspory v bance. Jakmile se vrátíte z dovolené,
budete ty peníze potřebovat. Pokud
ještě máte před dovolenou, zklidněte
zjitřenou atmosféru v rodině.
Raci - 20.6. až 21.7. V pracovním
kolektivu se budete cítit vyrovnaní
a spokojení. Vztahy s druhými lidmi
budou bezproblémové, chováte se
k nim totiž přívětivě. Společnou řeč
snadno najdete i s nadřízenými nebo
samotným vedením.

Lvi - 22.7. až 21.8. Nebojte se píchnout do vosího hnízda a pojmenujte
problém správným názvem. Spousta
vašich kolegů kolem něj chodí jako
okolo horké kaše, vy ale nemáte
povahu na to, abyste se něčeho báli.
Dokonce najdete i řešení.
Panny - 22.8. až 21.9. Potkáte se
s člověkem, kterého jste dosud nepoznali, ale okamžitě vás uhrane svým
pohledem i jasnými názory. Pokud
již nejste zadaní, začněte přemýšlet,
zda by nestálo za to se s ním dát dohromady. Určitě to zkuste.
Váhy - 22.9. až 21.10. Budete přemluveni ke sportování, jenomže vaše
fyzická kondice není zrovna ideální.
Nebude proto divu, že i po hodince
běhání nebo tenisu budete rozlámaní jako mlýnské kolo. Nepolevujte,
poperte se sami se sebou.
Štíři - 22.10. až 20.11. Máte šanci
přestat kouřit nebo zatočit s nadbytečnými kilogramy. V tomto období
se vám bude váš plán skvěle dodržovat. Máte totiž vedle sebe náruživého
nekuřáka a sportovce, který si vás
vezme do plné parády.

Na Prostějovsku je bez práce 4,9 procenta lidí

Střelci - 21.11. až 20.12. Tento
týden se vykašlete na jakékoliv obchodování či investování. Aktuálně
totiž nemáte příliš šťastnou ruku
a tak by se lehce mohlo stát, že přijdete na buben. Kupujte si pouze to,
co potřebujete a neutrácejte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1.
V zaměstnání budete přetékat energií a některé méně zdatné kolegy tím
můžete nechtěně provokovat. Pod
vašima rukama se bude všechno jen
míhat. Nyní pro vás zkrátka platí, že
zázraky zvládnete na počkání.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nějak se
během příštích dní nepohodnete
s partnerem či partnerkou. Místo
večerního milování totiž ulehnete
unaveni do postele a usnete jako
dudek. Měli byste v práci zvolnit
a myslet na večerní romantiku.
Ryby - 19.2. až 19.3. V tomto týdnu
musíte být připraveni na nástrahy,
které vám budou klást nepřející lidí.
V nedávné minulosti jste se totiž
často chlubili svými úspěchy, což se
v tomto regionu neodpouští. Zvykejte si na závistivce, otráví vás.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NEALKO

Mattoni ochucená 1,5 l

12,90

-

11,90

16,90

11,90

11,90

Dobrá voda ochucená
1,5 l

14,90

-

14,90

14,90

9,90

10,90

Poděbradka 1,5 l

16,50

-

10,90

15,90

15,90

9,90

Hanácká kyselka 1,5 l

14,50

-

16,50

13,90

13,90

-

Kofola 1,5 l

26,90

26,90 (2,0 l)

26,50

13,90

19,90

26,90 (2,0 l)

Magnesia přírodní
1,5 l

12,90

-

14,90

14,90

14,90

14,90

Naše RESUMÉ

NEZAMĚSTNANOST utěšeně klesá

Kdo by se v těchto parných dnech rád neosvěžil? Pro ochucenou minerálku
Mattoni spěchejte do Billy či Penny marketu, pro Dobrou vodu zase do Teska.
Poděbradku dostanete nejlevněji v Bille, Hanáckou kyselku mají k mání za
nejmenší peníz v Kauflandu a Tesku. Přírodní Magnesii kupte v Albertu, milovníci tradiční Kofoly utíkejte do Kauflandu!
Takže na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 15. července 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 20. DO 26. 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.

OLOMOUCKÝ KRAJ V červnu
tohoto roku celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji oproti minulému měsíci znatelně klesl o 1 346 osob na 30 506
osob. Počet hlášených volných
pracovních míst zůstal zhruba na
stejné výši a podíl nezaměstnaných
osob se snížil o 0,4 procentního
bodu na výsledných 6,8 procenta.
K 30. červnu 2015 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci,
celkem 30 506 uchazečů o zaměstnání. Jedná se o nejnižší hodnotu
nezaměstnanosti od února 2009! „Ve
srovnání se stejným obdobím roku
2014 je nynější počet nezaměstnaných nižší o 7 573 osob, což je o dvacet procent. V průběhu června bylo
nově zaevidováno 2 774 uchazečů
o zaměstnání, z toho 156 osob, které
přišly do evidence úřadu z důvodu
ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet
nově registrovaných byl o 215 osob
vyšší než v předchozím měsíci, ale
o 90 lidí nižší než ve stejném měsíci
v roce 2014. Z evidence během června
odešlo celkem 4 120 uchazečů. Bylo
to o 861 osob méně než v předchozím
měsíci, ale o 204 osob více než před
rokem,“ poskytl Večerníku základní
statistická data Jaroslav Mikšaník z oddělení analýzy trhu práce olomouckého krajského Úřadu práce.
Meziměsíčně došlo k poklesu nezaměstnanosti ve všech okresech.
Celkový počet nezaměstnaných se
nejvíce snížil v okrese Olomouc,
k největšímu relativnímu poklesu

Tabulka è. 1 - Vývoj nezamìstnanosti v Olomouckém kraji

nezaměstnanosti došlo pak v okrese
Jeseník. Na konci června bylo v evidenci Úřadu práce krajské pobočky v Olomouci 15 665 žen a dále
3 781 osob se zdravotním postižením
a 1 240 absolventů škol a mladistvých. Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo 5 419 uchazečů o práci, což
je 18 procent všech nezaměstnaných

vedených v evidenci. „Co se týká přímo Prostějova, tady bylo na konci
června letošního roku celkem 4 112
lidí bez práce, což je o 233 osob méně
než v předcházejícím měsíci. Počet
volných míst hlásí firmy z Prostějovska
v počtu 1 021. Podíl nezaměstnanosti
na Prostějovsku činí 4,9 procenta,“
uvedl Jaroslav Mikšaník.
(mik)

Blokové čištění
v Prostějově
čtvrtek 23. července: sídl. Svornosti, sídl. Svornosti - parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická-Říční), Tovární - parkoviště, Zátiší - plocha, Říční, Vrahovická
(sídl. Svornosti-Smetanova)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Prostějov
Dne: 1. 8.2015 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: fa. AMF
Reece CR, s.r.o., Tovární 582
Obec: Držovice

Dne: 5. 8.2015 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Levandulová
Obec: Prostějov
Dne: 6. 8.2015 od 07:30 do 18:00
hodin. Vypnutá oblast: areál CZ
EIKA, s.r.o., Průmyslová 3143/5
Obec: Lipová
Dne: 7. 8.2015 od 07:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce ve
směru od č. 76, 6 a 8 vč. kaple, po

konec obce s č. 187, 185, 194 vč.lok.
Lipovský Dvorek, vč. areálu ZD
a dále prům. areál Lipová Tvar (TS
300765) vč. odběru RWE.
Obec: Prostějov
Dne: 8. 8.2015 od 07:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: firmy FTL
– First Transport Lines, a.s., Mechanika Prostějov, v.d. na ul. Letecká.
E. ON Česká republika, s.r.o.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KELTSKOU NOC!

MO

AR
ZAD

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 DRUHÝ DÍL!

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 PÁTÝ 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 čtvrtém kole uspěli ti, kteří věděli, že záštitu převzal nad letošním ročníkem PRVNÍ NÁMĚSTEK HEJTMANA
OL. KRAJE ALOIS MAČÁK. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na tuto akci natolik zaujal, až se v losovacím osudí
sešlo hned 532 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali šťastnou trojici: Hana Mlčochová Zdětín 20, Milan Hejč, Hrubčice 170, Petra Štěpánková,
Sebastiniho 17, Držovice.
Vstupenky budou díky zdržení při přepravě Českou poštou připraveny v redakci až od středy 22. července.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA PRO 5. KOLO ZNÍ:

VE KTERÉM ROCE VZNIKLA SKUPINA OLYMPIC?

Z JAKÉ ZEMĚ POCHÁZÍ SKUPINA TRADISH?

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 24. ČERVENCE, 14.00 hodin. Jména šťastlivců zveřejníme v příštím vydání, které vychází v pondělí 27. července, kde také najdete
i pořadovou otázku s číslem DVĚ. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
V prvním kole soutěže uspěli a VSTUPENKY VYHRÁVAJÍ: Božena Žondrová, Myslejovice 137, Miloš Zdařílek,
Olomouc, Dana Slavotínková, Prostějov. Vstupenky budou připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

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 ČTVRTKA 23. ČERVENCE, 12.00 hodin. Na závěr soutěžíme nejen o vstupenky, ale také o SUVENÝRY SE SYMBOLY KELTSKÉ NOCI! Jména šťastlivců tentokrát obeznímíme telefonicky, proto prosím společně s odpovědí uvádějte svůj kontakt. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
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PROSTĚJOV & KAM ZA SPORTEM
M
Kam v Prostějově za sportem?
Možností je nespočet, vždyť
se ne nadarmo vžil slogan
„Prostějov – město sportu“.
Otázku samotnou lze ale
uchopit z několika stran. Lze
přemýšlet nad tím, KAM si jít zasportovat, ale také JAKÝ sport
vyzkoušet. Sondu do obou
částí se snaží přinést Večerník
na této tematické straně.
Texty připravil:
TOMÁŠ KALÁB
Tenis

Je to míčová hra pro dva nebo čtyři hráče, lhostejno zda muže či ženy. Varianta
se 2 hráči se nazývá dvouhra, varianta se
4 hráči pak čtyřhra. Hraje se také smíšená
čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena a jeden muž. Soupeři stojí proti
sobě na obdélníkovém hřišti a pokoušejí
se odrazit tenisový míček tenisovou raketou tak, aby jej soupeř nemohl vrátit.
Nesmí se zahrát do sítě, dělící dvorec na
dvě části, nebo vedle dvorce (do autu).
Angličan Walter Clopton Wingfield se
inspiroval pravidly francouzské středověké hry paume, když si roku 1875 nechal
patentovat hru zvanou tenis. V olympijském programu byl tenis od roku 1896
do her v roce 1924. Poté byl vyřazen, aby
se roku 1988 opět mezi olympijské sporty vrátil. Mezinárodní tenisová federace
ILTF (od roku 1977 ITF) byla založena
roku 1913.
Fotbal

Fotbal (z anglického foot = noha, ball =
míč), též kopaná, je kolektivní míčová
hra, která je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě. Hrají dvě družstva
po jedenácti hráčích na obdélníkovém,
nejčastěji travnatém hřišti. Jejich cílem
je dosáhnout více branek (gólů) než

JAKÉ SPORTY MŮŽEME V PROSTĚJOVĚ PROVOZOVAT?
Představme si nejvýznamnější sporty, které můžeme v našem městě provozovat.
soupeř. Branky je dosaženo tehdy, když
míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi
branky celým objemem. Hraje se nohama, ale hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou
a paží. Pouze brankář může v blízkosti
vlastní branky hrát i rukama.
Existence hry podobné fotbalu je doložena až do starověku. Ve středověku
se různé hry podobné fotbalu hrály po
celé Evropě, jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu
doby. Vznik dnešního fotbalu má kořeny
v Anglii 16. století. Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné
verzi pravidel hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé se upřednostňovalo
kopání do míče. Tak byly kromě kopané
položeny i základy rugby.
Lední hokej

Lední hokej je týmový sport hraný na
ledě. Jde o jeden z nejrychlejších sportů.
Hraje se na 3 třetiny po 20 minutách
čistého času. Hraje šest hráčů za každý
tým, všichni hráči mají brusle a hokejky.
Hraje se malým, tvrdým gumovým kotoučem (pukem). Hráči kontrolují puk
dlouhými holemi se zahnutou čepelí
(hokejkami). Hráči také mohou měnit
směr pohybu puku svým tělem, včetně
rukou či bruslí (až na výjimky). Jeden
z šesti hráčů je brankář, jehož hlavním
úkolem je nepustit puk do branky. Má
speciální vybavení a zvláštní práva, jako
je možnost přikrýt puk a tím zastavit hru.
Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě, ale brzy se rozšířil i do Evropy
apozdějičástečněidoAsie.Prvnízáznam
o hokejovém utkání, konaném na známém místě a ve známý čas, se zaznamenaným výsledkem mezi dvěma týmy se
uskutečnilo 3. března 1875 v Montrealu.

né týmy, tzv. velká házená. Výrazným
českým příspěvkem na poli házené se
stal zrod a vývoj tzv. Národní házené. Její
vznik se datuje do roku 1905. Od „klasické“ házené se značně liší v několika
zásadních pravidlech. Hlavním rozdílem
je členění hřiště na části. Jednotliví hráči se pak mohou pohybovat pouze na
určitém území - podle postu na kterém
se vyskytují (například obránce smí být
pouze v obranné a střední třetině). Jinými rozdíly jsou odlišné rozměry hřiště
a branek a mnoho dalších pravidel.

Volejbal

Volejbal (z anglického volley = přímé
odehrání míče bez doteku země, ball =
míč) je týmový míčový sport, ve kterém
se dvě družstva (standardně po 6 hráčích) na obdélníkovém hřišti rozpůleném sítí snaží odehrát míč na soupeřovu
polovinu tak, aby ho soupeř nezpracoval
a míč se dotkl země. Hrají ho muži i ženy.
Volejbal vymyslel 9. února 1895 William
G. Morgan z YMCA v USA. Mezinárodní volejbalová federace FIVB byla založena roku 1947, první mistrovství světa se
pořádalo v roce 1949 v Praze.

Nohejbal

Je to míčový kolektivní sport pocházející
z Československa. V angličtině se nazývá
Football tennis nebo Futnet. V roce 1922
členové fotbalového klubu Slavia Praha
začali hrát hru zvanou „fotbal přes šňůru“,
protože až později se nohejbal začal hrát
přes síť. Nová hra měla pravidla téměř
shodná s volejbalem, ale hraje se nohama
místo rukou a také se liší počtem hráčů,
obvykle 1, 2 nebo 3 na každé straně. Až
roku 1936 byla napsána první oficiální
pravidla. Nohejbal je velmi populární
vČeskuanaSlovensku,aletakévRumunsku, Maďarsku, Brazílii, Švýcarsku apod.
Velký rozmach tohoto ryze českého
sportu nastal také díky trampingu. Trampové jej považovali a dodnes i považují za
svůj vlastní sport (tzv. trampský fotbal).
Tento sport se hraje hlavně na osadách,
někdy se hraje do 11 bodů, někdy do 10
bodů a někdy dokonce do 15 či 25 bodů.
Někdy se hraje „na ztráty", jindy se boduje rovnou, „beze ztrát". Na mistrovstvích
světa se hraje na jeden dopad a do 11
bodů s tím, že dané mužstvo musí vyhrát
o 2 body.

Basketbal

Basketbal, česky košíková, je kolektivní
míčový kontaktní sport, ve kterém se
dva týmy s pěti hráči na hřišti snaží získat
co nejvíce bodů vhazováním míče do
obroučky basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby body získali. Hru
vytvořil v roce 1891 Dr. James Naismith
pro zpestření zimní sportovní přípravy
svých studentů. I přes to, že se v původní podobě jednalo o nepříliš dynamický
sport (pravidla neumožňovala pohyb
s míčem), získal si brzy značnou popularitu a rychle se rozšířil. V roce 1932 byla
založena Mezinárodní basketbalová
federace a v roce 1936 byl basketbal zařazen na pořad olympijských her.
Házená

Házená je kolektivní míčový sport, ve
kterém proti sobě nastupují dva sedmičlenné týmy. Její počátky mají prapůvod
už v míčových sportech starého Řecka.
Házenou vymyslel dánský učitel Holger Nielsen v roce 1898. V Německu se
v roce 1911 objevila varianta hry, ve které
proti sobě nastupují dva jedenáctičlen-

Florbal

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje
se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů
s lehkým dutým plastovým míčkem.
Hráči (pět hráčů v poli a jeden brankář)
při hře používají speciální florbalové
hole a snaží se vstřelit protivníkovi gól.
Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména
rukama a nohama. Za kolébku florbalu
je všeobecně považována Skandinávie.
Málokdo však ví, že původně florbal
vznikl ve Spojených státech amerických
v továrně na plasty Cosom, ve státě Minneapolis. Zdejší dělníci si vyrobili plastikové hokejky, kterými ovládali míček
již v roce 1958. Tehdy nově zrozená hra
dostala název floorhockey.

15071610690

Lukostøelba

Sportovní odvětví, jehož tradice je
stará desítky tisíc let. Obecně lze dnes
lukostřelbu zařadit do sportovních činností, jejichž cílem je střílet co nejpřesněji
z různých vzdáleností do terče a zásahy
získat co nejvíce bodů. Nejrozšířenější soutěžní forma lukostřelby spočívá
ve střelbě na přesnost z předem dané
vzdálenosti nebo několika daných vzdáleností. Tento způsob soutěže se nazývá
terčová lukostřelba a je organizován
Mezinárodní lukostřeleckou organizací (FITA). Další disciplínou je terénní
lukostřelba, kde se střílí do terčů rozmístěných na různé vzdálenosti v přírodě.
Existují mnoho dalších typů lukostřelby.

15071610692

15071610689

15071610691

Cyklistika

Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým,
dopravním zaměřením. K populárním
sportovním soutěžím patří nejrychlejší
zdolání tratě na dráze, silnici nebo v terénu vlastním úsilím. Cyklistika s rekreačním zaměřením se nazývá cykloturistika.
Historie cyklistiky je ve svých počátcích
úzce spjata s vývojem jízdního kola. První závody na vysokých kolech se konaly
roku 1868 na trase Paříž-Rouen. V roce
1893 byla založena světová federace.
Základní rozdělení je na rychlostní (dráhová, silniční), terénní (BMX, biketrial,
horská kola, cyklokros) a sálovou (kolová, krasojízda).
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Cyklistka Planičková vybojovala republikové stříbro
ŽILINA, PROSTĚJOV Obrovským úspěchem prostějovských
barev skončilo společné česko-slovenské mistrovství v silniční
cyklistice. Hned v první den doputovala na Hanou bombastická zpráva, když se juniorka Eva
Planičková stala vicemistryní
republiky, několik dní nato navíc skončil Matěj Zahálka šestý
v závodě s hromadným startem
jezdců do třiadvaceti let.
Planičková vybojovala v Žilině stříbrnou medaili v časovce jednotlivkyň,
když po výborném výkonu nestačila
jen na vítěznou Natálii Kerschbaummayrovou z Nowis teamu.
Závodnice týmu SKC TUFO Prostějov ztratila pouhé čtyři sekundy
a mohla se tak radovat z druhého
místa, zatímco bronz pro sebe získala
Nikola Nosková z KC Kooperativa
Jablonec nad Nisou.
Nositelka modro-žlutých barev tak
ještě o jednu příčku vylepšila svůj
loňský výsledek, kdy ve Slavkově
u Brna obsadila třetí místo. Svěřenkyně trenéra Martina Cetkovského
se na mistráky dobře připravovala,
obecně prostějovští závodníci absol-

Výsledky Mistrovství Èeské
a Slovenské republiky v Žilinì:

Eva Planičková (vlevo) se raduje po zisku titulu české vicemistryně.

vovali dva týdny zpátky soustředění
a ukazuje se, že se tréninkový model
vyplatil.
První den startovali i junioři, kde
SKC TUFO mělo zastoupení hned
v šestici závodníků, hned tři z nich
se vešli do nejlepší dvacítky. Nejlepší výkon podal Daniel Chytil,

jenž obsadil ve společném pořadí
osmé místo, slušného výsledku dosáhli i celkově dvanáctý Jiří Šána
a sedmnáctý Matyáš Strupek.
V čistě českém souboji z toho byla
sedmá, desátá a dvanáctá příčka.
Hromadný start vyšel v juniorské
kategorii opět nejlépe Evě Planič-

Foto: Jan Brychta

Hromadný závod, Elite: 1. Petr Vakoč (Etixx – Quick Step), 2. Leopold König (Team
Sky), 3. Jiří Polnický (Whirlpool Author), 19. Tomáš Koudela, 24. Petr Lechner (oba
SKC TUFO Prostějov).
Hromadný závod, U23: 1. František Sisr (Dukla Praha), 2. Josef Černý (Polkowice), 3. Daniel Turek (Cycling Academy p/b Sagan), 6. Matěj Zahálka, 15. Marek Šipoš, 21. Radovan
Doležel (všichni SKC TUFO Prostějov).
Hromadný závod, junioři: 1. Michal Brázda, 2. Jakub Otruba (oba Mapei Merida Kaňkovský), 3. Matěj Štibingr (SPKOLO Loap Specialized), 18. Matyáš Strupek, 19. Václav Kočařík, 20. Daniel Chytil, 29. Jiří Šána, 31. Martin Kubeš (všichni SKC TUFO
Prostějov).
Časovka, junioři: 1. Jakub Otruba, 2. Jiří Šorm (oba Mapei Merida Kaňkovský), 3.
Lukáš Slavík (Loko Apache Trutnov), 7. Daniel Chytil, 9. Jiří Šána, 12. Matyáš Strupek, 23. Václav Kočařík, 24. Martin Šmída, 28. Martin Kubeš (všichni SKC TUFO
Prostějov).
Hromadný závod, juniorky: 1. Nikola Nosková (KC Kooperativa Jablonec nad Nisou),
2. Jana Czeczinkarová (SRAM Mitas TREK), 3. Natálie Kerschbaummayrová (Nowis
team), 10. Eva Planičková, 13. Kristýna Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov).
Časovka, juniorky: 1. Natálie Kerschbaummayrová (Nowis team), 2. Eva Planičková
(SKC TUFO Prostějov), 3. Nikola Nosková (KC Kooperativa Jablonec nad Nisou).

kové, jež skončila desátá, tři pozice
za ní dokončila Kristýna Mráčková. Matyáš Strupek, Václav Kočařík a Daniel Chytil se seřadili od
osmnácté po dvanáctou pozici, Jiří
Šána dojel na konci třetí desítky
a Martin Kubeš otvíral tu čtvrtou.
V závěrečný den pak přišly na řadu

souboje mužů Elite a do 23 let. Pro
celkový titul si dojel hlavní favorit
Peter Sagan, českým šampionem se
stal Petr Vakoč. Z prostějovských
jezdců byl v konkurenci účastníků
letošní Tour de France Romana
Kreuzigera, Leopolda Königa a Jana Bárty velice aktivní nakonec de-

vatenáctý Tomáš Koudela, pět pozic za ním dokončil Petr Lechner.
Nejlépe si ale vedl Matěj Zahálka,
jenž v celkovém pořadí Čechů i Slováků získal osmnáctou pozici a čistě
mezi třiadvacítkáři z toho bylo dokonce šesté místo. Jen čtyři sekundy
od zlata.
(oš, jim)

Kušisté se poměřili s evropskou špičkou,
ZAHÁLKA
DOJEL
o víkendu pořádají mistrovství republiky V POLSKU DEVATENÁCTÝ
OTROKOVICE, PROSTĚJOV Pravidelně dvakrát do roka se mohou
regionální kušisté poměřit s kontinentální či přímo světovou elitou.
Tou první možností je pro reprezentanty účast na mistrovství Evropy
a světa, tou druhou pak závod Světového poháru, jenž již téměř dvě desetiletí hostí jihomoravské Otrokovice. Letos v červenci se sjeli milovníci
střelby z polní kuše do osmnáctitisícového města již podevatenácté
v řadě a také letos byli vidět zástupci
Kostelce na Hané a Plumlova.
Nejkvalitnějšího výsledku z řad okresních zástupců dosáhl mezi muži Bohumil Korbař. Mnohonásobný domácí šampion atakoval po oba dny
hranici osmi set padesáti bodů, což
plumlovskému střelci v konečném
zúčtování zaručilo pátou pozici. Jen
osm bodů od bronzu a jednadvacet
od vítězství.

V této kategorii se představili i další tři
místní kušisté. Jan a Josef Nedělníkovi
se zařadili na přelom první a druhé desítky, když druhý den byl v jejich podání
výrazně lepší než ten první. Mladšímu z dua tak nakonec chybělo dvacet
bodů k osmému místu, byť v druhých
devadesáti šípech držel krok s nejlepší
pěticí, jeho otec se alespoň posunul na
jedenáctou příčku. Klání se účastnil také
Bedřich Korbař, také jemu se sobotní
distance pětašedesát, padesát a pětatřicet metrů příliš nepovedly, o den později už to bylo výrazně kvalitnější.
Také v ženách připadlo první místo
Chorvatsku a zbylé pozice na stupních
vítězů Francii, o pozici domácí jedničky
a celkově pátý post svedly velice vyrovnaná souboj kostelecká Hana Nedělníková se Sabinou Kubesovou ze
Suchých Lazců. Po polovině soutěže
měla deset bodů k dobru Nedělníková,
náskok však neuhájila a díky výtečnému

finiši se o jediný bod radovala Kubesová. Osmá skončila Jaroslava Nedělníková a hned za ní Irena Hynková.
Do nejlepší desítky se prosadili rovněž sedmý František Sedláček mezi
seniory a šestá Karolína Hynková
v juniorech, oba si bezpečně hájili své
pozice, byť každému z nich vyšel právě
opačný den.
A podle umístění se tou nejúspěšnější
kategorií stala pro regionální polní kuši
soutěž kadetů, kde se srovnalo trio kostelecké Savany od druhého do čtvrtého
místa. Hlavním důvodem ale bylo, že
se zúčastnil jediný zahraniční účastník,
a sice vítězný Chorvat Martin Oborovečki. Ač to zní neuvěřitelně, tak právě
on předvedl nejhodnotnější výkon celého víkendu, jeho 1716 bodů by stačilo
na prvenství i mezi muži.
Pozici hlavního českého talentu uhájil
druhý Lukáš Andrés, jenž by mezi dospělými skončil třináctý a v juniorech

by bral páté místo hned za trojicí Francouzů a jedním Chorvatem. Na stupních vítězů ho doplnil Dominik Fifka,
jemuž byla v patách stále se lepšící
Tereza Skládalová.
A žádná dlouhá pauza se nekoná,
již o tomto víkendu pořádá Savana Kostelec na Hané ve spolupráci
s Českým svazem kuší venkovní mistrovství republiky. Stane se tak na
fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem, sobotní program začíná o půl
jedenácté, ten nedělní hned v devět
hodin ráno. Záštitu nad akcí převzali
poslanec Pavel Holík se starostou města Kostelec na Hané Ladislavem Hynkem, akci finančně podpořili rovněž
Olomoucký kraj, kostelecká radnice
a generální partner INSTA CZ s.r.o.
(jim)
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LUBLIN, LÓDŽ O prvním červencovém týdnu startoval tým
SKC TUFO Prostějov na tradičním etapovém závodě „Solidarność“. Již dvacátý ročník závodu
přilákal na start v polském Lublinu bohaté startovní pole, největší
favorité na celkové vítězství se rekrutovali z týmů, jako jakými jsou
nizozemský METEC-TKH P/B
Mantel, belgický Lotto – Soudal,
či silné domácí týmy Kolss-BDC,
Activejet a samozřejmě i CCC
Sprandi Polkowice.
Z českých týmů v Polsku s našimi
závodníky startovali i závodníci hradeckého Whirlpool-Author a AC
Sparta Praha, prostějovské barvy
reprezentovali Jakub Filip, Matěj
Zahálka, Marek Šipoš, Radovan
Doležel, Tomáš Koudela a Petr
Lechner.
V první etapě dlouhé 126 kilometrů, která začínala i končila v Lublinu,

se nejvíce dařilo Jakubovi Filipovi,
ten byl druhý na první sprintérské
prémii a bonifikace jej posunula na
průběžné páté místo.
Dobrou formou posledních týdnů
zúročil také Matěj Zahálka, který
se umístil nejvýše v celkovém pořadí závodu. A to na devatenáctém
místě. Zahálka se tak stal druhým
nejlepším českým závodníkem
v celkovém pořadí, lepší byl pouze na třináctém místě Jiří Polnický
z hradeckého Whirlpool – Author.
V redukovaném pořadí mladých
jezdců pak dokonce bral páté místo
pouhých jedenáct sekund za vítězným Belgičanem Planckaertem.
Z celkového prvenství se radoval nizozemský závodník Johim Ariesen
ze stáje METEC-TKH P/B Mantel, druhé místo bral Pawel Fraczak
z Activejet team, třetí pak byl Vitaliy Buts jezdící za Kolss-BDC.
(oš, jim)

JESTŘÁBI POTVRDILI Olšany Cup 2015 ovládla opět slovenská Trnava

ANGAŽOVÁNÍ RODA Mezinárodní turnaj přípravek má zvuk
PROSTĚJOV Před více než měsícem přišel Prostějovský Večerník
s informací, že Jestřábi lanaří do svého středu produktivního útočníka
Tomáše Roda. K tomuto jménu se
vedení hokejového oddílu dlouho
nevyjadřovalo, na počátku minulého týdne ovšem potvrdilo, že se právě sedmadvacetiletý písecký odchovanec stane novou ofenzivní akvizicí.
„V Ústí nad Labem jsem byl bez smlouvy a rozhodl jsem se, že odtamtud odejdu. Sliby o nové smlouvě jsem dostával
už od prosince loňského roku, něco
proběhlo i písemně, ale smlouvu jsem
zkrátka do května nedostal. V Ústí je
vždy kritické léto a nějaké věci tam přestaly fungovat, to bych však nechtěl rozebírat. Musel jsem se rozhodnout, kde
budu působit dál, hledal jsem možnosti,
kam jít, a Prostějov se mi jevil jako ta
nejlepší alternativa,“ vysvětlil druhý nejpilněji bodující Lev na klubových stránkách Jestřábů svůj příchod na Hanou.
V uplynulém ročníku těžil ze spolupráce se zkušeným sniperem Jaroslavem
Roubíkem, výsledkem bylo hned pětapadesát kanadských bodů za dvanáct
branek a třiačtyřicet nahrávek, což znamená průměr více než bod na zápas.
„Já nejsem vysloveně střelec, spíše góly
připravuji. Snažili jsme se pořád hrát
s pukem a bavilo nás to. Měl jsem také
pořádný ice-time, ovšem opravdu tou
nejlepší sezónou vůbec v mé kariéře

Foto: Internet

byla zatím ta, v níž jsme s Mladou Boleslaví postoupili do extraligy,“ poukázal
na zatím nejvýraznější týmový úspěch.
Rodák z Písku a tamější odchovanec
má za sebou dorostenecké roky v extraligových Českých Budějovicích, juniorské na jihu Čech a v Mladé Boleslavi,
kde také poprvé okusil první ligu i nejvyšší soutěž dospělých. Poté hostoval ve
Vrchlabí, Táboře, Třebíči, Písku, načež
přestoupil do Ústí nad Labem, odkud
v první sezoně putoval na několik zápasů do Litoměřic a Mostu.
V uplynulém ročníku o sobě dal Tomáš
Rod vědět i v Prostějově, ve čtyřech
utkáních proti Jestřábům si připsal dvě
branky a šest přihrávek a celkově byl
v oddílové produktivitě lepší jen Jaroslav Roubík, jenž získal jednasedmdesát
bodů v dlouhodobé soutěži a dalších
třináct v play off.
(jim)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Obhajoba se povedla. Druhý ročník
mezinárodního turnaje mladších
přípravek OLŠANY CUP 2015
o PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE OLŠAN zvládla opět nejlépe Trnava. Slovenský výběr potvrdil, že jeho vítězství v premiérovém
ročníku nebylo náhodné. O vysoké
úrovni práce s mládeží ve slovenském klubu navíc svědčí i páté místo
druhého výběru červenočerných.
„Fotbalová úroveň byla rozhodně
vyšší, než minulý rok. Podobná
konfrontace se zahraničními týmy,
je pro vývoj mladých fotbalistů velmi přínosná,“ poznamenal Milan
Elfmart, starosta Olšan, jenž celou
akci zaštítil.
Nabité startovní pole čítající třicet
týmů z Polska, Slovenska a České republiky, dostalo jedinou trhlinu. „Až
v den konání, se nám omluvil klub TJ
Sokol Ústí u Vsetína. Navzdory této
komplikaci, se nám podařilo program
sladit a dodržet časový rozpis,“ prozradil Michal Uhřík, hlavní organizátor.
Týmy byly rozděleny po šesti v základních skupinách. Ve většině z nich dominovali favorité, ale některé byly hodně
dramatické a vyrovnané. „Nejnapínavější průběh nabídla skupina B. Obhájce z Trnavy sváděl až do poslední chvíle

boj s Vyškovem o postup do finálové
skupiny. Po vzájemné remíze zachránily
Trnavany drtivé výhry s Prostějovem
a Čechovicemi,“ informoval Uhřík.
Velmi dobře si vedl i domácí výběr Olšan. Největším soupeřem olšanským
byly Košice. „V závěrečném utkání
nám stačila i remíza. Bohužel jsme
vinou nešťastné vlastní branky podlehli 1:2 a sen o finále byl fuč,“ popsal
pech Michal Uhřík. Ve zbývajících
skupinách si neohroženým krokem
vybojovaly postup družstva Líšně
a rezerva Trnavy. Velkou práci pak měla
s postupem i loni třetí Orbita Bukowno z Polska. Výhrou nad silným Sencem 5:2, si postup zajistili Poláci.
Ve skupině o první až páté místo byl
k vidění fotbal vysoké úrovně. Oproti
loňskému ročníku, který byl čistě v zahraniční režii, se do této skupiny probojoval i jeden český zástupce - SK Líšeň.
„V předposledním kole se utkaly dva
týmy beze ztráty bodů. Trnava v něm
otočila výsledek s Líšní a vyhrála po
urputném boji poměrem 3:2. V posledním kole mohl tuto skupinu zamotat
polský celek z Bukowna, který měl na
svém kontě pouze porážku s Brňany
a v případě výhry proti Trnavě, mohl
pomýšlet i na první místo, o kterém by
rozhodovala minitabulka. Spartak však
drama nedopustil a po výhře 4:1 si do-

Talentovaní benjamínci dokázali, že byli pozornými žáky při vnímání fotbalové
abecedy.
Foto: Zdeněk Vysloužil

kráčel pro obhajobu loňského vítězství,“
popsal dramatický průběh finále Michal Ve tvrdé konkurenci špičkových
republikových i zahraničních soupeřů
se neztratili ani zástupci Prostějovska.
Do první desítky se propracovaly Olšany - bílá (9. místo), dvanácté skončily
Kralice na Hané. Čtrnáctou příčku vybojovaly Čechovice, dvacátá skončila
Haná Prostějov, o další dva stupínky
níže pak 1.SK Prostějov. Třiadvacátá
pozice patří druhému výběru Olšan
a posledním zástupce regionu z Určic
byl devětadvacátý.
Organizátoři chtějí do budoucna turnaj
okořenit dalšími zahraničními účastníky. „Cítím velký zájem o start na na-

šem turnaji, který mne osobně velmi
těší. Dobré renomé svědčí o zvýšeném
zájmu slovenských klubů. Pro příští
ročník bych chtěl tento turnaj okořenit
dalšími zahraničními kluby. Například
z Rakouska, Německa, Maďarska či jiných států,“ plánuje Michal Uhřík.
Akci podobného formátu nelze uspořádat bez podpory partnerů, tím hlavním byla obec Olšany u Prostějova.
Velkou měrou přispěl Olomoucký
kraj a hodně pomohl Nadační fond
na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje. Dále turnaj podpořily firmy: Sportika, Insta, clean4you,
BM ASISTENT, ABRAHAM, Hyundai - AUTO-PYTELA.
(zv)
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Brančík Jestřáby neposílí,

vrací se do Ameriky
PROSTĚJOV
Ě
Posilou zadních jestřábích řád se alespoň pro nejbližší sezonu David Brančík nestane. Dvacetiletý prostějovský rodák a odchovanec místního hokeje se po úspěšné sezoně
v juniorské zámořské Western States Hockey League korunované postupem do ligového finále zapojil do suché přípravy Jestřábů a těšil se, že si zahraje domácí první ligu mužů, nakonec je však vše jinak. Produktivní obránce se adekvátní nabídky nedostal a odchází do Federal
Hockey League, kde se upsal celku Berlin RiverDrivers.
„Tým, do kterého jdu, je farmou týmu z ECHL, kam je mým cílem se dostat. Hraje se to stejným herním systémem jako
WSHL, to znamená pondělí volno, úterý až čtvrtek tréninky, pátek až neděle tři zápasy se stejným soupeřem. V lize je jen
sedm týmů, ale hraje se šestapadesát zápasů. Úplně nevím, co od toho očekávat, hraje tam ale spousta zahraničních hráčů a hromada Kanaďanů, takže hokej to bude tvrdý, bude se hrát hodně do těla,“ představil Brančík své nové působiště.
Nenaplní se tak představa rozšířit prvoligovou soupisku o domácího hokejistu. „Chtěl jsem zůstat alespoň jednu sezonu
v Prostějově, zahrát si zde před domácími fanoušky, svými rodiči, blízkou rodinou a kamarády. Trenér i pan Luňák o mě
měli zájem, bohužel jsem se nedomluvil se sportovním manažerem panem Vykoukalem. Mohu prozradit, že se jednalo
o mé finanční ohodnocení. Mrzí mě to a bylo to pro mne zklamáním, v podstatě zadarmo ale hrát nemohu, “ podělil se
o nepříjemnou zkušenost.“
V tom navíc přišlo laso ze zámoří, kde si za dva roky udělal dobré jméno, a rozhodování mu usnadnil velký zájem ze strany tamějšího vedení. Podmínky nešlo odmítnout. „V podstatě nebylo nad čím přemýšlet. Také mě neviděli hrát, ale tam
mi generální manažer vyšel maximálně vstříc a nabídka mne zaujala ve všech bodech. Vím, že jsem tímto rozhodnutím
zklamal spoustu lidí, což mě také mrzí, ale to je součástí hokejového chlebíčku,“ sdělil David Brančík, jenž tak po týmech
Lake Tahoe Blue a El Paso Rhinos oblékne třetí americký dres.
(jim)

Foto: archív D. Brančíka

GOGA JEDE NA

GLOSA VEČERNÍKU

ŠAMPIONÁT OSMNÁCTEK

MAREK SONNEVEND

VOLOS, PROSTĚJOV Po Radovanu Kouřilovi na mistrovství
Evropy do 20 let bude mít prostějovská košíková svého zástupce
i na kontinentálním šampionátu
nižší věkové kategorie do 18 let.
Do řeckého Volosu se totiž s dalšími dvanácti spoluhráči vydává
i téměř dvoumetrový Orel Adam
Goga.
V přípravném období naskočil hráč
ročníku narození 1997 do téměř
všech střetnutí a stal se pevnou součástí sestavy kouče Uhreckého. Bodově se mu nejvíce vydařil duel proti
Chorvatsku, kdy znamenalo jeho
sedm bodů pátý nejvyšší příspěvek
z týmu. Dále mimo jiné nastřílel pět
bodů proti českému „béčku“ a čtyři
proti Izraeli, nyní bude moci předvést své schopnosti i u břehu Egejského moře.
Hráč využitelný na pozicích 1 a 2, tedy
coby rozehrávač či menší křídlo, patřil
v uplynulém ročníku mezi hlavní opory extraligové juniorky a pomohl nováčkovi soutěže až do čtvrtfinále proti
nakonec zlatým Pardubicím, o svou
šanci také stále více usiluje v mužském
týmu Ariete Prostějov.
„A“ divize mistrovství Evropy hráčů

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

Čekání na novinářského Godota. Přijde, nebo ne?

do 18 let se účastní celkem šestnáct
výběrů, ten český se ve skupině „A“
nejprve utká ve středu od 18 hodin
středoevropského letního času s Ukrajinou, den nato o půl druhé poměří síly
s Francií a vše uzavře přesně o čtyřiadvacet hodin později se Španělskem.
Tři nejlepší celky následně postoupí do dvou šestičlenných osmifinálových skupin, zatímco nejhorší
kvarteto se utká o záchranu. Poté
již přijde na řadu klasický pavouk
v pořadí čtvrtfinále, semifinále
a v neděli 2. srpna finále.
(jim)

Okurková sezóna. Kolikrát během
každého léta jen tohle otřepané
sousloví zaslechnu! „Stejně máte
v novinách okurkovou sezónu
a není co psát, tak to tam dej, no ne?“
Takto zní časté letní doporučení od
zájemců, kteří se s někým či s něčím
touží ocitnout na stránkách médií.
A jakkoliv z výrazu okurková
sezóna doslova čpí žurnalisticky
zapovězené klišé, je chtě nechtě
pravdivé. Ve většině sportů (zejména
kolektivních) jsou hlavně červen,
červenec a srpen měsíci, v nichž je
víceméně mrtvo a hodnotné informace by často nevydoloval ani
nejzdatnější kopáč.
Správný investigativní novinář by si
měl umět poradit za každé situace,

jenže kde nic není, ani smrt nebere.
A tak se pracovní činnost mění buď
v obvolávání informačních zdrojů,
nebo v osobní tahání rozumů ze
známých, přátel a kamarádů. To
v lepším případě u zodpovědného
jedince, který opravdu chce na něco
přijít a pro získání cenné zprávy dělá
maximum.
Mnohdy se však pod tíhou vysilujícího
vedra i neustále marných pokusů urvat nějakého sólokapra (a jéje, další
klišé…) změní nadšený entuziasmus
v otupělou odevzdanost. A na řadu
přichází útrpné čekání zmíněné v titulku této glosy.
Nechci nikoho podceňovat, ale
v dnešní moderní době asi především
zástupci mladší generace divadelní

hru Čekání na Godota nikdy neviděli.
Pokud k nim patříte a nechce se vám
ani hledat na Googlu, tak vězte, že se
v ději daného kusu čeká na nositele
onoho zvláštního jména, který však
nepřijde. A tak se čeká dál.
Jak výstižné! Když si vytvořím pomyslného novinářského Godota, tak
se na něho v létě čeká de facto každý
den. A byť třeba někdy i dorazí,
pouze jej vystřídá vyčkávání na
dalšího. Takový nekonečný kolotoč,
perpetuum mobile. Ostatně i v životě
pořád a dokola vyhlížíme, co nám
přinese nového. Žurnalistika se
vlastně v ničem zásadním neliší.
Ale už raději budu končit, zmohla
mě únava z otravného horka. Jdu
čekat na svého dnešního pana G…

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Na silně obsazeném turnaji malé kopané ve východočeské Dobrušce se
podařilo hráčům Relaxu Prostějov
a Indiany Plumlov projít až do čtvrtfinále, kde je zastavily Jeseník a Nové
Město nad Metují.
DEBAKL
Okresní kolo fotbalového poháru
bude pouze pětičlenné a o titul se
utkají Kralice, Čechovice, Mostkovice, Plumlov a Přemyslovice. Šesté
Tvorovice se odhlásily ihned poté, co
zjistily, kam se přihlásily.
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Kádr prostějovských hokejistů se
rozrostl o dalšího hráče, tím šestnáctým se v minulých dnech oficiálně stal Tomáš Rod. Trenéři tak
aktuálně mají dva brankáře, čtyři
obránce a deset útočníků.
VÝROK VEČERNÍKU

FOTBALOVÝCH TÝMŮ JE OPĚT MÉNĚ

NĚKTERÉ KÁDRY SE MĚNÍ VÝRAZNĚ

ROSTOU TU I REPREZENTANTI V BASKETU

Opakuje se to rok co rok a ani letošek se
v tomto směru nestal výjimkou. Vždy mezi
fotbalovými sezonami dochází v regionální
kopané k úbytku přihlášených mužstev a není
to problém jen Prostějovska. Ukazuje se, že
stárnou a postupně končí s aktivní kariérou
současní hráči zvyklí kopat do míče od dětství
při každé volné chvíli, jejich nástupců pak není
takový počet, aby se dařilo všechny mančafty
udržet při životě. Projevuje se to na řídnutí
jednotlivých soutěží, což není záležitostí
pouze mládežnických kategorií, ale ve stále
větším měřítku i dospělých. Loni skončily tři
celky, nyní se rozhodly nepokračovat další dvě
okresní družstva a při pohledu na počet dorosteneckých výběrů i situaci v jednotlivých
klubech lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat také v dalších letech. Brzy tak může
dojít na další úpravu struktury soutěží, což
by jen nakrátko oddálily sestupy z krajské I.B
třídy. Nově totiž v nedávné době vznikla jen
Skalka a činnost obnovilo kostelecké „béčko“.

Do startu nižších fotbalových soutěží už
zbývají pouhé tři týdny a soupisky jednotlivých
mančaftů začínají nabírat konkrétnější kontury.
Zatímco v případě 1.SK Prostějov či Kralic
na Hané to vypadá pouze na lehké obměny,
někdejší úspěšné trio Určice, Konice, Klenovice
musí výrazněji přestavovat. Při sestupu o patro
níž se to všeobecně předpokládalo a nyní tak
probíhá atraktivní fáze zkoušení jiných hráčů
a skládání nového mužstva. Určicím první
přátelák napověděl, že ještě mají na čem pracovat, když hodně omlazený výběr nestačil na
hvězdněji složený Lutín, na vlastní a převážně
mladší hráče se musí více spoléhat také Konice,
jež naopak začala úspěšně a zdolala Čechovice.
Také ji opustili s výjimkou dua Rus, Radek
Řehák ti nejzkušenější a bez mnoha opor se
musí obejít i nový kouč Klenovic Vladimír
Horák. Hned trio hráčů mu zamířilo právě do
Určic, otázkou je osud dalších jedinců. Trenéři
jsou tak nuceni vyrovnat se s nelehkou pozicí,
současně jim to ale dává prostor k realizaci.

V poslední době se prostějovským fanouškům
skýtá radostný pohled na soupisku národního týmu. Nemám teď na mysli přímo výběr
dospělých, ale jednotlivé mládežnické skvadry.
Oceněním pro místní trenéry žáků, kadetů
i juniorů se v posledních týdnech stalo zejména
trio Radovan Kouřil, Adam Goga, Adéla Neubauerová. První z nich právě včera zakončil
úspěšnou pouť s „dvacítkou“ na kontinentálním
šampionátu v Itálii, druhý z nich se již v následujících dnech pustí do bitvy na mistrovství Evropy
hráčů do osmnácti let v Řecku a zástupkyně TJ
OP Prostějov dlouho bojovala s o rok staršími
kolegyněmi o účast na šampionátu osmnáctek,
k,
když se před rokem dostala až do výběru All-lStar na mistrovství šestnáctek. A nejsou to jedináá
jména, například loni se mohl kouč Peter Bálint
nt
spolehnout na dvojici mladých Orlů Martin
n
Nábělek, František Váňa, do dívčího nároďákuu
dostává pozvánky rovněž Michaela Krátká.
á.
A všichni společně mohou být vzory pro další
ší
mladé hráče.

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

„V PŘÍPADĚ 'TROJKY'
JSME OSLOVILI TAKÉ
DALŠÍ TŘI CELKY,
NIKDO VŠAK NEMĚL
ZÁJEM.“
sekretář OFS Prostějov
KAREL KUBALÁK vysvětlil,
proč bude soutěž jen dvanáctičlenná
KOMETA VEČERNÍKU

RADOVAN
KOUŘIL

Mladý prostějovský
basketbalista zářil na
basketbali
pozici
p
po
zici rozehrávače
a dotáhl
dotá reprezentační dvacítku
tačn
úspěk velkému
v
chu v podobě
ch
evropského
čtvr tfinále a bit
bitvy o konečné
páté místo, k tomu navíc ovládl
pořadí nahrávačů.
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Hlavní je záchrana

Dohromady jedenáct celků vyslalo Prostějovsko do nižších krajských soutěží mužů a při pohledu na konečné tabulky je jasně patrné, že se dvouciferný
počet zástupců rozesel prakticky po všech patrech pořadí. Vedle Plumlova
se o nejvyšší pozice dlouho praly také Lipová s Protivanovem a nakonec se
vysoko podařilo vystoupat Kostelci, velká úleva zavládla také ve Hvozdu
a Otinovsi, jimž se podařilo na poslední chvíli udržet.
V I.A třídě se nejvýše umístily Čechovice, musely si na to ale počkat až do
posledního kola. To sice prohrály s Ústím, stejně tak ale ani Lipová neuspěla doma s Hlubočkami a vinou horších vzájemných zápasů horní polovinu
tabulky uzavírala.
Ještě hůře dopadl další navrátilec do soutěže Mostkovice. Podzim byl
v jejich podání velice dobrý a vyústilo to v brzkou jistotu setrvání, zbytek
soutěže však přinesl výsledkovou katastrofu v podobě pouhých osmi bodů,
přičemž na konci tým dohrával bez brankáře a dostal třináct branek v posledních dvou
duelech.
V „A“ skupině
I.B třídy nakonec
stačila Plumlovu
pozice,
KOMENTÁØ ijehodruhá
hned o třetinu
branek se zasloužil kanonýr
Adam Hladký,
druhým nejlepším střelcem výběru byl již čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav Křupka, jenž se trefil hned desetkrát. A další zajímavostí z řad zámeckého města
je hned kvarteto brankářů, které do zápasů naskočilo.
Téměř postoupili i hráči Kostelce na Hané. Ti skončili na pátém místě jen
o vzájemné zápasy za čtvrtým Brodkem u Přerova, jenž nakonec využil
práva přesunout se výš. Po polovině soutěže přitom kostelečtí celou tabulku uzavírali a vypadalo to spíše na záchranářské starosti, zvládnuté předehrávky a následně i jarní část ovšem znamenaly výrazný posun vzhůru.
Směrem vzhůru se v roce 2015 vydaly i Vrchoslavice a Pivín. Oba usilovali
do poslední chvíle o horní polovinu tabulky, k čemuž jim ve vyrovnané tabulce chyběl také jen jeden bod.
To Otinovsi jaro sice pranic nevyšlo, nováček soutěže měl ovšem poměrně
nahráno a také třináctá pozice mu stačila. Varováním však byl příliš úzký
kádr a zápasy absolvované v nekompletním složení.
V „B“ skupině se skvěle uvedl Protivanov, jenž se prakticky jen se svými hráči
držel po celou dobu mezi nejlepšími, naopak Jesenec začal velice strádat,
potýkal se se zdravotními problémy, nedařilo se mu bránit standardní situace a uhrál si v jedenácti jarních kolech už jen devět bodů.
Naproti tomu Hvozd prožil poměrně černý podzim, deset bodů nebylo na žádné
vyskakování, poté se však podařilo kádr vhodně doplnit a více než devatenáct
bodů získaly na jaře pouze tři celky.

KONEÈNÁ TABULKA
I.A TØÍDY O KFS, SK. „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

FC Hlubočky
TJ Sokol Dub nad Moravou
FK Troubky

TABULKA PODZIM:

1. Ústí
2. Bělotín
3. Lipová
4. Beňov
5. Opatovice
6. Náměšť
7. Čechovice
8. Mostkovice
9. Štěpánov
10 Lipník
11. Slatinice
12. Troubky
13. Dub
14. Hlubočky

15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14

15
11
8
7
8
7
7
7
6
5
4
4
2
2

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

0
4
6
5
7
5
6
8
8
7
7
9
11
10

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

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

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

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

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

2
4
3

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

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

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

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

TABULKA JARO:

56:14
43:25
38:34
51:36
34:26
35:36
27:27
22:29
26:32
28:30
18:27
34:41
25:45
15:50

45
33
25
24
24
24
23
21
19
17
16
14
8
8

1. Ústí
2. Bělotín
3. Lipník
4. Náměšť
5. Beňov
6. Hlubočky
7. Čechovice
8. Slatinice
9. Lipová
10. Opatovice
11. Dub
12. Štěpánov
13. Mostkovice
14. Troubky

48:8
40:15
30:21
48:36
25:18
32:16
35:30
27:20
24:17
25:29
24:38
24:26
20:27
26:41

39
31
27
26
26
26
23
22
22
20
16
15
15
8

1. Ústí
2. Bělotín
3. Opatovice
4. Náměšť
5. Beňov
6. Lipník
7. Čechovice
8. Lipová
9. Hlubočky
10. Mostkovice
11. Slatinice
12. Troubky
13. Štěpánov
14. Dub

TABULKA DOMA:

1. Ústí
2. Bělotín
3. Lipová
4. Beňov
5. Lipník
6. Náměšť
7. Štěpánov
8. Čechovice
9. Slatinice
10. Mostkovice
11. Hlubočky
12. Opatovice
13. Dub
14. Troubky

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

11
11
12
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11

11
8
8
6
5
6
4
4
4
3
3
3
2
0

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

0
1
3
4
3
6
4
5
6
5
6
7
7
10

48:5
35:14
27:16
24:16
27:30
24:29
25:16
15:15
15:18
18:24
13:27
24:33
12:33
11:42

33
26
25
19
18
18
15
14
13
12
11
10
8
1

56:11
38:24
28:24
27:36
30:30
30:28
25:23
23:31
15:41
9:33
9:25
19:42
15:35
18:45

39
28
21
17
16
16
16
11
10
9
8
7
6
4

TABULKA VENKU:

Poøadí
støelcù:
19 – Filip Machač (Beňov), 18 – Radim
Pokorný (Ústí), Jakub Zachar (Štěpánov),
17 – Miroslav Hanák (Bělotín), David Šigut
(Opatovice), Vojtěch Šoupal (Náměšť na
Hané), 15 – Radek Tuška (Štěpánov).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
11 – David Heil (Náměšť), 10 – Libor
Hrabovský, Filip Machač (oba Beňov),
Michal Kvapil (Náměšť), 9 – Filip Šebesta
(Lipník), Jaroslav Němčák (Troubky), 8 –
David Hegr (Dub), David Šigut (Opatovice), Petr Černotský (Ústí).

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

13
9
6
5
4
5
4
3
3
3
2
2
2
1

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

0
3
4
6
5
7
5
8
9
10
9
10
11
11

Domácí
návštìvy:
2095– Čechovice, 1878 – Ústí, 1363
– Bělotín, 1350 – Beňov, 1316 – Slatinice, 1237 – Troubky, 1218 – Dub nad
Moravou, 1196– Mostkovice, 1168
– Náměšť na Hané, 1152 – Opatovice,
1090 – Lipník, 1074 – Hlubočky, 1048
– Štěpánov, 1003– Lipová.

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
2 – Jan Matůšů (Bělotín), 1 – mj. Petr
Halouzka, Richard Klimeš, Jan Vlach
(všichni Čechovice), Martin Dostál
(Lipová).

NIŽŠÍ KRAJSKÉ SOUTÌŽE aneb

Texty a foto: Jiří Možný

Ve druhé nejvyšší soutěži se nejvíce dařilo Čechovicím, ty však pomýšlely výš než
na šesté místo.

Pak se třeba vydaří vysněný postup do
krajského přeboru. „Čechovice tam měly
být už dávno, už před pěti lety. Teď je ale
pravdou, že tam sestoupilo více týmů
z vyšších soutěží a nechtěli bychom tam
tím takovou roli jako Klenovice,“ varuje.
Před nadcházející sezonou je nicméně
optimistou. „Věřím a musíme, jinak bychom nemohli nic dělat. Pravdou ale je, že
budeme spíše oslabeni, vypadá to tak, že
do Určic půjdou Haluza se Zacpalem, to
jsou hráči ze základu, kteří se budou těžko
nahrazovat,“ upozornil.
Více důvodů k úsměvům tak měl navzdory poklesu ze třetí na sedmou příčku
hrající kouč Lipové Pavel Růžička,
podařilo se totiž naplnit předsezónní ambice v podobě středu tabulky.
„První polovina sezony se pro nás vyvíjela
hodně dobře, byli jsme stále třetí za
dvěma celky patřícími spíše do krajského
přeboru. Nevyšel nám ale konec, kdy
jsme hráli s úzkým kádrem jedenácti

lidí, z čehož ještě část musela dohrávat se
zraněními. Bylo to těžké a někdy jsme byli
rádi, že nás bylo vůbec jedenáct. Ale to se
nechci vymlouvat, takové problémy má
hodně klubů,“ upozornil.
Nyní pracuje vedení klubu na doplnění
kádru a mužstvo zahájilo v úterý
14. července přípravu, kterou zpestří zápasy v Konici, s Rudicemi a s Hvozdem.
„Druhá sezona ve vyšší soutěži bývá vždy
daleko těžší než první, takže chceme jít
s tím stejným, čili hrát střed tabulky.
Pokud se budeme pohybovat malinko
výš, tak to bude výborné, ale když obhájíme sedmé místo, budeme spokojeni.
Loni to kromě Ústí a Bělotína bylo vyrovnané, zápasy zbylých dvanácti celků
mohly dopadnout jakkoliv. Teď bude
platit, že všech čtrnáct klubů bude vyrovnaných,“ odhaduje Růžička.
Z výjimkou sestupujících Troubek
prožili nejhorší první polovinu
roku 2015 fotbalisté Mostkovic.

Zvítězili jen dvakrát a v posledních sedmi
kolech získali jediný bod, to vše vedlo
k pádu na jedenácté místo.
„Podzim byl dobře nachystaný a vládne
zklamání, ale na druhou stranu je potřeba
si uvědomit, že nám spousta hráčů nenastupovala do všech utkání. Marek
Pořízka chyběl z pracovních důvodů,
Kuba Jamrich se zranil a šel na operaci,
Laďa Vojtíšek odešel za prací do zahraničí,
Honza Bureš odešel na zkoušku do krajského přeboru do Fryštáku, syn to zkusil v Kralicích. Brankářská jednička také
měla problémy. To je polovina základní
sestavy a ukázalo se, že hráči, kteří šanci
dostali, na to neměli,“ pustil se do analýzy
mostkovický kouč Jiří Kamenov, jehož
dále svým přístupem zklamali někteří
hráči 'béčka', když nevyužili nabídnuté
příležitosti.
V plánu je tak doplnění kádru, hlavní
je ale urovnání myšlenek samotných
hráčů. „Budeme se snažit kádr posílit,
abychom hráli v horní polovině tabulky.
Pokud se nám to nepovede, budeme
bojovat o udržení ve středu, abychom
nemuseli myslet na udržení. I když to by
možná mužstvu prospělo víc, protože
jak se dozvěděli, že už nemohou sestoupit, tak to pojali hodně volně. Možná
bychom tedy měli být ambicióznější.
Loni jsme byli nováčkem, takže jsme
se chtěli zachránit a zachránili jsme se,
teď musíme potvrdit záchranu,“ zdvihl
varovný prst.
Soutěž začíná druhý srpnový víkend
a přípravu si mostkovičtí zpestří turnajem v Jesenci, místo prvního kola

okresního poháru je tu postup bez boje.
„Musíme hrát uvolněně, dostat chuť do
fotbalu a musí nás to bavit. Ne aby kluci
přišli z dovolené a byli vyřízeni. Jaro dopadlo špatně, ale před novou sezonou
p
ý JJe ppotřeba vzít si
nebudu pesimistický.

ze všeho to pozitivní, hlavně aby se nám
podařil vstup do soutěže a mohli jsme
si fotbalu užívat. Děláme to všichni pro
radost a pro zábavu, takhle by to mělo
být,“ poukázal Kamenov na podstatnou
skutečnost.

Karty I.A tøída, skupina „B“:
Bělotín
Beňov
Čechovice
Dub nad Moravou
Hlubočky
Lipník
Lipová

46
60
52
41
43
64
46

1
3
3
1
0
0
1

Mostkovice
Náměšť na Hané
Opatovice
Slatinice
Štěpánov
Troubky
Ústí

32
60
47
53
37
61
38

0
3
1
3
3
5
1

Karty I.B tøída, skupina „A“:
Brodek u Přerova
Čekyně
Horní Moštěnice
Kojetín „B“
Kostelec na Hané
Otinoves
Pivín

42
47
66
43
48
37
44

3
3
4
4
3
2
1

Plumlov
Přerov „B“
Radslavice
Tovačov
Ústí „B“
Vrchoslavice
Všechovice

40
38
61
45
51
26
42

1
3
2
3
0
3
1

64
54
55
39
50
46
32

1
5
1
0
1
3
1

Paseka
Protivanov
Slavonín
Šumvald
Velká Bystřice
Velký Týnec
Zvole

46
41
40
34
52
63
47

Brankaøi:
David KLIMEŠ
0
Milan PITÁK
0
Tomáš ZELINKA
0

3
0
1

5
1
4
1
3
1
4

TJ SOKOL MOSTKOVICE:

0
0
0

Obránci:
Filip ČECH
0
Ondřej FRYS
0
Michal JÁN
1
Radek JANO
2
Adam PRÁŠIL
0
Martin SPÁLOVSKÝ 0
Martin SURMA
0
Jaroslav VINKLÁREK 0
Jan VLACH
2
Marek ZACPAL
1
Lukáš ZELINA
0

1
2
0
5
0
0
0
1
1
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Záložníci:
Dominik DRMOLA 4
Štěpán HANÁK
0
Martin HORÁK
0
Bořek CHMELÍK
0
Petr JANSA
0
Matěj KLIMEŠ
2
Richard KLIMEŠ
7
Josef KLVÁČEK
4
František KOLEČKÁŘ 9
Petr MACH
0
Lubomír MACHYNEK 0
Petr NAKLÁDAL
0
Tomáš VARGA
1
Marek ŽÍDEK
0

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

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

Útoèníci:
Petr HALOUZKA
13
6
Petr HALUZA
2
0
Luděk JAHL
3
1
Jan NEJEDLÝ
1
0
Marek OSTRATICKÝ 0
1
Martin POSPÍŠIL
0
1
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
Asistent trenéra: Jaroslav ŠŤASTNÝ
Vedoucí mužstva: Roman ŠVÉDA

Karty I.B tøída, skupina „B“:
Babice
Doloplazy
Haňovice
Hvozd
Jesenec
Lutín
Nové Sady „B“

TJ SOKOL ÈECHOVICE:

1
0
0
0
0
0

V I.B TŘÍDĚ ZAVLÁDLA SPOKOJENOST, NESESTUPOVALO SE
Celkem osm týmů zastupovalo Prostějovsko v I.B třídě. Pětice Plumlov,
Kostelec na Hané, Vrchoslavice,
Pivín a Otinoves reprezentovala
v „A“ skupině, trio Protivanov, Jesenec, Hvozd nastupovalo v „béčku“.
Všem se podařilo minimálně zachránit, tři z nich skončili v lepší polovině
tabulky a Plumlov i z druhého místa
pronikl do I.A třídy. V následujících
řádcích přinášíme stručné ohlédnutí ústy zástupců jednotlivých oddílů.
Plumlovskému Sokolu se sice nepodařilo uhájit první místo i tak se po
dvou letech opět posouvá výš. „Na
kluky jsem před posledním kolem
v Horních Moštěnicích apeloval,
že stále hrajeme o nejlepší pozici
z druhých míst. Dali do toho všechno

a i díky tomu jsme nakonec postoupili. Oslavy ale žádné nebyly, jen jsme
si zakřičeli po utkání na hřišti. Musím
sportovně uznat, že Všechovice byly
lepší, nám se ale podařilo třináctkrát
v řadě neprohrát a díky 53 bodům
jsme zaslouženě druzí,“ chválil kluky
odcházející trenér Jan Pešek.
Jen bod nakonec chyběl k právu
postoupit fotbalistům Kostelce
na Hané. „Byl to těžký a psychicky náročný rok, ale zvládli jsme
to a jsme spokojeni. Kluci pochopili, co po nich chci a jak by měli
hrát, pomohla nám i celková vyrovnanost soutěže. Až na výjimky
v podobě hurá stylu to mělo hlavu
a patu, i soupeři nás chválili,“ těšilo
lodivoda Kostelce Ivo Vykopala, jenž

právě včera utkáním v Němčicích zahájil s družstvem letní přípravu. Hráči
se mohou těšit na dva až tři tréninky
týdně, které zpestří duely s Plumlovem, Jesencem a Olšany.
Jen těsně unikla lepší sedmička Vrchoslavicím, které však i tak zaznamenaly oproti poslední příčce po podzimu velký vzestup. „Trápila nás zranění
a poslední půlrok jsme odehráli zcela bez tréninku, mít o dvě výhry víc
a skončili bychom třetí. Mužstvo patří
do horní poloviny tabulky, má na to,
bohužel nám to těsně uniklo,“ nezastíral kouč Roman Šmíd, jenž se vrací
k mládeži 1.SK Prostějov.
Po jarním zlepšení se na vyšší příčky
vyšvihl také Pivín, z devátého místa
mu nakonec chyběly jen tři body na

čtvrtou pozici. „Výš bychom nešli, jsme
realisté a v I.B třídě jsme spokojeni, ale
stejně mrzí zbytečné ztráty s Ústím
a Přerovem. A také branka v poslední
minutě od Brodku, mohl jít výš Kostelec, jenž by si to díky mládeži zasloužil.
Byla to nesmírně vyrovnaná sezona,
všichni se asi potýkali se stejnými problémy a nevyrovnanými výkony. Jaro
jsme zvládli a jsem rád, že můžeme
stále stavět hlavně na svých odchovancích, každým rokem jeden dva vyskočí,“ sdělil s vírou, že se pivínská kopaná
nemusí o svou budoucnost obávat.
A posledním celkem „A“ skupiny, který nesestoupil, byla Otinoves. „První
polovina sezony byla hodně slušná,
hráčsky i přístupem to bylo mnohem
lepší než jaro, které nám nevyšlo.

Postihlo nás hodně zraněných a neměli jsme dostatečně široký kádr, odehráli
jsme to tak v devíti až dvanácti lidech,
což se odrazilo na konečném umístění. Nyní pracuje celé vedení klubu na
tom, aby se nám podařilo tým doplnit,
bylo to lepší a další sezona dopadla podle představ,“ informoval kouč Tomáš
Hrdlovič s tím, že mužstvo má za sebou
již dva týdny přípravy včetně výhry 5:2
nad Drahanovicemi.
V severnější skupině se nejvíce vedlo nakonec šestému Protivanovu.
„Hrajeme s odchovanci, takže spokojenost musí být. Velice dobře nám vyšel
podzim, nic jsme nepodcenili, hráčům
s výsledky rostlo sebevědomí a dařilo
se nám proměňovat šance, což byla
alfa a omega. Trénujeme od poloviny

července, je potřeba ale také trochu
dobít baterky. Děkuji všem sponzorům
a hlavně městysu Protivanov za podporu, i když letní příprava je hodně krátká,
chtěli bychom obhájit pozice a opět
patřit do horní poloviny tabulky,“ uvedl
trenér Josef Pospíšil s tím, že herními
prověrkami bude duel s Pačlavicemi
a turnaje v Jesenci a Drahanech.
To Jesenec se tento kalendářní rok
velice trápil a těšil se už dlouho dopředu na přestávku. „Jsme nováčci, takže
to hodnotím kladně. Po podzimu bylo
rozhodnuto a stačilo nám uhrát devět
bodů. Kromě práce jsme se potýkali
se zraněními, s něčím takovým jsem se
v hráčské ani trenérské kariéře zatím
nesetkal. Vypadlo nám šest kluků, hráli
i se sebezapřením a smekám před nimi.

Nyní už jsme v plné zátěži, tři týdny trénujeme v pátek a sobotu, k tomu máme
středeční výběhy. Teď hostíme turnaj
a týden nato sehrajeme generálku
s Kostelcem,“ podotkl lodivod týmu
Petr Tichý starší.
Nejlepší jaro z tria v „B“ skupině
zažil Hvozd a záchrana se vydařila i jemu. „Vyhrabali jsme se z toho
a dopadlo to dobře, kluci zabrali, dali
si říct a chtěli to udržet. Zásadní byly
posily, Novotný byl vůdčí osobností,
s Kvapilem jsme vyhrávali, Křeček se
rozstřílel, Hlavinka přinesl zkušenosti
do obrany. Dařilo se navíc i ostatním,
Koutný chytil s Haňovicemi i Slavonínem na konci penaltu,“ vyzdvihl
trenér Rudolf Švehla s vírou, že nyní
zažije lepší sezonu.

TJ SOKOL PLUMLOV:

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE:

TJ SOKOL V PIVÍNÌ:

TJ OTINOVES:

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ:

TJ SOKOL PROTIVANOV

SK JESENEC

Brankaøi:
Pavel KŘEČEK
0
Karel LAŠTŮVKA
0
Martin MORAVEC 0
Daniel SIMANDL
0
Obránci:
David GRYGLÁK
0
Antonín KLVÁČEK 1
Petr KUTNÝ
0
František PLAJNER 2
Petr ULLMANN
4
Martin VRÁNA
0
Marek ŽÍDEK
0
Záložníci:
Radek BUREŠ
3
Michal FABIÁNEK
3
Jaroslav KŘUPKA
10
Ladislav ŠEVCŮJ
0
David TRAJER
0
Tomáš VARGA
3
Marcel ZABLOUDIL 4

Brankaøi:
0
0
0
0

0
0
0
0

Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA
Roman VEČEŘA

0
0
0

0
1
0

0
0
0

Obránci:
0
2
3
7
5
2
2
3
5
1
1
0
1
4

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

Útoèníci:
Jaroslav FRÝBORT
4
1
0
Adam HLADKÝ
24
1
0
Jiří HRSTKA
1
0
0
Jiří JEŽEK
0
0
0
Tomáš MATULA
8
2
0
Marek OSTRATICKÝ 4
0
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jan PEŠEK
Vedoucí mužstva: František KOCOUREK

Pavel HORÁK ml.
Michal JIŘÍČEK
Jan MATOUŠEK
Michal OLŠANSKÝ
Zdeněk SPILLER
Jan ŠMÍD
Zdeněk ZDRAŽIL

8
1
0
1
0
0
2

1
1
0
3
7
0
0

0
0
0
0
2
0
0

2
0
0
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Aleš HOLUB
Michal HRADIL
Jakub CHVOJKA
Radek NECKÁŘ
Aleš POLÁŠEK
Jan URUBEK
Marcel VAŇHARA
Lukáš ZATLOUKAL

3
4
4
2
6
0
0
3

Útoèníci:
Pavel HORÁK st.
2
4
Lukáš KONUPKA
14
4
Martin LACINA
7
0
Petr ŠIMEK
8
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Roman ŠMÍD
Asistent trenéra: Jindřich VLČ

1
0
0
0

Brankaøi:
Jaroslav NOVÁK
0
Vladimír SVOZIL
0

1
1

0
0

Obránci:
Stanislav FILKA
2
Jakub MARTINEC
7
Radim PAVELKA
0
Martin SEDLÁK
2
Martin SPÁLOVSKÝ 0
Zdeněk SVOZIL
0
Radek ŠVÉDA
1
Jiří VLÁČILÍK
0
Pavel ZBOŽÍNEK
0

0
4
0
1
3
1
7
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Jan BARTONÍK
0
Libor BUCHLÁK
0
František HÝBL
0
Jakub MOLČÍK
0
Jan SIGMUND
0
Jaroslav SVOZIL ml. 14
David ŠIŠMA
7
Tomáš VRBA
1

0
0
0
0
1
5
4
3

Útoèníci:
Roman HÝŽĎAL
0
0
Josef MAKOŠ
0
0
Filip POKORNÝ
3
1
Jakub ŠPAČEK
4
3
Martin TYDLAČKA 3
7
Zdeněk ŽONDRA
1
2
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Vedoucí mužstva: Pavel SEDLÁK

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

Brankaøi:
Lukáš PIŇOS
0

2

0

Obránci:
Jan DOSEDĚL
5
Petr HEINZ
1
Patrik HUSTÝ
3
Josef JANEČEK
7
Jiří KOHOUT
3
Marek LÍZNA
1
Lukáš KONEČNÝ
2

0
6
3
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Tomáš DOLEŽEL
0
Patrik HRDLOVIČ 1
Jan KOUTNÝ
0
Petr KRAUS
0
Pavel LACHMAN
1
Tomáš MATOCHA 0
Petr SKOUPÝ
0
Pavel ŠKVÁRA
2
Jiří SCHMIDT
0
Petr URBAN
0

1
3
0
1
0
1
0
2
3
1

Útoèníci:
Ondřej DOSTÁL
7
1
Tomáš PAVLINSKÝ 12
5
Vít VÁGNER
1
1
Petr ZAPLETAL
5
1
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Tomáš HRDLOVIČ

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

Brankaøi:
Jan DRČKA
0
Lukáš MENŠÍK
1

0
1

0
0

Obránci:
Lubomír BALÁŠ
3
Michal BARTÁK
0
Jiří BOŽEK
0
Radek DOLEŽEL
0
Aleš HORÁK
0
Adam CHOCHOLÁČ 0
Ondřej CHYTIL
0
Jan JURAČKA
1
Milan SYNEK
0
Jakub ZATLOUKAL 0

4
0
0
0
0
1
3
3
7
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

2
0
8
8
1
0

0
0
1
0
0
0

Záložníci:
Ivo GREPL
Tomáš LANGR
Tomáš MENŠÍK
Aleš MÓRI
Michal VAŘEKA
Pavel VYHLÍDAL

4
2
2
16
6
1

Útoèníci:
Michal LUŽNÝ
5
5
Petr MERTA
2
1
David PREISLER
17
4
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Ivo VYKOPAL

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

1
0
0

Brankaøi:
Radek VYBÍHAL
0
Václav ŽÁČEK
0

0
0

0
0

Obránci:
Miroslav BÍLEK
0
Antonín DVOŘÁK
2
Martin HRUBAN
0
Jan PITÁK
0
Milan SEDLÁK
0
Jan VYBÍHAL
0

2
7
0
0
3
4

Záložníci:
Lukáš KOLÍNSKÝ
0
Radek KROPÁČ
6
Patrik MUSIL
0
Daniel NEJEDLÝ
0
Vít NEJEDLÝ
2
Marek POSPÍŠIL
2
Zdeněk POSPÍŠIL
1
Dalibor SEDLÁK
7
Milan SEKANINA
0
Vlastimil SLANÝ
0
Martin ŠINDELKA
2

0
9
0
1
2
2
0
1
0
0
5

Útoèníci:
Marek GRMELA
10
1
Ondrej MILAR
3
0
Tomáš MUDROCH 0
0
Karel NEJEDLÝ
0
0
František POSPÍŠIL 15
1
Tomáš POSPÍŠIL
1
3
Radek SEDLÁK
4
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Josef POSPÍŠIL

Brankaøi:
Tomáš KÝR
0
Karel LAŠTŮVKA
0
Jaroslav NEUMANN
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

Obránci:
Bronislav BURIAN
3
Zdeněk HORÁK
0
Jaromír TOVÁREK
1
Petr TICHÝ st.
0
Jan ZAJÍČEK
1
Jaroslav ŽOUŽELKA
0

5
7
2
0
6
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Záložníci:
Luboš BURGET
2
David ČÍŽEK
5
Vladimír ČÍŽEK
0
Michal DREŠR
1
Josef GREPL
0
Josef KONEČNÝ
2
Tomáš KOŘENOVSKÝ 0
Martin LAŠTŮVKA
0
Ladislav TICHÝ
0
Tomáš ULLMANN
0

3
6
0
1
0
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Brankaøi:
Karel FISCHER
0
Martin LUKÁŠ
0

0
0

0
0

Obránci:
Daniel CIGR
0
Radek HANÁK
1
Marek CHMELAŘ 0
Radim KARAFIÁT
0
Ondřej MILAR
3
Vladimír VOJTÍŠEK 0
Michal VŠETIČKA
0
Jan WALTER
1
Petr ZAPLETAL
0

0
3
0
0
0
0
5
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Jakub JAMRICH
1
Tomáš KAPOUNEK 0
Vít KOPEČNÝ
3
Jakub KŘIŠŤAN
0
Alois LEXA
0
Pavel MUSIL
2
Radim ORDELT
0
Marek POŘÍZKA
4
Josef SEKANINA
0
Bedřich ŠKOBRTAL 0
Martin ŠLAMBOR
4
Martin VOJTÍŠEK
2
TOMÁŠ ZBOŘIL
1

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Útoèníci:
Jan BUREŠ
2
0
0
Václav DADÁK
4
0
0
Jiří HANÁK
0
0
0
Jiří KAMENOV ml. 4
4
0
Viktor KUCHAŘ
0
0
0
Jan POSPÍŠIL
2
3
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Jiří KAMENOV st.
Asistent trenéra: František SEKANINA
Vedoucí mužstva: Ladislav KRÁTKÝ

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

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

TJ Sokol Tovačov
TJ Otinoves
TJ Sokol Radslavice

Útoèníci:
Miloslav KREJČÍ
0
0
0
Jiří TICHÝ
13
1
0
Petr TICHÝ ml.
10
5
0
Zdeněk TICHÝ
0
4
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Petr TICHÝ starší
Asistent: Vladimír ČÍŽEK
Vedoucí mužstva: Stanislav „Berkovec“ POLCR

Brankaøi:
Ondřej BĚHALÍK
0
Petr ŠTEVULA
0

1
0

0
0

Obránci:
Jiří BARÁK
0
Milan MACOUREK 0
Petr OHLÍDAL
3
Karel SPÁČIL
4
František ŽILKA
1

2
1
4
6
5

0
0
0
0
0

Záložníci:
Tomáš BARTÁK
1
Zbyněk DVOŘÁK
1
Petr KOUDELKA
1
Zdeněk KOUDELKA 6
Pavel RŮŽIČKA
2
Michal TAKÁČ
3
Matěj VYBÍHAL
8

1
1
5
0
1
0
7

0
0
0
0
0
0
0

Útoèníci:
Petr BROSS
2
0
Radek BURGET
2
0
Martin DOSTÁL
4
2
Martin LIŠKA
6
6
Zdeněk PETRŽELA 7
3
Petr PŘIKRYL
3
1
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Pavel RŮŽIČKA

0
0
1
0
0
0

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

10
9
7
7
6
6
5
5
5
4
5
4
4
3

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

2
5
3
3
7
7
6
6
6
6
8
6
8
7

Brankaøi:
Vít KOUTNÝ
0

0

0

Obránci:
František BÍLÝ
1
Josef BÍLÝ
1
Petr HLAVINKA
2
Josef MLÝNSKÝ
0
Radek NOVOTNÝ
0
Michal PÍREK
0
Ondřej PROCHÁZKA 1
Ondřej VYROUBAL
0

2
1
4
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Záložníci:
Petr ANTL
0
Vojtěch BÍLÝ
8
Petr COUFAL
1
Tomáš DUTSZAK
0
Martin MUZIKANT
0
Pavel MUZIKANT
3
Luboš POLES
0
Karel PROCHÁZKA
0
Josef SZEKULICS
0
Jiří VÁNSKÝ
8
Petr VYDRŽEL
1
Vladimír ŽOUŽELKA 0

0
8
0
0
0
5
1
0
1
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Útoèníci:
Pavel BEŇA
0
0
0
Filip COUFAL
2
2
0
David GRULICH
0
2
0
Petr GRULICH
0
0
0
David KŘEČEK
3
0
0
David KVAPIL
1
2
0
Zbyněk POLES
5
3
0
Adam VRBA
3
2
0
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: 1.–9. kolo Karel PROCHÁZKA
10.–26. kolo Rudolf ŠVEHLA

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

7
5
6

11
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5

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

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

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

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

+/(17)
(14)
(0)
(-3)
(-3)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-6)
(-6)
(-8)
(-10)
(-15)

TABULKA JARO:

33
28
26
26
20
20
19
19
19
17
17
17
15
14

1. Všechovice
11
2. Brodek
11
3. Vrchoslavice 11
4. Plumlov
11
5. Kojetín „B“
11
6. Kostelec
11
7. Pivín
11
8. Přerov „B“
11
9. Tovačov
11
10. Horní Moštěnice 11
11. Čekyně
11
12. Otinoves
11
13. Ústí „B“
11
14. Radslavice 11

37:16
35:15
36:17
45:29
25:21
33:20
29:22
24:23
33:21
35:27
33:31
25:23
32:32
25:36

34
29
27
25
25
24
24
22
21
21
20
20
18
17

1. Plumlov
13
2. Všechovice
13
3. Čekyně
13
4. Kostelec
13
5. Kojetín „B“
13
6. Ústí „B“
13
7. Tovačov
13
8. Horní Moštěnice 13
9. Vrchoslavice 13
10. Pivín
13
11. Přerov „B“
13
12. Otinoves
13
13. Brodek u Přerova 13
14. Radslavice 13

TABULKA DOMA:

1. Všechovice
13
2. Brodek u Přerova 13
3. Plumlov
13
4. Přerov „B“
13
5. Pivín
13
6. Vrchoslavice 13
7. Kojetín „B“
13
8. Horní Moštěnice 13
9. Kostelec
13
10. Otinoves
13
11. Ústí „B“
13
12. Tovačov
13
13. Čekyně
13
14. Radslavice 13

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

38:20
35:22
44:30
39:30
41:46
30:40
34:30
27:28
28:34
34:33
26:34
20:34
23:31
31:38

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

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

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

32:11
30:13
36:20
34:21
21:14
27:21
25:25
27:35
22:22
17:28
23:32
13:23
12:28
11:37

28
21
20
20
20
17
17
16
14
13
9
9
8
5

36:24
30:17
30:30
28:30
19:20
23:27
23:33
23:45
34:38
20:38
16:39
19:42
18:29
14:35

26
22
17
15
15
14
11
11
10
9
8
8
7
7

TABULKA VENKU:

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

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

3
5
6
6
6
7
8
8
7
8
7
9
8
8

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

Poøadí
støelcù:
24 – Adam Hladký (Plumlov), Marek Suchánek (Horní Moštěnice), 19 – Lukáš Zaoral (Přerov „B“), 17 – David Preisler, 16 –
Aleš Móri (oba Kostelec na Hané), Michal
Navrátil (Čekyně), 14 – Lukáš Konupka
(Vrchoslavice), Jaroslav Svozil (Pivín).

10 – Tomáš Kužela (Horní Moštěnice),
9 – Jakub Matyáš (Radslavice), 8 – Tomáš Menšík, Aleš Móri (oba Kostelec
na Hané), Marek Suchánek, Pavel Zývala
(oba Horní Moštěnice), Zdeněk Zezula
(Kojetín „B“).

KONEÈNÁ TABULKA
I.B TØÍDY O KFS, SK. „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

FC Hvozd
TJ Sokol Velký Týnec
SK Šumvald

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

TABULKA PODZIM:
FC HVOZD

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

TABULKA PODZIM:

1. Plumlov
15
2. Všechovice
15
3. Ústí „B“
15
4. Čekyně
15
5. Otinoves
15
6. Horní Moštěnice 15
7. Kostelec
15
8. Kojetín „B“
15
9. Radslavice
15
10. Přerov „B“
15
11. Tovačov
15
12. Pivín
15
13. Brodek
15
14. Vrchoslavice 15

SK LIPOVÁ:

Poznámka:
Za jménem následuje počet vstřelených branek
a obdržených žlutých a červených karet.

25

KONEÈNÁ TABULKA
I.B TØÍDY O KFS, SK. „A“:

uplynulá sezona
2014/2015 v kostce

I.A třída: Nováčci si nestěžují, Čechovice hleděly výš
Z tria želízek v I.A třídě se nakonec
nejvíce dařilo tomu nejzkušenějšímu
v podobě čechovického Sokola. Ani
letos to sice na vytoužený postup do
krajského přeboru nebylo, ale stačilo
to alespoň na lepší polovinu. Tu se
stejným bodovým ziskem uzavírala
Lipová a po tristním jaru se až mezi
nejhorší kvarteto propadly Mostkovice.
„Měli bychom se pohybovat určitě
do třetího místa, to je bez debat. Jsme
schopni odehrát kvalitní zápasy proti
kvalitním soupeřům, s nimi se nám hraje
lépe než s těmi slabšími, kteří se proti nám
zatáhnou. Potřebujeme hrát fotbal, na
to máme hráče. Když to někdo zatáhne
a začne nakopávat a hrát důrazně do
těla, tak nám to nepasuje,“ uvědomuje si
čechovický kouč Jaroslav Klimeš.
O receptu i na takovou hru má sice
jasno, nedaří se to však převést do praxe.
„Je to jednoduché, rozběhat soupeře
a hru zjednodušit, hrát na dvě tři rychlé
přihrávky ve středu. To nám ale nejde,
protože mám hráče, kteří mají rádi balon,
a pak přihrávka jde později, než by měla,“
poukázal.
Stejně tak se projevuje nízký věkový
průměr, kdy v týmu chybí starší
a zkušenější článek. „Nejstarší hráč má
čtyřiadvacet pětadvacet let a chtěli bychom někoho zkušenějšího, ale nikdo
takový na trhu není. To se projevilo i na
počtu karet a zbytečných vyloučeních,
která utkání zlomila. Budeme muset dva
tři roky počkat, než mančaft vyzraje
a vychovat si je sami,“ má jasno.
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1. Zvole
2. Nové Sady „B“
3. Protivanov
4. Babice
5. Haňovice
6. Lutín
7. Jesenec
8. Paseka
9. Velká Bystřice
10. Doloplazy
11. Šumvald
12. Slavonín
13. Hvozd
14. Velký Týnec

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

9
8
8
7
7
7
7
7
7
6
4
4
2
2

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

3
4
5
3
4
5
5
5
6
8
8
10
9
10

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

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

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

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

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

5
4
6

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

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

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

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

TABULKA JARO:

25:18
56:28
36:22
23:27
36:23
32:26
26:20
35:30
25:36
35:29
16:38
24:34
22:37
27:50

30
27
26
26
25
24
24
24
23
19
15
13
10
9

1. Lutín
2. Velká Bystřice
3. Haňovice
4. Nové Sady „B“
5. Hvozd
6. Slavonín
7. Protivanov
8. Paseka
9. Velký Týnec
10. Doloplazy
11. Zvole
12. Jesenec
13. Šumvald
14. Babice

59:21
37:18
36:17
41:17
34:16
41:28
27:22
15:17
24:22
25:18
11:29
22:28
29:32
17:22

31
29
28
26
24
23
21
21
21
20
14
13
13
13

1. Lutín
2. Zvole
3. Haňovice
4. Protivanov
5. Slavonín
6. Babice
7. Paseka
8. Velká Bystřice
9. Nové Sady „B“
10. Doloplazy
11. Jesenec
12. Velký Týnec
13. Hvozd
14. Šumvald

TABULKA DOMA:

1. Nové Sady „B“
2. Velká Bystřice
3. Lutín
4. Haňovice
5. Protivanov
6. Paseka
7. Doloplazy
8. Zvole
9. Hvozd
10. Jesenec
11. Babice
12. Slavonín
13. Velký Týnec
14. Šumvald

V
15
14
14
14
12
13
12
10
9
9
10
8
7
5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

3
3
4
4
4
5
5
5
5
4
5
6
7
9

25:11
26:18
30:12
29:22
18:17
27:23
19:14
34:32
27:28
18:22
15:21
12:27
10:34
7:36

26
22
21
19
19
18
16
16
16
15
12
9
6
6

31:20
25:22
25:18
21:20
29:29
19:34
28:34
14:36
26:29
26:29
13:29
25:46
16:32
9:40

22
21
20
18
18
18
17
16
15
13
13
12
8
8

TABULKA VENKU:

Poøadí
støelcù:
23 – Jaromír Pospíšil (Velký Týnec), 18
– Josef Drábek (Doloplazy), 17 – Petr Andrýsek (Nové Sady „B“), Petr Vojtášek (Paseka), 15 – František Pospíšil (Protivanov),
Martin Kaczmarczyk (Velká Bystřice).

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

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

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

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

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
13 – Michal Dosoudil (Velký Týnec),
12 – Petr Jurčík (Doloplazy), 10 – Ladislav
Laurin (Paseka), Ondřej Nejedlý (Zvole),
Tomáš Alka (Slavonín), Daniel Hrabec
(Velká Bystřice).
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Texty: Jiří Možný, foto: Zdeněk Vysloužil, archív Večerníku

Martin Ošťádal: „Již teď se těším na příští rok,

uvažujeme o souběžném turnaji veteránů“
RED BRNO

Vojtěch ZIGO - Vladislav MRÁZEK, Filip LEASURE, Jan HAVEL, Martin
HANUŠ, Oldřich HALUZA, Jiří PEŠTA, Patrik LIDMILA.

2 MAX
Jan PETRŽELA - David JAVOŘÍK, Josef CIBULKA, František PLAJNER,
Dominik BOKŮVKA, Milan MOHELNÍK, Petr HALOUZKA, Petr VODÁK,
Patrik ZAPLETAL.

Kakadu
Tomáš ZELINKA, Petr VEČEŘ - Jan HLAVICA, Aleš RUS, Jakub JAMRICH,
Jan KOUDELKA, Petr GOTTWALD, Tomáš VASILJEV, Tomáš LANGER,
Zdeněk FLÁDR.

KRUMSÍN O prvním prázdninovém víkendu se v Krumsíně
uskutečnil v pořadí již devatenáctý
ročník Krumsínského Haná Cupu,
největšího a nejprestižnějšího turnaje v malé kopané na Prostějovsku. Již počtrnácté v řadě se pozice
hlavního organizátora ujal Martin
Ošťádal, jenž se i letos mohl za
dvoudenním kláním ohlížet s příjemnými pocity.
„Turnaj pro mě začíná již někdy
v březnu, kdy dávám dohromady adresy, pomalu se začínají tvořit pozvánky,
tvoříme soupis možných sponzorů,
oslovujeme Olomoucký kraj. Tradičně největší práci dá sehnat obsluhy do
bufetů tak, aby vám všem byly k ruce
čtyřiadvacet hodin denně. Těmto lidem bych chtěl poděkovat, nejde totiž
ve všech případech o členy TJ Krumsín, o hráče i návštěvníky se starají také
hasiči i obyčejní lidé z Krumsína a okolí, naši kamarádi a rodinní příslušníci.
Moc si jejich práce vážíme a doufáme
v jejich přízeň i pro následující roky,“
upozornil s tím, že všichni pracují bez
nároku na odměnu. Tou je pro ně až
srpnové posezení na hřišti s dobrým
jídlem, pitím a hudbou.
Pravidelně týden před zahájením je
potřeba provést losování a naplánovat celý průběh. „Čekal jsem čtyřicet
týmů, ale úbytek postihl i jiné turnaje v celé republice. Do poslední chvíle
jsem věřil, že kapacitu naplním, nakonec jsem dal dohromady pouze
třicet týmů, byť hodně kvalitních.
Ale přece jen jsem čekal víc. Stejně
tak jsem přemýšlel jak změnit hlavně
nedělní program. Pětičlenné osmifinálové skupiny se ukázaly jako dobrá
volba,“ podotkl.
Následovaly dny vrcholné přípravy na
hrací ploše i mimo ni. „Tradicí našeho
turnaje je, že veškeré jídlo vaří chlapi.
Nic z toho, co na turnaji jíte, není žád-

ný polotovar nebo podobná 'mňamka'.
Vše je uvařeno čerstvě den před turnajem, takže našim kuchařům také smekám klobouček,“ vyzdvihl.
Povinnosti v první hrací den začali
pořadatelům v sedm ráno, tedy dvě
hodiny před úvodním výkopem.
„Některé týmy stanovaly v areálu už
od pátku, tradičně největší flotila aut
jezdí z Chocně, ta má svůj VIP plácek
hned za brankou. Kluci jsou vlastně
domácí, nevynechali ani jeden ročník
a patří mezi vůbec nejúspěšnější týmy
našeho turnaje,“ zmínil hlavní organizátor s tím, že poté dorazili rozhodčí,
jejichž sestavu vybral tradičně Pavel
Majer. „Zvládli svoji roli parádně a udrželi nervy hráčů na uzdě, takže nebyla
jediná stížnost. Ještě před začátkem
turnaje stihla dorazit i naše patronka,
senátorka Božena Sekaninová,“ ocenil
Ošťádal velkou profesionalitu.
Oficiální zahájení bylo letos hodně
netradiční, a sice minutou ticha za nedávno zemřelého sudího Kamila Krutovského. „Za ty roky jsme jedna velká
rodina, nebo se aspoň snažím o to, aby
tomu tak bylo. Kamil byl jejím dlouholetým členem, proto jsme všichni
uctili jeho památku za přítomnosti
jeho syna Kamila a jeho přítelkyně.
Tento akt ukončili rozhodčí symbolicky hvizdem píšťalky a Kamilovi všichni
přítomní naposledy zatleskali,“ popisoval.
A samotné zápasy ukázaly, že se do
Krumsína sjely velice kvalitní výběry.
„Obdivoval jsem hráče za jejich výkony v téměř čtyřiceti stupních na slunci.
Odpolední skupiny již nebyly tak kvalitní jako ty ranní a výsledky v součtu
vytvořily pro neděli osmifinálovou
skupinu smrti, kde se potkaly Red
Brno, Relax Prostějov, Peliny Choceň, AC Zavadilka. Bylo jasné, že dva
z nich se do čtvrtfinále letos nepodívají,“ přiblížil hru.

Sobotníí večer pak završila taneční
zábava se skupinou Skyway. „Ti, co
ili, mohou jen litovat. Kapela
nedorazili,
asně, dokonce ani starší ročníhrála úžasně,
ky s tím neměli žádný problém a mladí pěli naa kapelu ódy celou neděli. Pohcete akci zopakovat, máte
kud si chcete
možnostt koncem srpna
opět v Krumsíně na
hodové zábavě,“ zve
již nyní Ošťádal.
Nedělní ráno pasmifinátřilo osmifinárupám
lovým grupám
a pak již přišla
ovac í
v y řazovac
h i
část. Chocni
nepomohlo ani nasazení zraněného
gólmana futsalové reprezentace Libora Gerčáka, 2MAX následně vyřadil
také obhájce z Brodku u Prostějova.
Velké finále s Red Brno pak rozhodl
vlastní gól, když si Bokůvka srazil výhoz brankáře do sítě.
„Při vyhlášení jsme předali pamětní medaile i Terezce Ošťádalové
a Anetce Soldánové, holky neúnavně chodily celý víkend po hřišti
a sbíraly výsledky. Bez jejich pomoci bych to těžko zvládal, mohl
jsem se tak věnovat i focení a celkové organizaci turnaje. Poděkování
míří také ke všem členům výboru
TJ Krumsín, lidem v obsluhách
a v neposlední řadě k našim sponzorům v čele s Olomouckým krajem. Již
teď se těším na příští rok, kdy proběhne jubilejní dvacátý ročník našeho
turnaje. Plánujeme nějaká překvapení, uvažujeme o souběžném turnaji
veteránů. Ale to je ještě daleko,“ nastínil své plány hlavní organizátor.
Jedna věc ho ale přesto mrzí, a sice
neochota krumsínských zastupitelů jakkoliv podpořit největší akci
na katastru obce. „Jedná se i o roky
minulé. Náš turnaj dělá obci skvělé

jméno nejen v okrese Prostějov, ale
i mimo něj a neznám podobnou akci,
kterou by ani korunou nepodpořila
obec nebo město. Na taneční zábavu jsme nevybírali vstupné, aby se
mohli pobavit i místní lidé a právě
o příspěvek na úhradu kapely jsme
žádali zastupitelstvo obce. Žádost
byla zamítnuta dříve, než se dostala na program jednání. Spíše to tak
vypadá, že tato akce je trnem v oku
nejen zastupitelům obce. Je to velká
škoda a jsem z toho hodně smutný.
Ale i tohle mě žene dál v přípravách
dalších ročníků. Chci dokázat, že si
umíme poradit i bez obecních peněz.
Těšíme se tak na vás na všechny zase
za rok na dvacátém ročníku Krumsínského Haná Cupu,“ dívá se již do
budoucna Martin Ošťádal.
(jim)

JEŠTÌ JEDNOU...
Více než deset let řídil fotbalové
zápasy na Haná Cupu pan Kamil
Krutovský.Letos jsme ho již na
zeleném trávníku neviděli........
Za uctění vzpomínky děkujeme
všem a hlavně hráčům mužstva
Mačák Transport.
Manželka se synem Kamilem

Brodek u Pv
Miroslav NEJEZCHLEB - Petr ULLMANN, Filip STUDENÝ, Patrik
HOCHMAN, Tomáš DOKOUPIL, Michal SKOPALÍK, Radim VANĚK, Josef
ČTVRTNÍČEK, Petr PIŇOS.

Ariston

Pavel PLUHAŘÍK - Tomáš LAKOMÝ, Jan VŠIANSKÝ, Jaroslav FRÝBORT
ml., Jaroslav FRÝBORT st., Tomáš ROZEHNAL, Jakub ŠLÉZAR, Marek
CHMELAŘ.

Haná

Zbyněk LOŠŤÁK - Martin KOLÁŘ, Michal TRNAVSKÝ, Pavel LOS,
TomášLOS,DavidPEKAŘ,TomášVARGA,DanielKOLÁŘ,JiříZBOŽÍNEK,
Tomáš MAZOUCH, Petr HANÁK, Jan NEČAS.

Choceň

Pivo

Jan LUKES, Libor GERČÁK - Luboš KREJZA, Milan RADA, David SYNEK,
Jakub GERČÁK, Pavel NOVOTNÝ, David FIKEJZ, David DOSTÁL, Jiří UNZEITIG, Martin BRYCHTA, Adam GERČÁK, Pavel KARPÍŠEK.

Roman KONEČNÝ - Ondřej MATOUŠEK, Petr MATOUŠEK, Petr SAILER, Roman KOCOUREK, Milan MACHÁLEK, Matěj HATLE, Marek
POŘÍZKA, Jan DVOŘÁK.
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Horní Heršpice obhájily, stříbro míří na Slovensko
Kostelci ani Mostkovicím se nepodařilo projít z osmifinále

KOSTELEC NA HANÉ Podle brněnských not! Čtvrtý ročník Hanácké kopačky - mezinárodního
turnaje žen v malé kopané, ovládl
opět výběr Lokomotivy Horní
Heršpice. Brněnský soubor neztratil za celý turnaj ani bod a po právu
tak obhájil loňský titul. Druhé místo vybojovaly východoslovenské
Michalovce, třetí příčku vyválčily
olomoucké Nové Sady, zatímco
nevděčné „brambory“ zbyly na Valašské Meziříčí. Duo regionálních
zástupců Kostelec na Hané a Mostkovice nepřešlo přes osmifinále
a skončilo na deváté až dvanácté
příčce.
Na výborně připraveném kosteleckém pažitu se představilo celkem
třináct družstev, nad kláním převzal
záštitu starosta města Kostelec na
Hané Ladislav Hynek. Z osudí na
poslední chvíli vypadlo druhé kostelecké družstvo a základní skupiny
„A“ i „B“ tak byly pouze čtyřčlenné.
To znamenalo, že z nich postupovali
všichni. Vedoucí dva celky se posunuly přímo do čtvrtfinále, zbývající
dva týmy pak do osmifinálových
meziskupin, z nichž si vstupenku
do druhého dne zajistil vždy už jen
jejich vítěz.

Lokomotiva
šlapala od začátku
„Áčkem“ prošly jako nůž máslem
obhájkyně loňského prvenství Horní
Heršpice. Jejich průměr činil jedenáct
nastřílených branek na utkání a děvčata si divoce zastřílela proti Štramberku, černému Jablonci nad Nisou
i Mostkovicím, které se sice dlouho držely, nakonec však inkasovaly
dvouciferný počet.
Velké drama nepanovalo ani v boji
o druhé postupové místo, to si vybojoval štramberský Kotouč. Zbylé duo
tak putovalo atletickou terminologií
do meziběhů, na čemž nic nezměnil
ani divoký vzájemný výsledek 7:6 pro
Severočešky. Ty se radovaly navzdory
hned pěti zásahům Marie Domesové,
která se navíc jednou trefila i do vlastní sítě.

Nové Sady
s problémy
To v „béčku“ nastalo velké překvapení.
Nové Sady nebyly ani zdaleka tolik suverénní, jak se očekávalo. A dospělo to
dokonce tak daleko, že obsadily až třetí
místo. Nad jejich síly se totiž ukázalo
nejen stoprocentní Valašské Meziříčí,
ale také brněnský výběr Srbouš, který
posílily Gabriela Matoušková, Martina
Pitáková i Lucie Hájková.
A málem došlo na úplnou blamáž,
s modrými Horními Heršpicemi prohrávaly Nové Sady 2:4, leč podařil se jim
obrat až na konečných 10:4, což znamenalo nasazení do osmifinálové skupiny
k Mostkovicím a Kostelci na Hané.

„Céčko“
pro Slovenky
Ani domácímu výběru se totiž nepodařilo vměstnat mezi nejlepší duo,
když v jediné pětičlenné grupě obsadily suverénky oblastního přeboru Blanenska třetí post. To o dílčím
triumfu slovenských Michaloviec
nebylo pochyb. Kanonýrka Tereza
Kovaľová se postarala o nejrychlejší
branku turnaje, za což byla odměněna od pivovaru Černá Hora, a sílu celku dokumentoval také úspěšný obrat
z 0:4 na 5:4 proti druhému Mnichovu Hradišti. Kostelec dostal sedm
branek, bílé Horní Heršpice 10:0
a zelený Jablonec nad Nisou dokonce
příděl 14:0.
Právě nad posledními dvěma jmenovanými celky se Kostelci podařilo
zvítězit, třetí tříbodový zisk získaly
svěřenkyně Marka Jelínka v regionálním derby s Mostkovicemi. Porážka
0:2 od Nových Sadů ovšem znamenala konec, neboť družstvo z okraje
Olomouce již nezaváhalo.

Osmifinále
bez překvápka
Také z druhé osmifinálové skupiny si
postup dál zajistil hlavní favorit, černý
Jablonec nad Nisou suverénně zdolal
modré i bílé Horní Heršpice a doplnil
žluté Horní Heršpice, Štramberk, Valašské Meziříčí, Srbouš, Michalovce,

Mnichovo Hradiště a Nové Sady do
čtvrtfinálových skupin. Boje v nich budou zahájeny o nedělní desáté hodině
dopoledne, nejlepší dva postoupí do
semifinále, jejichž vítězové se následně
v odpoledních hodinách utkají o celkový primát.

Vyrovnané
čtvrtfinále
Osmička nejúspěšnějších týmů ze soboty, se v neděli popasovala ve dvou
čtvrtfinálových skupinách, ve kterých
šlo o postup mezi elitní kvarteto. Jednalo se o boje méně i více vyrovnané.
Ve skupině „E“ se stal jednoznačným
lídrem takticky výborně připravený
tým Valašského Meziříčí, jenž navázal
na svou sobotní jízdu a opět neztratil
jediný bodík. O druhou semifinálovou
vstupenku se rvaly až do konce celky
Štramberka a Nových Sadů. Úspěšnější byly nakonec zkušenější Nové Sady
a Kotouč tak opět skončil těsně před
semifinálovými branami. Bez bodu
skončilo čtvrté Mnichovo Hradiště.
Přímo v exhibičním duchu zvládl čtvrtfinále favorit z Horních Heršpic. Výtečně sehraný tým nasázel svým soupeřům
ve třech zápasech dvacet branek a neměl sebemenší potíže. Druhou příčku si
s jistotou pohlídaly Michalovce, které za
sebou nechaly sobotní překvapení v podobě celku Srbouš. Na bodový úspěch
pak nedosáhl unavený Jablonec.

Finálová
repríza
V prvním semifinále na sebe narazili
loňští finalisté. Heršpice se dostaly do
vedení zásluhou Peschelové, bleskovou odpověď však našla kanonýrka
Mokrušová - 1:1. Chytře hrající Nové
Sady pak nastřelily zásluhou Kubové
horní tyč a platilo, nedáš, dostaneš. To
když těsně před poločasem šikovně tečovala Holcmanová – 2:1.
Druhá půle odstartovala super šancí Sadů, ale spolupráci Mokrušové
s Lexovou zlikvidovala gólmanka
Heršpic. Vzápětí trestala nepozornost
při bránění rohového kopu Holcmanová a po dalším gólu Svobodové
bylo rozhodnuto. Nic na tom nezměnila ani branka Kopečkové. Heršpice
přetlačily Nové Sady poměrem 4:2.
Druhé semifinále bylo dlouho spíše
opatrným bojem bez výraznějších šan-

Nejlepší hráčka turnaje Terka Kovaľová (s míčem), dala ve finále dvě branky. Ale ani ty rozjetou Lokomotivu na
cestě za vítězstvím nezastavily.
Foto: Zdeněk Vysloužil
cí. Po bezbrankovém poločase doťukla
rohový kop na zadní tyči Zita Baníková
a stejná střelkyně pak Michalovcům zajistila finále, Valašské Meziříčí padlo 0:2.

O bronz řádila Míša,
o zlato oslava kopané
V boji o třetí příčku se vypnula ke skvělému individuálnímu výkonu kanonýrka Nových Sadů Míša Mokrušová.
Ta vstřelila čtyři branky a na kulatých
pět nula upravila Martina Kopečková.
Finálové utkání bylo tou nejlepší možnou reklamou na ženský fotbal. Celky
Heršpic a Michaloviec nabídly téměř
dvěma stovkám přihlížejících skvělou
podívanou. Slovenky se ujaly vedení zásluhou Kovaľové, rychlou odpověď našla
Peschelová. Krásný moment pak nabídla
Sima Lukčíková, když projektil z její levačky skončil přesně v šibenici. Heršpice
se však tímto vývojem nenechaly rozhodit a dokázaly ještě do poločasu otočit.
Vyrovnání zařídila Ondřejková a krátce
před půlí využila špatného obsazení po
rohu Peschelová - 3:2 pro Heršpice.
Bojovné Michalovce se nevzdávaly
a po průniku Terky Kovaľové se dočkaly vyrovnání. Poslední a vítěznou trefu
však měla na svědomí Tereza Svobodová - 4:3 pro Heršpice! Naděje na srovnání pak zhatila při tutovce Koflanovičové
skvělá brankářka Heršpic.
Vítězkami čtvrtého ročníku Hanácké
kopačky se tak staly beze ztráty jediného bodu plejerky Horních Heršpic.
(jim, zv)

Partneøi HANÁCKÉ KOPAÈKY 2015

VÝSLEDKY 4. ROÈNÍKU HANÁCKÉ KOPAÈKY
Skupina „A“: 1. Horní Heršpice Žlutá 9 bodů/skóre 33:9 (-Štramberk 9:3,
- Jablonec 11:4, - Mostkovice 13:2), 2. Kotouč Štramberk 6/15:11 (- Jablonec 4:2, - Mostkovice 8:0), 3. Jablonec nad Nisou Černá (- Mostkovice 7:6)
3/13:21, 4. Sokol Mostkovice 0/8:28.
Skupina „B“: 1. TJ Valašské Meziříčí 9/10:6 (- Srbouš 3:2, - Nové Sady 4:2,
- Horní Heršpice 3:2), 2. Srbouš 6/15:7 (- Nové Sady 6:3, - Horní Heršpice
7:1), 3. FK Nové Sady 3/15:14 (- Horní Heršpice 10:4), 4. Horní Heršpice
Modrá 0/7:20.
Skupina „C“: 1. MFK Michalovce 12/16:5 (- Mnichovo Hradiště 5:4, - Kostelec 7:1, - Horní Heršpice 10:0, - Jablonec 14:0), DFK Mnichovo Hradiště
9/19:10 (- Kostelec 4:2, - Horní Heršpice 5:3, - Jablonec 6:0), 3. FC Kostelec
na Hané Bílá 6/14:12 (- Horní Heršpice 3:1, - Jablonec 8:0), 4. Horní Heršpice Bílá 3/18:19 (- Jablonec 4:1), 5. Jablonec nad Nisou Zelená 0/1:32.
Osmifinálová skupina „D“: 1. Jablonec nad Nisou Černá 6/8:2 (- Horní
Heršpice Modrá 3:1,- Horní Heršpice Bílá 5:1), 2. Horní Heršpice Modrá
3/8:4 (- Horní Heršpice Bílá 7:1), 3. Horní Heršpice Bílá 0/2:12.
Osmifinálová skupina „E“: 1. Nové Sady 6/6:0 (- Kostelec 2:0, - Mostkovice
4:0), 2. Kostelec na Hané Bílá 3/3:3 (- Mostkovice 3:1), 3. Mostkovice 0/1:7.
Čtvrtfinálová skupina „G“: 1. Valašské Meziříčí 9/12:4 (- Nové Sady 5:1, Štramberk 4:2, - Mnichovo Hradiště 3:1), 2. Nové Sady 6/16:8 (- Štramberk
4:1, - Mnichovo Hradiště 11:2), 3. Štramberk 3/5:9 (- Mnichovo Hradiště
2:1), 4. Mnichovo Hradiště 0/4:16.
Čtvrtfinálová skupina „H: 1. Horní Heršpice Žlutá 9/20:6 (- Michalovce
4:1, - Srbouš 9:1, - Jablonec 7:4), 2. Michalovce 6/7:5 (- Srbouš 4:0, - Jablonec
2:1), 3. Srbouš 3/7:16 (- Jablonec 6:3), 4. Jablonec nad Nisou Černá 0/8:15.
Semifinále: Horní Heršpice – Nové Sady 4:2 (2:1), Valašské Meziříčí – Michalovce 0:2 (0:0)
O 3. místo: Valašské Meziříčí – Nové Sady 0:5 (0:2)
Finále: Horní Heršpice – Michalovce 4:3

Individuální ocenění:
Nejlepší hráčka: Terka Kovaľová (Michalovce)
Nejlepší brankářka: Olívie Lukášová (Valašské Meziříčí)
Nejlepší střelkyně: Michaela Mokrošová (Nové Sady)
Miss turnaje: Renata Peschelová (Horní Heršpice)
1. vicemiss turnaje: Eva Rychtárová (Štramberk)
2. vicemiss turnaje: Klára Hejcmanová (Mostkovice)
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI:
OBCHODNÍ PARTNEŘI:
PMP Prostějov s.r.o.
Pivovar Černá Hora, a.s.
OFS Prostějov
PLnet s.r.o.
Jacquelin Collection
Stavební práce Jan Kubalák
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
DALŠÍ PARTNEŘI:
Čerpadla Kopro s.r.o. Prostějovský Večerník
TV ZZIP s.r.o.
Smart Capital

V táboře domácích Kostelečanek sice panovala dobrá nálada, na lepší než
devátou pozici to však v úmorném vedru nestačilo. Foto: Zdeněk Vysloužil

Záštitu převzal starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek

Mexico Cup 2015 v malé kopané vyhrály Doloplazy
VÍCEMĚŘICE Na výborně připraveném hřišti v areálu Domova u rybníka
ve Víceměřicích proběhl již devátý ročník turnaje v malé kopané Mexico Cup
2015. V konkurenci pěti mužstev se z celkového vítězství radoval výběr Doloplaz
těsně o jediný bodík před domácím týmem.
Hrálo se každý s každým a o konečný triumf
sváděly vyrovnaný boj dva výše zmíněné ko-

lektivy, aby o prvenství Doloplaz rozhodla
hubená výhra 1:0 ve vzájemném střetnutí.
Bronz si domů odvezl mančaft Čehovic.
Tradičním zpestřením akce se opět stalo
veselé přátelské utkání mezi maminkami
a dětmi SK Mexico, v němž nastupující
generace slavně uspěla 3:0. A za vítězství
se zaslouženě dočkala odměny v podobě
kupy sladkostí.

Výsledky Mexico Cupu 2015
Doloplazy – Víceměřice 1:0, - Čehovice 2:2, - Chválkovice 3:2, - Dřevnovice 4:1.
SK Mexico Víceměřice – Čehovice 2:0, - Chválkovice 4:2, Dřevnovice 4:0.
Čehovice – Chválkovice 1:4, - Dřevnovice 5:0.
Chválkovice – SK Dřevnovice 2:3.
10:5
10:3
8:8
10:11
4:15

10
9
4
3
3

Hráči Doloplaz při cestě za prvním místem ani jednou neprohráli, po turnaji pak zapózovali
společně s pořadateli.
Foto: Marcela Iránková

„Mám velkou radost, že nám znovu
přálo krásné počasí a celý turnaj včetně
vložené exhibice se maximálně vydařil.
Mám z něj opravdu příjemný pocit a
všem, kteří se na jeho zdárném průběhu

podíleli, moc děkuji,“ zhodnotil hlavní
organizátor Mexico Cupu Ladislav Fialka, který nejlepším předal ceny společně se starostou Víceměřic Eduardem
Novotným.
(kopa,son)

15040310352

Konečné pořadí

1. Doloplazy
4
3
1
0
2. Víceměřice
4
3
0
1
3. Čehovice
4
1
1
2
4. Chválkovice
4
1
0
3
5. Dřevnovice
4
1
0
3
Rozhodčí: Krátký.
Nejlepší střelec: Dostál (Doloplazy) 6 gólů.
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rozhovor Večerníku

„NEJVĚTŠÍ HODNOTOU JE PRO MĚ PŘÁTELSTVÍ“
Držitel mnoha vedoucích funkcí ve volejbalu Jan Zatloukal
chce svůj další život směřovat víc mimo tento sport

náročné. Ovšem to si vůbec nechci
stěžovat, neboť když cítím smysluplnost svého konání i patřičnou odezvu
z druhé strany, baví mě to a naplňuje
opravdu moc. To pak v práci klidně
Marek
zůstávám třeba do půlnoci. (směje se)
SONNEVEND
Za velkou výhodu považuji, že náplň
PROSTĚJOV Výrazně aktivních pedagoga volnočasových aktivit je na
lidí pracujících obětavě ve ve- rozdíl od klasického školství velmi
V rámci exkluzivníhoo
interview
pro Večerník

jednou týdně hrávat do tělocvičny
ZŠ ul. E. Valenty, po roce následovalo
otevření volejbalového kroužku pod
Sportcentrem-DDM a pak už to rostlo, postupem času stále víc rozjíždělo.
Do toho přišlo působení v HVL za
Kobylky, expandující činnost Sportovního klubu K2 a nakonec vše vedlo až k momentálnímu šéfování Olo-

řejném zájmu je i v současné
době stále dost. Jedinců lehce
po třicítce s tak ohromně širokým záběrem, jaký má Jan
Zatloukal, však nenajdete mnoho ani v celé České republice,
ani konkrétně v prostějovském
regionu. Vždyť kromě svého zaměstnání ve Sportcentru-DDM
je také například předsedou
Krajského volejbalového svazu, šéfem Sportovního klubu
K2 Prostějov, hlavním organizátorem Hanácké volejbalové ligy smíšených družstev či
předsedou Fanklubu VK AGEL
Prostějov. S Janem Zatloukale
Večerník obsáhle rozmlouval
o práci, zájmech, životě a tak
vůbec...
●● Jak coby pedagog volnočasových aktivit vnímáte téma snižující se fyzické zdatnosti mládeže
a upadajícího zájmu dětí o sport,
pohyb obecně?
„Já bych řekl, že sportovní zdatnost
a zájem o pohyb u mladých v posledních letech určitě šly dolů, promítlo
se to do kvality i kvantity. Současně
si ale myslím, že tenhle klesající trend
aktuálně ustává a možná se dokonce
otáčí. Vidím to na vlastní oči u jednoho našeho florbalového kroužku,
o který je momentálně mezi dětmi
a mládeží velký zájem. Na druhou
stranu třeba přijdou kluci, kteří neumí
pořádně běhat dozadu nebo do strany, někdy ani dopředu. (s úsměvem)
Tady se jasně projevuje horší pohybová vybavenost, která může leckdy
souviset s nedostatečnou průpravou
v rámci školního tělocviku. Vím také
o jiných případech, kdy někteří rodiče
si pro své dítě zajistí omluvenku z tělesné výchovy hned od první třídy,
což mi připadne až bizarní. Rodina
a škola hrají při získávání sportovních
základů u mladých lidí zásadní roli,
ovšem právě v tomto směru vidím
určitý trend zlepšování situace. Například když jsme s Jakubem Gallem
začínali před lety pořádat amatérské
volejbalové turnaje, hlásila se nám
spousta družstev a často se na mnohé
vůbec nedostalo. Potom přišlo období recese, kdy zájem citelně upadal,
zatímco uplynulé roky přinesly opětovný nárůst. Ač tedy tentokrát už
opadla naše aktivita a turnaje houfně
pořádají v našem okrese jiní. Důvody
mohou být samozřejmě různé, leč já
jsem přesvědčen, že obecně se teď
aktivní pojetí života u lidí všeho věku
postupně a v rámci možností zvyšuje.
Věřím tedy ve zlepšování špatné situace v daném ohledu.“
●● Nakolik vás vlastně naplňuje
a baví specifická práce ve školství?
„Rozhodně ji dělám moc rád, byť
poslední dobou cítím, že moje vytíženost s postupem času neustále
roste a jen složitě se zbavuji některých
oblastí, ve kterých jsem se profiloval
dříve, a nyní by to už nebylo potřeba.
Obecně mám dost rozdělenou pravidelnou pedagogickou část své práce
a tu servisní, kterou dělá Sportcentrum-DDM pro město jako komunitu. Sem patří různé projekty nejen
pro děti a mládež, ale i pro dospělé,
a právě tahle činnost se pořád rozšiřuje. Což je někdy časově hodně

různorodá, což mi vyhovuje. Stejně
jako možnost určovat si v rámci zákonných mantinelů a interní domluvy svou pracovní náplň. Pokud se
člověk vnitřně vyvíjí a mění, lze to zohlednit a já si dobře uvědomuji, že podobnou volnost ve svém zaměstnání
nemá zdaleka každý, ač je vykoupena
velmi draze zodpovědností. U mě se
to projevuje třeba postupným odklonem od volejbalu trochu jiným směrem. Každopádně mám přirozenou
tendenci brát toho na sebe poměrně
dost. Říkají o mně, že jsem workoholik, a úplně vyvrátit tohle tvrzení nemůžu.“ (úsměv)
●● Z předchozích slov vyplývá, že
volejbal vás už nebere tolik jako
dřív. Je tomu tak?
„Ne že by mě úplně přestal bavit,
ale po pravdě už nechci, aby v mém
životě zabíral tolik prostoru jako dosud. Pochopitelně respektuji svou
zodpovědnost vyplývající z funkce
předsedy Krajského volejbalového
svazu nebo vedoucího extraligy juniorek i kadetek, na druhou stranu třeba starost o Hanáckou volejbalovou
ligu smíšených družstev v roli hlavního organizátora bych do roka rád
předal někomu jinému. Je přirozené,
když člověk po tolika letech v určitém
prostředí cítí jisté opotřebení a tím
pádem i potřebu dát si minimálně
pauzu. U mě je přitom zajímavé, že
jsem se volejbalu začal mimo povinnou školní docházku víc věnovat až
od nějakých čtrnácti patnácti let věku.
Tenkrát jsme se spolužákem Petrem
Křupkou byli rádi za možnost chodit

mouckému KVS, potažmo členství
ve výboru Českého volejbalového
svazu či řízení soutěží extralig kadetek
a juniorek. Vzpomínky jsou to krásné,
nicméně své další směřování vidím ve
větší míře spíš mimo volejbal.“
●● Jak v tomto kontextu vidíte své
dosavadní působení v čele Krajského i Okresního volejbalového
svazu a co dál?
„Co se týče OVS Prostějov, ten momentálně nemá v čem výrazně vyvíjet aktivitu. Okresní soutěže se teď
nehrají a v blízké budoucnosti asi
ani nebudou, tím pádem nemusíme
ve vedení svazu nic zásadního řešit
a nejzáslužnější činností tak je pravidelné vydávání ročenky, s čímž jako
hlavní tvůrce pravděpodobně budu
pokračovat. Obecně souhlasím se
svým předchůdcem v čele Okresního volejbalového svazu Pavlem
Navrátilem, který má na rozvoji tradice volejbalových ročenek největší
zásluhu, že funkci a roli OVS v podstatě plní Hanácká volejbalová liga.
O Krajském volejbalovém svazu se dá
říct, že je jakousi servisní organizací
pro kluby v dané oblasti a z tohoto
hlediska je potřeba zmínit potěšitelnou skutečnost, že zde máme hned
čtyři oddíly působící v extralize žen,
konkrétně Prostějov, Olomouc, Přerov a Šternberk. Tím pádem jsme na
tom poměrně dobře co do členské
základny něžného pohlaví, zatímco
u mužů a chlapců se skrývá slibný,
ovšem zatím nerozvinutý potenciál.
Do budoucna by rozhodně nebylo
špatné jej více rozvinout, o což se

„Jakkoliv obdivuji naší slavnou
hoke
šedesátosmičku a nezavrhuji vy jovou
tváření
jágrovského kultu, musím doda
t, že sp
vhodných vzorů máme ve svém oustu
aniž bychom si to vždycky uvěd okolí,
omovali.“

vcelku úspěšně pokoušejí například
v Kojetíně.“
●● Díky předsednické pozici KVS
Olomouc patříte rovněž do výkonného výboru Českého volejbalového svazu. Dostat se ještě výš
v hierarchii tohoto celostátního
orgánu vás neláká?
„Takové ambice nemám, i když platí
otřepané: Nikdy neříkej nikdy. Například by mě dřív určitě nenapadlo,
že můžu dělat šéfa krajského volejbalu či ještě předtím předsedu sportovně technické komise KVS nebo vést
celou HVL a podobně. Všechny tyhle
funkce přicházely postupně tím způsobem, že jsem se nechal přesvědčit
o vhodnosti své osoby na konkrétní
vedoucí místo v daném místě a čase.
Přitom si myslím, že nejsem nijak
zvlášť ambiciózní člověk, který by si
zakládal na funkcích. Většinou to na
mě tak trochu spadlo. (úsměv) Proto
radši teď nebudu dopředu nic kategoricky tvrdit a raději řeknu, že se uvidí,
co život přinese.“
●● Hanácká volejbalová liga běží
už víc než dvacet let a v současnosti
má přes osm stovek registrovaných
členů. Čím si vysvětlujete tento fenomén?
„Zásadní roli podle mě hraje přirozená družnost a přitažlivost opačných
pohlaví. Tím, že HVL je soutěží pro
smíšená družstva a společně v ní tak
hrají ženy s muži či chlapci s dívkami, má v tomto směru úžasný přesah
přispívající hodně k trvale značnému
zájmu o účast v Hanácké lize. Navíc
díky tomu, jak je tahle soutěž dlou-

hodobě zavedená, podařilo se nám
překlenout i výše zmíněné období
určité sportovní i pohybové recese
a třicet soupeřících týmů jsme vždycky nakonec dali dohromady. Člověka
pokračující tradice i zvyšující se herní
kvalita HVL samozřejmě těší, zvlášť
když se daří udržovat také společensky
příjemné prostředí komunity lidí převážně z Prostějova a okolí, kteří se díky
tomu vzájemně znají tu více, tu aspoň
trochu. A celkově ve vztazích převládá
kamarádství. Přesto však platí, že bych
od sezóny 2016-2017 rád předal pomyslné žezlo hlavního organizátora
někomu jinému. Cítím, že je čas na
změnu.“
●● V jaké fázi svého vývoje se nachází Sportovní klub K2 Prostějov?
„Je potěšitelné, že zásluhou stabilního dodržování myšlenek a ideálů,
s nimiž jsme Kuba Gall a já ´kádvojku´ před lety zakládali, se její činnost
v posledních letech dost rozšířila do
řady nových pododdílů. V časech
romantických začátků šlo o de facto
bezejmenný kroužek zabývající se převážně jen pořádáním volejbalových
turnajů a táborů, zatímco dnes patří
k největším sportovním spolkům na
Prostějovsku. Ohledně dalšího směřování jsme přitom ve fázi váhání i velmi
slibného potenciálu. Stačí zmínit florbalový oddíl SK K2, který postupně
směřuje k tomu, aby byl do budoucna
v rámci kolektivních sportů svou členskou základnou absolutní jedničkou
ve městě. Už nyní máme florbalových
členů opravdu hodně – konkrétně
přes 250 - a celý sport navíc v rámci
České republiky nejmohutněji expanduje. My však nutně potřebujeme
halu s odpovídajícími prostory, proto
doufáme v uskutečnění zamýšleného
projektu města o výstavbě nové haly.
Za současných omezených podmínek
se nám totiž stává, že musíme z kapacitních důvodů odmítat nové zájemce
o florbal, což není vůbec dobře a rádi
bychom tenhle nepříjemný problém
překonali.“
●● Aktivní jste též v politice, při
posledních volbách jste dokonce
kandidoval do městského zastupitelstva. Lze opětovně čekat něco
takového?
„K té kandidatuře jsem se také nechal přesvědčit bez nějakých osobních ambicí a nakonec jsem údajně
byl podle počtu získaných hlasů prvním z těch, kteří nebyli zvoleni. Což
mě při pohledu na průběh zasedání
zastupitelstva města v poslední době
zase nemusí tolik mrzet. (s úsmě-

vem) Každopádně opakování mého
kandidování ve volbách do budoucna asi nehrozí, byť nemám žádný
problém prezentovat své politické
názory související s věrností ODS,
jakkoliv ta se v dnešní době nenosí.
Důkazem budiž fakt, že v Prostějově
jsem navzdory svému relativnímu
mládí v této straně služebně jedním z nejstarších členů. Obecně jde
o to, že neměním své přesvědčení
bez ohledu na případný úspěch či
neúspěch v politice. Mohu říct, že
v rámci předvolební kampaně jsem
absolvoval několik mítinků, debat či
podobných akcí, které mi daly cenné zkušenosti. Považuji za přínos, že
jsem je mohl získat, ovšem nic podobného bych v blízké budoucnosti
opakovat nechtěl.“
●● Co výstižného lze říct závěrem?
„Asi to, že celý můj profesně zájmový život mi přinesl spoustu hezkých
kamarádských vztahů, z nichž některé přerostly v trvalé přátelství. Což je
z mého pohledu ta největší hodnota, zvlášť v dnešním spíš materiálně
zaměřeném světě. Například s mým
volejbalovým dvojčetem Kubou
Gallem spolupracujeme již sedmnáct let, a i když to občas zaskřípe,
ten velký nákladní vlak plný volejbalových a dalších projektů táhne dál.
A to podle mě má obrovskou cenu,
i větší než leckdy pomíjivé úspěchy
všemožného charakteru. Podobně
blízkým kamarádem je pro mě Petr
Křupka, kterého beru v podstatě
jako bratra. Kamarádství, které začalo v osmi letech, je skoro až ctností
nadále udržovat. Velký význam pak
pro mne vždycky měly i pozitivní
vzory. Jakkoliv obdivuji naší slavnou
hokejovou šedesátosmičku a nezavrhuji vytváření jágrovského kultu,
musím dodat, že spoustu vhodných
vzorů máme ve svém okolí, aniž bychom si to vždycky uvědomovali. Já
mohu říct namátkou bývalého starostu a pak opět ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera Jana Šverdíka či našeho latináře Adolfa Opálku. Už jenom
jejich chůze po chodbách gymnázia
budila respekt. Jejich boj s komunistickým režimem a následná rehabilitace, to je velmi silný příběh. Ve
volejbalové rovině to byl například
Stanislav Goldemund jako vynikající
trenér a citlivý člověk, či Aleš Dočkal
coby představitel těch klasických volejbalových ctností. Ale to ani nemá
cenu veřejně prezentovat, protože je
důležité, aby si každý své vzory našel
pro sebe sám.“

vizitka

JAN ZATLOUKAL
✓ narodil se 11. září 1981 v Prostějově
✓ vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
✓ od roku 1997 je aktivní v prostějovském sportovním prostoru, postupně se dostal až na funkci předsedy Olomouckého
krajského volejbalového svazu a je předsedou Sportovního klubu K2
Prostějov
✓ pracuje jako pedagog volného času na Sportcentru-DDM Prostějov
✓ je svobodný
✓ zajímavost: je členem organizace MENSA, velice rád a dobře vaří,
často a také moc rád cestuje, fascinují ho obří stavby největších přehrad
světa, z nichž některé osobně navštívil
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WORLD GRAND PRIX: STEENBERGEN S NIZOZEMSKEM BUDE HRÁT RYCHLÝ
FINAL FOUR SKUPINY 2, WEISS S NĚMECKEM JEŠTĚ BOJUJE O POSTUP VEČERNÍK
na kontě ze šesti střetnutí „jen“ šest
bodů, což jim navzdory příznivému
losu v posledním dějství základní
části (Dominikánská republika, Turecko a Srbsko doma ve Stuttgartu)
asi nebude stačit k postupu do závěrečného Final Six.
To blokařka Quinta Steenbergen
za Nizozemsko hraje spíš méně,
v argentinské Formose absolvoNahrávačka Kathleen Weiss za Ně- všechny tři duely v základní sestavě vala jediné utkání ze tří a dvakrát
mecko pravidelně nastupuje, v bra- dvojnásobných vicemistryň Evropy. se na palubovku nedostala. Tuhle
zilském Sao Paulu znovu odehrála Jenže Němky mají v elitní skupině 1 skutečnost jí však vynahrazu-

PROSTĚJOV Druhé kolo turnajů prestižní World
Grand Prix žen 2015 opět
pro Večerník
poslalo do zápasového koMarek
lotoče špičkové celosvětové
SONNEVEND
soutěže dvě volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Z týmového i osobního hlediska mají přesně opačné osudy.
původní
zpravodajství

je fakt, že Holandsko suverénně ovládlo základní fázi skupiny
2 a přesvědčivě proniklo do Final
Four. V něm se 1. a 2. srpna popasu-

je s Polskem, Českem a Portorikem
o konečný triumf, přičemž dějištěm
rozhodujícího turnaje bude polský
Lublin.

Výsledky a statistiky volejbalistek VK AGEL ve World Grand Prix 2015 – druhé turnaje
Skupina 1 (Brazílie)
Skupina 2 (Argentina)
Německo – Thajsko 0:3 (-22, -20, -16): Kathleen
Weiss 1 bod (1 eso).
Německo – Belgie 3:1 (19, -23, 21, 15): Kathleen
Weiss 1 bod (1 eso).
Brazílie – Německo 3:0 (24, 22, 24): Kathleen Weiss
1 bod (1 eso).
Průběžné pořadí skupiny 1
1. Brazílie 18 bodů, 2. Čína 18, 3. USA 17, 4. Itálie 11,
5. Rusko 11, 6. Japonsko 10, 7. Thajsko 8, 8. Německo
6, 9. Srbsko 6, 10. Belgie 3, 11. Turecko 0, 12. Dominikánská republika 0.

Nizozemsko – Polsko 3:0 (18, 20, 15): Quinta Steenbergen nenastoupila.
Argentina – Nizozemsko 2:3 (-21, -18, 20, 26, -12):
Quinta Steenbergen 3 body (1 útok při úspěšnosti
17%, 2 bloky).
Nizozemsko – Kanada 3:0 (22, 16, 21): Quinta Steenbergen nenastoupila.
Konečné pořadí skupiny 2
Nizozemsko 17 bodů, 2. Polsko 12, 3. Česko 12, 4.
Portoriko 12, 5. Bulharsko 9, 6. Kanada 5, 7. Argentina 4, 8. Chorvatsko 1.

Kathleen Weiss (u míče) patří k tahounkám německé reprezentace a stále se nevzdává naděje na postup do Final Six.
Foto: internet

Největší konkurent Agelek? Patrně Olomouc, která přivedla čtyři hráčky z Frýdku
PROSTĚJOV K mohutnému přesunu hráčské kvality došlo během
první poloviny tohoto léta mezi
dvěma volejbalovými družstvy
žen z Moravy. Díky tomu se dá
očekávat, že sedminásobné mistryně republiky VK AGEL Prostějov bude v UNIQA extralize
2015/16 nejvíc ohrožovat někdo
jiný, než v uplynulé sezóně.
Do minulého ročníku elitní české
soutěže šel mohutně posílený Frýdek-Místek, když polovinu jeho

soupisky tvořily zahraniční plejerky.
A byť nakonec po těsném nepostupu
do finále musely Sokolky vzít zavděk
bronzovými medailemi, notně čeřily
extraligové vody. Teď však asi tahle
načatá jízda nebude pokračovat.
Kádr TJ totiž opustily nejen téměř
všechny výše zmíněné cizinky, ale
navíc i některé kvalitní Češky, čímž
se většina frýdeckého kolektivu personálně obmění věkově nižším směrem. A je zřejmé, že omlazený mančaft zdaleka nebude mít takovou

sílu jako dosud. Byť jej nově povede
ostřílený trenér Leopold Tůma, papírově se zařadí někam doprostřed
ligového pelotonu.
Zcela opačnou cestou jde SK UP
Olomouc. Uplynulá sezóna tradičnímu sběrateli národních kovů vůbec
nevyšla, obsadil až šestou příčku.
A bylo již dopředu jisté, že udělá
maximum, aby podobné zklamání
nezopakoval. Český Alex Ferguson
alias kouč úpéčka Jiří Teplý pro to
dělá na přestupovém trhu mnoho.

V první řadě přivedl z dříve probíraného Frýdku-Místku hned kvarteto
jeho dosavadních opor. Na Hanou
zamířily ze severu Moravy nahrávačka Katarina Dudová, univerzálka Paula Kubová (obě slovenské
reprezentantky), smečařka Martina
Michalíková i blokařka Veronika
Závodná. A to je na poměry ČR
opravdu výrazné posílení! Které
navíc tímto ještě nemusí končit, neboť je patrná snaha o další doplnění
soupisky SK.

Vzhledem k tomu, že na jaře stříbrný Olymp Praha naopak opustily dvě velké tahounky Michaela
Mlejnková s Veronikou Trnkovou,
řadí se rázem olomoucká družina
k ústředním adeptům nejen na zisk
medaile, ale i na finálovou účast. Jak
odpoví stabilizovaná Ostrava či KP
Brno s novým zahraničním lodivodem? A co vymyslí oslabené týmy
PVK Olymp s Frýdkem-Místkem?
To uvidíme od poloviny října.
(son)

Brno stále bez kouèe
Brno (son) - Většina klubů UNIQA
extraligy žen ČR po minulé sezóně
nesáhla k trenérské výměně, na svých
místech tak zůstávajíj kormidelníci
Miroslav Čada (Prostějov), Stanislav
Mitáč (Olymp Praha), Zdeněk Pommer (Ostrava), Jiří Teplý
p ý (Olomouc)
i Martin Hroch (Šternberk).
Nad obsazením vedoucích postů
v některých oddílech se však nadále vznášejí otazníky. A jedním
z takových míst je KP Brno, kde
s vypršením uplynulého soutěžního
ročníku skončil americký vyslanec
Andre Gonzalez. Coby provizorní
kouč teď Královo Pole stále vede
klubový prezident Richard Wiesner.
Právě pod jeho taktovkou proběhla
červnová část přípravy, během
níž Jihomoravanky pracovaly na
fyzické kondici, hrály beachvolejbal, plavaly, vydatně regenerovaly
a podobně. „Nového trenéra ještě
pořád hledáme. Samozřejmě bychom rádi, aby družstvo převzal už
od začátku srpna, kdy odstartuje
další fáze přípravy,“ uvedl Wiesner.
Podle našich informací by lodivod
brněnského kolektivu měl být opět
ze zahraničí, velmi pravděpodobně
z Itálie.
V hráčském kádru každopádně dojde
k některým změnám včetně odchodu
týmových opor, za které se hledají
adekvátní náhrady. „Jednání probíhají
a většinou jsou ve finální fázi, ale jména
zatím neprozradíme,“ nechtěl být
Wiesner konkrétní.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Vizitky soupeřů VK AGEL ve skupině Ligy mistryň
PROSTĚJOV Vídeňské losování CEV DenizBank Champions
League Women 2015/2016 poslalo prostějovské volejbalistky do
tradičně velmi těžké základní skupiny C, v níž změří síly se třemi
nesmírně kvalitními protivníky. Večerník vám je jako obvykle v kostce představujeme.
(son)

POMI CASALMAGGIORE
Dost podobný případ jako Chemik
Police. Též výběr Casalmaggiore
totiž dlouho působil jen v nižších
italských soutěžích, než předloni
postoupil do první ligy a po úvodní
zahřívací sezóně hned napodruhé
vybojoval národní titul. Nyní přichází na řadu mezinárodní zviditelňování v evropské Champions
League, kde bude úřadující mistr
Itálie ambiciózním nováčkem.

Země: Itálie.
Rok založení: 2008.
Klubové barvy: růžová, černá, modrá a bílá.
Domácí hala: Pala Farina (kapacita 1200 diváků).
Největší úspěchy: vítězství v italské lize (2015), 2x čtvrtfinále italského
poháru (2014, 2015).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: nestartoval (2015),
nestartoval (2014) a nestartoval (2013).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2015), 7. místo
(2014) a hrál druhou ligu (2013).
Prezident: Massimo Boselli.
Manažer: Marco Botti.
Hlavní trenér: Davide Mazzanti.
Asistent trenéra: Giorgio Bolzoni.
Hráčský kádr v sezóně 2014/15: nahrávačky Katarzyna Skorupa (číslo
3, Polsko, 30 let, 183 cm, 73 kg) a Beatrice Agrifoglio (9, Itálie, 21 let, 178
cm, 67 kg), blokařky Lauren Gibbemeyer (8, USA, 26 let, 188 cm, 74 kg),
Vera Klimovich (10, Bělorusko, 27 let, 185 cm, 72 kg) a Jovana Stevanovič
(15, Srbsko, 23 let, 191 cm, 70 kg), smečařky Valentina Tirozzi (16, Itálie,
29 let, 182 cm, 69 kg), Alessia Gennari (6, Itálie, 23 let, 184 cm, 68 kg)
a Valentina Zago (11, Itálie, 25 let, 186 cm, 77 kg), univerzálky Serena Ortolani (1, Itálie, 28 let, 187 cm, 67 kg) a Marika Bianchini (4, Itálie, 22 let,
178 cm, 63 kg), libera Immacolata Sirressi (5, Itálie, 25 let, 176 cm, 64 kg)
a Geraldina Quiligotti (7, Itálie, 20 let, 167 cm, 58 kg).
Vzájemné zápasy: dosud žádné.
Zajímavost: Jeden z nejmladších italských klubů vznikl až v roce 2008
sloučením dvou různých oddílů z jedné oblasti VBC Casalmaggiore
a Pallavolo Ostiano. Společnému subjektu se od té chvíle ohromně daří
a neustále jde nahoru.

Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Casalmaggiore zatím není v mezinárodním volejbalu tolik známé, ale za
vše hovoří jeho čerstvý mistrovský titul z domácí ligy v teprve druhém
roce mezi národní elitou po postupu z nižší A2. V Champions League zdaleka nepůjde o nějakého slabšího nováčka, naopak se okamžitě zařadí ke
spolufavoritům celé soutěže.“

IECZACIBASI VITRA ISTANBUL
Jeden z mnoha tureckých velkoklubů
měl dlouho nálepku až toho třetího vzadu za Fenerbahce a VakifBankem, než
letos na jaře sice trochu nečekaně, ale
tím slavněji vyhrál evropskou Ligu mistryň. Dosáhl tím na vytouženou trofej,
kterou do té doby mnoho let marně atakoval. Navíc dokázal vzápětí ovládnout
rovněž Mistrovství světa klubů, tudíž je
momentálně nejlepším oddílovým týmem planety.

Země: Turecko. Rok založení: 1966.
Klubové barvy: oranžová, bílá a černá.
Domácí hala: Eczacibasi Sport Salonu (kapacita 1000 diváků).
Největší úspěchy: 28x vítěz turecké ligy (včetně 17x za sebou!), 10x ve finále
evropských pohárů, vítězství v Champions League (2015), vítězství na Mistrovství světa klubů (2015), triumf v Poháru vítězů evropských pohárů (1999), 4x 4.
místo v Lize mistryň (2001, 2002, 2009, 2014).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 1. místo (2015), 4. místo
(2014) a 2. kolo play off (2013).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 3. místo (2015), 3. místo (2014)
a 2. místo (2013).
Prezident: Faruk Eczacibasi
Generální manažer: Giovanni Caprara.
Hlavní trenér: Giovanni Caprara.
Asistent trenéra: Alper Hamurcu.
Hráčský kádr v sezóně 2014/15: nahrávačky Nilay Őzdemir (číslo 11,
Turecko, 29 let, 179 cm, 64 kg) a Asuman Karakoyun (číslo 8, Turecko,
24 let, 180 cm, 73 kg), blokařky Maja Poljak (číslo 18, Chorvatsko, 31 let,
194 cm, 76 kg), Christiane Fürst (číslo 13, Německo, 29 let, 194 cm, 79
kg), Büsra Cansu (číslo 9, Turecko, 24 let, 188 cm, 82 kg) a Ceylan Arisan
(číslo 6, Turecko, 20 let, 193 cm, 78 kg), smečařky Jordan Quinn Larson-Burbach (číslo 10, USA, 28 let, 186 cm, 74 kg), Esra Gümüs Kirici (číslo
12, Turecko, 32 let, 182 cm, 74 kg), Bethania De La Cruz De Pena (číslo
1, Dominikánská republika, 27 let, 188 cm, 74 kg) a Seyma Ercan (číslo 5,
Turecko, 20 let, 187 cm, 73 kg), univerzálky Neslihan Demir Güler (číslo
17, Turecko, 31 let, 187 cm, 72 kg) a Gözde Yilmaz (číslo 14, Turecko, 23
let, 195 cm, 82 kg), libera Gülden Kuzubasioglu (číslo 2, Turecko, 34 let,
167 cm, 58 kg) a Dilara Bagci (číslo 7, Turecko, 20 let, 170 cm, 63 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2013/14 (základní skupina D) Istanbul
– Prostějov 3:0 (15, 14, 21) a Prostějov – Istanbul 1:3 (17, -26, -19, -23),
v Lize mistryň 2014/15 (1. kolo play off) Prostějov - Istanbul 1:3 (18, -15,
-14, -21) a Istanbul – Prostějov 3:0 (14, 14, 19).
Zajímavost: Ačkoliv se Eczacibasi řadí k nejsilnějším družstvům světa a bude
obhajovat triumf v Champions League i MS klubů, v Turecku i v samotném
Istanbulu zůstalo také letos až třetí vinou ligového bronzu za Vakifbankem
a Fenerbahce.

Očima kouče VK Miroslava Čady:

„Eczacibasi ještě máme v živé paměti ze vzájemných utkání prvního kola play off
v uplynulém ročníku a byť v istanbulském kádru asi dojde k některým změnám,
pořád bude obhájce trofeje jedním z největších favoritů na celkový triumf. Výsledkově je teď nejlepším klubem světa, což hovoří za všechny další komentáře.“

CHEMIK POLICE
Až do loňska šlo o mezinárodně neznámý oddíl, jenže příliv sponzorských peněz mu umožnil postavit extrémně silný tým, který na jaře 2014
vyhrál polskou ligu. Tím vstoupil
i do Champions League, kde ve skupině s Prostějovem dlouho až neuvěřitelně úřadoval. Nakonec pořádal
závěrečné Final Four, kde skončil
„až“ čtvrtý. A v nové sezóně má znovu nesmírně ambiciózní cíle.

Země: Polsko. Rok založení: 1988.
Klubové barvy: modrá, bílá a černá.
Domácí hala: Arena ve Štětíně (kapacita 5403 diváků).
Největší úspěchy: 4. místo v Champions League (2015), 4x vítěz polské
ligy (1994, 1995, 2014, 2015), 5x vítěz polského poháru (1993, 1994, 1995,
2014, 2015).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 4. místo (2015), nestartoval (2014) a nestartoval (2013).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2015), 1. místo
(2014) a hrál druhou ligu (2013).
Prezidentka: Joanna Žurovska.
Manažerka: Joanna Mirek.
Hlavní trenér: Giuseppe Cuccarini.
Asistent trenéra: Jakub Gluszak.
Hráčský kádr v sezóně 2014/15: nahrávačky Maja Ognjenovic (číslo 18,
Srbsko, 30 let, 183 cm, 68 kg) a Agnieszka Rabka (9, Polsko, 36 let, 178
cm, 65 kg), blokařky Stefana Veljkovic (11, Srbsko, 24 let, 190 cm, 76 kg),
Katarzyna Mroz (13, Polsko, 33 let, 194 cm, 75 kg), Katarzyna Gajgal-Aniol (4, Polsko, 33 let, 191 cm, 83 kg) a Agnieszka Bednarek-Kasza (6, Polsko, 28 let, 185 cm, 69 kg), smečařky Sanja Malagurski (3, Srbsko, 24 let,
193 cm, 75 kg), Anna Werblinska (1, Polsko, 30 let, 178 cm, 69 kg), Malgorzata Glinka-Mogentale (7, Polsko, 36 let, 191 cm, 75 kg) a Aleksandra
Jagielo (16, Polsko, 34 let, 180 cm, 70 kg), univerzálky Ana Bjelica (10,
Srbsko, 22 let, 190 cm, 78 kg) a Izabela Kowalinska (12, Polsko, 29 let,
189 cm, 84 kg), libera Mariola Zenik (2, Polsko, 32 let, 173 cm, 64 kg)
a Aleksandra Krzos (8, Polsko, 25 let, 181 cm, 71 kg).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2014/15 (základní skupina A) Prostějov – Police 0:3 (-23, -22, -19) a Police – Prostějov 2:3 (11, -20, 17,
-22, -12).
Zajímavost: Pouze dva roky hraje novodobý Chemik nejvyšší polskou
soutěž a v obou sezónách se stal ligovým šampiónem. V uplynulém ročníku Champions League se právě Agelky staly jeho prvními přemožitelkami,
když senzačně zvítězily na jeho hřišti.

Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Chemik si také dobře pamatujeme z loňské skupiny evropské Ligy mistryň, kde předváděl hlavně zpočátku fantastický volejbal. Teď bude přitom
asi ještě silnější, neboť přivedl kvalitnější nahrávačku a snaží se angažovat
další skvělé posily. Čtvrté místo při premiéře v Champions League mu evidentně nestačilo, chce ještě výš.“
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Nohejbalisté Sokola I Prostějov stojí před druhou částí sezóny

Hodnocení dosavadního průběhu vyznívá skvěle
PROSTĚJOV Hlavní část ročníku 2015
mají za sebou nohejbalisté TJ Sokol I
Prostějov, a to jak v mužské kategorii,
tak v soutěžích mládeže. Kompletní
bilancování úspěchů či neúspěchů
bude provedeno až po skončení celé
sezóny, ale Večerník se pokusil zhodnotit výkony částečně už nyní.
DOROST
EXTRALIGA DRUŽSTEV
Prostějovští dorostenci hrají mezi extraligovou elitou v současné době již osmým
rokem. Tato soutěž byla pro rok 2015 zreorganizována tak, že se hraje se čtyřmi hráči
sedm dílčích utkání s konečným výsledkem
7:0, 6:1, 5:2 nebo 4:3. Dle dosažených rezultátů se přidělují body do tabulky tak, že při
dvou nejvyšších výhrách získá vítěz zápasu
3 body (poražený 0 bodů), při dalších těsnějších výhrách 2 body (1 bod). V dorostenecké extralize hraje celkem devět týmů
systémem každý s každým doma a venku,
první čtyři celky postupují do play off, kde se
utkají vyřazovacím způsobem o cenné kovy.
Za výběr Sokola I hrají pod vedením trenéra Matkulčíka a vedoucího celku Beneše
hráči Příhoda, Jan Matkulčík, Ftačník, Roba
a bratři Pospíšilové. „Před závěrečnými dvěma duely počátkem září vedou kluci suverénně tabulku bez jediné porážky a mají už
jistou účast v bojích o medaile. Vzhledem ke

kvalitě družstva je možné, že útočí na svůj
již čtvrtý mistrovský titul. Bohužel klukům
se příliš nepovedlo Mistrovství republiky
dorostu ve dvojicích a trojicích, kde překvapivě zůstali před branami semifinále. Sezóna
je pro mladé hráče velmi náročná vzhledem
k tomu, že všichni nejlepší dorostenci pravidelně nastupují i do střetnutí první ligy
mužů. A právě při národním šampionátu si
tohle značné vytížení vyžádalo svou daň,“
shrnul vedoucí týmu dorostenců Prostějova
Richard Beneš.

MUŽI
PRVNÍ LIGA
Dospělý výběr TJ Sokol I působí premiérově
za oddílovou historii v 1. lize mužů a hned
během své úvodní sezóny ve druhé nejvyšší
soutěži ČR se stal její štikou. Po základní části vybojoval kýžené čtvrté místo a tím postup
do play off o průnik do extraligy družstev.
Sestavu pod vedením trenéra Beneše tvoří
hráči Klaudy, Procházka, Husařík, Valenta,
Omelka, Botlo, Wiesner, Příhoda, Ftačník,
Roba a Matkulčík. V prvním kole vyřazovacích bojů Hanáci nastoupí proti Žatci, který
v minulém ročníku vypadl z extraligy a zcela
jistě se bude chtít vrátit hned po roce zpět.
„Naší výhodou je skutečnost, že nemáme
co ztratit, neboť svůj cíl jsme letos splnili na
dvě stě procent - a to se pak hraje vždy dobře.
Vzájemné zápasy jsou na programu pátého
září v Žatci a dvanáctého září od 10.00 hodin

v Prostějově u sokolovny. Všichni se těšíme
na největší návštěvu sezóny,“ vzkázal Beneš
fanouškům.

SHRNUTÍ
Z dosavadního vývoje roku 2015 má neskrývanou radost. „S výsledky dorostenců i mužů
jsem samozřejmě více než spokojen. Hlavně
mě těší skutečnost, že v utkáních se mohu
spolehnout na maximální bojovnost všech
nominovaných hráčů a dobrý přístup, což
dříve mělo své skulinky. Další velkou devízou
je věkový průměr družstva mužů, který činí
okolo čtyřiadvacet roků, a mančaft přitom ještě nedosáhl svého herního maxima. Do sestavy se mi podařilo postupně zapracovat mladé
dorostence, kteří se chopili své příležitosti
a v mnoha střetnutích dokonce rozhodují
o bodech pro tým,“ vyzdvihl Beneš. „Naopak
mě mrzí, že se nám i přes vynikající výsledky
nedaří nábor mladých nadějí. V současnosti
máme v tréninku pouze dva žáky a jednu žá-

Zástupci Sokola I Prostějov jsou letos u sítě k nezastavení.
kyni, proto i nyní využívám příležitosti k náboru nových hráčů ve věku od devíti do jedenácti
let,“ zmínil velký propagátor nohejbalu. „Na
závěr musím poděkovat všem našim partnerům a sponzorům, bez nichž by nebylo možné
dosahovat uvedených výsledků. Naše velké

Foto: archiv Večerníku

díky proto patří městu Prostějov, Olomouckému kraji, ČOS Praha a firmám Tomi-Remont,
Auto-Rolný, M.I.S. Protivanov, Fedor-Auto,
Presto Prostějov i dalším společnostem, s nimiž teď navazujeme spolupráci,“ zdůraznil Richard Beneš.
(son)

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

RADOVAN KOUŘIL TÁHL „MALÝ „HLAVNĚ, ŽE JSEM ZDRAVÁ,“ TĚŠÍ CETKOVSKOU
NÁROĎÁK“ K ŠESTÉMU MÍSTU

LIGNANO
SABBIADORO,
PROSTĚJOV Kvalitní formu
z první poloviny mistrovství Evropy si do rozhodující fáze šampionátu přenesl rozehrávač Ariete
Prostějov Radovan Kouřil. V průběhu turnaje nastoupil do všech
deseti zápasů, odehrál v nich průměrně necelých sedmadvacet minut a byl nejvytíženějším basketbalistou českého národního týmu.
Své minuty patřičně využil především při rozdělování míčů svým
spoluhráčům, mistrovství zakončil
s průměrem 5,5 asistencí na zápas
a v této disciplíně nenašel na turnaji konkurenta.

OLOMOUC Před rokem se v Olomouci
ouci Petra Cetkovská radoba se jí však nepovedla. Ve
vala z vítězství na ITS Cupu, obhajoba
vou, týmovou spoluhráčfinále prohrála s Barborou Krejčíkovou,
kou z TK Agrofert. „Mrzí mě, že se mi nepodařilo poslední vítězství zopakovat, ale život jde dál,“ uvedla vyrovnaně bývalá
pětadvacátá hráčka světa.

éra Petra Czudka
Svěřenci trenéra
po postupu ze základní skupitvu 79:69, prohráli
ny porazili Litvu
7:75 a Německem
s Tureckem 67:75
71:74. Přesto postoupili do
čtvrtfinále, v němž nestačili
8:80). V bitvě
na Francii (58:80).
o páté až osméé místo ale dokázali přehrát Belgii 96:81 a
otyšskem 66:77
po porážce s Lotyšskem
nou šestou příčku.
obsadili výbornou
sledek. Už postup
„Je to skvělý výsledek.
mezi nejlepšíchh osm týmů byl výborný. Odehrálili jsme kvalitní turali, že mají budoucnaj. Kluci ukázali,
val asistent trenéra
nost,“ konstatoval
ovský.
Ladislav Sokolovský.
(lv)

LADISLAV VALNÝ

Finále olomouckého

Foto: Internet

●● V posledním zápase jste získala první set, ani to vám nestačilo
k triumfu. Došly vám síly?
„Během celého týdne jsem odehrála
čtyři třísetové zápasy a to ve velkém
horku. Opravdu je možné, že mi
v koncovce finále trošku došel kyslík.“
●● Nepomohla ani podpora tribun…
(úsměv) „Fanoušci toužili po úspěchu možná víc než já. Ale vážně, byli
skvělí. Mrzí mě, že jsem jim neudělala radost.“
●● Cítíte velké zklamání?

„Není
ní to tak hrozné. Vyhrála jsem
čtyřii zápasy, nevyšlo to až

v tom pátém. Teď si
odpočinu a pojedu dál. Hlavně, že jsem zdravá.“
●● Dvakrát po sobě jste v soutěži
ala do posledního dne. Přijezůstala
detee i za rok?
omoucký turnaj se mi líbí. Je
„Olomoucký
avdu hodně příjemný. Ráda přiopravdu
jedu zase. A kdo ví, třeba z toho zase
budee minimálně finále“
finále.“

Foto: Internet

turnaje patřilo Prostějovu PAVLÁSEK SE PRODÍRÁ
nistka vývoj střetnutí otáčet. „Konkurence byla silná. Zápasy stály hodně
sil,“ uznala Cetkovská.
Krejčíková, nasazená jednička ITS
Cupu, ztratila první sadu až v semifinále a pochvalovala si spolupráci
s bývalou wimbledonskou vítězkou
Janou Novotnou. „Změny, na kterých jsme pracovaly, už dokážu využít
i ve hře. Užívám si každý zápas,“ těšilo
tenistku.
Do rozhodujícího utkání vstoupila
lépe Krejčíková, přesto se z vedení
radovala její soupeřka. Pak se karta
obrátila a v rozhodujícím setu o celkové vítězce rozhodovala až zkrácená
hra. V té se více dařilo mladé tenistce,
která vyhrála devátý turnaj na okruhu
ITF a poskočila tak na 153. místo na
žebříčku WTA.
(lv)

SVĚTOVÝM ŽEBŘÍČKEM
POZNAŇ, PROSTĚJOV O další
vylepšení svého kariérního maxima
se postaral prostějovský tenista Adam
Pavlásek. Na silně obsazeném challengeru v polské Poznani se dokázal
probojovat až do semifinále a v novém
vydání světového žebříčku ATP vystoupá již na 158. místo.
„Dokázal jsem zopakovat loňský výsledek a obhájit dosažené body. To bylo
nejdůležitější. Škoda, že se to nepodařilo ještě vylepšit, semifinále ale není
špatný výsledek,“ konstatoval tenista
TK Agrofert.

Pavlásek v průběhu turnaje porazil
Francouze Lamasineho, Švéda Imera
a ve čtvrtfinále si poradil se španělským
antukářem Ribou. Jeho úspěšné tažení
zastavil až po třísetovém boji Moldavan
Albot, čtvrtý nasazený hráč turnaje.
„Ve třetím setu rozhodly maličkosti. Bohužel jsem za stavu 3:4 ztratil
servis a toho soupeř využil,“ uvedl
Pavlásek, který přes semifinálový neúspěch stoupá žebříčkem. „Do konce
roku bych chtěl být někde na hranici
první světové stovky,“ zopakoval svůj
cíl nadějný tenista.
(lv)

Olomouc, ženy:

Poznaň, challenger muži:

1. kolo: Krejčíková (1) – Königová
(Rak.) 6:3, 6:1, Cetkovská (3) – Šrámková (SR) 4:6, 6:4, 6:2, 2. kolo: Krejčíková - Gatto-Monticone (It.) 6:1,
6:3, Cetkovská – Ramialisonová (Fr.)
6:4, 1:6, 7:5, čtvrtfinále: Krejčíková Ianchuková (Ukr.) 6:2, 7:6, Cetkovská
- Amanmuradovová 7:5, 6:0, semifinále: Krejčíková – Mendesová 3:6,
7:6, 6:3, Cetkovská – Alexandrovová
(Rus.) 2:6, 7:6, 7:5, finále: Krejčíková
– Cetkovská 3:6, 6:4, 7:6.

1. kolo: Pavlásek – Lamasine (Fr.)
7:6, 6:3, 2. kolo: Pavlásek – Ymer
(Švéd.) 7:5, 6:4, čtvrtfinále: Pavlásek – Riba (Šp.) 2:6, 6:4, 6:2, semifinále: Pavlásek – Albot (Mold.)
0:6, 6:1, 3:6.

Bukurešť, ženy:
1. kolo: Smitková (6) - Hercogová
(Slovin.) 2:6, 5:7.
www.vecernikpv.cz

15070210658

OLOMOUC Prostějovské finále
měl 7. ročník ženského tenisového
turnaje ITS Cupu, který se hrál v areálu olomouckého Omega Centra. O
titul usilovala obhájkyně loňského
vítězství Petra Cetkovská a nadějná
Barbora Krejčíková. Po obrovské
bitvě, která trvala téměř tři hodiny,
se radovala Krejčíková, která soupeřce oplatila loňskou semifinálovou
porážku. „Je to úžasný pocit. Uspět
doma na podobně těžkém turnaji se
nepodaří každý den,“ prohlásila Krejčíková.
Cetkovská, které se po vleklém zranění opět začíná dařit, se na postup do
závěrečného utkání pořádně nadřela.
Hned ve třech zápasech rozhodovala
o jejím vítězství za stavu 1:1 třetí sada,
ve dvou případech musela zkušená te-
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Eskáčko bylo Sigmě rovnocenným soupeřem
OLOMOUC Naprosto vyrovnaný zápas sehráli fotbalisté Prostějova ve svém druhém přípravném
utkání na novou sezonu. Pro domácí Sigmu to byla na Andrově
stadionu generálka na první kolo
Synot ligy a svěřencům trenéra
Kalvody se příliš nevyvedla. Jedinou branku zaznamenal Halenár,
když hosté nevyužili několik dobrých šancí.

SK Sigma
Olomouc

Prozíravost posunutí výkopu o jednu
hodinu se projevovala nejen během
celé horké soboty, ale i těsně před pátou hodinou, kdy se nad Androvým
stadionem přehnala bouřka. V červeno-černých prostějovských dresech
vyběhla na trávník stejná základní sestava jako v Boskovicích, pouze mezi
třemi tyčemi nastoupil na celý zápas
Kofroň. Bureše totiž těsně před zápasem postihly zažívací obtíže.

František JURA - 1.SK Prostějov:
„Podali jsme nejen po taktické stránce výborný výkon, měli jsme dvě gólové
šance, v závěru ještě dobře střílel Krejčíř. Je ovšem potřeba zůstat nohama na
zemi, pro nás to musí být především impuls do další práce. Tento výkon je
potřeba přenést do mistrovských zápasů, protože takto bychom jednoznačně hráli o první místo. Jsem moc spokojený s tím, co jsme tady předvedli.“

1
Poločas: 1:0

1.SK
Prostějov

Pozápasové
hodnocení trenérů

0

Karel Kroupa právě vysílá ostrou hlavičku na bránu Sigmy, Reichl míč
reflexivně vyrazil.
Foto: Tomáš Kaláb

Diváků: 350.

Už ve třetí minutě se prezentoval jedovatou střelou z pravé strany Hála,
Kofroň s pomocí tyče nebezpečí zažehnal. V závěru úvodní desetiminutovky zahrozili také hosté, když se po
dlouhém Krejčířově autu v šestnáctce
dobře zorientoval Koudelka a z otočky pálil těsně nad Buchtovu branku.
Skóre se poprvé, a jak se později ukázalo také naposledy, měnilo v devatenácté minutě. Petr rychle potáhl míč
po pravé straně, přihrál Halenárovi

Branky: 19. Halenár. Rozhodčí: Mrázek – Horák, Řezníček. ŽK: 21. Buchta.
SESTAVA
OLOMOUCE:

Buchta (46. Reichl) – Hála (46. Štěpán), Rajnoch, Svozil,
Vepřek – Petr, Plšek, Cana (46. Houska), Navrátil (72.
Zahradníček) – Halenár (56. Moulis), Vašíček (46. Ordoš).
Trenér: Leoš Kalvoda.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek (43. Langer),
Pančochář (60. Petržela), Fládr, Koudelka (83. Novák) - Nekuda
(75. Sečkář), Kroupa (90. Trtílek).
Trenér: František Jura.

a ten podél vyběhnuvšího Kofroně
poslal míč ke vzdálenější tyči. O dvě
minuty později předvedl výstavní hrubici gólman Buchta, kterého
při rozehrávce „dostal“ Nekuda, při
následném hašení požáru si strážce
domácí svatyně vysloužil žlutý kartonek. Z následného přímého kopu
vypálil mimo bránu Fládr.
Než uplynula půlhodina, měli ještě
dvě příležitosti domácí. Nejprve Vašíček sklepl ve vápně míč pro Petra,

V BOSKOVICÍCH SE TREFOVALI NOVÁČCI
BOSKOVICE První přípravné utkání 1.SK Prostějov bylo nakonec dílem
improvizace. Původně měl třetiligista
nastoupit ve středu na Slovácku proti
tamější rezervě, v pondělí ale činovníci prvoligového klubu plánovaný
duel s omluvou odvolali. Důvodem
byly interní problémy týmu, který
v přípravě na Synot ligu musel využít
hráčů širšího kádru. Jako nejschůdnější náhradní varianta tak zůstal duel
s „farmářským“ celkem Prostějova Boskovicemi.
Boskovicím se podařilo splnit v minulém ročníku cíl v podobě vítězství v „A“
skupině I.A třídy Jihomoravského KFS.
Z šestadvaceti zápasů odešli hráči pouze třikrát poraženi, což svědčí o jasné
dominanci vyjádřené šestibodovým
náskokem před druhou rezervou Líšně.
Výsledkem tak byl postup do krajského
přeboru.
Trenér František Jura zatím neměl k dispozici kvůli zdravotním potížím trio Zelenka, Langer a Sečkář. Úvodní sestava
přesto odpovídala zhruba té, která by
mohla vybíhat do mistrovských utkání.
Machálek se představil na pravém kraji
zálohy, zatímco pod hrotem operoval
nováček Nekuda.

Do úvodních dvou tutovek se dostal
Kroupa, v prvním případě byl ale příliš blízko před gólmanem, ve druhém
případě směřovala jeho hlavička těsně nad břevno. Ještě před uplynutím
úvodní půlhodinky vstřelil branku
Koudelka, jemuž sklepl balón Kroupa, regulím ale odporoval odmávaný
ofsajd.
Skóre tak otevřel až nový muž v prostějovském dresu Nekuda, který skluzem
zužitkoval Machálkův centr z pravé
strany. A byl to o šest minut později stejný hráč, který dokončil akci Koudelky,
pro něhož vybojoval míč na půlící čáře
Kroupa. Ten měl ještě šanci těsně před
přestávkou, jenže se mu nepodařilo dorazit do branky Susovu hlavičku.
O přestávce nebyl Jura spokojen především s vytvářením tlaku na soupeře
i za cenu propadnutí v zadních řadách.
Do druhé půle nastoupila mládežnická
sestava, v níž se po šesti minutách předvedl „zelenkovskou“ kolmicí Petržela,
Nekuda ale tentokrát pálil nad branku.
Podobně se později vedlo i Trtílkovi. Ten
však stál po jednom z rohových kopů
na správném místě a hlavičkou usměrnil míč potřetí do boskovické branky.
Vzápětí se do hlavní role zápasového

FC Boskovice - 1.SK Prostìjov 1:3 (0:2)
Branky: 70. Václavek z penalty - 30. a 36. Nekuda, 68. Trtílek. ŽK: Petržela (P)
Sestava 1.SK Prostějov:
1. poločas: Bureš - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek, Pančochář, Fládr,
Koudelka - Nekuda, Kroupa.
2. poločas: Kofroň - Hirsch (77. Pančochář), Sus (75. Rus), Hloch, Krejčíř - Machynek, Petržela, Novák, Přikryl - Nekuda (60. Machálek), Trtílek
(75. Koudelka). Trenér: František Jura

Hodnocení trenéra
František JURA - 1.SK Prostějov:
„Bylo to typické úvodní utkání přípravy, jehož cílem bylo si především zaběhat. V prvním poločase jsme měli dostatek šancí na to, aby výsledek o
přestávce hovořil jednoznačněji v náš prospěch. Po přestávce jsme dali šanci
mladým hráčům, což se samozřejmě na hřišti projevilo. Někteří ale prokázali, že se mohou dostat do třetiligové sestavy.“
dění obsadil Přikryl. Nejprve jeho
technická střela doslova lízala tyčku,
na druhé straně ovšem zbytečně fauloval v šestnáctce a nařízenou penaltu
proměnil Václavek. Na druhé straně se
několikrát blýskl exkonický Kamený,
když zprava obešel i Kofroně a míč
musel Sus odvracet na roh.
Rozhodčí poté neuznali pro ofsajd
další branku hostí a Koudelka nedo-

táhl při brejku téměř hokejový blafák,
skóre se tak až do konce utkání nezměnilo. „Dát dva góly na úvod není
špatné, ale nic to neznamená,“ držel se
v hodnocení zápasu při zemi Petr Nekuda. „Musím ještě zapracovat na kondici, delší dobu jsem nehrál, takže to
po přestávce bylo znát,“ svěřil se útočník, který poslední zápasy v Rakousku
neodehrál kvůli červené kartě. (tok)

Leoš Kalvoda -Sigma Olomouc
„Když to řeknu hodně jadrně, byl to dnes velký humus. Zítra měli mít hráči
volno, ale nebudou, musíme trénovat, jinak to nejde. Prostějov je na třetí
ligu kvalitní mančaft, mají tam zkušené i ambiciózní hráče, to ještě nehrál
Zelenka. Určitě nás dnes dobře prověřil. Celkově hodnotím přípravu na prvoligovou sezónu jako rozpačitou, dostali jsme poměrně hodně gólů.“
který z voleje pálil nad břevno, poté
Navrátilovu střelu vyrazil „Kofi“ na
roh. Stejně reagoval pět minut před
přestávkou na střelu Halenára. Vzápětí dostal v souboji úder do hlavy
Machálek, kterého těsně před pauzou střídal Langer.
Deset minut po začátku druhé půle
se prohnal po levé straně Nekuda, nacentroval do šestnáctky, kde
ovšem ani Pančochář, ani Kroupa na
míč nedosáhli. Kroupa měl na hlavě
vyrovnání v 67. minutě, když si krás-

ně vyskočil na Fládrův rohový kop,
Reichl míč reflexivně vyrazil. O tři
minuty později vybojoval míč Krejčíř, Kroupa vyslal na zteč Nekudu,
ten mu míč zleva vrátil a Kroupova
technická střela jen těsně minula levou tyč domácí branky.
Sigma mohla těsně před koncem své
vedení i pojistit, Kofroň byl ovšem
proti, když zneškodnil Petrův pokus
z bezprostřední blízkosti. A tak skončilo utkání pro Prostějov lichotivým
výsledkem 1:0.
(tok)

Josef Pančochář:
„Mohli jsme tady i vyhrát...“
OLOMOUC Jedním z hráčů, kteří se v sobotu vraceli takříkajíc
na místo činu, byl odchovanec Sigmy Josef Pančochář. V posledních sezónách se zabydlel v dresu sousedního Prostějova,
přátelák proti„svým“ odehrál na postu defenzivního záložníka.

TOMÁŠ KALÁB
●● Jak jste si užil zápas na takřka
domácím stadionu?
„Užil jsem si to moc. Naštěstí nebylo takové vedro, přesto bylo utkání
hodně fyzicky náročné. Obzvláště
pro mě, protože jsem kvůli pracovním povinnostem vynechal dva tréninky. Na utkání jsem se těšil dlouho, s některýma klukama jsem si i
volal před zápasem.“
●● Jak na vás prostředí zapůsobilo?
„Překvapila mě úroveň hřiště, mají
tady položenou novou trávu. Vcelku
se dá říci, že zevnitř je to nový stadion, pro mě tedy fakticky ‚staronový‘.
Udělalo se zde hodně práce díky
evropskému šampionátu hráčů do
21 let.“

●● Jaký máte dojem z utkání s prvoligovým nováčkem?
„Utkání jsme zvládli hodně dobře.
Chvíli jsme se srovnávali s měněním
pozic soupeře, museli jsme vzájemně dobře komunikovat. Z naší strany
mohla být lepší rozehrávka, po zisku
míče jsme jej brzy ztráceli, což nás
stálo hodně sil.“
●● Nakonec jste tady mohli i remizovat...
„Dá se říct, že jsme tady mohli
i vyhrát... Když budeme hrát všichni poctivě, nemáme problémy ani
s ligovým týmem. Dnes se to pěkně ukázalo, jakmile jsme hráli organizovaně, měla Sigma problémy
se do naší obrany dostat. Hlavně je
zapotřebí neusnout na vavřínech
a pokračovat v tomto duchu i v mistrovských zápasech.“

Jan Trtílek: „Chci maximálně využít možnosti“ JESENEČTÍ FOTBALISTÉ OSLAVÍ HODY TURNAJEM
PROSTĚJOV Celou svou fotbalovou
tbalovou kariéru strávil Jan
yl na testování v několika
Trtílek v Blansku. Přestože byl
klubech, jiné angažmá mu zatím nevyšlo. Posune
se dvaadvacetiletý forvard z divize o stupeň výš?
O tom začal přesvědčovat trenéra Františka Juru
m, kde pohotovou hlav přípravě proti Boskovicím,
vičkou přidal třetí branku.

Tomáš KALÁB

„Mou asi největší herní předností je rychlost.
●● Se kterými kluby byla spoo- Měla by to být i výšvá ka, ale vzhledem
jena vaše dosavadní fotbalová
kariéra?
k
dvěma
ku frakturám
„S fotbalem jsem začínal v Ráječku
ch
kousek od Blanska, ve starších žácích
jsem přešel do Blanska, kde jsem zůky
stal dosud. Měl jsem nějaké nabídky
ilo
ze Svitav či Břeclavi, ale nepodařilo
em
se mi prosadit se do kádru. Byl jsem
py
na amatérském mistrovství Evropy
up
v Srbsku, kde jsme vybojovali postup
ho
na závěrečný turnaj do Irska, kterého
jsem se ale kvůli zranění nezúčastnil.l.“
●● Co patří k největším zážitkům vaší dosavadní kariéry?
„Dvakrát po sobě jsem byl vyhlášen nejlepším fotbalistou
okresu Blansko, největším fotbalovým zážitkem bylo pochopidní
telně to vystoupení na mezinárodní
scéně.“
●● V čem spatřujete své herní
ní
přednosti?

nějak dobu nevynosu jsem nějakou
hledával hla
hlavičkové souboje. Jsem ofenzivní hráč,
je mi vce
vcelku jedno, jestli
út
hraji v útoku
nebo podhrotovéh hráče. Coby
hrotového
fotbalový vzor se mi ale
hodně líb
líbí Andrés Iniesta.
●● S jakými
jaký očekávánípř
mi jste přišel
do Prostějova?
„Ch
„Chci
maximálně
vy
využít
možnost
z
zařazení
do příp
pravy,
čehož si
v
vážím.
Mým cíl je samozřejlem
m předvést se
mě
v dobrém fotbalové světle. Je to
lovém
příle
příležitost
k hernímu růstu, konečné
o
slovo ohledně
mé další
fotbalov budoucnosti
fotbalové
bud na trenérech.“
pak bude
●● Má
Máte nějakou přezdívk
zdívku?
„Jelikož
„Jelik se přezdívky
odvo
odvozují
od příjmení, v mém přípaFoto: Tomáš Kaláb dě z toho vznikl
'Trť “
'Trťajs'.

JESENEC, PROSTĚJOV Celkem čtyři fotbalová mužstva
se o nadcházející sobotě 25. července utkají O pohár starostů obcí Dzbel a Jesenec. Na hřišti ve Dzbelu se představí
vedle domácího výběru také hráči Mostkovic, Protivanova a Konice, k vidění budou celkem čtyři zápasy.
„Bude se hrát asi na dvakrát pětatřicet minut a nalosovali jsme
to tak, aby se utkala I.B s I.A třídou. Vše tak zahájí v pravé poledne duel Protivanova s Konicí, po nich se utkáme my s Most-

kovicemi. Po krátké pauze pak dojde na souboj o třetí místo a
finále,“ nastínil hlavní trenér celku SK Jesenec-Dzbel Petr Tichý.
Utkání se o hodovém víkendu budou hrát již tradičně na spodním dzbelském hřišti, to horní poslouží k bohatému doprovodnému programu. „Máme připravené sportovní hry pro děti,
dále tu bude mimo jiné vrtulník a skákací hrad. Chybět nebude
bohaté občerstvení a po skončení turnaje přijde na řadu taneční
zábava se skupinou Rebelky,“ doplnil informace.
(jim)

Určice porazili jejich bývalí hráči
LUTÍN, PROSTĚJOV Trio
dlouholetých určických opor Tomáš Los, Michal Skopalík, Miroslav Nejezchleb se v létě rozhodlo
k přesunu do Lutína a po sestupu do krajského přeboru dali
přednost I.A třídě. V uplynulém
týdnu se právě jejich nové mužstvo stalo prvním soupeřem nově
se rodícího kádru Sokola Určice
a také dík výraznému příspěvku
výše zmíněných hráčů se z překvapivě vysoké výhry radoval
níže postavený celek.
„Byl to náš první zápas v novém
složení, navíc trénujeme teprve
od pondělí a kluci měli v nohách
spoustu kilometrů, takže jim ve
druhé půli ztvrdly nohy. V první
půli jsme byli vyrovnaným soupeřem a kromě branky jsme si vytvořili další dvě gólovky, po pauze už
byl Lutín lepší,“ popisoval vstup do

TJ Sigma Lutín - TJ Sokol Urèice 4:1 (2:1)
Branka Určic: Trajer. Sestava Určic: Števula (46. Kostelka) – Zacpal,
Lakomý, O. Cetkovský, Zelina – Plajner, Šlézar, Zabloudil, Trajer – P.
Halouzka, P. Zapletal. Střídal: O. Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.
zápasové přípravy staronový kouč
Určic Evžen Kučera.
Jeho výběr poslal do vedení Trajer, domácím se podařilo zásluhou
Wankeho a Škody po dvou chybách brankáře otočit. Do druhé
půle pak přišli na plac exurčičtí fotbalisté a Tomáš Los se připomněl
hned dvěma zásahy, jimiž upravil
na konečných 4:1 pro domácí.
„Najednou byli jinde a pohybem
i zkušenostmi nás přehrávali. Každé
rození mančaftu je ale těžké, kluci se
na hřišti neznají a po pár dnech spolu je na vše brzy. Každý mi ukázal,
co umí do útoku i do obrany, podle
toho budu skládat soupisku, abych

měl čtrnáct hráčů a dva brankáře,“
ozřejmil své záměry.
O místo v základní sestavě se aktuálně ucházejí mimo jiné Otakar
Cetkovský, jenž začal jarní část
v barvách Klenovic, ze stejného mužstva přišel Jakub Šlézar s Tomášem
Lakomým, v obraně to zkouší rovněž
opora Čechovic, Marek Zacpal.
„Teď se budeme připravovat třikrát týdně a k tomu středeční zápas
s Rousínovem a sobotní s Mostkovicemi, pak už přejdeme na model tří
tréninků a jednoho zápasu, přičemž
generálku odehrajeme proti Litovli,“
nastínil Evžen Kučera s tím, že o víkendu dostali hráči volno.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

FOTBALOVÝCH TÝMŮ NA OKRESE OPĚT UBYLO
Složení „dvojky“ podle plánu, o „trojku“ nebyl zájem

PROSTĚJOV Krátce po moravských
a následně krajských soutěžích se uskupro Večerník tečnil rovněž losovací aktiv Okresního
Jiří MOŽNÝ fotbalového svazu Prostějov. Zástupci
oddílů si dali dostaveníčko v restauraci poblíž smržického hřiště, z jejich setkání vyšlo najevo hned
několik změn. Z těch nejzásadnějších vyplývá, že III. třída mužů
bude v nadcházejícím ročníku pouze dvanáctičlenná a že žákovské soutěže se budou hrát pouze ve formátu 7+1. Důvod je
zřejmý – opět poklesl počet přihlášených družstev.
exkluzivní
zpravodajství

Nejmenší škatulata nastala v okresním přeboru dospělých. V soutěži
pokračují celky, jež se naposledy
umístily na druhé až třinácté pozici, zmizely pouze vítězné Nezamyslice vracející se do I.B třídy
a Kralice na Hané „B“. Ty jako poslední tým tabulky měly sestoupit
do III. třídy, nakonec však končí
úplně. Náhradou je vítěz nižší soutěže Němčice nad Hanou a vicemistr
„trojky“ Otaslavice, jedná se tak
o mužstva, která se právě před rokem
musela nedobrovolně přesunout
o patro níž.
V případě III. třídy už to tak jednoduché s naplněním nebylo
a výsledkem je tak snížení účastníků ze čtrnácti na dvanáct týmů.
To znamená celkově čtvrtinovou redukci za poslední dva roky.
Proč k tomu došlo? Nejlepší duo postupuje do okresního přeboru, poslední Mostkovice „B“ se poroučely
do „čtyřky“ a stejným směrem se na
základě vlastního rozhodnutí vydala

též pivínská rezerva. A práva postupu využilo jen vítězné duo IV. třídy
Jiskra Brodek u Konice, Kostelec na
Hané „B“.
„Ubyla nám tři mužstva. Nezamyslice, Kralice ‚B‘ a Vrahovice ‚B‘.
Okresní přebor jsme tak doplnili
na čtrnáct celků. V případě ‚trojky‘
jsme oslovili také další tři celky Pavlovice, Plumlov ‚B‘ a Brodek u Prostějova ‚B‘, nikdo však neměl zájem.
Nezbylo nám tak nic jiného, než
III. třídu zúžit na dvanáct mančaftů
s tím, že ‚čtyřku‘ bude hrát celkem jedenáct družstev. Nakonec to ale vnímám jako lepší variantu,“ vysvětloval
okresní sekretář Karel Kubalák.
Nabízí se tak otázka, co vybídnuté
oddíly k odmítnutí možnosti vedlo.
„Abych se přiznal, tak jsme to ani
moc nezvažovali. ‚Béčko‘ slouží pro
postupné zapojení kluků z dorostu,
kteří si zvykají na mužský fotbal,
a hráčů po zranění, je důležité nejít
od porážky k porážce. Kdybychom
si to vykopali přímo na hřišti, tak by

Týmy Brodku u Prostějova a Vrahovic se nově budou potkávat pouze v okresním přeboru, prostějovský oddíl totiž své „béčko“ nepřihlásil. Foto: archiv Večerníku

to bylo něco jiného, nechtěli jsme
ale jít nahoru ze čtvrtého místa,“ vyjmenoval hlavní aspekty plumlovský
sekretář František Kocourek.
Právě Plumlov přitom dlouhou dobu
kopíroval výsledky vítězného Brodku
u Konice a byl mu v patách, jarní část
mu však již tolik nevyšla. „Zúžil se nám
kádr, někteří se zranili, jiní přestali chodit, kolidovalo nám to s termíny ‚áčka‘
i dorostu a nastalo také uspokojení,“
přemítal zkušený fotbalový šíbr.
Nicméně i tak došlo rovněž ke zúžení
IV. třídy. Své pozice si sice vyměnily
Brodek u Konice, Kostelec na Hané
„B“ na jedné straně a Pivín „B“, Most-

losovací èísla soutìží

Sportika - II. tøída - muži
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název klubu
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Horní Štěpánov
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Olšany
TJ Smržice
TJ Sokol Určice „B“
TJ Haná Prostějov

11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Čechovice „B“
FK Skalka 2011

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

Název klubu
Hrací den
SK Protivanov „B“
SO
TJ Sokol Kladky
NE
FC Dobromilice
NE
FK Výšovice
NE
TJ Jiskra Brodek u Konice hlášenky
TJ Haná Nezamyslice „B“ NE
TJ Sokol Vícov
NE
TJ Sokol Čechy pod Kos. NE
TJ FC Kostelec na Hané „B“ hlášenky
Sokol Bedihošť
SO
TJ Sokol Tištín
NE
FC Ptení
NE

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hrací den
NE
hlášenky
hlášenky
NE
SO
SO
hlášenky
NE
hlášenky
SO

začátek
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

ÚZM Uměl.Tr.
Za Místním nádr.
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM Klenovice
na Hané

NE
SO
SO
SO

III. tøída - muži

IV. tøída muži

Název klubu
Hrací den
FC Moravia Doloplazy
NE
TJ Želeč
NE
TJ Sokol Plumlov „B“
hlášenky
Sokol Tvorovice
hlášenky
TJ Sokol Mostkovice „B“ hlášenky
TJ Sokol v Pivíně „B“
SO
TJ Sokol Přemyslovice „B“ hlášenky
TJ Sokol Brodek u PV "B" hlášenky
TJ Biskupice
NE
TJ Sokol Ivaň
SO
TJ Sokol Pavlovice u Kojetína NE

Okresní pøebor - starší žáci 7+1
Hřiště

začátek
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

Hřiště

ÚZM
ÚZM
ÚZM
Hřiště
Krumsín

Název klubu
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Nezamyslice
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Brodek u PV
FC Kralice na Hané

Hrací den
hlášenky
NE
NE
SO
hlášenky
NE
hlášenky
NE

Hřiště

10,00
2,5 hod před ÚZM
2,5 hod před ÚZM
10,00
10,00

Hřiště

10,00
9,00
2,5 hod před ÚZM
9,00
9,00
10,00

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Název klubu
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol v Pivíně
TJ Haná Nezamyslice
FK Výšovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Čechovice
FC Kralice na Hané

Hrací den začátek Hřiště
hlášenky
NE
10,00
SO
11,00
NE
2,5 hod před ÚZM
hlášenky
SO
10,00
hlášenky
NE
13,00

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název klubu
Hřiště
TJ Horní Štěpánov
Sokol Konice s.r.o.
TJ Sokol Určice
TJ Smržice
FC Kralice na Hané
1.SK Prostějov
Olympijská ulice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Haná Prostějov
FK Němčice nad Hanou
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Klenovice na Hané

Okresní pøebor ml. pøípravky
roèník soutìže 2015 / 2016

ÚZM
ÚZM
ÚZM

začátek

začátek

2K CONSULTING - Okresní
pøebor - mladší žáci 7+1

ÚZM

Okresní pøebor – dorost
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Název klubu
Hrací den
TJ Jiskra Brodek u Konice hlášenky
FC Hvozd
NE
TJ Haná Nezamyslice
SO
TJ Sokol v Pivíně
SO
SK Protivanov
NE
TJ Sokol Držovice
NE
TJ Sokol Plumlov
hlášenky
TJ Sokol Klenovice na Hané SO

Okresní pøebor st. pøípravky
roèník soutìže 2015 / 2016

10,00
ÚZM
ÚZM

začátek
ÚZM
ÚZM

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Název klubu
FKM Konice o.s.
TJ Smržice
TJ Haná Nezamyslice
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Vrahovice
TJ Haná Prostějov „A“
TJ Haná Prostějov „B“
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Určice
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Mostkovice
1.SK Prostějov „A“
1.SK Prostějov „B“
1.SK Prostějov „C“

Hřiště
UT Konice

SCM Za Místním nádražím
SCM Za Místním nádražím

Olympijská ulice
Olympijská ulice
Olympijská ulice

kovice „B“ na straně druhé, v hraní
však dále nepokračuje ani vrahovická rezerva. Opakuje se tak situace
z minulých let, kdy činnost ukončily Haná Prostějov „B“, Otaslavice
„B“, Zdětín „B“ či Jesenec „B“. Znamená to, že pralesní soutěž bude
hrát pouze jedenáct mančaftů.
To vše se také projevilo na posunutém startu soutěží, zatímco okresní
přebor začne již druhý srpnový víkend, nižší mužské soutěže až o dva
týdny později, takže shodně zakončí
podzimní část v neděli 1. listopadu.
V případě II. třídy je tomu tak i díky vložené středě o státním svátku 28. října.
A je tu předpoklad, že stávající formát tří mužských soutěží zůstane
zachován i v dalších sezonách. „Záleží to i na tom, kolik týmů bude
sestupovat z I.B třídy, třeba letos
se všechny nakonec zachránily.
Pokud nám počet mužstev vydrží,
tak je současný model nejvhodnější,“ zmínil Karel Kubalák s tím, že
o zrušení IV. třídy se tak neuvažuje a poplatky za postup z původně nepostupových míst byly na
okresní úrovni zrušeny.

Dorostu pøibylo,
žákù ubylo
Tristní situace z loňského léta, kdy se
do okresního přeboru dorostu pustilo jen pět výběrů, se tentokrát opakovat nebude. K Nezamyslicím, Brodku
u Prostějova, Pivínu, Plumlovu
a Kralicím na Hané se totiž přidaly
Brodek u Konice, Otaslavice a Haná
Prostějov.
„Původně jsme zamýšleli společnou
soutěž s Přerovskem, které na tom
bylo podobně jako my, jenže jim se
přihlásilo osm a nám devět týmů,
což by bylo moc. Rozhodli jsme se
to tak hrát separátně, i když se následně odhlásila Bedihošť. Bude se
hrát tříkolově, na podzim se odehraje kolo a půl, na jaře se dohraje druhé
kolo a pak se to dolosuje, takže každé
družstvo odehraje jednadvacet střetnutí,“ nastínil Kubalák s tím, že dělení na lepší a horší čtyřku nepřipadá
v úvahu. „To už tu jednou bylo a zavrhli jsme to. Týmy z druhé skupiny
totiž nemají o co hrát a už se nedostavovaly na zápasy,“ podotkl.
Okresní přebor starších žáků měl
naposledy devět účastníků a nově
zřízená soutěž 7+1 čtyři výběry,
nyní dochází ke splynutí obou kategorií pod hlavičkou 7+1, kterou
bude hrát okteto týmů. Oproti
poslednímu ročníku tak nepokračují
Určice přecházející do krajského přeboru a dále Haná Prostějov, Kralice
na Hané, Dobromilice, Brodek u Prostějova, Bedihošť, Přemyslovice a jediným nováčkem jsou Nezamyslice.

a nově jich tak bude čtrnáct. Konkrétní rozlosování se uskuteční v sobotu
25. července od 17 hodin v prostorách
okresního svazu, v případě mladší přípravky pravděpodobně dojde stejně
jako loni na rozdělení do dvou skupin.
Podmínku dostatečného počtu
mládežnických družstev se daří plnit většině regionálních zástupců
v krajských soutěžích, nejvíce – a sice
tři výběry – potřebují členové krajského přeboru mužů Určice a Kralice. Určice mají dorost a žáky v kraji,
k tomu dvě přípravky v okrese, Kralice nasazují dorost, mladší žáky
a starší přípravku.
Pøípravka
Problém nastává pouze v případě Lise bude losovat
pové, která oproti loňsku nepřihlásiMéně je také fotbalových benja- la starší přípravku a nyní nemá žádmínků. Jedenáct starších přípravek né družstvo, stejně tak jsou na tom
zůstalo, ale ubyly dva mladší výběry Vrchoslavice, Jesenec a Otinoves.

Redukcí prošel i okresní přebor
mladších žáků, o titul bude místo
deseti družstev usilovat pouze osm,
navíc také ve formátu 7+1. Jmenovitě nepokračují Němčice nad Hanou,
Kostelec na Hané Držovice a Smržice, nově o účast projevily zájem pouze Mostkovice a Nezamyslice.
„Měli jsme jen pár přihlášek do klasické soutěže o jedenácti hráčích
i 7+1, tak jsme se rozhodli, že podobně jako v některých jiných okresech
budeme mít jen 7+1. Děti bohužel
nejsou, tak to ne,“ smutně pokrčil
rameny Kubalák.

TERMÍNOVÁ LISTINA - PODZIM 2015
hrací
den

DATUM

úřední
začátek

muži
II.třída

muži
III. + IV.třída

OP
dorost

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ST
NE

9.82015
16.82015
23.8.2015
30.8.2015
6.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
28.10.2015
1.11.2015

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.30
14,3
14

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

3
4
5
6
7
8
9
10
11
2

3
4
5
6
7
2
1
8
9
10

1

11

OP žáci
starší 7+1

OP žáci
mladší 7+1

3
4
5
6
7
2
1

3
4
5
6
7
2
1

Přípravky

Hrací dny:
MUŽI
DOROST
ŽÁCI
PŘÍPRAVKY

neděle (hodina začátku sobota i neděle stejná)
úřední začátek sobota 10.45, mimo HLÁŠENKY
úřední začátek sobota 9.00, mimo HLÁŠENKY
Losování přípravek proběhne 25.7.2015 od 17.00 na OFS

TERMÍNOVÁ LISTINA - JARO 2015
hrací
den

DATUM

úřední
začátek

muži
II.třída

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ST
NE

27.3.2016
3.4.2016
10.4.2016
17.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
29.5.2016
5.6.2016
12.6.2016
28.10.2015
1.11.2015

15 30
15 30
16 00
16 00
16 00
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
16 30
14,3
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14
13

muži
III. + IV.třída

OP
dorost

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

11

OP žáci
starší 7+1

OP žáci
mladší 7+1

8
9
10
11
12
13
14

8
9
10
11
12
13
14

Hrací dny:
MUŽI
DOROST
ŽÁCI
PŘÍPRAVKY

neděle (hodina začátku sobota i neděle stejná)
úřední začátek sobota 10.45, mimo HLÁŠENKY
úřední začátek sobota 10.45, mimo HLÁŠENKY
Losování proběhne před jarní částí SR

Přípravky

