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ROMSKÁ ŽENA: Na čtyři děti bere

51
tisíc!

EXKLUZIVN
Ě

PROSTĚJOV Soňa Horvátková (36) z Prostějova v životě nepracovala. Proč taky? Každý měsíc na čtyři nevlastní děti od státu
dostane neuvěřitelných 51 tisíc korun! Přesto její často nezvladatelné „rodině” hrozí, že skončí na ulici. Přitom se jí dostává
podpory ze všech stran a to jak od Domovní správy Prostějov,
sociálního odboru prostějovské radnice či neziskových organizací. Podle ní i jejího druha je to však stále málo. Oba shodně
tvrdí, že jsou v tuto chvíli zcela zoufalí a prosí o další pomoc. Jak
je to možné?
(mls)

➢

15062670632

15072410705

VŠE SE DOZVÍTE NA STRANĚ 3

15071710696

15061910617

15011910006

Soňa Horvátková s dětmi svých zavřených sourozenců, o které se stará coby pěstounka. Zleva sedí Elisabeth (7), Francesco (12) a Jessica (12). Na obrázku chybí
Tiffany (13).
Foto: Martin Zaoral
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Tragédie na pøehradì
Prostějov (mik) – V pondělí 20.
července došlo na Plumlovské
přehradě k tragédii. Vodní nádrž si
vybrala svoji daň na lidském životě. „Po jedenácté hodině oznámil
muž, že se nachází na Plumlovské
přehradě, kdy pohřešuje svého třiapadesátiletého kamaráda. Uvedl,
že jeho šaty a osobní věci nalezl na
břehu a kamaráda nikde nevidí. A to
i přesto, že ho hledají již přes deset
minut,“ informoval Večerník Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc. Na
místo se dostavili policisté a hasiči,
kdy započali pátrací akci. „Pohřešovaný muž byl hasiči nalezen utonulý
u hráze přehrady. V současné době
okolnosti jeho utonutí jsou předmětem šetření a byla nařízena soudní pitva,“ dodal Josef Bednařík.

Rákosníèek otevøe
v sobotu
Prostějov (mik) - Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště na Husově náměstí v Prostějově proběhne v sobotu
1. srpna a pro děti bude od deseti hodin dopoledne až do šesté hodiny večerní připraven zábavný program. Ten
odstartuje v 10.00 hodin, kdy bude
společností Lidl oficiálně předán
symbolický klíč od dětského hřiště do
rukou vedení města. O hodinu později pak začne vystoupení oblíbeného
Michala z Kouzelné školky a poté se
bude v každou celou hodinu konat
divadelní představení o Rákosníčkovi.
„Po celý den mohou děti dovádět na
zbrusu novém hřišti a plnit disciplíny,
za které budou odměněny dárkovou
taškou. Připraveno bude také malování na trička či obličej a chybět nebude
Rákosníček, s nímž se děti i rodiče
mohou vyfotit,“ dodává Jitka Vrbová,
tisková mluvčí společnosti Lidl.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku
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CO NÁS POTĚŠILO…
Zatím bez kolapsu. V pondělí 20.
července byla zahájena výstavba
rondelu na Přikrylově náměstí. Uzavírka této důležité dopravní tepny na
vnitřním okruhu města naštěstí zatím
nepřinesla žádné komplikace. Olomoucká ulice je sice zahlcena auty, ale
provoz je plynulý. Štěstí, že jsou prázdniny…

VEÈERNÍKU U Suchdolu
Martin Zaoral

SUCHDOL Tak to je paroháč! Pohled na neobyčejně velkého jeleního
samce se zjeví všem, kteří přijíždějí z Ptenského
Dvorku do Suchdolu. Už na první pohled
se jedná o největšího jelena nejen na
Prostějovsku, ale na celém světě. Přitom si
na něj může kdokoliv vylézt. Jeho „hřbet”
totiž tvoří lavička mysliveckého posedu,
která vám zajistí výhled do širokého okolí.
Budete-li mít někdy čas, zastavte se!

SE ZJEVIL
obří „jelen”

CO NÁS UDIVILO…

Tohoto „jelena” na polích u Suchdolu nelze přehlédnout, přesto se jeho paroží do žádné lovecké
sbírky jen tak nedostane.
Foto: Martin Zaoral

ZACHYTILI JSME…

Agentura Kometa prodala extraligu Prostějovu!
Fanoušci prostějovského hokeje
se mají na co těšit! Jak totiž exkluzivně zjistila Agentura Hóser,
dosavadní extraligový brněnský
celek prodává licenci na nejvyšší
soutěž právě Prostějovu! Vše se
upeklo během minulého týdne.
Majitelé Komety Brno totiž už
nemají chuť ani náladu držet tento moravský tým v extralize. Při
snaze zjistit veškeré podrobnosti
zastihla Agentura Hóser pouze
trenéra „komeťáků“ Lolina Hadamčíčka. „Kometa se dostala do
velmi prekérní situace. Nejprve se

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

propadla střecha haly Rondo, kde
hráváme svoje zápasy. Pak nám
bylo řečeno, že k utkáním do jiných
měst budeme muset v rámci šetření
jezdit na kole a že místo platu budou hráči pobírat pouze stravenky
na jídlo. Není tedy divu, že většina
kmenových hráčů Komety vzala
nohy na ramena a utekla. Z tohoto
pohledu se zdá prodej extraligové
licence do Prostějova zcela logický,“ vysvětlil Hóserovi lodivod Komety Lojza Hadamčíček.
A co na to představitelé prostějovského hokejového klubu a radnice? Všude vládne pochopitelně
spokojenost. „Vždycky jsem toužil
po nejvyšší soutěži a dobýt s Prostějovem titul. Extraligu samozřejmě přijímáme a už hledáme

další výrazné posily. Volal jsem už
i Jágrovi, ale zatím jsem ho telefonicky nezastihl. Prý je v kasínu
v Las Vegas a nemá momentálně
čas. Poohlížím se ale i po dalších
hokejistech z NHL,“ uvedl Jaroslav Tuňák, boss prostějovských
Jestřábů.
Z nové situace jsou nadšení i prostějovští konšelé. Do Prostějova
totiž míří další nejvyšší soutěž,
což určitě přidá městu na prestiži.
„Budeme muset samozřejmě bleskově přestavět náš zimák a také
zvýšit jeho kapacitu. Musíme to
stihnout všechno během srpna.
Věřím, že na extraligové zápasy
bude chodit až deset tisíc diváků,“
podotkl náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal. „Chtěl bych

být primátorem města, které získá
hokejovým mistrů České republiky. Po ničem jiném netoužím,“ dodal samotný primátor Prostějova
Miroslav Nakaseseděl.
Zatím ale není jasné, z čeho bude
nový účastník hokejové extraligy financován. Podle informací
Agentury Hóser se bude muset
kromě bleskové rekonstrukce zimáku sehnat ještě zhruba padesát
milionů korun. „Zkusím to nesměle navrhnout zastupitelstvu,“ nechává si volný prostor prostějovský
primátor.
Za Agenturu Hóser Majkl

Babimaki & mls

tam máš úplnì všechno!“
Tuto radu udílel muž kamarádovi
na olomouckém Horním náměstí.
Až takové oblibě se těší naše
zpravodajské a společenské noviny!

•• Čtvrtek ••
Šedesátiletý Šmoldas a ženský výstřih. „Ženám do výstřihu jsem se naposledy díval, když jsem se ocitl ve finanční tísni a vzpomněl jsem si, že ženy
mívají ve zvyku ukládat si do dekoltu bankovky.” Autorem tohoto citátu je
prostějovský rodák Ivo Šmoldas. Básník, redaktor a publicista s nezaměnitelným smyslem pro humor právě tento týden oslavil šedesát let.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/19 °C

Věroslav

•• Pátek ••

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Večerníku se podařilo minulý týden pořídit exkluzivní rozhovor
s mladým prostějovským policistou, který společně s kolegou Daliborem Peterkou zachránil život
muži ze Smržic. V poslední chvíli
ho vytáhli z hořícího domu. Oběma patří nejen pochvala.

„Kupuj si PV Veèerník,

•• Středa ••

Tell pod Kosířem. Kdyby dnes žil legendární švýcarský lidový hrdina Vilém
Tell, tak by určitě v neděli nechyběl na fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem. Konalo se tu totiž Mistrovství ve střelbě z polní kuše.

MICHAL MRÁZEK

ZASLECHLI JSME…

Indiánské léto. Víte, jak pozná indián, že je vedro? Když se mu práší za kánoí!
Horké a hlavně suché počasí dosáhlo svého vrcholu uprostřed týdne. V 15:58
naměřili na prostějovské hvězdárně letos dosud nejvyšší teplotu, a to 36,3 °C.

•• Neděle ••

ZAUJALO NÁS…

Foto: Michal Kadlec

•• Úterý ••

Vývoj triatlonu. Kdo vymyslel triatlon? Cikáni. Na koupaliště jdou pěšky,
tam si zaplavou a zpátky jedou na kole. Milovníci této kombinace tří sportů
se po roce opět sešli na Čertových rybnících u Čunína. Romové tentokrát
chyběli.

To je hodně smutné číslo! Minulý
týden přistihli prostějovští policisté
„jubilejního“ čtyřstého řidiče pod
vlivem alkoholu v tomto roce. Je až
neuvěřitelné, že motoristé podstupují tato rizika a usedají za volant
i poté, co si dají v hospodě pivo a tři
panáky…

SCÉNA VEČERNÍKU

Čím víc vedro, tím víc Brazílie. Při teplotách výrazně přesahujících třicet stupňů se v přípravném utkání v Olšanech utkali fotbalisté Prostějova
a Frýdku-Místku. „Domácí” sice nastříleli čtyři góly, přesto to na vítězství
nestačilo. Šest jich totiž dostali. Jak je vidno, vzhledem k charakteru počasí,
se hrál skutečně pravý brazilský fotbal, při kterém jsou obránci hlavně od
toho, aby útočili.

•• Sobota ••

400

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

Řidič, ten tvrdý chleba má. Někdy i ten tekutý. Šeď dálnic a náklad za zády,
je můj svět, který někdo zmapoval, svět tiráků, skoupý na parády, sbohem,
lásko, já jedu dál. Tak tuhle písničku si už na nějaký čas donotoval řidič
kamionu, který havaroval na R46. Policisté mu totiž naměřili 2,52 promile
alkoholu, načež putoval do policejní cely. Dál pojede až za hodně dlouhou
dobu. A ještě ho bude muset někdo odvézt.

Kelti jdou a je jich moc! Dneska takhle v podvečer jsem viděl táhnout Kelty, nesli kůže medvědí a taky ňáký celty, měli s sebou alkohol a hodně teplý
melty. Kelti jdou, Kelti jdou, Kelti jdou a je jich moc, Kelti jdou, Kelti jdou,
dneska bude keltská noc. Píseň kapely Tři sestry mohla napadnout každého,
kdo se v pátek či v sobotu v noci prošel po hrázi Podhradského rybníku.

Co se děje s rybníkem? Nekončících veder a hlavně sucha má už každý z nás plné zuby. Trpí ale také ryby
v drozdovickém rybníku. Vyschlý
mlýnský náhon a tmavě zelená voda
v nádrži nevěstí nic dobrého. Rybáři sice ještě nevyhlásili poplach, ale
jestli vydatně nezaprší, můžeme se
dočkat přírodní katastrofy…

Úterý

22/17 °C

Viktor

Støeda 24/19 °C
Marta

Hlavní postavy ze seriálu Pobřežní hlídka se v tropických vedrech potkaly na plumlovské
přehradě, kde zjistily, co obnáší„koupání” v nádrži.

Ètvrtek 30/23 °C

Bořivoj

Pátek

29/17 °C
Ignác

Sobota 23/17 °C

Oskar

Nedìle 22/10 °C
Gustav
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Prostějovany svírá rekordní sucho a vedro!
Zažíváme nejsušší rok v historii měření srážek
PROSTĚJOVSKO Sucho, jaké nemá v historii obdoby, panuje v těchto dnech v našem regionu. Z měření na prostějovské
hvězdárně vyplývá, že od začátku prázdnin
do 24. července spadlo pouze sedm milimetrů srážek na metr čtvereční! Něco takového nemá v historii obdoby. A co se týče
vysokých teplot, tak v tomto ohledu letošek
trumfne snad jen předloňské léto….
Úrodná Haná v těchto dnech začíná připomínat
vyprahlou Saharu. Zahrádky drobných pěstitelů se mění v troud. „Každý rok nám ve studni
dochází voda, kterou používáme na zalévání
zahrady. Letos ji tam nemáme už přes měsíc
a pořádný déšť stále nepřichází. Začínám z toho

Teploty vzduchu
v Prostìjovì
Datum

Teplota

16. 7. 2015
17. 7. 2015
18. 7. 2015
19. 7. 2015
20. 7. 2015
21. 7. 2015
22. 7. 2015
23. 7. 2015
24. 7. 2015

30,6 °C
34,7 °C
35,4 °C
34,8 °C
29,8 °C
33,1 °C
36,3 °C
29,8 °C
27,9 °C

Čas

(15:21)
(16:38)
(15:34)
(15:09)
(16:23)
(15:08)
(15:58)
(17:11)
(11:03)

být už zoufalá. Bude mi už sedmdesát let, ale
něco takového asi nepamatuji,” posteskla si Večerníku Jana Novotná z Prostějova.
Statistiky z prostějovské hvězdárny, kde množství srážek měří od roku 1988, její slova jen
potvrzují. „Zatím nejsušší léto za dobu našeho měření jsme u nás zažili před dvěma roky.
Tehdy za první měsíc prázdnin napršelo pouze patnáct milimetrů vody na metr čtvereční.
Tato hodnota dosud byla bezkonkurenčně
nejnižší,” nahlédla do statistik Božena Černohousová z Lidové hvězdárny v Prostějově.
Jenže při pohledu na letošní tabulky je jasné,
že tentokrát je situace ještě výrazně horší. Od
začátku prázdnin až do pátku 24. července
spadlo pouze sedm milimetrů vody na metr
čtvereční! Pokud se tedy v následujícím týdnu
situace nezmění, zapíše se letošní červenec do
statistik jako bezkonkurenčně nejsušší měsíc
za posledních několik desítek let.

➢

OMEZENÍ SE
NECHYSTAJÍ

➢

Sucho má za následek vysychání vodních zřídel.
Situace však dosud není kritická. „Zatím jediné
výraznější omezení platí pro obce napojené na
vodní zdroj v lázeňské obci Skalka. Lidé z ní
a ještě také z Pivína a Čelčic by už téměř měsíc neměli pitnou vodou zalévat záhony či na-

Teplotní vývoj v Prostìjovì

Zdroj: Lidová hvězdárna Prostějov

pouštět bazény. Přestože hladina spodní vody
v těchto dnech klesla, další výraznější opatření,
která by se dotkla našich klientů, v tuto chvíli
nepřipravujeme,” sdělila nám Markéta Bártová,
tisková mluvčí Moravské vodárenské.

➢

PŘEDLOŇSKÉ
LÉTO BYLO
HORKÉ JEŠTĚ VÍC

➢

Podobně extrémní je to i s teplotami, přestože
v tomto ohledu letošní rok rekordní není.
Tím byl právě rok 2013, kdy na prostějovské
hvězdárně rtuť teploměru hned dvakrát (v so-

botu 3. srpna a ve čtvrtek 8. srpna) překročila
magickou hranici 37 °C. „Takto vysokou teplotu
jsme u nás naměřili naposledy 10. srpna 1992,”
potvrdila Božena Černohousová.
Zatím jednoznačně nejvýše rtuť teploměru letos
vyšplhala ve středu 22. července v 15.58 hodin,
kdy na prostějovské hvězdárně naměřili hodnotu 36,3 °C. „Nižší je i počet tropických dnů, tedy
takových, kdy se nejvyšší teplota přehoupne přes
30 °C. V Prostějově jsme jich o prázdninách letos
zaznamenali „pouze” deset, zatímco před dvěma
roky jich bylo dokonce patnáct po sobě,“ dodala
na závěr Božena Černohousová.
(mls)
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NAKUPOVAL

na cizí
kartu!

PROSTĚJOV Strážníkům se podařilo lapit výtečníka, který hojně
navštěvoval prostějovské supermarkety a za „koupené“ zboží platil ukradenou kartou. Není zatím
jasné, jak je možné, že mu to tak
procházelo delší dobu…
„Mladý muž na sebe ve čtvrtek
23. července strhl pozornost pokladní, a to v okamžiku, kdy platil zboží jen
do určité hodnoty a nákupy stále opakoval. Jeho podivné chování upoutalo i jednu ze zákaznic, která si stejného
počínání u něj všimla v jiném supermarketu a prodávající toto podezření
potvrdila,“ uvedla Jana Adámková
z Městské policie Prostějov. Obě ženy
neváhaly a nezvyklé chování nahlásily
„měšťákům“. „Strážníkům se podle daného popisu a pečlivou prací podařilo
chlapíka zakrátko nalézt a zajistit. Zadrželi ho přímo v centru města. Bylo
zjištěno, že platební karta mu nepatří.
Pro podezření z trestného činu byli na
místo přivoláni policisté. Ti si dotyčného převzali k dalším úkonům,“ dodala
Jana Adámková.
(mik)

Cikánka dostává od státu přes padesát tisíc. Teď chce i byt
Kvůli jejím vysokým příjmům hrozilo, že radnice bude vracet 23 milionů na dotacích
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

➢

z titulní strany

PROSTĚJOV V České republice
už dávno přestalo platit heslo:
„kdo nepracuje, ať nejí”. Je to hlavně díky štědré sociální síti, kterou
se mnozí z našich spoluobčanů
naučili ždímat, jak to jen jde. Vyrostly tak u nás už generace lidí,
které si své příjmy dávno odvykly
spojovat s jakoukoliv prací. Extrémní případy najdeme i u nás
v Prostějově. Patří mezi ně například dcera olašského krále Soňa
Horvátková, která v tuto chvíli i se
čtyřmi dětmi žije v bytě určeném
pro maminky s dětmi v Kostelecké ulici. Z něj se kvůli problémům
s dalšími nájemníky bude muset
v polovině srpna vystěhovat. Přes
své vysoké příjmy od státu má pocit, že na ni všichni kašlou.

Šestatřicetiletá Soňa Horvátková
nikdy v životě nebyla zaměstnaná.
Přesto o jejích příjmech by si jasná
většina pracujících mohla nechat
jen zdát. „Dohromady na dávkách
měsíčně dostávám celkem jednapadesát tisíc korun. Sedmadvacet tisíc
mám coby příspěvek na děti a dalších
čtyřiadvacet tisíc je odměna pro mě
coby pečovatelku. Zatímco z peněz
na děti mi nic sebrat nemohou, tak
z mé odměny mi berou asi čtrnácti
tisíc na exekuce. Je to kvůli mým dluhům z mládí,” svěřila se nám se svými
majetkovými poměry Soňa Horvátková, která se dušuje, že dětem nic nechybí. „Když chtějí, chodíme kdykoliv do aquaparku či do McDonald's,”
říká k tomu Horvátková.
Dávky v podobné výši před ní dlouhá léta pobírala i její maminka Jadwiga Horvátková. Manželka olašského krále Jana Horvátka však letos
v červnu zemřela. „Maminka už před
smrtí byla hodně nemocná. Děti
mám tak v péči od března. Tři z nich
porodila moje sestra a otcem jednoho z nich je můj bratr. Oba jsou zavření a problémy jsou i s jejich partnery. Proto se o ně celý život starala
moje maminka a nyní po ní já. Věřte

zdemolov
zdemolovaný. „Bylo to hrozné. Vše
máme zdokumentované
zd
na řadě fotografií,” upozornil
u
Hájková, která navzdory všemu
vš
povedené nájemníky
„přes palubu”
palu nehodila. „Po dohodě
se sociáln
sociálním odborem jsme jim sekri
hnali krizový
byt určený výhradně
ma
pro maminky
s dětmi v Kostelecké
ulici. A to i přesto, že v současnosti
eviduj
evidujeme
celkem 463 žádostí
o soc
sociální byty a zájem o ně výrazný způsobem stále roste,”
razným
dodala Marie Hájková.

mi, že do žádného ústavu bych je nikdy v životě nedala,” vysvětlila Soňa
Horvátková, která je sama bezdětná
a na rozdíl od svých sourozenců zůstává stále na svobodě.
Byt v Jezdecké opustili
totálně zdemolovaný

Rodina Horvátkových posledních
asi deset let žila v pavlačovém domě
v Jezdecké ulici. Po smrti olašského
krále a následně i jeho manželky se
však jejich dcera Soňa i s dětmi musela odstěhovat. Přestože děti rozhodně nelze označit za bezproblémové,
důvod vystěhování je skutečně šokující. „V případě domu v Jezdecké ulici
se jedná o dotované sociální bydlení.
Příjmy osob, které tu žijí, nesmí překročit určitou hranici. Jenže jsme
zjistili, že paní Jadwiga a po ní i její
dcera dostávají tak vysoké dávky, že tu
bydlet nemohou. Tím došlo k porušení pravidel a městu reálně hrozilo,
že bude muset vracet třiadvacetimilionovou dotaci, kterou na vybudování domu v Jezdecké ulici dostalo,”
vysvětlila Marie Hájková z Domovní
správy Prostějov.
Horvátková i se svými dětmi zanechala byt v Jezdecké ulici totálně

„Peníze máme,
potřebujeme byt”

Přestože Soňa Horvátková bere měsíčně od státu jenom na děti tolik peněz,
kolik mnozí jiní lidé nevydělají ani za
celé čtvrtletí poctivou prací, jsou s ní
neustálé problémy. Foto: Martin Zaoral

Prostějovské letní kuriozitky…

UVĚZNĚNÝ KAMION, POŠTOLKA ZA SEDAČKOU A Z VRABCE „LUPIČ“
PROSTĚJOV Červenec většinou příliš událostí, které stojí za
zmínku, nepřináší. Ovšem pár
kuriózních případů, které se skutečně udály, Večerník přece jen
zaznamenal. Všechny nakonec
skončily úsměvem na tvářích zúčastněných…
Nejprve zaměstnal strážníky mladý
dravý pták. „Ve středu 22. července
vpodvečer oznámila bydlící na linku
156 nečekanou a hlavně nezvanou
návštěvu. Mládě poštolky jí vletělo
otevřeným oknem do bytu a schová-

Nezbednou poštolku vypustili strážníci do přírody.
Foto: MP Prostějov

valo se za sedačkou. Přivolaní strážníci dravce odchytili, a poněvadž
nebyl zraněný, přistoupili k jeho vypuštění v lesoparku Hloučela,“ uvedla Jana Adámková z Městské policie
Prostějov.
Mluvčí strážníků přidala ještě další
dvě kuriozitky, tentokrát z oboru
dopravního. „Řidiči kamiónů to
leckdy nemají snadné. Ve čtvrtek
23. července po šestnácté hodině
byl zjištěn zablokovaný nákladní vůz
s návěsem mezi ulicemi Kravařovou
a Fügnerovou. Řidič při jízdě poškodil dopravní značku. Přibližně dvě
hodiny poté došlo k dopravní zácpě
na ulici Dolní u kruhového objezdu
U Rodenů. Důvodem byla přeprava nadměrného nákladu. Jakmile se
podařilo prvnímu kamionu zdolat
kruhový objezd, došlo ke zprůjezdnění komunikace. Po odjezdu všech
vozů bylo zjištěno rozdrcení jedno-

Byt v Kos
Kostelecké ulici, kde Soňa Horvátková žij
žije, by měly využívat výhradně maminky
mami
samoživitelky. Přesto
jsme v ně
něm při naší návštěvě objevili
i pánskou „návštěvu”. „Žijeme jako
druh a dru
družka,” připustil Josef Rafael,
který se ddo Prostějova přestěhoval ze
Znojma. Tohle
T
však zdaleka není jediný problém.
probl Přes své značné příjmy
Horvátkov
Horvátková při stěhování nezaplatila
kauci, problém
pro
měla i s hrazením nájemného, kkteré tu činí 5 200 korun.
To však není
n hlavní důvod, proč celá
„rodina” bude
b muset byt v Kostelecké brzy opustit.
op
Hlučné hádky obou

partnerů a trable s někdy nezvladatelnými dětmi vedly ostatní nájemníky k sepsání petice. „Stěžují si v ní
hlavně na randál, urážky či bezdůvodné zvonění na zvonky. Nemohli
jsme to podcenit, žije tu třeba paní,
která je po několika infarktech a její
stav není vůbec dobrý. Každý nájemník přitom musí dodržovat určitá pravidla. Z důvodu jejich porušení
jsme se rozhodli nájemní smlouvu
k polovině srpna vypovědět. Vše se
v případě jinak celkem slušné paní
Horvátkové neobešlo bez vulgarit,”
popsala Marie Hájková.
Soňa Horvátková a Josef Rafael však
celou situaci vnímají jako velkou
křivdu a dle svých slov se cítí zcela
bezmocní. „Peníze máme, ale hlavní problém je v tom, že i tak možná
skončíme na ulici. Přitom domovní
správa nám bydlení pouze slibovala
a nyní se nás chce prostě zbavit. My
ale máme právo na to, mít kde bydlet! Jedinou naší nadějí je organizace Dobrá rodina, která slíbila, že se
nám něco pokusí najít. Ale my už se
nechceme stále stěhovat. Jsme zoufalí. Vůbec nevíme, co s námi bude
a kam s dětmi půjdeme,” uzavřeli
Soňa Horvátková a Josef Rafael.

Aquapark letos navštívilo
UŽ PŘES 38 TISÍC LIDÍ!

Foto: archiv Večerníku
Kamion uvězněný ve Fügnerově ulici.

ho z obrubníků. V obou případech si
následně události převzala dopravní
policie,“ popsala Jana Adámková.
Nevšední případ řešili také v polovině července státní policisté. Muži
z Prostějova, který byl v danou chvíli
v Ostravě, ohlásil mobilní telefon narušení prostoru jeho domu. Alarm
napovídal tomu, že do jeho domova

Foto: MP Prostějov

se vloupal zloděj. „Telefonicky nás
požádal, aby hlídka celou záležitost
prověřila. Policisté na místě zjistili,
že otevřeným oknem vlétl do domu
vrabec, který spustil bezpečnostní
zařízení,“ uvedl s úsměvem František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc.
(mik)

PROSTĚJOV Návštěvnost našeho největšího koupaliště láme
v těchto dnech rekordy. Jestli
půjde o rekord i na konci letní
sezóny, to ukáže až vývoj počasí
během srpna. Zatím letos využilo
služeb prostějovského aquaparku
přes osmatřicet tisíc lidí.
„Z návštěvnosti mám zatím velkou
radost, ale nechci to zakřiknout.
Stejnou spokojenost jsem Večerní-

ku vyjádřil vloni přesně v tuto dobu
a od šestého srpna byl aquapark pro
nepřízeň počasí uzavřený,“ pokrčil
rameny Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov, která
koupaliště v Krasické ulici provozuje.
Jak Vladimír Průša ještě dodal, nejvíce lidí se přišlo vykoupat v sobotu
18. a v neděli 19. července. Po oba
dny prošlo turnikety aquaparku přes
tři tisíce osob…
(mik)

4

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky
ky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

STŘELMISTR DOSTAL Církev už cyklostezku

za kámen letící z OP pokutu

PROSTĚJOV OP Prostějov sice
byl odstřelen už loni 28. června,
nicméně případ se ještě pěkně protáhl. Důvodem byly letící kameny,
které se dostaly do tzv. bezpečné
zóny za červené pásky. Střelmistr
Zdeněk Šobíšek za to byl potrestán, přestože on sám označil důkazy za podvod.
Amatérská videa Lukáše Linky
a Jaroslava Řehulky zachytila letící úlomky zdiva budov OP, které
málem trefily přihlížející občany za
červenou páskou v údajně bezpečné
zóně. Zatímco případná kompenzace směrem k postiženým nedorazila, přišel nečekaný úder. Střelmistr
Zdeněk Šobíšek totiž loni o prázdninách doslova šokoval, když namísto
omluvy přešel do protiútoku. Natočená videa označil za podvod!
To se však ukázalo jako naprosto
zcestné. Báňský úřad během správního řízení kvůli odstřelu budov OP

Báňský úřad dal autorům videa Lukáši Linkovi a Jaroslavu Řehulkovi za pravdu.
Foto: archiv PV Večerníku

vyslechl čtyři poškozené. Poté si
pozval střelmistra. Po zvážení všech
důkazů dostal střelmistr Zdeněk Šobíšek pokutu několik desítek tisíc
korun. „Střelmistrovi hrozila pokuta
až 50 tisíc korun a uložená sankce je
při její horní hranici,” odpověděl na
dotaz o její výši mluvčí Státní báňské
správy Bohuslav Machek.
Prošetření předložených důkazů tak
dalo za pravdu autorům videozá-

znamů Lukáši Linkovi a Jaroslavu
Řehulkovi z Prostějova. „Oba jsme
točili video z odstřelu pomocí mobilního telefonu a vůbec jsme nevnímali situaci okolo sebe. Jestli někdo
z rádoby odborníků tvrdí, že jsme nikdo v davu přihlížejících na letící šutr
nereagovali, protože žádný neletěl
a na video jsme ho pak trikem domalovali, tak neví, co mluví,“ řekl tehdy
Večerníku Lukáš Linka.
(mls)

do Žešova neblokuje
ŽEŠOV, PROSTĚJOV Kauza,
která v polovině loňského roku
pořádně zvedla ze židlí jak prostějovské radní, tak zástupce žešovské římskokatolické farnosti
i Arcibiskupství olomouckého.
Město kvůli výstavbě cyklostezky
do Žešova chtělo od církve koupit
potřebné pozemky, ale narazilo
na údajně přemrštěné požadavky...
„Pro výstavbu cyklostezky je v tomto případě nutné vykoupit část pozemku o výměře zhruba dvou tisíc
čtyři sta metrů čtverečních, což při
požadované ceně pěti set korun
za metr činí jeden milion dvě stě
tisíc korun. Město ctí spravedlivý
přístup ke všem partnerům a vůči

občanům plní funkci dobrého hospodáře. Nemůžeme vzhledem k
ostatním výkupům vyhovět nepřiměřeným cenovým podmínkám
žešovské farnosti,“ prohlásil na
konci července roku 2014 Jiří Pospíšil, tehdejší první náměstek primátora Prostějova. Proč tedy tenkrát církev chtěla za metr pozemků
pětistovku, když ostatním občanům město vyplácelo tři stovky?
„Tento požadavek od nás vzešel už
v roce 2013, kdy jsme porovnávali
ceny, za jaké se tady v Žešově běžně
prodávají pozemky. Zjistili jsme, že
k prodejům docházelo za osm set
až tisíc korun, i když se nejednalo
o ornou půdu jako v tomto případě. Ale i tak jsme považovali pět set

korun za přijatelnou cenu a nikoliv
nemorální,“ reagoval tehdy Adam
Cynarski, farář žešovského kostela.
A jaká je aktuální situace? Do
hry se vložilo Arcibiskupství olomoucké, které už předem deklarovalo, že nehodlá Prostějovu házet klacky pod nohy. „Došlo k dohodě, která
bude ku prospěchu prostějovským
i žešovským občanům. Naše cenové
požadavky se sjednotily, církev přistoupila na naše návrhy. Pozemky se
po zápisu do katastru nemovitostí
staly majetkem města a výstavba
další etapy cyklostezky z Prostějova
do Žešova může brzy začít,“ podává
nyní příznivou zprávu Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
(mik)

Napsáno Město zdobí dalších šest dřevěných soch
ˇ
pred
Vzápětí se vyjádřil i k problému, kam
s vyrobenými sochami po skončení
dalšího sympozia. „Do doby, než budou instalovány na volném prostranství ve městě, je umístíme do areálu
nemocnice. Podle mého názoru by
se v krátké budoucnosti do Smetanových sadů, na Pernštýnské i Skálovo
náměstí a na náměstí T. G. Masaryka
vešly zhruba dvě stovky těchto uměleckých děl a stejný počet by mohl
zkrášlit areál prostějovského špitálu.
Určitě by se to dalo nějakým způsobem zajistit, aby se zabránilo jejich
poškození,“ míní Miroslav Švancara.

„Jenom doufám, že dřevěných soch
bude čím dál tím více, vždyť takový
soubor uměleckých děl nemají nikde
jinde v republice. Dokonce i ve světě

je tato sbírka ojedinělá. Mohlo by to
do Prostějova přitáhnout taky turisty,
o což se přece snaží každé město,“ dodává šéf Národního domu.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Před deseti lety nadšení, obrovská podpora města i krajského úřadu. Kdeže ale
ty staré časy jsou... Organizátoři sochařských sympozií v Prostějově měli příliš
velké oči, přičemž nedokázali domyslet všechny následky. Postupem času mizela trpělivost radních, protože vyrobené sochy až příliš plnily Smetanovy sady,
a hlavně - rok od roku se jejich technický stav zhoršoval. Z původní okrasy se
rázem stala ohyzdná a nechtěná záležitost. Není proto divu, že dřevěné sochy
se už do Smetanových sadů po rekonstrukci nevrátily a dnes už navíc konšelé
přemýšlejí o jejich prodeji. Snad se ztrouchnivělá umělecká díla ležící ladem v
městském skladu budou hodit někomu alespoň na chalupu...
(mik)

15070710669

přispěla náhoda a možná paradoxně
i znečištěné ovzduší. „Před několika
lety bylo nutné vykácet staleté lípy,
které rostly v zahradě Národního
domu, neboť začaly zřejmě vlivem
exhalací usychat. A protože mi jich
bylo líto, napadlo mě, že by se tyto
stromy mohly vrátit zpět alespoň ve
formě dřevěných soch. Takže jsme
pozvali několik sochařů a ti nám
vytvořili první jedenáctku plastik.
Chtěl jsem založit novou tradici
a můj nápad město posvětilo,“ řekl ke
zrodu sochařského sympozia ředitel
Národního domu Miroslav Švancara.

jak šel čas Prostějovem ...

Kompletní
dodavatel
stavebních
PDWHULiOĪ
3OXPORYVNi3URVWČMRY
736 535 030
prostejov@tradix.cz

Plumlovská ulice II

Otevírací doba:

P - PÁ 7:00 - 17:00
PO
SO 7:00 - 11:00

kč í

Změnila svou tvář. Jak jsme zmínili již minule, 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. Na snímku je zobrazena Plumlovská ulice od západu
směrem k radnici. Některé z původních přízemních domků po obou stranách ulice jsou dnes již patrové, v řadě z nich se nachází různé obchody
a drobné provozovny.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

140,-

VÝHODNÉ CENY

15070910678

Příště: Šafaříkova ulice

15072210700
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Během uplynulých tří ročníků
Mezinárodního
sochařského
sympozia, které od loňska nese
jméno u nás nedoceněné, ale ve
světě velmi uznávané prostějovské umělkyně Hany Wichterlové,
vzniklo pětadvacet vesměs pozoruhodných dřevěných soch, které
dnes zkrášlují zahradu Národního
domu, Reálného gymnázia Prostějov a Nemocnice Prostějov.
Také letos se na čtvrtý ročník sjeli do
Prostějova akademičtí sochaři z celé
Evropy, aby městu vyrobili další šestici soch. Přitom ke vzniku této tradice
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krimi

Děda ztratil vnuka!

PROSTĚJOV Chvilková neopatrnost přinesla spoustu starostí
dvěma Prostějovankám. Ty byly
během jediného dne okradeny
dvěma kapsáři, kterým stačila
opravdu pouhá chvilka nepozornosti. Nejvíce plakala seniorka, kterou zloděj v pondělí okradl
v supermarketu o kabelku, v níž
devětasedmdesátiletá žena měla velkou finanční hotovost.

hodin

168

Seniorku okradli v obchodě o 25 tisíc!

s městskou policií
Malé dítě je potřeba nespustit
z očí. O tom ví své dědeček, který v sobotu 18. července na okamžik ztratil vnuka z dohledu. Před
polednem si žena povšimla na
Plumlovské ulici malého chlapce,
přibližně ve věku tří let, jak bezhlavě utíká po chodníku a v jeho blízkosti se nenachází žádná osoba,
k níž by patřil. Okamžitě situaci
nahlásila na linku 156 a vydala se
s manželem společně za dítětem.
To před nimi pelášilo. Dospělí ho
přece jen dostihli a všichni tři se
společně přesunuli do Kolářových
sadů, kde počkali na hlídku. Po
příjezdu strážníků se k dítěti přihlásil dědeček. Naštěstí vše dobře
dopadlo. Děda bude v budoucnu
určitě v hlídání pečlivější.

Znavení pánové
V dopoledních hodinách v pátek
17. července bylo přijato oznámení na linku 156 o spícím muži
na ulici Melantrichova. Dotyčný
byl mírně pod vlivem alkoholu.
Nejprve si chtěl jen odpočinout,
jenže únava ho přemohla a on
na trávě usnul. Po probuzení byl
schopen dojít domů. Podobně byl
na tom muž, který odpočíval vleže
na travnaté ploše v ulici Dolní. Potřetí vyjížděli strážníci na sklonku
dne k chlapíkovi, jenž si též ustlal
v trávě. Alkoholové opojení ho
natolik zmohlo, že na ubytovnu již
nedošel. Hlídka ho doprovodila
na ubikaci. Uvedené případy byly
vyřešeny domluvou.

Plavali v rybníku!
V pátek 17. července po čtrnácté
hodině byla na linku 156 nahlášena skupina osob smáčející se
v rybníku v Drozdovicích. Strážníci
zde zastihli tři mladíky. Ty vykázali
z místa a upozornili na možná
zdravotní rizika spojená právě
s touto činností.

Opilá se hádala
„Když trochu požiju, tak vždycky
nadávám!“ Těmito slovy hájila
své chování žena, která v pátek
17. července hrubými výrazy
častovala recepční na ubytovně.
V době příjezdu hlídky seděla výtečnice na schodech. Svého protiprávního jednání si byla vědoma,
ale dle svých slov si nemůže pomoci. Jelikož se jedná o návrhový
přestupek, událost byla postoupena správnímu orgánu k dořešení.

Strážníci varují před kapsáři, stačí jim chvilka…

Michal Kadlec

„Devětasedmdesátiletá paní si
v pondělí 20. července vyzvedla peníze na poště a poté si zašla
nakoupit. Spoléhala na to, že se

v daném čase uvnitř supermarketu
nenacházelo mnoho nakupujících.
Tašku, kde měla hotovost, si zavěsila na nákupní košík a vybírala zboží
z regálu. Chmatákovi stačila malá
chvilka a v tomto nestřeženém okamžiku kabelku odcizil. Z místa se
vzdálil neznámo kam,“ popsala krádež Jana Adámková z Městské policie Prostějov. Jak dodala, seniorka
tímto přišla o klíče, doklady, osobní
věci a 25 tisíc korun v hotovosti.
Podobný případ se odehrál tentýž
den na hlavním nádraží. Zde žena
konzumovala jídlo a tašku si přehodila přes židličku. Jakým způsobem
o kabelku přišla, neměla vůbec
tušení. Obě události si převzali

PROSTĚJOV Ojedinělou událost řešili strážníci v pátek 17.
července. Hlídku přivolala jedna
z cestujících v lince městské hromadné dopravy. Skupina občanů
se nahrnula do autobusu i s dětskými kočárky. To ale správně
kritizoval řidič, na kterého se tím
pádem vrhnul jeden z pasažérů…
„Vzápětí došlo ke konfliktu mezi
pětatřicetiletým pasažérem a řidičem. Důvodem bylo odmítnutí
přepravit několikátý dětský kočárek,
a to z důvodu vytíženosti autobusu

a v souladu s přepravním řádem.
Rozhodnutí řidiče muže rozlítilo
natolik, že ho verbálně napadl a poté
se snažil přes přepážku i o fyzický
útok. Duchapřítomnost přepravce
mu v tom zabránila,“ uvedla Jana
Adámková z Městské policie Prostějov. „Tímto je agresor podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití a celá událost byla postoupena
správnímu orgánu. Za toto jednání
lze udělit pokutu do výše až dvaceti
tisíc korun,“ připomněla Jana Adámková.
(mik)

Opékali v nemocnici
K opékání si pánové vybrali poněkud nevhodné místo. V pondělí 20. července před dvacátou
hodinou bylo přijato na linku 156
sdělení o mladících, kteří si v kašně
bývalého areálu nemocnice rozdělali oheň a začali grilovat. Hlídka je
upozornila na nevhodnou volbu
místa k přípravě pokrmu. Po výzvě
prostor opustili.

k šetření státní policisté. „Občanům
opět připomínáme, bedlivě si své
věci střežte a nenechávejte je ani
na chviličku bez dozoru. Porušení
tohoto pravidla vám může způsobit
potíže v podobě běhání po úřadech
a dalších institucích, což z časo-

vých důvodů a ani těch finančních
rozhodně není příjemné. Přitom
většinou stačí být obezřetný a věci
si hlídat. Tím totiž zmaříte šanci
zlodějům, kteří na vaše pochybení
přímo číhají,“ apeluje na veřejnost
Jana Adámková.

PROSTĚJOV Strážníci během
jediného dne řešili dva případy
spojené s násilím. V nich hrál
zjevně hlavní roli alkohol požitý
oběma agresory.
„V sobotu 18. července o půl
páté ráno byla přivolána hlídka
do centra města, kde před barem
napadl mladistvý dvaadvacetiletého muže. Ke konfliktu došlo
v okamžiku, kdy se poškozený
bavil se svojí přítelkyní. Kolem
něj prošel útočník, prohodil
urážlivou poznámku a uhodil ho
pěstí do hlavy. Mezi dvojicí nastala strkanice. Agresor z místa

sice utekl, ale jeho totožnost je
strážníkům známá,“ popsala incident Jana Adámková z Městské
policie Prostějov. Jak dodala,
podobný případ se odehrál
předešlý den v podvečer v restauraci na venkovním posezení.
„Zde sedícího muže udeřil chlapík
otevřenou dlaní a z místa odkráčel
směrem k ulici Žeranovské. Hlídkou strážníků byl zadržen, ale své
jednání nedokázal vysvětlit,“ uvedla Jana Adámková s tím, že obě
události byly předány správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. (mik)

„Princ” Robert prý ve vězení spáchal sebevraždu,
bručí i syn Roman a dcera Monika
který přišel na 400 tisíc korun.
Jenom jeho rakev stála padesát tisíc. Už tehdy se mluvilo
o tom, že tyto peníze šly zejména ze štědrých sociálních dávek.
Zjišťovali jsme, jak nyní žijí jeho
děti.

Prodávali hodinky
V sobotu 18. července v dopoledních hodinách mladíci slovenské národnosti nabízeli před
parkovištěm obchodního domu
kolemjdoucím nové hodinky.
Přivolaní strážníci těmto prodejcům vysvětlili zákaz této činnosti
ve městě, a to podle TRŽNÍHO
ŘÁDU. Čtveřice byla z lokality
vykázána a přestupek s nimi projednán na místě.

Ilustrační foto: Internet

Rodina olašského krále sedí většinou v base
PROSTĚJOV Olašský král Jan
Horvátko strávil většinu života v
Prostějově. Po mozkové mrtvici
zemřel v prostějovské nemocnici v březnu 2013. Cikáni mu v
sokolovně v Brodku u Prostějova uspořádali velkolepý pohřeb,

Olašský král Jan Horvátko měl se svojí manželkou Jadwigou čtyři děti. Všechny
měly problémy s drogami i se zákonem.
Foto: archiv Večerníku

PÁTRÁNÍ
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici osob, která je podezřelá
z trestné činnosti a skrývá se
před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa pobytu
uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

ČERNÁ
KRONIKA

Přetočil se přes střechu

RVAČKA v autobuse! V Prostějově padaly FACKY
Kvůli dětským kočárkům…
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Jan Horvátko s manželkou Jadwigou (její jméno odkazuje na polský původ) zplodili čtyři děti. Fakticky všechny propadly drogám.
Dcera Monika (27) se „proslavila”
tím, že na čórky do širokého okolí společně s kumpány vyrážela
v tatínkově zlatém Audi A6. Matka
tří dětí se přitom netajila tím, že je
závislá na pervitinu.
Syn Robert Horvátko, který se
narodil v USA, byl opakovaně
odsouzen. Naposledy to podle informací Večerníku bylo za krádež
peněženky v prostějovském baru.
Dle slov své sestry Soni nedávno
ve věznici v Rapoticích zemřel,
údajně spáchal sebevraždu.
Monika Horvátková se pohřbu svého
Poslední z dětí olašského krále je otce mohla zúčastnit jen díky amnestii
Roman Horvátko, který je rovněž prezidenta Klause. Do vězení putovala
v base. „Nedávno měl velké zdra- ovšem brzy zpět. Foto: archiv Večerníku
votní problémy, málem zemřel. tole ho ovšem zachránili,” zmínila
Lékaři v pražské nemocnici v Mo- se Soňa Horvátková.
(mls)

po dvojici
hledaných
IVO ŠTREIT
se narodil 31. května 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24. července
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 25 let, měří 180 centimetrů,
má střední postavu, modré oči a plavé
blond vlasy.

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

Že v poslední době přibývá opilých řidičů, na to jsme si bohužel jaksi už začali zvykat. Policisté nasazují čím dál tím více
hlídek na naše silnice, zatím se
ale tento nešvar bohužel nedaří
vymýtit. Naprosto odstrašujícím příkladem pro všechny
šoféry i ostatní účastníky silničního provozu je pondělní havárie dvou kamionů na rychlostní
komunikaci.

2,52
Jeden z šoférů nákladního vozidla totiž poté, co zezadu narazil do jiného kamionu, nadýchal policistům přes dvě a půl
promile alkoholu! Je to možné,
že řidič z povolání takto hazarduje se životem svým i dalších? Jak je vidět, možné to je…

V pondělí 20. července kolem
sedmnácté hodiny na silnici
I/46 ve směru jízdy od Vyškova
na Prostějov došlo k dopravní
nehodě osobního vozidla Škoda
Roomster. Dvaadvacetiletý řidič
se plně nevěnoval řízení, vyjel
mimo silnici, kde se přetočil
přes střechu a zůstal stát v příkopu. Při nehodě utrpěl řidič lehké
zranění, kdy byl převezen k ošetření do nemocnice v Olomouci.
Dechová zkouška byla negativní, celková škoda na vozidle činí
260 000 korun.

Foto: Policie ČR

Sebral kontejner
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
v noci z neděle 19. července na
pondělí 20. července odcizil železný kontejner na odpad, odstavený na chodníku ulice Netušilova v Prostějově. Tímto jednáním
tak bytovému družstvu způsobil
škodu přes 6 800 korun.

Nářadí z novostavby
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který v noci z úterý
21. července na středu 22. července na ulici Olomoucké v Prostějově po rozbití skleněné výplně okna vnikl do budovy, kde
probíhá výstavba. Z místnosti
objektu odcizil veškeré stavební
nářadí. Majiteli způsobil škodu
kolem 39 500 korun.

Razie na silnicích
Ve středu 22. července proběhla
na území Prostějova v ranních
hodinách dopravně bezpečnostní akce zaměřená na požívání
alkoholu před a během jízdy. Při
akci bylo celkem zkontrolováno
120 řidičů motorových vozidel.
Bylo zjištěno sedm přestupků,
za které byly uloženy blokové
pokuty ve výši 1 500 korun.
Dále bylo přistiženo pět řidičů,
kteří řídili pod vlivem alkoholu.
Těchto všech pět případů bylo
v přestupkové rovině, kdy s řidiči bylo sepsáno oznámení, které
bude postoupeno k příslušnému
správnímu orgánu.

Podvedl pojišťovnu
Detektivové prostějovské hospodářské kriminálky sdělili obvinění z trestného činu podvodu
třiačtyřicetiletému muži z Prostějova. Ten na přelomu let 2013
a 2014 uzavíral fiktivní smlouvy
na životní pojištění a na jejich
základě požadoval po pojišťovně s úmyslem obohatit se provize. Způsobil tak celkovou škodu
okolo 160 000 korun.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

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

www.vecernikpv.cz

Jaromír NOVOTNÝ
19. 7. 2015 53 cm 3,75 kg
Prostějov

Natálie KARÁSKOVÁ
20. 7. 2015 52 cm 3,65 kg
Prostějov

Mikuláš PŘECECHTĚL
20. 7. 2015 52 cm 3,85 kg
Prostějov

Tereza ŠTĚBROVÁ
20. 7. 2015 51 cm 3,85 kg
Klenovice na Hané

Richard WEBER
20. 7. 2015 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Marek JANUŠ
10. 7. 2015 52 cm 4,32 kg
Brodek u Prostějova

Benjamín KONŠEL
18. 7. 2015 52 cm 4,20 kg
Prostějov

Petr JANEČEK
21. 7. 2015 51 cm 3,60 kg
Brodek u Prostějova

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!

Děti z Čech pod Kosířem navázaly družbu se slovenskými vrstevníky
ČECHY POD KOSÍŘEM Aktivně a netradičně prožily uplynulý
školní rok předškolní děti z mateřinky v Čechách pod Kosířem. Do
běžné výuky zapojila zdejší učitelka Alice Lexmaulová takzvaný
eTwinning. Je to platforma, přes
kterou se zaměstnanci škol, učitelé, ředitelé, knihovníci a další
z evropských zemí, mohou zapojovat do vzájemné komunikace,
spolupráce, vymýšlení projektů,

sdílení. Prostě taková moderní
mezinárodní „družba”.
„Cílem projektu bylo užít si netradičně předškolní ročník společně s
kamarády z jiné země. Partnerské
školy společně plnily úkoly, inspirovaly se navzájem a děti spolu komunikovaly ve svých rodných jazycích,
které jsou si nejen historicky velmi
blízké. Především pro české děti
bylo překvapující, že ty slovenské
mluví jinak, ale že jim po chvíli ro-

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

zumí,“ konkretizovala cíle projektu
v MŠ v Čechách pod Kosířem Alice
Lexmaulová.
Témata úkolů se měnila v průběhu
roku a přizpůsobovala se ročním
obdobím, svátkům a akcím škol tak,
aby byla v souladu se školním vzdělávacím plánem.
Důležité bylo využití moderních
technologií, které má škola k dispozici, přímo dětmi. Děti si z projektu
odnesly spoustu nových zážitků
i zkušeností. Partnerské školy, v tomto případě Materská škola Ernesta
Rótha z východoslovenské Rožňavy,
připravily společně i Pamětní list pro
každé dítko, památníček s jeho pracemi z průběhu docházky do školky
a dárečky z eTwinningu. To vše děti
dostaly na závěrečném Slavnostním
pasování předškoláků na školáky,
které pořádaly obě školy. „Přestože
děti byly ve věku pět a šest let, velmi
je práce na projektu zaujala a bavila,”
byla potěšena Alice Lexmaulová.
Děti pracovaly jako jednotlivci i jako

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

Obyvatelé chatové osady Podskalí na zahájení oslav. V širáku
s hvězdou místní „šerif“ Lubomír Vyroubal.
Foto: Tomáš Kaláb
tým. „Několikrát se nám podařilo
spojit se i on-line přes Skype, což byl
pro děti další zážitek. Poslali jsme kamarádům balík s dárečky a dopisem
kamarádům a potěšil nás balíček od
nich,” přiblížila náplň projektu pedagožka.
Vzhledem k tomu, že to byla pro
školu v Čechách pod Kosířem první

zkušenost z eTwinningem, považují
zde za největší úspěch projektu velmi kladný a vstřícný přístup dětí,
rodičů, vedení školy i celého sboru,
přestože na začátku neměl nikdo jasnou představu, o co se vlastně jedná.
Ve škole se už teď těší na další školní
rok a přemýšlejí nad tématem nového projektu.
(tok)

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.

KOKINKA

je krásná představitelka plemene šarpej. Je to milá, vyrovnaná fenka, která má ráda svou pohodu a klid. Je velmi
čistotná, proto je vhodná i do bytu, svému pánovi bude
oddanou a věrnou parťačkou. Se psem většího vzrůstu se
bez problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

JIMI

je představitel plemene drsnosrstého jezevčíka, přátelské
a vyrovnané povahy. Je to velmi chytrý a učenlivý pejsek,
který bude svému pánečkovi oddaným a věrným parťákem. S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí
pěkně, netahá.

RIA

je kříženec malého vzrůstu ve věku cca 5 roků. Pokud jí dáte
šanci na nový domov, bude šťastná jako bleška, vrátí Vám
to svojí oddaností. Miluje lidi a moc by si přála mít jednoho
človíčka jen sama pro sebe. V povaze je to velmi hodná
a vyrovnaná fenka, která bude skvělou parťačkou.

ROKYŠ

je kříženec malého vzrůstu, ve věku cca 1-2 roky. Temperamentní, přátelský, hravý a velmi mazlivý, ale ze začátku
potřebuje čas, než začne někomu novému důvěřovat. Je
vhodný do domečku se zahrádkou, kde bude moci volně
běhat, a také na psí sporty pro aktivního pánečka.

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

Stále jako cedník
GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
„Koupila jsem si nový cezánek,
ale teče,“ říká jedna anekdota
o nepříliš bystré hospodyňce. Anebo příliš spořivé. Což se o našem
zdravotnictví rozhodně říct nedá.
Onehdá jsem dostal výroční
balíček informací od své zdravotní
pojišťovny. Samozřejmě zahrnuje
klienty svými klady a výdobytky,
mezi něž patří i zvýšení výdajů
za léčení vlastních pojištěnců za
posledních šest let o téměř devět
miliard korun. To je o víc než polovinu výchozí částky.
Přinutilo mě to ke krátkému
zamyšlení, jestli je to opravdu
takové pozitivum, jak by se na
první pohled mohlo zdát. To oné

pojišťovně přibylo o padesát procent víc pojištěnců? Nebo jsme
o polovinu víc nemocní? Nebo je
léčení o tolik dražší? Jistě, u první
a poslední otázky se nějaký mírný
nárůst dá očekávat, ale mělo-li by
to tak jít dál, asi celý náš život promarodíme.
Ovšemže to se zdravotní kondicí
naší populace zase tak hrozivé
nebude. A to máme ještě výhledově
naději na zlepšení díky přísunu
migrantů zdravých jako řípa. Jenže
to by nesmělo být naše zdravotnictví jako onen pověstný cezánek.
Teď už se málem neobejde ani bez
zrušených regulačních poplatků,
jejichž smysl byl původně úplně

jiný než další berlička financování
zdravotního systému.
A tak se finanční hrátky mezi ministerstvem, pojišťovnami, farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými zařízeními a pacienty
nadále točí v bludném kruhu. Naoko můžeme být rádi, že po zrušení
poplatků do toho bezedného cedníku přispíváme méně. Jenže on
si ten „systém“ svou porci financí
z našich kapes určitě vytáhne...
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Krabička nostalgie

Doba letních dovolených je
v plném proudu, a pokud nejste
workoholik jako moje mamka,
která i přes mou snahu prostě
a jednoduše není schopná jen
tak ležet na houpačce a dělat naprosté nic bez toho, aby neustále
odbíhala a hrabala trávu, žehlila
nebo postřikovala plevel ve spárách chodníku, určitě se někde
válíte u moře, na chatě nebo
alespoň na balkoně či parapetu
vašeho panelákového bytu.
Ať už je vaše dovolená jakákoliv, nepochybně si na ni chcete
uchovat nějakou památku. Tou
může být fotografie vás a sympatického číšníka z hotelu, kde

jste byli ubytovaní, pohlednice
ze zámku, který jste navštívili,
nebo oblázku od moře. Když
pak něco z toho vezmete v průběhu roku do ruky, přenesete
se zpět do těch šťastných chvil,
kdy jste museli před devátou
vstávat jen proto, abyste byli
včas u snídaňového švédského
stolu ve vašem hotelu.
Určitě se mezi vámi najdou
i romantici, kteří mají kromě
prázdninových upomínek schované i první milostné dopisy ze
školních let, nebo mezi stránkami knihy usušený list z první rande-procházky s „Panem
Dokonalým“. Kamarádka se mi

kdysi dávno pochlubila soukromou sbírkou, ve které nechybělo
koktejlové míchátko, papírový
kapesníček z cukrárny s nákresem plánku jak se snadno
a rychle dostat z hotelu k nejbližší pláži. Celou tu sbírku si nazvala „krabička nostalgie“ a právě
nedávno mi s hrůzou přiznala, že
její vzpomínková krabička se za
tu dobu rozrostla na téměř „dva
a půl pokoje nostalgie“.
No, jestli bude hromadit vzpomínky tímhle tempem, bude se,
hádám, muset přestěhovat minimálně do Buckinghamského
paláce, tam prý mají těch pokojů rovnou sedm set.

STŘÍPKY, POZNÁMKY A KOMENTÁŘE
HLAS LIDU LETNÍ
Marek Eben měl na karlovarském filmovém festivalu své „Festivalové
HLAS BOŽÍ

V záøí bude peklo
Jediná zelená tráva
Copak teď, když je Prostějov vylidně- Je to taková perlička, ale všiml jsem
ný, ale jestliže se bude rondel na Při- si, že pokud chci v Prostějově vidět
krylově náměstí stavět ještě celé září, v těchto dnech zelenou trávu, mutak si nedovedu představit ty zácpy na sím si „skočit“ do Smetanových
vnitřním okruhu města! Copak nešlo sadů nebo na náměstí T. G. Masaze strany města či kraje nachystat vý- ryka. Všude jinde je tráva suchem
běrové řízení s dostatečným předsti- zažloutlá a pochybuji, že ji ještě lehem, aby se mohlo začít stavět už před tos uvidíme někdy zelenou. Holt,
avizovaným prvním červencem?
zavlažovací systém dělá divy.
Jan Kouřil, Prostějov Petr Bezděk, Prostějov
Zaslouží si ohled!
Jako mnoho z nás, kteří mají rádi příchod jara, nemohu se i já každým rokem
dočkat příletu zpěvného ptactva z jihu, zejména vlaštovek, jiřiček, později rorýsů. Tito ptáčci sem letí tisíce kilometrů s cílem zahnízdit, vyvést potomstvo
nutné k zachování druhu. Po této lopotě se v září musí opět vydat po vlastní ose
na strastiplnou cestu do Afriky. V dřívějších dobách tito ptáci hnízdili z velké
části v kravínech, kde měli dobré podmínky a dostatek potravy. Dnes je doba
jiná a možnosti k zahnízdění se zúžily, proto se ptáci snaží přilepit svá hnízda na
budovy, zejména ve výškách. V naší obci se jim mnoho let zamlouvá budova
základní školy. Neúnavně si zde staví hnízda a stejně neúnavně jim je shazuje
pan školník se slovy – vy černobílé ku…! Vím, je tu nová fasáda, ale také vím, že
je z umyvatelného materiálu. Pokud není kapacita na umytí po odletu, stačilo by
snad do oken připnout CD či DVD disky a obě strany by ušetřily dřinu. Tímto
jednáním se nedává dobrý příklad dětem. Buďme lidi!
Leo Weber, Brodek u Prostějova
Chtìlo by to pokropit
V dřívějších letech bylo v takových parných dnech zvykem, že se kropily silnice
i chodníky. Bohužel, ještě jsem během července nezaregistrovala auto technických služeb, které by tuto činnost vykonávalo. Alespoň na pár minut by tak voda
mohla osvěžit nejen rozpálený asfalt, ale i lidi okolo. Pak se nedivme, že máme
v Prostějově pořád tolik prachu.
Anna Rozsypalová, Prostějov

vteřiny“, my si dnes můžeme dovolit letní střípky - takže pojďme na to...
a soukromí či klid ostatních jim nic
neříká. Jsem zvědavý, kdy již konečně
bude zaveden i u nás systém rezidentů,
aby si člověk mohl zaparkovat, třeba
i za roční poplatek, tam, kde skutečně
bydlí a nemusel se dívat do vychechtaných ksichtů vetřelců odjinud. Takže
doufám, že hlavy pomazané mají vymyšlen systém, aby parkoviště sloužilo
hlavně klientům nemocnice, eventuálně jejím zaměstnancům. Nechat parkoviště zpoplatnit je dobrá myšlenka,
ale je třeba domyslet optimální délku
parkování. Klienti nemocnice si totiž
stěžují, že stráví někdy i čtyři hodiny
u lékaře, takže pokud dáte platbu již po
dvou hodinách, vzbudí to opět bouři
nevole. No, bude to ještě oříšek, ale
nechme se překvapit.
áme za sebou skoro polovinu
prázdnin, tedy období pohody, relaxace a klidu. Klid je ovšem
občas narušován výstřelky jedinců
a jejich pyrotechniky. Proto se nám tu
objevila petice za umravnění těchto
jedinců. No, a máme tu zase problém. Existuje vyhláška o správném
užívání pyrotechniky 174/1992 Sb.,
která říká, že pyrotechnické předměty musí být vyrobeny tak, aby nevyvolaly intenzitu hluku větší než 115

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE M
V
době, kdy čtete tyto řádky, by se
mělo pilně pracovat na zvětšení
parkoviště u prostějovské nemocnice. Já tedy volám sláva, ale kapičku
potichu. Rozšíření parkoviště je sice
úžasná věc, ale mám obavy, že první,
kteří na něm budou stát, budou zase
obyvatelé okolních paneláků, kteří si
tak vesele rozšiřují své teritorium. Koneckonců dělají to tak po celém městě

dB ve volném prostoru ve vzdálenosti
osmi metrů. Nestanoví ale limity
pro používání zábavní pyrotechniky.
Můžeme tak použít pouze obecné
hlukové limity uvedené v nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. Pokud máte
podezření z nedodržení hlukových limitů, je možné obrátit se na krajskou
hygienickou stanici a žádat změření
hluku. Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy
mohou zastupitelstva v mezích své
působnosti vydávat obecně závazné
vyhlášky. Obec má pomocí tohoto
institutu možnost používání zábavní
pyrotechniky omezit. Realizuje tím
pravomoc v rámci samostatné působnosti ve smyslu § 10 zákona o obcích.
Protože je ale obec povinna řídit se
při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonnými normami (35 odst.
3 zákona o obcích), nemůže jít při
ukládání příkazů či zákazů nad rámec
nadřazených předpisů. Ústavní soud
již několikrát obecní vyhlášky zrušil
s odůvodněním, že odporují zákonům - stalo se tak v roce 1999, 2000
a 2005. Takže co? Nezávidím představitelům města. V každém případě
se domnívám, že petardy na Silvestra
ano a regulované ohňostrojové show,
třeba při městských oslavách, také

ano, ale jinak by se občanstvo mělo
uklidnit, a na privátních party se chovat tak, aby to neodporovalo dobrým
mravům. Tedy pokud ještě v tomto
státě nějaké dobré mravy zbyly.
dyž jsme tak u toho. Party se
v českém i prostějovském podání rovnají především velkému požívání alkoholu a tak mne skoro ani nepřekvapil titulek ze začátku prázdnin,
že české děti pijí nejvíce v Evropě.
Rozhořčovali jsme se, ne tak dávno,
nad opileckými nájezdy Seveřanů do
Prahy. Ale jak tak koukám, bylo by
dobré zamésti si před vlastním prahem. Výzkum nehovoří zrovna optimisticky. Spousta mladých se opijí
pravidelně, prý za tím stojí poruchy
těla i ducha. No, otázka zní, co na to
jejich rodiče? Ví to o svých dětech
anebo děti pouze kopírují své rodiče?
Bylo by dobré se zamyslet, zrovna
v tomhle zlatí v Evropě být nemusíme. Nakonec mé oblíbené téma se závěrečným vzkazem. Právě nám skončil další ročník cyklistické Tour de
France, byla tvrdá a drsná jako vždy.
Prosím ovšem místní kolaře, aby si
uvědomili, že oni závodníci nejsou
a nepatří jim svět, mohlo by se stát, že
my ostatní začneme být zlí.

K
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ČERNÁ
KRONIKA

Střetl se s autobusem

Kolem třinácté hodiny ve čtvrtek 23. července na silnici mezi
obcemi Budětsko a Konice došlo
k dopravní nehodě osobního vozidla s autobusem. Devětatřicetiletý řidič osobního vozidla značky
Ford pravděpodobně vlivem mikrospánku najel do protisměru,
kde se bočně střetl s projíždějícím
autobusem. V daný okamžik cestovalo v autobusu šest osob. Při
nehodě nebyl nikdo zraněn. Dechová zkouška u řidičů byla negativní. Celková škoda na vozidlech
činí 180 000 korun. Dopravní
nehoda byla vyřešena blokovou
pokutou, kdy řidič je podezřelý
z porušení zákona o provozu na
pozemních komunikacích.

Foto: Policie ČR

zprávy z regionu

lom u Přemyslovic? Otazníky stále zůstávají
ŽELEZNÍ MUŽI A OCELOVÉ ŽENY SE PONOŘILI DO ČERTOVÝCH RYBNÍKŮ Vznikne
Podle majitele ppozemků
ozem Richarda Benýška lom nikomu překážet nebude, obce jsou proti
tím, že jsme zaznamenali výrazný nárůst v poloviční variantě Hobby, kterou
si vyzkoušelo hned dvanáct sportovců,”
zmínil se organizátor Jan Kovanda, který
společně se svým organizátorským týmem opět vytvořil účastníkům skutečně
výtečné zázemí. Jen díky nim se nikdo na
trati neztratil a v cíli na každého z účastníků kromě skvělého pocitu čekalo také
bohaté občerstvení, které vlilo energii
do vyčerpaných těl. Domů si pak kromě
„vyčištěné” hlavy všichni odnášeli také
krásné ostře zelené tričko s logem závodu.
Veteran Steel Man není pouze o radosti

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
ČUNÍN Všechno na světě se mění, Veteran Steel Man zůstává! Akce
s jedinečně přátelskou atmosférou milovníků pohybu opět zavítala na Konicko. Zejména amatérští sportovci se v sobotu postavili
na start 13. ročníku triatlonu, který se před třemi lety přestěhoval
z Konice do areálu Čertových rybníků mezi Čunínem a Stražiskem.
Se dvěma uzavírkami, krátkým, ale prudkým lijákem a samozřejmě také náročnou tratí v podobě 800 metrů plavání,
46 kilometrů na kole a 7,2 kilometru běhu
do kopce a z kopce se letos utkalo celkem
43 účastníků oblíbeného triatlonu Veteran
Steel Man. Závod odstartoval krátce po

jedenácté hodině v areálu Čertových rybníků a v cyklistické části zavedl závodníky
například do Biskupic a Úsobrna, zatímco
v té běžecké do okolí Čunína.
Na start se opět postavili závodníci všech
věkových a výkonnostních kategorií.
„Letošní ročník byl mimo jiné zajímavý

Fotoreportáž

z pohybu, ale v první řadě o setkáních
a kamarádství. „Už sedm let se na této
akci setkávám se svými spolužáky z prostějovské střední školy, kteří žijí, pracují
a teď už i mají rodiny v různých koutech
České republiky. I proto se vidíme jen
párkrát do roka a často právě zde na triatlonu. Je to pro nás vždy velký svátek, na
který se těšíme a připravujeme se. Nutí
nás to zcela nepodlehnout sedavému
způsobu života, k němuž díky svým povoláním máme blízko. Letos se dokonce
můžeme pochlubit rekordní účastí, sešlo se nás tu hned šest. Doufám, že nám

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Na startu letošního triatlonu Veteran Steel Man se sešlo celkem 55 závodníků, v hlavní kategorii 43, na poloviční trati pak 12.
Foto: Martin Zaoral
to opět vyjde nejen příští rok, ale třeba
i za třicet let,” řekl Jiří Veruňák, který do
Čunína dorazil z Prahy i se svojí slovenskou přítelkyní a roční dcerou Žofkou.
Díky organizátorům vše proběhlo na-
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prosto hladce. „Chtěl bych moc poděkovat hlavně členům pořadatelského týmu
stejně jako našim sponzorům, bez nichž
bychom takovou akci pořádat nemohli,”
uzavřel Jan Kovanda.
Foto: 3x Martin Zaoral
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Evakuace v Brodku

Muži:
1. Vít Svozil (1992)
2. Tadeáš Foltýn (1990)
3. Martin Lipenský (1969)

Ženy:
02:03:25 1. Lenka Poklopová (1989) 02:32:49
02:05:42 2. Jana Vykydalová (1995) 02:51:01
02:06:40 3. Renata Jirková (1965)
02:54:00

Hobby (polovièní trať):
1. Radka Nakládalová (1971)
2. Hana Rašková (1986)
3. Jitka Hájková (1978)

Veteran Steel Man je určen pro všechny napříč Všichni, kteří to někdy zkusili, mohou potvrdit, že „Bedna” byla obsazena stejnými jmény jako vloni,
věkovými i výkonnostními kategoriemi.
chvíle po dokončení triatlonu jsou skutečně sladké.
pouze se prohodilo pořadí.

01:35:11
01:37:17
01:39:19

Dobrochov trápí rychlí řidiči

Vyhýbal se srně? Asi ne…

Starosta je zklamán z přístupu policie

DOBROCHOV Rozsáhlé stavební práce na komunikaci II/0462
v Brodku u Prostějova přinesly
vcelku očekávané komplikace do
Dobrochova. „Obyvatelé si stěžují
na značně zvýšené množství vozidel, jejichž řidiči často nerespektují
povolenou rychlost,“ postěžoval si
Večerníku starosta obce Miloslav
Kříž. Na příslušných místech ale
pomoc hledá zatím marně.
S tím, že se poklidná vesnička stane
frekventovanou obcí, i když přes ni
není vedena oficiální objízdná trasa, počítal už dopředu. „Na základě
vyjádření správce komunikace a dopravního inspektorátu Policie ČR se
stanoví nejvhodnější trasa z hlediska
propustnosti a bezpečnosti,“ vysvětlil
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu,
který ve věci činí finální rozhodnutí.
Přestože přes Dobrochov vede nevhodná úzká silnice, řidiči z Hradčan
raději zamíří přes Kobeřice do Dobrochova než na Vřesovice. „Nejsem si
vzhledem ke svému věku už tak jistá
a do obchodu se bojím jít, protože je
někdy obtížné přejít silnici, raději se
nechám zavézt synem,“ potvrdila potíže obyvatel starší paní na autobusové
zastávce. Nejde ovšem jen o kvantitu,
ale také o rychlost.

Jak to ve skutečnosti bylo s onou srnou, ví jenom řidič tohoto havarovaného vozidla.
Foto: Policie ČR

ŠUBÍŘOV V pondělí 20. července po čtrnácté hodině na silnici u Šubířova došlo
k dopravní nehodě dodávkového vozidla Citroën C15. Po nárazu do stromu šofér
policistům tvrdil, že se vyhýbal srně. Jenomže vzápětí nadýchal skoro dvě a půl
promile…
„Dvaašedesátiletý řidič uvedl, že mu při průjezdu levotočivé zatáčky vběhla pod kola srna
a on na danou situaci zareagoval stržením řízení. Vyjel mimo silnici, kde narazil do stromu. Ke zranění řidiče nedošlo. Provedenou dechovou zkouškou byla řidiči naměřena
hodnota 2,11 promile alkoholu v dechu. Při opakované dechové zkoušce se hodnota
zastavila na 2,42 promile. Muži byl zadržen řidičský průkaz a byl převezen do nemocnice
k lékařskému vyšetření a odběru krve. Dále mu byla pochopitelně zakázána další jízda,“
sdělil Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.
Celková škoda na vozidle činí šest tisíc korun, řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
(mik)
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Výsledky:

Zbytkový alkohol
V neděli 19. července hodinu
před polednem zastavili policisté
v Jižní ulici v Mostkovicích třicetiletého řidiče osobního vozidla
značky Ford. Při orientační dechové zkoušce pak řidič nadýchal
0,43 promile alkoholu. S naměřenými hodnotami souhlasil a nežádal lékařské vyšetření na zjištění
množství alkoholu v krvi. Policistům uvedl, že v sobotu od odpoledních do pozdních nočních
hodin vypil osm půllitrů piva a tři
malé panáky tvrdého alkoholu.
Byl mu zadržen řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

Bude se kácet i sázet

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

U Čunína již potřetí odstartoval triatlon Veteran Steel Man

„Kvůli omezení rizika tragických
událostí a zvýšení bezpečnosti jsem
se obrátil na dopravní inspektorát
v Prostějově, nesetkal jsem se však se
snahou o vstřícné řešení,“ byl zklamán
starosta, který si je vědom toho, že nelze mít přidělenou jednu hlídku pouze
pro jeho obec. „Domnívám se ale, že
by stačilo jednou, dvakrát týdně měřit rychlost, aby se situace významně
zlepšila,“ navrhuje možné řešení.
Vzhledem ke svým zkušenostem
s prostějovskou policií se koncem
června obrátil s žádostí přímo na krajského velitele PČR Libora Krejčíříka. „Mohu potvrdit, že jsme dne 26.
června 2015 prostřednictvím datové
schránky obdrželi dotaz k dopravní
situaci v obci Dobrochov. Na vypracování odpovědi na tento dotaz pracujeme a v zákonné lhůtě tazateli odpověď odešleme,“ informoval Večerník
František Kořínek z oddělení tisku
a prevence PČR v Prostějově. Jak dodal, přestože tudy není vedena značená objízdná trasa, řidičům nic nebrání
průjezdu touto obcí. Výkon služby
policistů je sem směrován v rozsahu
a intenzitě úměrné reálným rizikům
a bezpečnosti silničního provozu.
Vše tedy připomíná známé rčení „víme
o tom“. Jen na straně obecní samosprávy zůstává nepříjemná pachuť. (tok)

Komunikace přes Dobrochov je úzká, auta musí parkovat částečně na chodníku a na zbytek vozovky se vejde akorát jedno vozidlo. Foto: Tomáš Kaláb

Martin
ZAORAL
PŘEMYSLOVICE Už před více jak
třemi roky došlo u Přemyslovic
k požáru, který nemá v historii
regionu obdoby. Zničeno tehdy
bylo více než deset hektarů lesa. Nedlouho po něm se začalo
hodně nahlas mluvit o tom, že
na planině vznikne nový kamenolom, proti čemuž se zvedla
vlna nevole. Přímo na místě sice
nic přímo nenasvědčuje tomu,
že by tu kamenolom měl vzniknout, přesto část postižené plochy zůstává stále neosázena.
Bodláčí a plevel, jen místy se v suché
kamenité půdě krčí sazenice dubu. Tak
to vypadá v místech nedaleko Přemyslovic, kde by v budoucnu mohl vzniknout kamenolom. I tři roky po požáru
u Přemyslovic připomíná část poničených pozemků planinu. Proč? „Po po-
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aneb jsme
s vámi u toho...

klikni na

Ve čtvrtek 23. července kolem patnácté hodiny na dvorku
u svého domu na ulici Havlíčkové
v Brodku u Prostějova nalezl čtyřiačtyřicetiletý muž při výkopu
jámy podezřelý kovový předmět
připomínající munici. Přivolaní
policisté zjistili, že se jedná skutečně o munici, proto byl kontaktován pyrotechnik. Ten na místě
potvrdil, že se jedná o 20 kilogramů těžkou leteckou pumu z druhé světové války. V ulici muselo
být evakuováno 60 obyvatel z 35
domů. Pyrotechnik munici zajistil a převezl k likvidaci. Opatření
bylo ukončeno kolem devatenácté hodiny.

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

žáru bylo nutné nejdříve připravit půdu
před samotným zalesňováním, což bylo,
vzhledem k rozsahu a intenzitě požáru,
časově a ekonomicky náročné,” vysvětluje majitel pozemků Richard Benýšek,
který zároveň tvrdí, že z celkové rozlohy
10,3 hektaru je už v současnosti zalesněno zhruba 80 procent. „Z toho na ploše
cca 0,6 ha byla vysazena borovice lesní a
na ploše cca 7,5 ha dub. S výsadbou jsme
začali loni, kdy byla osázena asi čtvrtina
z dnes zalesněné plochy. Během jara letošního roku pak byly osázeny další tři
čtvrtiny plochy. Zbývající více než dva
hektary plánujeme osázet na jaře příštího roku,” dodal Richard Benýšek.
Jednoznačnou příčinu obrovského
požáru se hasičům ani policistům
nepodařilo zjistit. Přitom přibližně
v prostoru, který není dosud osázen,
plánovala společnost BÖGL a KRÝSL
otevřít kamenolom. Od svého záměru sice nakonec odstoupila, její vizi
následně převzala nepříliš průhledná
společnost Taxanberg, která vlastní
i lokalitu Zámeček.
Právníci zastupující tuto společnost,
tlačili na to, aby v územním plánu Přemyslovic byl vyznačen dobývací prostor
k otvírce lomu. Ani oni však neuspěli.
Většina zastupitelů v obci se shodla na

Kostelec na Hané (mls) - Do obnovy
zeleně se co nevidět pustí před budovou
školy v Kostelci na Hané. O realizaci zakázky se postará společnost Zahradní
tvorba z Tršic. Pokud vše půjde podle
plánu, hotovo by mělo být už letos v září.
Odpadky se hromadí

Plumlov (mls) - Jednání některých lidí
naprosto postrádá logiku. Přestože už
loni v listopadu v Plumlově otevřeli nový
sběrnýdvůr,vjehobezprostředníblízkostiseneustálehromadínepořádek.Sběrný
dvůr je přitom otevřený několikrát týdně
a lidé z Plumlova, Soběsuk, Žárovic
a Hamrů do něj mohou vozit mimo jiné
plasty, stavební suť a železo.
V Suchdole opraví høbitov

Suchdol (mls) - O dalším postupu při
návrhu úpravy hřbitova a veřejného
prostranství před kulturním domem
v Suchdole bude jednat místní zastupitelstvo na svém příštím zasedání, které
se bude konat ve čtvrtek 30. července.
Při vykopávkách v Olšanech asistují i usměvavé studentky antropologie
z Masarykovy univerzity v Brně.
Foto: Martin Zaoral
tom, že tu nic podobného nepovolí.
„Ohledně kamenolomu se naše zamítavé stanovisko nemění. V tuto chvíli
v této věci ani oficiálně není nic nového,”
řekl v průběhu uplynulého týdne starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa.
Samotný majitel pozemků situaci vidí
poněkud jinak. Podle něj je postoj
vedení obcí pouze „divadlem”. „Obce
prosadily proti mojí vůli, že do dobývacího prostoru vedou přes mé pozemky
veřejné komunikace bez jakýchkoliv
omezení. Tím splnily tajný sen lomařů. Lokalitu Zámeček pak koupili sa-

motní lomaři, kteří s odstupem času
pochopili, že v nějaké podobě se se
mnou musí domluvit. Abych Zámeček
zachránil, tak jsem se do určité míry
s případnou existencí lomu smířil. Těžko jsem mohl reagovat jinak, když jsem
zjistil, že územní plán Olomouckého
kraje počítá ještě s jedením lomem, asi
80 metrů od Běleckého mlýna v Kostelecké hoře. Tam kdyby spustili drtírnu, tak nám hotel spadne. Proto volím
raději lom na Habrkách daleko v lese.
Nikomu překážet nebude,” napsal nám
své stanovisko Richard Benýšek.

Historická kovárna

Drahany (mls) - Dřevěný přístřešek na
čtyřech kůlech vzniká na okraji rozlehlé
louky u Drahan. Jeho součástí by měly
být středověké pece, v nichž budou
moci lidé sledovat, jak se kdysi tavilo
železo či bronz. Dá se v nich také upéct
chléb, pálit keramika a předvádět další
pravěké a středověké výrobní postupy.
Projekt má však v těchto dnech potíže
s různými povoleními. Stavební úřad
v Plumlově by o jeho dalším osudu měl
rozhodnout koncem tohoto měsíce.
Pokud vše dobře dopadne, jako první
vyzkouší dílnu platnéř, který bude vyrábět přilbici při dobývání hradu Drahans
na konci léta.

Havarující řidič kamionu

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„SPOLEČENSKÝ ŽIVOT BY MĚLY OBSTARÁVAT nadýchal dvě a půl promile!
SPOLKY, NIKOLI ÚŘAD,“ SOUDÍ DOBROCHOVSKÝ

STAROSTA MILOSLAV KŘÍŽ
exkluzivní rozhovor
pro Večerník
ík

Tomáš
KALÁB
DOBROCHOV Málokdo si
troufne po padesátce absolvovat vysokou školu. Starosta
Dobrochova se do toho pustil
a loni promoval na právnické
fakultě MU v Brně. V mládí vystudoval VAAZ Brno, pracoval
jako technik v armádě, později
náčelník štábu vrtulníkové letky. Od roku 2007 pracuje jako
uvolněný starosta. Miloslav Kříž
je ženatý, má tři dospělé děti
a tři vnuky. Běhá, jezdí na kole,
cestuje a užívá si života.
Pane starosto, zrekapitulujte prosím čtenářům, kolikáté období
jste ve funkci?
„Starostou jsem byl poprvé zvolen
v roce 1994. Po třech letech jsem
z funkce odstoupil, řekl bych kvůli
osobním sporům. Tehdy jsme vytvářeli obec a úřad z ničeho, protože do
té doby jsme byli zastupováni obcí
Brodek u Prostějova. Další volební období jsem byl řadovým zastupitelem
a od roku 2002 jsem starostou. Když se
zeptáte, proč jsem kandidoval počtvrté
v řadě, tak to bylo proto, že se našli lidé,
jejichž osobní zájmy byly v rozporu se
zájmy obce. Právě oni poté kandidovali
do zastupitelstva za hnutí s příznačným
názvem Změna, což byla výzva, které
se nedalo odolat. Takže vlastně díky

nim jsem starostou ještě jedno volební
období. Ale po pravdě, už se těším, až
budu vystřídán.“
Změnily se nějak za tu dobu priority práce starosty, resp. problémy, kterým věnuje nejvíce času?
„Řekl bych, že za těch více než dvacet let
se změnilo úplně všechno. Nezměnily se
však priority. Domnívám se, že pořád je
prioritou dobrého starosty ve spolupráci se zastupitelstvem všestranný rozvoj
obce. Takže první prioritou je mít dobré
zastupitelstvo. Další prioritou by mělo
být stanovení si koncepce. A postupně
ji uskutečňovat. Znám obce, které dělají
zrovna to, na co se dávají dotace. My se snažíme postupovat jinak. Víme, co chceme,
a postupně se snažíme svůj sen uskutečnit. Potom by se nemělo stát, že opravíme
chodníky a za rok je rozbíjíme, protože
zrovna teď jsou dotace na vodovod. Nezanedbatelnou prioritou je společenský život
v obci. Zastávám názor, že společenský život by měly dělat spolky, nikoli úřad. Bohužel, jediným spolkem, který aspoň trošku
naplňuje tuto představu, je SDH.“
Jaké nástrahy číhají na samosprávu při každodenním jednání se
státní správou?
„Nejčastěji jednáme s úředníky magistrátu a krajského úřadu. Musím říct, že za ty
roky, co se pohybuji v komunální politice,
se hodně změnil přístup úředníků v pozitivním smyslu. Řekl bych ale, že přístup
úředníků se změnil nejen ve vztahu k samosprávě, ale ke všem občanům, kteří na
úřad přijdou. Druhou věcí jsou jednání
o záležitostech, které nesouvisí se státní
správou, ale které mají vliv na chod obce.
Tam hraje roli osobní známost, členství
v politické straně a podobně. Už to sice
není tak výrazné jako kdysi, ale pořád to
platí a funguje. Na druhou stranu naši práci

ařízení, kteneúměrně ztěžují výmysly a nařízení,
dníků. Jsou
ré nesouvisí s přístupem úředníků.
onů tohoto
to věci, které jsou součástí zákonů
žovat. Např.
státu, a všichni je musíme dodržovat.
hlášení o výsledcích čistírny odpadních
vod posílám na šest různých úřadů.
řad
Velice důležité je, aby obecní úřad
m
věděl, kdo je vlastně občanem
obce. Když to chci vědět, musím poslat čtyři žádosti na ministerstvo vnitra, čtyři proto,
že je zvláštní žádost na narození, úmrtí, přistěhování
a odstěhování, a za čtyři dny
dostanu odpověď.

“

Foto: archiv M. Kříže

PROSTĚJOVSKO To je neskutečné!
Řidič kamionu to v pondělí na rychlostní komunikaci napálil zezadu
do druhého nákladního auta a po
příjezdu policistů bylo zjištěno, že je
totálně namol! Jak Večerník odhalil,
opilý šofér byl okamžitě zadržen,
umístěn do policejní cely a hned
druhý den zamířil k soudu!
„V pondělí 20. července po čtrnácté
hodině na rychlostní komunikaci R46
ve směru od Prostějova na Olomouc
došlo k dopravní nehodě mezi dvěma
nákladními vozidly. Padesátiletý řidič
cizí státní příslušnosti jel s vozidlem Mercedes Benz, kdy nedodržel bezpečnou
vzdálenost a nestačil zareagovat na před
ním jedoucí nákladní vozidlo. To muselo zastavit z důvodu vzniklé kolony, kdy
došlo ke střetu. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn,“ popsal samotný průběh havárie Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc.

Šofér tohoto kamionu byl opilý, jak zákon káže. Skončil v policejní cele a
náklaďák byl odtažen.
Foto: Policie ČR
Jenomže krátce nato bylo zjištěno, že
nepůjde pouze o banální „ťukanec“
dvou vozidel. „U řidičů byla provedena
dechová zkouška, kdy řidič Mercedesu
nadýchal 2,52 promile alkoholu v dechu.
Podezřelý muž byl zadržen a umístěn
do policejní cely. Náklad z vozidla byl

přeložen a vozidlo bylo odstraněno odtahovou službou jako překážka v silničním
provozu,“ uvedl Josef Bednařík.
Řidič je podezřelý z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Celková škoda na vozidlech činí 130 tisíc
korun.
(mik)

Když chci vědět, kdo je občanem
obce, musím poslat čtyři žádosti
na ministerstvo vnitra.

Co považuji za důležité a dodnes nedořešené je skutečnost, že není dokončena
reforma veřejné správy. Pořád máme okresy, i když nejsou okresní úřady, máme dva
druhy krajů. Nevím ale, proč jsou uměle
vytvářeny regiony soudržnosti, které mají
jediný smysl, a to je čerpání dotací. S čím
se však vůbec nesmířím, jsou uměle vytvořené Místní akční skupiny, které dvacet
procent prostředků, jež mají rozdělit mezi
žadatele, spotřebují na svoji činnost. S minimální kontrolou.“
Mezi lety 1986 a 1994 byl Dobrochov součástí Brodku, poté se
opět osamostatnil. Podepsalo se oněch
osm let z dnešního pohledu negativně
na rozvoji obce?
„Nemohu říct, že se těch osm let podepsalo negativně. Je pravdou, že vývoj obce
nějakým způsobem ustrnul. Myslím si ale,
že oddělení v roce 1994 bylo pozitivním

krokem, podívejte se dnes na Brodek a na
Dobrochov. Ale pořád nám chybí ty první
čtyři porevoluční roky. V té době se začaly
obce formovat a my jsme na startovní čáře
v té době nebyli.“
Od revoluce došlo k nárůstu počtu
obyvatel o více než čtvrtinu. Čím
si to vysvětlujete? Jaký je věkový průměr obyvatel?
„Je pravdou, že se počet obyvatel zvětšil, postavili jsme několik bytů, vytvořili
a zasíťovali několik stavebních pozemků.
Myslím si, že by nebyl problém počet obyvatel ještě zvýšit, ale to není cesta, kterou
bychom se chtěli ubírat. Nejsem si jistý,
že by to bylo přínosem pro obec. I když
by se našli lidé, kteří by rádi své pozemky
prodali jako stavební. Nedávno byl věkový
průměr 38 let, každopádně se řadíme mezi
obce s nejnižším věkovým průměrem
obyvatel na okrese.“

15070210655
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rozhovor Večerníku

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

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Michal

KADLEC
C
●● Kdy ve vás v mládí uzrálo rozhodnutí stát se lékařem?
„Někdy ke konci
gymnaziálních
studií, poté
co jsem

opustil myšlenky
studovat kvantovou chemii, molekulární biologii, jadernou fyziku či hvězdnou astronomii.“
●● Patříte do lékařské rodiny? A co
na vaše rozhodnutí studovat medicínu říkali rodiče?
„Právě že vůbec... (úsměv) Možná ale
nějaký prapředek byl ranhojičem.
Zdravotnictví se však o mne částeč-

„To se těžko popisuje. To musíte sám
zažít...“
●● Existuje nějaký případ z vašeho
působení na záchrance, který byste
už naopak prožít nechtěl?
„Všechny tragédie ať již dlouhodobé
nemoci, či nehody, zejména mladších ročníků, jsou strašné. Bohužel
jich však ještě pár zažiji.“ (povzdechne si)

●● Je pravda, že pro lékaře záchranky bývá tato práce do jisté míry takovým adrenalinovým sportem?
„Říká se to. A nejen pro lékaře. V současnosti vyjíždí k vážným případům
i posádky bez lékaře. Takže adrenalin
se vyplavuje i záchranářům a řidičům
záchranek.“
●● Zažil jste ve svém zaměstnání
alespoň jeden úsměvný případ?

„Když jsem měl nastoupit na patologi
maminka mi tenkrát řekla, že si ode m i,
nevezme žádné jídlo, kterého se dotk ne
nu!“

sobil před
svým nástupem
na záchranku?
„Téměř dvanáct roků
jsem pracoval právě na

„Je pravdou, že občas i v našem
povolání něco úsměvného zažijeme.
Snad jeden, který se stal již před mnoha lety, kdy ještě nebyly vozové terminály, a hlášení k výjezdu se přijímala
odlišným způsobem. Posádka Zdravotnické záchranné služby na výzvu
operačního střediska vyjela k případu.
Po příjezdu na místo zjistila, že někde
ztratila lístek s adresou a jménem pacientky. Bydliště si lékaři pamatovali,
ale jméno ne. Před činžovním domem
však stála nějaká paní, která je poslala
do bytu v patře. Zde záchranáři nalezli
na lůžku starší paní, doma byl i manžel. Paní sdělila své dlouhotrvající potíže, byla
vyšetřena, a protože
stav nebyl
nijak vážný,

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...

15012210019

Foto: archiv Večerníku

OMLUVA
V minulém čísle si na této
straně zařádil neskutečný tiskařský šotek. Do rozhovoru
s ředitelem Zdravotnické záchranné služby v Prostějově Radomírem Gurkou se omylem
vloudilo povídání s prostějovským poslancem Jaroslavem Faltýnkem. Redakce Prostějovského Večerníku se tímto omlouvá
šéfovi prostějovské záchranky
Radomíru Gurkovi za případné
problémy, které jsme mu chybou mohli způsobit, stejně tak
se omlouváme našim čtenářům.
Rozhovor s R. Gurkou nyní otiskujeme znovu, a tentokrát v té správné
podobě!
M. Kadlec,
PV Večerník
b ponechána v domácí péči. Po nábyla
v
vratu
na základnu řidič v garáži nalezl
l
lístek
se jménem a s hrůzou zjistil, že
s byli na správné adrese, ale u zcela
sice
j pacientky!“
jiné
●● Jak se toto nedopatření řešilo?
„
„Pochopitelně
záchranáři se okamžitě
v
vydali
zpět. Tentokrát již do správnéh bytu. Zde taktéž na lůžku ležela
ho
s
starší
paní. I její obtíže byly dlouhodobé, stav nebyl nijak vážný a také
b ponechána v domácí péči. Vše
byla
t
tedy
dopadlo dobře. Úsměvné bylo,
ž ta první starší žena, přestože vůbec
že
n
nevolala
na záchrannou službu, tak
s nijak nepodivovala, že se jí v bytě
se
z ničeho nic objevili zdravotníci a nijak
s nebránila vyšetření. I její manžel vše
se
v klidu a bez námitek sledoval.“ (úsměv)
●● Víme, že kromě působení ve
f
funkci
ředitele prostějovské záchranky máte ještě jiné lékařské
z
zaměstnání.
Jak vše stíháte?
„
„Vedle
práce na Zdravotnické záchranné službě Olomouckého
k
kraje
působím jako lékař externista
n Zdravotnické záchranné službě
na
J
Jihomoravského
kraje, na anesteziologicko resuscitačním oddělení
vyškovské nemocnice a v Medicoms v Prostějově. Snažím se dělat
vše naplno, zdravotnictví je mým
posláním.“
●● Co na vaše pracovní zaneprázdnění říká rodina? Užije si
v vůbec?
vás
„ asi mohou říkat, když víkendy,
„Co
s
svátky
a noci trávíte v práci...? Nelíbí
s jim to, ale už si asi zvykli. Bohuse
ž když byly dcery malé, tak si mne
žel
m neužily. Snad jim to budu moct
moc
n
někdy
vynahradit.“ (úsměv)

15072410708

anesteziologicko resuscitačním oddělení jesenické nemocnice. A pak
šel sem do Prostějova.“ (úsměv)
●● Mnozí lékaři tvrdí, že práce na
záchrance je za trest. Jak to vnímáte vy?
„Ať si to jdou ti mnozí lékaři na pár
měsíců na záchranku zkusit. Když nic
jiného, tak alespoň snad změní přístup k záchranářům!“
●● Podařilo se
vám někomu
vyloženě
zachránit
ž i vo t ,
ně otřelo, když maminka byla zubní jak se
instrumentářka. Rodiče na moje rozhodnutí studovat medicínu, pokud si
vzpomínám, neříkali nic. Mohl jsem
si totiž vybrat hůř.“ (smích)
●● Vzpomínáte si na své první zaměstnání, a jak jste se v něm cítil?
„Poprvé jsem po studiích nastoupil
do tehdy ještě okresní nemocnice říká na pov Jeseníku. Tehdejší ředitel mě přijí- slední chvíli?
mal jako lékaře pro v budoucnu plá- „Pokud je někdo
nované oddělení patologie. Vzpomí- z důvodů nemonám si, jak mi maminka tenkrát řekla, ci či úrazu na prahu
že si ode mne nevezme žádné jídlo, smrti, vám se ho podaří
kterého se dotknu. (úsměv) Naštěstí resuscitovat a on se pose po nástupní praxi uvolnilo místo sléze po nemocniční léčbě
na anesteziologii, a tak se moje kari- vrátí zpět do života, tak se
éra patologa ani nezačala.“
vám podařilo zachránit život na
●● Kde všude jste vůbec poslední chvíli...“
jako lékař pů- ●● Jaký je to vůbec pocit, někoho
zachránit?

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 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK

zpravodajství

ZÁKAZ KOUŘENÍ I V PROSTĚJOVĚ

Radní se sejdou v úterý
Prostějov (mik) – Po měsíční pauze
se v úterý 28. července opět ke společnému jednání sejdou prostějovští radní. Rada města bude projednávat přes
tři desítky bodů programu. Určitě nejatraktivnější bude probírání výše odměny advokátovi, který město zastupuje
ve sporu ohledně platnosti smlouvy
se společností Manthellan. Diskutovat
se bude ale také o dotacích do sportu
a o majetkoprávních záležitostech.
„S výsledky jednání rady města seznámíme novináře ve čtvrtek, zveřejněny
budou i závěry aktuálního průzkumu
spokojenosti občanů Prostějova,“
sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Pro „obèanku“ už døív!
Prostějov (mik) - Vzhledem k náporu
žadatelů o občanské průkazy, kterým
v letošním roce končí platnost tohoto
dokladu, přistoupil magistrát k rozšíření provozní doby na jednom z pracovišť odboru občanských záležitostí.
„Už od pondělí 13. července, a to až do
odvolání, je oddělení registru obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů ve Školní ulici číslo 4 otevřeno
již od 7.00 hodin. Dobu obsloužení
klientů sice nelze zkrátit, ale rozšířením
provozní doby vyřídíme žádostí více,“
uvedla vedoucí odboru Marie Javůrková s tím, že v případě potřeby dojde
k dalším organizačním opatřením
v září letošního roku.
„Je třeba si uvědomit, že jak rozšíření
provozní doby, tak i případné přijetí
dalších zaměstnanců vyřizujících
žádosti o nové občanské průkazy,
bude město Prostějov hradit ze svého rozpočtu. Přestože tím do určité
míry řešíme agendu přenesené státní
správy, rozhodli jsme se, že i za cenu
zvýšených nákladů na provoz úřadu
vyjdeme v tomto směru občanům
vstříc,“ dodává tajemník magistrátu
Lubomír Baláš.

Běžní lidé jsou pro, hospodští lamentují
PROSTĚJOV Od začátku příštího roku
by měl v Česku platit úplný zákaz kouření cigaret v restauracích, na koncertech nebo tanečních zábavách. Příslušný návrh zákona schválila vláda. Norma
také zakazuje prodej cigaret a alkoholických nápojů v automatech a zavádí
i další opatření na omezení spotřeby
tabáku a alkoholu. Běžní Prostějované
většinou s tímto omezením souhlasí,
majitelé restaurací, barů a hospod se
však bojí propadu tržeb.
Večerník se tomuto tématu rozhodl věnovat dlouhodobě a velmi podrobně. Celý
problém má totiž několik aspektů. Na jedné
straně úplný zákaz kouření v restauracích
lidé vítají, vždyť jde o jejich zdraví. Jenomže kuřáci jsou pochopitelně proti, většina
z nich si neumí představit, že by si v kavárně
společně s kafíčkem nebo v hospodě u piva
nemohli zapálit cigaretu. Majitelé provozoven, a to především restaurací nižší kategorie, se ale bojí krachu. „Štamgasti přestanou
chodit. Koupí si lahváče domů, kde kouřit
mohou,“ oponuje většina z nich.
Pro ty, kteří si v restauracích neumí návštěvu bez zapálené cigarety představit, znamená novela zákona jediné. Pivo si objednají
uvnitř, ale kouřit budou muset chodit ven

Na webových stránkách města nedávno probíhala anketa, při které se lidé
mohli vyjádřit k otázce přejmenování
Hlaváčkova náměstí na náměstí Vác-

před hospodu. I v ulicích Prostějova tak
budou dýmit nejenom auta… „Přiznám
se, že na celou záležitost nemám definitivní
názor. Osobně jsem celoživotně nekuřák,
takže rozumím tomu, že kouření může být
obtěžující pro ty, kteří se přijdou do restaurace jen najíst. A buďto musí dýchat kouř
z cigaret, nebo kouřem nasákne jejich oděv.
Zkušenosti ze zahraničí ale hovoří jasnou
řečí, zákaz kouření tam neznamenal žádný
úpadek návštěvnosti jednotlivých pohostinských provozoven. Nedokáži ale v tuto
chvíli odpovědět na otázku, jak to bude
v České republice. My jsme totiž specific-

Od ledna 2016 by měl v naší zemi platit úplný zákaz
kouření cigaret v restauracích, ale i na koncertech či tanečních zábavách. A co vy, vítáte tento zákaz? To jsme
zjišťovali v uplynulém týdnu…

ká země,“ míní Miroslav Pišťák, primátor
Prostějova. Podle něj zákaz kouření v hospodách může přinést i do Prostějova minimálně jednu komplikaci. „Kuřák, který je
zvyklý si v hospodě zapálit, si půjde zapálit
ven. Jenomže většina takových lidí si vezme
půllitr s pivem nebo láhev alkoholu s sebou.
Tím se dostanou do rozporu s vyhláškou
města, protože na veřejných místech je
u nás zakázáno popíjet alkoholické nápoje,“
připomíná primátor.
Další ohlasy na připravovaný zákaz kouření v restauracích přinese Večerník v ně(mik)
kterém z příštích vydání.

DARINA KOŠICKÁ
PROSTĚJOV

rozhodnutí mám velkou radost,
protože kouření v restauracích
i třeba a zahrádkách apod.
nesnáším, a určitě nejsem sama.
Po návštěvě restaurace už také
nebude člověk muset řešit problémy, jako kouřem zapáchající
oblečení a také vlasy.“ (úsměv)

„Zákaz kouření plně podporuji, protože jako nekuřákovi
je mi pobyt v zakouřených
prostorách velmi nepříjemný.
Člověk ‚smrdí jako putyka‘,
navíc mě z kouře štípou oči.
O odlivu zákazníků se podle
mě není možné ani bavit,
protože buďto to kuřáci
vydrží, anebo přijde o to více
nekuřáků.“

ANO

KAMIL ŠVÉDA
PROSTĚJOV
Ptala se Aneta Křížová

Místo sídla bezdomovců

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

je CYKLOSTEZKA

„Nelze tolerovat aroganci a verbální útoky!“
Božena Sekaninová srovnává jednání zastupitelstva a Senátu ČR
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
Novou dvě stě metrů dlouhou cyklostezku za obchodem v Martinákově ulici už
„kolaři“ hojně využívají.
Foto: Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV Cyklisté začali nedávno využívat další navazující
úsek cyklistické stezky mezi Martinákovou ulicí a ulicí Pod Kosířem.
Kromě samotné stezky, která je
dvě stě metrů dlouhá, tady lidem
slouží nové veřejné osvětlení a zrekonstruovaný chodník.
Veřejné prostranství za místní prodejnou má navíc nový trávník a vysazenou řadu stromů. Ale co si zdejší lidé
nejvíce pochvalují, je fakt, že z lokality
za místním obchodem zmizeli bezdomovci i se svými hnízdy. „Ano, místa

za obchodem v Martinákově ulici
byla doménou bezdomovců. Dnes je
tady ale čisto a uklizeno. Stezka propojuje trasu kolem dětského dopravního hřiště a navazuje na úsek takzvané severní obslužné a dále pokračuje
směrem na Kostelec na Hané,“ řekl
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
pro investiční výstavbu.
Cyklostezku mezi Martinákovou
ulicí a ulicí Pod Kosířem realizovala
společnost .A.S.A. Technické služby Prostějov. Celkové náklady činily
1,4 milionu korun.
(mik)

lava Havla. Anketa k iniciativě skupiny
občanů zasazujících se o přejmenování
probíhala během celého června tohoto
roku a zúčastnilo se jí 4 783 hlasujících.
„Podle nám dostupných reakcí nemá
tento nápad jen samé příznivce, ale
i kritiky. Někteří občané zkrátka nepovažují přejmenování kteréhokoliv náměstí
či ulice v Prostějově za dobrý nápad.
A to zejména z důvodu výměny všech
dokladů a smluv a s tím spojenými
komplikacemi pro lidi v takové lokalitě
bydlící či podnikající. Prostřednictvím
webové ankety jsme se proto chtěli
pokusit zjistit, jak vážný je skutečně
zájem o přejmenování navrhovaného

Hlaváčkova náměstí na náměstí Václava Havla,“ vysvětlil náměstek Pospíšil
s tím, že výsledek ankety jednoznačně
určil, že přejmenování Hlaváčkova náměstí si hlasující nepřejí. Užití jména
bývalého českého prezidenta by se navíc prodražilo o licenční poplatek, který si účtuje Knihovna Václava Havla
a Nadace Dagmar a Václava Havlových
Vize 97. Částka je asi třicet tisíc korun.
Své NE do ankety poslalo 4 442 respondentů, pro ANO pak hlasovalo
341 lidí. „Výsledek ankety je až překvapivě jasný, nicméně o dalším postupu
bude vedení města dále jednat,“ dodal
Jiří Pospíšil.
(mik)

Co zaznìlo od Prostìjovanù v anketì?
●● „Rozhodně ne, pan Hlaváček zde
žil a myslím, že stačí Havlovo letiště.“
●● „Nastanou zbytečné komplikace
pro lidi bydlící v této lokalitě. Nehledě na to, kolik peněz bude stát změnit všechno kde je název Hlaváčkovo
náměstí obsažen. Zbytečně vyhozené
peníze, které lze uplatnit rozhodně jinde než ve změně názvu lokality. Kdo

a n eb
ptali jsme se v ulicích

Ilustrační foto

PROSTĚJOVANÉ
NECHTĚJÍ
NÁMĚSTÍ
V.
HAVLA!
NE řeklo v anketě 4 442 lidí, Hlaváček tak může zůstat v klidu…
PROSTĚJOV Lidé v Prostějově
jsou, jak známo, hodně konzervativní a jen těžko se smiřují
s jakýmikoliv novinkami. To
se projevilo také v anketě, kterou vyhlásilo vedení radnice.
Ve hře bylo totiž přejmenování
stávajícího Hlaváčkova náměstí
nanáměstíVáclavaHavla.AProstějované řekli své drtivé NE!

Anketa

VÍTÁTE ZÁKAZ KOUŘENÍ
V RESTAURAČNÍCH
A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH?
„Konečně! Tento zákon měl
ANO
platit už dávno. Z tohoto

Dvì nová høištì
Prostějov (mik) - Téměř jeden
milion korun bez DPH investovalo
město Prostějov do vzniku dvou dětských hřišť. „Herní prvky jako housenka, houpačka, hnízdo, herní věž,
vahadlová houpačka, kreslicí dvojtabule se stříškou, kolotoč na stání
nebo houpadlo na pružině slouží
drobotině na jihu sídliště E. Beneše.
Druhé hřiště vzniklo ve vnitrobloku panelových domů v Kostelecké
ulici. I zde je plácek chráněn plotem
o celkové délce šedesáti metrů. Děti
tady mají k dispozici dvojhoupačku,
herní město Karlsruhe, kreslicí tabule s počítadlem, herní kombinaci se
skluzavkou a plochu pro hru kuličky,“
uvedl náměstek primátora Zdeněk
Fišer.

11

chce, na Václava Havla si vzpomene i
bez přejmenovávání.“
●● „Nepochopil jsem důvod, proč by
se mělo náměstí přejmenovávat. Co
pro naše město Václav Havel udělal přínosného?“
●● „Když přejmenovat nějakou ulici
nebo náměstí, proč nepojmenovat po nějakém rodákovi? Třeba Otto Wichterle.“

●● „Já bych ho pojmenovala po rodačce Mileně Dvorské.“
●● „Světem uznávaný pan Václav Havel
by si zasloužil mít své jméno na náměstí!“
●● „Až se odhalí pravda o Havlovi, budete název zase měnit!“
●● „Jistěže souhlasím, Václav Havel
má renomé. A Hlaváček byl kdo?“
Zdroj: Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV Patří k jednoznačně nejzkušenějším komunálním politikům, navíc již
druhé volební období působí
jako senátorka. Sociální demokratka Božena Sekaninová
(na snímku) se rovněž netají
rozladěností nad současnou
atmosférou při jednáních
prostějovského zastupitelstva. Diskuze ve vrcholném
orgánu města porovnává
také s jednáními v Senátu
České republiky.
●● Jak vy osobně byste ohodnotila
dosavadní atmosféru při jednáních
prostějovského zastupitelstva?
„Není dobrá. Jednáním chybí konstruktivní diskuze, věcnost, otevřený korektní dialog, který je ze strany
některých opozičních zastupitelů
nahrazován kritikou všeho a za každých okolností. Ale jednáním často chybí i obyčejná lidská slušnost
a respekt k názoru druhého člověka. Na
jedné straně to snad lze přičíst určité neznalosti jednacího řádu ze strany nových
zastupitelů, což by bylo celkem omluvitelné. Na druhé straně však nelze tolerovat aroganci, opakující se verbální útoky
a jakýsi destruktivní přístup. Ten nepřináší nic dobrého v běžném životě ani
v politice a již vůbec nemůže být formou prezentace jiného politického ani
odborného názoru. Každý zastupitel by
si měl uvědomit, že zastupuje občany,
kteří ho volili.“
●● Zažíváte například podobná maratónská jednání i v Senátu?
„Jednání v Senátu probíhají v zcela jiném duchu. Senát ovlivňuje fungování
společnosti tvorbou jejího legislativního rámce. K tomu také slouží jasně vymezený jednací řád a struktura jednání.
Návrhy projednávaných zákonných
norem jsou nejdříve velmi podrobně

prodiskutovány v jednotlivých komisích, výborech a klubech, ve kterých je
senátoři posuzují nejen z odborného,
tedy obsahového a právního hlediska,
ale zejména z hlediska dopadu na běžný život každého z nás. Diskuze na jednáních Senátu jsou pak konstruktivní,
věcné a smysluplné.“
●● Prostějov poměrně trpí nedostatkem míst s pečovatelskou službou pro seniory. Myslíte, že by bylo
vhodné podobné zařízení umístit do
současné hlavní budovy Jezdeckých
kasáren po její případné rekonstrukci?
„Ano, naše společnost stárne a poptávka po sociálních službách pro seniory
se bude i nadále zvyšovat. Se záměrem
vybudovat v hlavní budově Jezdeckých
kasáren pobytovou službu pro seniory
jsem měla možnost se seznámit zhruba
před deseti lety a musím říci, že se mi
líbil. Smysluplný byl také záměr na vybudování komunitního centra, ve kterém by našlo své místo více služeb pro
rozličné cílové skupiny obyvatel našeho
města. Osobně se mi budova velmi líbí
– je dispozičně velkoryse řešena, má
svou specifickouu atmosféru a dovedla
bych si představitt její využitelnost pro
derního zařízení
vybudování moderního
b. Samozřejsociálních služeb.
ečnitelnost
mě, že uskutečnitelnost
záměrů na jejíí využití
v době minulé i současné
nančními
je limitována finančními
možnostmi.“
●● Jak se vůbecc díváte
ku Jezna problematiku
en? Nedeckých kasáren?
dovu nebo
chat hlavní budovu
urat?
ji okamžitě zbourat?
„Nejsem stavař a nedokáeré řešení
ži posoudit, které
onomičtější
by bylo ekonomičtější
a efektivnější. Také poslední
posouzení stavuu hlavního
racoobjektu, vypracoou
vaného firmou
Statika
Olo-mouc, nedáváá
jednoznačnouu
odpověď a ponechává otevřené obě možnosti. Jak jsem

již řekla, budova se mi líbí a dnes
považuji za nejdůležitější již řešení nadále neodkládat a učinit rozhodnutí
v souladu s doporučeními fundovaného stavebně technického průzkumu
objektu.“
●● Stíháte vůbec funkci senátorky
a prostějovské zastupitelky současně?
„Obě funkce se velmi dobře doplňují.
Jsem „Prostějovák“, mám ráda své město a v komunální politice chci svým dílem přispět k jeho rozvoji. Také při své
práci v Senátu, například při posuzování
návrhů zákonů, se snažím eliminovat
jejich případné negativní dopady na
každodenní život běžného občana. Stojím vždy na straně občana a je jedno, zda
se jedná o prostějovské zastupitelstvo
nebo jednání Senátu.“
●● Dovolte odlehčenou otázku na
závěr, kam míříte na dovolenou?
Nebo jste už byla?
„Jako správná babička se chystám na
dovolenou s vnuky. V srpnu strávíme
zhruba deset dní v chatkovém kempu přímo u břehu moře v Chorvatsku. Takže klasický program – slunce,
voda, koupání, potápění, drobné hry
a sporty. Už se moc těším
a přeji všem čtenářům
krásné léto.“

Foto:archív Večerníku
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce

Pronajmu garáž, nebo parkovací místo v garážovém dvoře
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323

Nabízím pronájem reklamního místa,
Barákova ul. 727 875 306

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu
půjčku. Pracuji pro více věřitelů
Volejte: 777 551 492
Malá půjčka 10.000 až 80.000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492

Půjčky a hypotéky bez registrů, odSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
dlužení nemovitostí, vyplacení exe721 344 771. Práce strojem UNC, kucí. Tel.: 774765437
výkopové, terénní práce.
Máte exekuce a hrozí vám dražba neSTOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
movitosti? Zavolejte, poradíme, vyřeVýr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. šíme. Tel.: 702063163
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte 777 551 492

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
777 965 734 Pracuji pro více věřitelů

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Peníze pro všechny ihned při
podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte:
775 02 12 12

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

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

Antény Jiříček nabízí až 46 tv programůbezpoplatku.Tel.:776340848
www.anteny.kvalitne.cz
Malířské a natěračské práce i s úklidem.
Tel.: 799 797 657
Stříhací služba Mazlík Vám
nabízí stříhání pejsků všech
plemen v Prostějově, kontakt
606 166 853

LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘPronajmu byt1+1 v Pv, tel.: STVÍ VRÁNA. Výmalba místností
od 15,-/m2, nátěr dveří od 350,-/
Hledáme chatu ke koupi, v okolí 607 919 040
ks, nátěry radiátorů, železných
Prostějova! 774 101 818
www.
konstrukcí, malování všeho druhu. Na přání provedeme i úklid.
Pronajmu 2+1, starší byt v centru Pv
vecernikpv.cz
Tel.: 775 652 906
tel.: 603 204 749

15012920079

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.:
582 373 358

Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je
v PÁTEK 31. èervence v 10.00 hodin

150123020036

Stavební firma hledá pozemek pro Hledám byt v Prostějově nebo v Olovýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 mouci, nejlépe 2+1, případně větší.
Děkuji. Tel.: 773463891
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), v hotovosti. 774 409 430
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818 Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost
aktuálně NABÍZÍ:
z prodeje domu. 792 273 285
* BYT 2+1, alkovna, 1.200.000 Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
* RD Skalka
1.410.000 Kč nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
* RD novost., Plumlov 3.960.000 Kč
* Chatka Vrahovice
v RK Prodám řadovou garáž za Dvo* Chata Mostkovice 1. 650.000 Kč řákovou ul. u Mechaniky. Tel.:
*Stav.pozemek9.518m2BrodekuPv 725 032 724
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Autopark Francouzská ul., sídl.
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
Západ v Pv nabízí garážové
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
stání, akce léto 900 Kč/měsíc.
* RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč
Tel.: 604 430 934
* RD 3+kk, novostavba
Brodek u Konice 3.300.000 Kč T J Sokol Otaslavice hledá nájem* RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč ce restaurace včetně venkovní* RD 6+kk, Mohelnice 5.100.000 Kč ho posezení v areálu sokolovny
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: v Otaslavicích. Bližší informace na
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově tel.: 603 579 366
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Koupím chatu v okolí PV, nebo za* Chaty, zahrady a pozemky
hradu na přehradě. 792 284 168
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám cihlový byt 4+1 ul. KřížkovProdám dům 4+kk v Hrochově – ského. 107 m2, prostorný a slunný,
garáž, zahrádka, terasa, balkon, plyn, cena 649.000 Kč. Tel.: 773 772 009
ústřední topení, krbová kamna,
zajímavá dispozice interiéru, mož- Pronajmu 4+kk tel.: 723 565 897
nost okamžitého nastěhování. Tel.:
733 544 989
Nabízím pronájem bytu 1+1 s balkonem, 41 m2, 2.NP, v klidné lokalitě,
Zorganizuji stavbu domu svépomocí. v blízkosti centra a hlavního nádraží.
Seriozní jednání. Cena dohodou. Nájem 5 500 Kč za měsíc + inkaso.
Prostějov a blízké okolí. Kontakt Info na tel. 602 585 875
776 711 876 Vyroubal. Prostějov.
Pronajmu garáž ve středu města,
Koupím dům na prostějovsku i s mož- Plumlovská ul. cena dohodou,
ností úprav. 773 545 092
tel.: 606 889 508

FINANCE

15030670256

SLUŽBY

15012320038

SOUKROMÁ INZERCE

15012320037
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

13

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
Dne 31. července 2015
uplyne 4. smutný rok od úmrtí
paní Jiřiny CHYTILOVÉ
ze Smržic.
Kdo ji měl rád, ať vzpomene.
S láskou vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Dnes, tj. 27. července 2015
je tomu 31 let, co nás navždy
opustila
paní Miloslava VOZIHNOJOVÁ
z Otaslavic.

Dne 1. srpna 2015
si připomeneme 10. výročí od
úmrtí
pana Miroslava NAKLÁDALA
z Duban.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a sestra.
Děkujeme tatínku za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za lásku, kterou jsi nám dal,
za ruce, které nám pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl.

Dne 31. července 2015
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
pana Miroslava SLEPÁNKA.
Všichni kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
s námi. Rodina.

Dne 28. července 2015
by se dožila 55. narozenin
paní Vlasta NEVRLOVÁ
z Vícova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi,
s láskou rodina.

Dne 2. srpna 2015
by se dožil 80 roků
pan Jaroslav VYSLOUŽIL
z Prostějova
a zároveň dne 11. srpna 2015
vzpomeneme 30. výročí
od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a synové
s rodinami.

Poslední rozlouèení

Pondělí 27. července 2015
Jiřina Petruželová 1923
Obědkovice Emilie Drexová 1934 Klenovice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jindřiška Hrazdilová 1925 Ptení Úterý 28. července 2015
Marie Spisarová 1939 Čehovice 15.00 kostel Čehovice
Anna Hořavová 1929 Soběsuky Středa 29. července 2015
Zdeněk Fait 1930 Stražisko - Růžov Františka Sklenářová 1923 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Drexa 1954
Čtvrtek 30. července 2015
Klenovice na Hané František Kovář 1944 Lipová 15.00 kostel Protivanov
Margita Pírková 1936 Prostějov
Vratislav Horák 1961 Prostějov Marie Kořalková 1924
Pěnčín Božena Hezinová 1953 Vyškov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

a zároveň dne 1. září 2015
tomu bude 30 let
od úmrtí jejího manžela
pana Josefa VOZIHNOJE.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Květoslava, Miloslava,
Marie a Pavla s rodinami.

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

Nejsou již mezi námi

Jaroslava Čeřovská 1932 Prostějov
Rajmund Papš 1930
Prostějov
Věra Hanáková 1928
Prostějov
ZdeňkaJohanidesová1943 Křenůvky
Mgr. Petr Kalabis 1944
Čunín
Kamil Spurný 1966
Prostějov
Jan Všetička 1946 Kostelec na Hané
Dne 28. července 2015
by se dožil 100 let
náš milovaný tatínek
pan Richard MATONOHA
MATONOHA,,
ze Ptenského Dvorku.
Stále vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Poslední rozlouèení

Pondělí 27. července 2015
Josef Albrecht 1921 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 29. července 2015
Alois Poledna 1937 Vřesovice 14.00 kostel Vřesovice
Sobota 1. srpna 2015
Karel Nadymáček 1925 Určice 14.00 kostel Určice

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

Jarmila Tomečková 1933 Prostějov Jirenka Bábková 1939

Prostějov Vojtěch Latiok 1933

Prostějov

vzpomeòte na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze
Dne 30. července 2015
uplyne 10 let od úmrtí
pana Josefa KRÁTKÉHO
z Biskupic.
Stále vzpomínají bratři s rodinami.

KOUPÍM

PRODÁM

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, J. Skácel.

za

200 Kè

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Beseda s výtvarníky na Plumlově

Prodej bukového palivového dříví.
Aukční ceny ihned v hotovosCena 600 Kč/prms. + 15% DPH. PROSTĚJOV, PLUMLOV
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
Dopravazajištěna.PilaK+LDoloplazy V rámci probíhající výs17.-20. století, zlaté a stříbrné
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
tavy na zámku Plumlov
mince, hodiny a hodinky, zbraproběhne setkání s auně, stříbrné předměty, šperky
Prodejna Ivka Plumlovská ul. 21 tory vystavených výta veškeré starožitnosti. Prosíme pounabízí velký výběr zdravotní a orto- varných děl. Beseda se
ze kvalitní a hodnotné předměty,
Odkoupím a v hotovosti ihned
pedické obuvi i na velmi problémo- uskuteční v pátek 7. srpnejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
proplatím starožitnosti umělecké
vé nohy. Otevřeno i v sobotu. Tel.: na 2015 v 17.00 hodin na
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
a sběratelské předměty, staré knihy,
731 412 028
plumlovském zámku.
simonrene@seznam.cz
pohlednice, mince, medaile, obraO tom, že je na plumzy, zbraně, uniformy, vyznamenání, Koupíme starožitný nábytek, ob- Pila Otaslavice nabízí tvrdé pa- lovském zámku veselo
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramo- razy, zbraně, vojenské předměty, livové dříví - krácené. Cena 550 i díky aktuální výstavě
fony, nábytek z chromových trubek hodiny, porcelán, sklo, hračky, Kč/plm. Doprava zajištěna. Tel.: výtvarných prací našich
i barevného umakartu, lustry, lampy, moto věci a jinou veteš. Vykoupí- 582 371 493 nebo 605 405 953
nejznámějších karikatukamna, porcelán, keramiku, sklo, věci me také celé pozůstalosti a zajišťuristů, jsme čtenáře v Proze stříbra, šperky, staré hračky, veterá- jeme komplexní vyklízecí práce. Prodám běžecký pás – jako nový, MAG stějovském Večerníku již
ny a věci na ně a další. Přijedu, rychle Seriózní jednání a platba hotově. Trend Mill Proteus – skladný, výborný, informovali. Pokud jste
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
cena dohodou. Tel.: 731 412 028
na výstavu Veselé prázTel.: 773 113 303.
dniny kresleného huProdám letní alu kola na Felicii – cena moru a grafiky ještě newww.vecernikpv.cz  www.vecernikpv.cz
dohodou. Tel.: 731 412 028
zavítali, máte jedinečnou
příležitost si nejen prohlédnout či zakoupit vystavená díla, ale i osobně
se setkat s autory, kteří
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
v pátek 7. srpna dorazí na
zámek. Pánové Miroslav
Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Barták, Jan Hrubý, Václav
Johanus a Jiří Slíva, jejichž
kresby jistě znáte nejen
z časopisu Dikobraz, přiPozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
jedou pobesedovat se zdejKuchař/-ka
70Kč
jednosměnný
střední odborné
Erik Kunze,Žešov
šími příznivci umění a přeVšeobecní adm.pracovníci od 10 000Kč jednosměnný
základní
Agropellets,Smržice
devším humoru, který je
hlavní součástí jejich výtvarBližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
ných prací. Pořadatelé z Gala na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
erie Knížecí dvůr Hluboká
nad Vltavou ve spolupráZprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
ci se zámkem Plumlov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková
i autoři se velmi těší na vaši
účast a Prostějovský Večerník pochopitelně nesmí
chybět ani tentokrát. Samotná výstava je veřejnosti
zpřístupněna v prostorách
plumlovského zámku do 30.
srpna.
(peh)

HLEDÁTE BRIGÁDU?

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 31. èervence v 10.00 hodin

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

Plat (Kè)

Ošetřovatel/-ka koní
Jen kuchaři
Manipul.dělník -ce
Mistři svářovny
Obsluha čerp.stanice LPG
Pracovníci údržby
Pomocní skladníci
Prodejci nových vozidel
Prodavač /-ka odd. lahůdek
Prodavač /-ka odd. nářadí
Prodavač/-ka sanit. mat.
Prodavač/-ka odd. zahrada
Obsluha CNC strojů
Elektromech., elektrikáři
Strojírenští technici
Svářeči
Traktoristé
Uklízeč/- ka
Zedník/- ce

15
Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

14 000 Kč
80 Kč/hod.
14 000 Kč
od 15 000 Kč
70 Kč/hod.
12 000 Kč
od 78 Kč/hod.
15 000 Kč
11 588 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
od 12 000 Kč
95 Kč/hod.
18 000 Kč
80 Kč/hod.
15 000 Kč
11 100 Kč
od 100 Kč

Provoz
jednosměnný
turnus.služby
dvousměnný
jednosměnný
zkrácený
jednosměnný
jednosměnný
pružný
nepřetržitý
turnus.služby
turnus.služby
turnus.služby
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní
střední odborné
základní
střední odborné
střední odborné
střední odborné
sřední odborné
střední odborné
střední odborné
základní
střední odborné
základní
střední odborné

Firma
ELIT STAR
Hospoda na Sépce
MAROTTA
Wisconsin Engineering
TANNA HGV
RAPAStav
Žolíková práce
PV-auto
Prostějov, Konečná
OBI,Prostějov
OBI,Prostějov
OBI,Prostějov
HANAKOV s.r.o.
HANAKOV s.r.o.
AMF Reece CR
Žolíková práce
SPRESO s.r.o.
Gymnázium J.Wolkera
Žolíková práce

pro další èíslo je v PÁTEK

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

31. èervence v 10.00 hodin

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

15061810616

Přijmu brigádnici do kantýny, tel. Hledám prodavačku do butiku v Pv,
tel.: 720 750 511
775657706

Pozice

15072010698

H&D, a.s. přijme švadleny s praxí
v oděvní pásové výrobě – mladodůchodkyně vítány na klíčové operace
při výrobě bund a pánských vlněných
plášťů na dobu určitou do 30. 10. 2015
s možností prodloužení.
Nabídky zasílejte na central@hdas.cz
telefon: nebo Olomoucká 37, 796 01 Prostějov. Tel. 582 305 603.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

15072110699

Hledám elektrikáře,
774 989 007

Avalon Music Bar přijme brigádně
servírku do nočního podniku s diskotékou. Tel.: 777 757 280

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

15071410681

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

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

15072210701

Hledáme stavebního technika pro Firma Gamsbart s.r.o. hledá obslupřípravu a vedení staveb. Podmínky hu vyšívacího stroje. Zaměstnanecdohodou, praxe nutná. ŘP skupiny ké výhody. Info tel.: 603 834 529
„B“ podmínkou. Tel.: 605 483 602
Hledáme brigádnici do pivnice
Spor-bar Triga 777 přijme servír- v Prostějově. Více info na tel.:
ku na 12 hodinové směny. Inf. na 602 545 530
tel.: 732 325 803
Přijmu asistentku. Tel.: 777 969 922
Hledáme prodavačku pro restau- po 17. hod.
raci Panda v OG Arkáda u Tesca.
Hledám zedníky, obkladače možInfo. v prodejně.
nost i na OSVČ – spěchá. Tel.:
Přijmu pracovníka do obchodu 774 062 253
místo vyhrazeno pro ČID s dobou
registrace na ÚP delší než rok. Tel.: Hledám řidiče ŘP skupiny C,
jízdy po ČR, tel.: 605 248 001
731 412 028

15071610693
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soutěže

15

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
I v posledních červencových dnech 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 30. ČERVENCE 2015,
12:00 hodin.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 29/2015:

správně:

vyhrál/-a

Pod Kosířem 45
Marcela HRÁDKOVÁ, Krasická 51, Pv
Výherce získává: VSTUP do DINOPARKU pro DVA DOSPĚLÉ
a JEDNO DÍTĚ v celkové hodnotě 430 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Radovan Kouřil
František PAC, Krasická 41, Pv
Výh
Výherce získává:
í
3 KILOGRAMY MEDU, který věnují Lahůdky z Hané.

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

SEAMRÓG
Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Krokova 23, Pv
Výherce získává: PERMANENTKU na oba dny mezinárodního hudebního
festivalu KELTSKÁ NOC v hodnotě 450 Kč.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,9,9,6
Iva KOPEČNÁ, Čelechovice na Hané 322
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 295 Kč, kterou věnuje agentura
HITTRADE na koncert skupiny OLYMPIC (1.8.2015).
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15071660688

Sortiment zdravotní
Anna KVIČALOVÁ, Otaslavice 508
obuvi nejen na léto
Výherce získává: Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na zboží od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ
DnesmůžetezápolitoSLEVOVÝPOUKAZnasortimentzboží Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
z prodejny PODLAH JOSEFA NĚMEČKA v hodnotě 400 Kč. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15070760670

NEJLEPŠÍ MASÁŽE DĚLÁ .....

15062610638

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AKÁCIE, ALKA, ARTUŠ, ASIE, DÍTĚ, HROT, IDEA, KÁDĚ, KÁPO, LEICH,
LENOST, NAPA, NEÓN, OBĚTINA, OREL, PAST, PECE, PLECÍ, PTYALÍN, PULT,
SALVY, SILA, SITÁR, SRDCE, STAN, ŠÍJE, ŠITÁ, TEEPEE, ÚSPORA, VÍKA

Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15071660680

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
člena politické strany Pévéčko.

15062360620

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

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

TIPVečerníku

ČR U16
Polsko U16

SKUPINA OLYMPIC

je víc než jasnou zprávou!

- přátelské dvojutkání

KDY: sobota 1. srpna od 19.00 hodin
KDE: Plumlovská pøehrada, pláž U Vrbièek
Už v sobotu 1. srpna to na plumlovské přehradě vypukne!
Pláž U Vrbiček se totiž stane dějištěm koncertu legendární a nestárnoucí kapely Olympic. Pokud se počítáte mezi
příznivce kvalitního českého rocku, tak určitě nesmíte chybět! „Přípravy vrcholí a návštěvníci koncertu se mají nač
těšit,“ slibuje majitel pořadatelské agentury HITTRADE
Petr Zlámal.
Olympic vystupuje v Prostějově nebo jeho těsné blízkosti už
třetím rokem a zdá se, že tu máme našlápnuto na příjemnou bigbíťáckou tradici. I letos kapela přiveze staré známé evergreeny
jako Dej mi víc své lásky nebo Jasná zpráva, ale i hitovky z nových
CD. Předskokany budou tentokrát kapely Pryor a Penzistor. Při-

pravte se na pořádný rockový nářez, který umí zajistit jen Petr
Janda a jeho nesmrtelná hudebnická banda. „Petr Janda si na pódiu nezadá s i o generace mladšími zpěváky, a to jak v pohybu tak
i hráčsky. Má neskutečný elán i přesto, že už oslavil sedmdesátku,“
říká Petr Zlámal, který dle svých slov na písních Olympiků vyrostl. „Předběžně jsme si podali žádost u Svatého Petra, aby vyšlo
počasí, tak vše snad klapne podle plánu,“ směje se pořadatel.
Takže jestli se i vy počítáte mezi rockery a fanoušky této legendární muzikantské partičky, na sobotu si nic jiného neplánujte a v sedm hodin večer dorazte na plumlovskou přehradu na
pláž U Vrbiček. V případě nepřízně počasí se koncert odehraje
v prostorách prostějovského Společenského domu.

PONDĚLÍ 27. ČERVENCE
17.00 hodin
ÚTERÝ 28. ČERVENCE
10.30 hodin
hala Sportcentra DDM v Olympijské ulici
FOTBAL:
Úterý 28. července 2015:
17.30: TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Plumlov (1. kolo okresního poháru).
Sobota 1. srpna 2015:
17.00: 1.SK Prostějov – TJ Jiskra Ústí
nad Orlicí (přípravné utkání).
17.00: TJ FC Kostelec na Hané – SK Jesenec-Dzbel (přípravné utkání).
17.30: Sokol Konice – TJ Sokol Mostkovice (přípravné utkání).

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

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. července
18:30 Sejmi prezidenta
koprodukční akční film
21:00 Bojovník
americké filmové drama
úterý 28. července
18:30 Sejmi prezidenta
21:00 Bojovník
středa 29. července
18:30 Sejmi prezidenta
21:00 Bojovník
čtvrtek 30. července
18:30 Mission Impossible: Národ grázlů
americký akční velkofilm
21:00 Mission Impossible: Národ grázlů
pátek 31. července
18:30 Mission Impossible: Národ grázlů
21:00 Mission Impossible: Národ grázlů
sobota 1. srpna
18:30 Mission Impossible: Národ grázlů
21:00 Nenasytná Tiffany
dobrodružný sci-fi horor ČR
neděle 2. srpna
18:30 Mission Impossible: Národ grázlů
21:00 Nenasytná Tiffany

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
16. července – 30. srpna
– Rodinná loutková divadla
Výstava mapující výrobu loutek a loutkových divadel.
17. července – 30. srpna
– Jan Jankůj – nejenom sklář
Výstava výtvarníka, který je spíše znám
jako sklář, ale zde se představí i jako
designer skla, ilustrátor, rytec a portrétista do skla i leštěného kamene.
17. července – 30. srpna 2015
– Milan Oboda
– Můj čas běží mezi stromy
Výstava dřevořezbáře, jehož inspirací
je příroda – především koně, ale i hudba a náboženství.

Letní KINO
Mostkovice

středa 29. července
21:30 Železná srdce
akční válečné drama USA
pátek 31. července
21:30 Padesát odstínů šedi
ŠPALÍÈEK
erotické drama USA
sobota 1. srpna
Uprkova 18, Prostějov
Stavebnice MERKUR - od 11. června 21:00 Návrat blbýho a blbějšího
do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek komedie USA
neděle 2. srpna
21:00 Asterix: Sídliště bohů
www.vecernikpv.cz
animovaná francouzská komedie

LUKOSTØELBA:
čtvrtek 30. července
Dětské dopravní centrum Prostějov
od 9:00 do 11:00 hodin
Sportovní dopoledne s dopravní tématikou.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Nám. T.G. Masaryka/ v nepříznivém
počasí ve Společenském domě
od 18:00 hodin
Hrátky se zvířátky
– soutěže pro děti (zajišťuje Ekocentrum Iris), vstupné: 20 Kč
Nám. T.G. Masaryka
Rockový večer s Alkeholem
18:00 hodin - Menhir
– jihočeská rocková kapela
20:00 hodin - Alkehol - Tour R.U.M. 2015
česká rocková kapela
pátek 31. července – neděle 2. srpna
U Kalicha 1, Prostějov
od 18:00 do 23:00 hodin - Pod Lipami
multižánrový festival
sobota 1. srpna
Husovo nám., Prostějov
od 10:00 do 18:00 hodin
Rákosníčkovo hřiště – slavnostní otevření
celodenní zábavný program pro děti
Pláž U Vrbiček (Plumlovská přehrada)
od 19:00 hodin - Olympic

www.
vecernikpv.cz

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.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz

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
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Kdy: úterý 28. července 17:00 – 19:00
Kontrasty ze života v Keni – Beseda s rodilým Keňanem M. Obare
MC Cipísek èerven 2015
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče
s dětmi do 5 let – vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin. Není potřeba se hlásit předem.
Kurz efektivního rodičovství pro pokročilé – dle rozpisu pro nahlášené.
Rodičovská setkávání pro pokročilé –
pravidelná setkání absolventů kurzů efektivního rodičovství a dalších rodičů.
Individuální poradenství s odborníky
dle objednání – (psychologické, logopedické, péče o dítě atd.).
Probíhá zápis na příměstské letní programy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Termíny, přihlášky a bližší informace
v MC nebo na www.mcprostejov.cz
RÙZNÉ……..
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Hacarova 2, Prostějov
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
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.
Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL, připravila na úterý 28. července
2015 od 13:00 do 15:00 hodin osvětovou akci Žlutý den.
Akce zaměřená na problematiku virových
hepatitid se koná ve vestibulu Prostějovské
nemocnice při příležitosti Světového dne
hepatitidy a zároveň k 30. výročí otevření
infekčního oddělení nemocnice v nových
prostorách a bude zdarma přístupná všem
zájemcům z řad pacientů i široké veřejnosti.
www.vecernikpv.cz

Sobota 1. srpna 2015:
9.40: Prázdninový závod (veřejné klání,
lukostřelnice u zimního stadionu, Prostějov).

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

akce v regionu...

Sobota 1.8. 18.00 - 20.00
První bruslení pro veřejnost
Neděle 2.8. 18.00 - 20.00
Bruslení pro veřejnost

Divadla míří na konický zámek
Na nádvoří konického zámku se v neděli 2. srpna bude konat 7. ročník festivalu „Divadla na Zámku“. Vše vypukne od
14.00 hodin, kdy se s pásmem Letem světem s malým ptačím kabaretem představí
divadelní spolek Řád červených nosů. O hodinu později skupina zkušených profesionálů Klaun Family ukáže, jak probíhal Konkurz do cirkusu Pižďuch. V 16.00 hodin
(ještě jednou v 17.30) vystoupí skupina Country kamarádi, v 16.30 přijde na řadu
představení Poslední aristokratka v podání DS E. Vojana z Brněnce. Vše pak zakončí
ochotníci z Boskovic, kteří od 18.00 hodin sehrají inscenaci Nájemníci pana Swana.
Myslivecká noc v Budětsku
Myslivecké sdružení Hubert z Budětska
pořádá v sobotu 1. srpna „Mysliveckou
noc“. Její zahájení je naplánováno na
19.00 hodin na hřišti v Budětsku. Hrát
bude skupina Kreyn. Připravena bude
bohatá tombola a zvěřinové speciality.

Výstava uměleckých řemesel v Konici
Až do konce srpna potrvá na zámku
v Konici výstava uměleckých řemesel.
Návštěvníci mohou vidět ukázky malby na hedvábí, drátování, rytí do skla
či výsledky ruční výroby keramických
šperků.

TIP

k obrazovce

PELÍŠKY

NEDĚLE
2.8.2015
20:00 HODIN

Komedie
ČR (1999)

Režie: J. Hřebejk
Hrají: M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová,
E. Vášáryová, B. Polívka, E. Holubová, S. Zázvorková, J. Dušek, J. Krejčík,
K. Nováková, M. Beran, S. Koblížková,
M. Morvai-Javorský
Příběh se odehrává na sklonku šedesátých
let v jedné pražské čtvrti. V dvoupatrové
vile tu žijí dvě rodiny - Šebkovi a Krausovi.
Otec Šebek, prostoduchý, ale dobrácký
důstojník z povolání, je zastáncem panujícího režimu a stejně vehementně obhajuje
i vlastní neomylnost v roli hlavy rodiny.
Elegantní otec Kraus, bývalý odbojář s trpkou válečnou zkušeností, je naopak zarytým opozičníkem. Také on je přesvědčený
o tom, že má za všech okolností pravdu.
Není proto divu, že se tihle dva nemají zrovna v lásce. Jejich děti - gymnazista Michal
a jeho hezká spolužačka Jindřiška - však

spolu vycházejí docela dobře. Zvlášť Michal
by byl moc rád, kdyby ho jeho sympatická
sousedka brala trochu víc na vědomí. Handicap kluka z fádního "domácího hřiště"
je však příliš viditelný. Mladému Še bkovi
nezbývá, než aby smutně přihlížel, jak mu
jeho první milostné body krade samolibý spolužák Elien s bezvadnou výbavou
"made in USA", kterou mu posílají jeho
skvěle situovaní rodiče v diplomatických
službách...U Šebků a Krausů se zatím stří-

dají rodinné návštěvy, s plným nasazením
a ve vší obřadnosti se tu slaví Vánoce,
svatba i nečekaný, bolestný pohřeb. Do zabydlených domácností vtrhnou i některé
novodobé vymoženosti v podobě umělohmotných lžiček, nerozbitných sklenic
a podivných her pro statečné pionýry.
V soukromí rodinných pelíšků se tak čas
od času odehrají malá dramata názorů
a vztahů, která se v paměti jejich účastníků
otisknou už nejspíš navždy...

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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„Evža“

Naleznete
uvnitř

ROZPÁLILI

PETR JANDA SE TĚŠÍ
NA PLÁŽ U VRBIČEK

NEJEN
PŘEHRADU

●● Nenechte si v sobotu ujít
jedinečný koncert Olympiku
strana 19

Mezi gratulanty, kteří oslavenci mimo jiné darovali kreslené přání
(na snímku vpravo) či speciální dort a popřáli mnoho dalších branek
v soupeřových sítích, nechyběli například asistent z určického angažmá Miroslav Vláčil, hrající trenéři čechovického „béčka“ Petr
Hodulák s Markem Začalem, někdejší čechovický kanonýr Petr
Bílý, dlouholetý hráč a později trenér Kostelce Vladimír Doležel,
opora lipovských zadních řad Petr Ohlídal, nynější obránce Horního
Štěpánova Pavel Navrátil či redaktor Večerníku Zdeněk Vysloužil
(na snímku nahoře).
Foto: 2x archiv E. Kučery

Dvoudenní festival
pøilákal tisíce divákù
Čtěte na straně

Číslo 30•Ročník 19
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PROSTĚJOV Rovného půlstoletí na tomto
světě se před týdnem v plné síle a se spoustou elánu do další fotbalové práce dožil staronový kouč Sokola Určice Evžen Kučera.
Někdejšímu obránci Železáren, Protivanova,
Klenovic či Sokola II Prostějov a následně
trenérovi Sokola II, Čechovic, Kostelce a Určic
přišli poblahopřát jeho bývalí či stále ještě
současní spoluhráči z futsalu a malé kopané
v barvách Beximu.
„Kluci mi udělali velkou radost, s některými
se znám již třicet let. Padesátka je kus života, ale stále se snažím udržovat i hraním, teď
v létě jsme třeba vyhráli jeden turnaj starých
pánů,“ pousmál se populární „Evža“. S přáním všeho dobrého i do dalších let se připojuje také Prostějovský Večerník.
(jim)

VETERÁNI ZÁPOLILI
NA VÍCOVSKÉ TRÁVĚ
●● Sobotnímu klání vládl
Relax před Indianou

strana 22

Exkluzivní foto pro Večerník: TK Plus

VYZPOVÍDALI JSME
MISTRA SVĚTA
●● Patrik Šebek věří, že
se ještě vrátí na Hanou

strana 28

zveme na šlágr Večerníku - BASKETBAL
Nádherné
mečíky
pěstoval
JEDNOU
Mládežníci Česka a Polska
třicet let, letos končí
VĚTOU
se dvakrát utkají v Prostějově

●● Člen SKC TUFO Prostějov
Daniel Chytil obsadil desáté
místo na mistrovství Evropy
juniorů v dráhové cyklistice
v disciplíně zvané scratch.
●● Prostějovští policisté Michal Mrázek s Daliborem Peterkou by ve středu měli za záchranu muže z hořícího domu
ve Smržicích převzít v Praze
ocenění z rukou policejního
prezidenta.

●● Pavel Dreksa pokračuje ve
druhé lize, novým působištěm
pětadvacetiletého stopera se stala ambiciózní Karviná, v jejímž
dresu se již stihl uvést gólem do
sítě Baníku Ostrava.
●● Radní přijali dotaci Olomouckého kraje k zajištění
koncertu Moravské filharmonie
v Prostějově u příležitosti státního svátku 28. října.
●● Novými posilami basketbalových kadetek TJ OP Prostějov
se staly mládežnická reprezentantka Růžena Slivečková a její
spoluhráčka Tereza Nesvadbová, obě přicházejí z Olomouce.

Čtěte něa
stran
19
Arnošt Lejsal (83) se svojí letošní skvostnou úrodou.

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Muži Ariete Prostějov přípravu
na novou sezonu ještě nezahájili, i tak bude na
Hané již dnes a zítra, tedy v pondělí 27. a úterý
28. července, k vidění kvalitní basketbal. V hale
Sportcentra DDM v prostějovské Olympijské
ulici totiž proti sobě hned dvakrát nastoupí výběry
chlapců České republiky a Polska do šestnácti let.
„My i oni se připravujeme na mistrovství Evropy
kategorie 'B', tak by to mohlo být vyrovnané. Věřím,
že se na ně dokážeme dobře připravit, porazíme je
a zvedneme si sebevědomí,“ přeje si hlavní kouč
českého výběru Peter Bálint.
Zkušený trenér má v kádru také letos dva
Prostějováky, dres Orlů obléká Filip Sigmund
s Matoušem Pluhařem. I s jejich pomocí by rád navázal
v bulharské Sofii na loňské vystoupení a na blížícím
se kontinentálním šampionátu atakoval nejvyšší
příčky. „Začínáme 6. srpna proti Norsku, poté nás
ve skupině prověří Irsko, Slovinsko, Nizozemsko
a Rakousko. Myslím si, že máme slabší družstvo než
loni, i tak se chceme porvat o co nejlepší výsledek
a ideálně postoupit,“ představil plány Petr Bálint.
Prostějovské souboje startují v pondělí o 17.
hodině a v úterý o půl jedenácté dopoledne.
Vstup je zdarma.
(jim)
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Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

KELTOVÉ PŘITÁHLI TISÍCE FANOUŠKŮ, ZPĚV SLYŠELI I V PROSTĚJOVĚ!

V pátek to na Keltské noci pořádně vřelo
Původní
zpravodajství
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
PLUMLOV Ani občasné přeháňky nemohly zchladit
rozdováděné a rozpálené
účastníky prvního festivalového dne. Páteční převážně
rockově laděný večer se kemp
Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově téměř proměnil v peklo. Publikum bláznilo
z neskutečného keltsky - rockového nářezu. Všechny dostala
do pekelného varu především
hlavní hvězda večera, kapala
CELTICA PIPES ROCK, jejíž členové si jako vyvrcholení svého
vystoupení„zapálili“ nástroje.
Již první den čtrnáctého ročníku festivalu Keltská noc se mohl pochlubit
„nadupaným“ programem. Důkazem
toho byly i davy diváků, které k „Žralokovi“ proudily. Už kolem páté hodi-

ny odpolední se účastníci dali počítat
na stovky. A během večera se jejich
počet mnohonásobně rozrostl.
Od čtvrté hodiny publikum rozehřívali „Brňáci“ QUANTI MINORIS
svým „středověkým pouličním bigbítem“, přičemž frontman kapely
Zdeněk Němeček předvedl, že je skutečně „multifunkčním“ muzikantem.
Během vystoupení zahrál na nástroje,
jejich původ by si laik asi musel hledat v hudebním slovníku. Diváci tak
mohli vidět, jak se hraje nejen na loutnu, kytaru, různé druhy fléten, ale i na
křivý roh, chalumeaux, gemshorny,
píšťalu s měchuřinou, whistle...
Následující šumperskou kapelu nebylo nutné ani představovat. Vystoupení HAPPY TO MEET snad kromě
prvního ročníku provází Keltskou
noc celou její historií. Kdo si nenechal
ujít jejich vystoupení, pravděpodobně zjistil, že se jedná o kapelu nejen
„prostorově“ nejvýraznější. Každý si
jistě zapamatoval energií sršící zpěvačku Martinu Ženožičkovou a zvučný basbaryton basáka Gogo Bílka.
Zajímavostí bylo, že všichni mužští
členové skupiny zahráli se zavázanou
nohou, aby tak podpořili Goga, který
si vyvrtl kotník. Zpěvačka Martina to

glosovala slovy: „Konečně máme ně- dostatečně nažhavené, aby mohly na
jaký jednotící prvek pro image kapely.“ pódium nastoupit nejzářivější hvězdy
večera i celého festivalu. Dánská skuTak co vlastně mají
pina TRADISH předvedla, jak bohatá
pod těmi kilty?
a obrovsky emotivní muzika se dá
Program byl dramaturgicky dobře vy- udělat s kytarou, houslemi a irským
řešen, protože postupně gradoval do bubnem Bodhránem. Když se k tomu
větších a větších otáček. Vystoupení přidaly tři výrazné hlasy a zejména
pražské kapely VINTAGE WINE se nádherný a procítěný zpěv jediné
neslo ve stylu trash-folk, jak ho sami ženy v kapele se jménem Louise Ring
její členové označují. „Neznalec“ by Vangsgaard, byl to pro všechny velký
řekl, že to znělo hodně rockově. Bě- zážitek. „ Houslistka úžasně nejen hrahem jejich koncertu byla však v hlediš- je, ale i zpívá. Až z toho mrazí,“ nadšeně
ti nastolena zásadní otázka, která zřej- komentovala vystoupení skupiny Tramě provází Keltskou noc od počátku dish divačka Jana. „Líbí se mi jejich traa nebude nikdy vyřešena. Vzhledem diční pojetí irské muziky, do které citlik tomu, že bezvýhradně pánská kapela vě mísí i prvky odjinud. Třeba ta skoro
vystupovala v kiltech, zejména dámské cikánská píseň byla super,“ dodala.
publikum zajímalo, co tedy pod těmi
CELTICA předvedla show
sukněmi nosí či nenosí. Bylo slyšet odšpičkové úrovně
hodlání typu: „Až půjde kolem, tak se
prostě podívám,“ a dokonce byly uza- Když ovšem před publikum nastouvírány i sázky. Výsledek jsme se ovšem pila po delší pauze, kdy bylo potřeba přestavět celé pódium, rakouská
bohužel nedozvěděli.
CELTICA PIPES ROCK, bylo všem
Největší hvězdy
jasné, že tohle je ten pomyslný zlatý
programu přijely
hřeb. Kapela předvedla nejen brilantz Dánska a Rakouska
ní muzikantské výkony, ale i velkou
Kolem deváté hodiny večerní po sty- vizuální show. V podání na dvoje
lovém vystoupení skupiny irských dudy, housle, klávesy, elektrickou kytanců DÉMÁIRT bylo už publiku taru, baskytaru a bicí zazněly velké

rockové a metalové pecky v keltské
úpravě. Například jejich provedení
skladby „Whiskey In The Jar“ od
Metallicy nemělo chybu. Zahráli
také například rockově metalovou
verzi známé písně „What shall we
do with the drunken sailor“. Kromě
toho představili vlastní skladby z alba
Legendy a vize. Že jsou v kapele muzikanti světové úrovně, bylo všem
jasné. Publikum zejména ocenilo
brilantní kytarová sóla kapelníka Gaja
Stappena a neskutečnou techniku
hry palcem, loktem i kolenem baskytaristy Haralda Weinkuma. Není jistě

nabitým sobotním program, při kterém
jste se nestihli nudit, ani kdybyste moc
chtěli. Pravidelní účastníci Keltské noci
jistě rozpoznali mezi účastníky známá jména a tváře. Jako třeba tanečníci
skupiny Seamróg, která už tradičně zasvěcuje účastníky Keltské noci do tajů
irských tanců, při kterých si nejen řádně procvičíte nohy, ale taky se od srdce
zasmějete, když se vám taneční figura
právě nepovede a dostanete se tak do
taneční kategorie Troll. V programu
pochopitelně nemohla chybět ani stálice na nebi Keltské noci - SLIOTAR
z irského Dublinu, jejíž skladby sahají až
ke kořenům tradiční irské hudby, jsou
nabité neuvěřitelnou energií a jejich
vystoupení je tak jedinečným zážitkem
i pro ty, kteří irské hudbě dosud nepřišli
na chuť. Po osmi letech se na Plumlov
vrátila i skupina Dick O'Brass a účast

nevynechala ani keltská čarodějka Erika
Bábková, která si pro začínající i pokročilejší zájemce o duchovno připravila
tradiční seminář. O duchovno v tak
trochu jiné formě se postaral i keltský
medovinový mág Robert, vždyť co by
bylo setkání Vikingů a Keltů bez kvalitní
hudby a po okraj plného rohu neméně
kvalitní medoviny?

Ceilte se nenechali zahanbit a jen co
teplota vzduch klesla na o něco míň
než je teplota pekelné výhně, rozdmýchali ve svém stanovém ležení ohně
a zájemce z řad velkých i malých zasvětili do tajů výroby zbraní, originálních
vinutých skleněných korálků, tkaní
látek a ti šikovnější se mohli pokusit
o rozdělání ohně bez použití moderních prostředků - což se může leckdy
hodit! Sobotní atmosféru řádně rozproudili slovenští Irish Rose a skvělí
Percival z Polska. Však si taky nadšení
posluchači vytleskali vydatný hudební přídavek. „Tohle jsme si nemohli
nechat ujít, Percival jsou úžasní, tohle
je skvělá akce a příště určitě dorazíme
zas," slibují Adam, Markéta, David
a Štěpán, kteří na Plumlov dorazili
z Bruntálu. Naprostá bomba bylo
pro návštěvníky sobotního programu

Keltské noci vystoupení kapely Selfish
Murphy z Transylvánie, které se taky
neobešlo bez hudebního nášupu po
bouřlivém aplausu fanoušků. „Czech
republic, you're f*cking awesome,"
ocenil skvělou atmosféru u paty plumlovského zámku frontman kapely
Petri Gergő. „Moc si to tu užíváme,
nejvíc se nám líbila právě rumunská
kapela Selfish Murphy, to byl pro mě
naprostý vrchol akce," nešetřil chválou
Jiří Dolanský, který s přítelkyní Hanou Vraštilovou a přáteli Vladimírem
Dolanským a "Jan Tarem" dorazil na
Keltskou noc z nedaleké Olomouce
a přestože na akci dorazil poprvé, dle
vlastních slov rozhodně ne naposledy.
„Keltská noc je naprosto vynikající,
stěžejní akce celého roku, bavíme se
výborně, tohle si prostě nikdy nenecháme ujít," doplnila Renata Přidalová.

CELTICA PIPES ROCK ještě předtím, než začala hořet, předvedla energickou
show.
Foto: Pavla Vašková

třeba dodávat, že když jejich show
vyvrcholila hořícími nástroji, diváci
si odnesli vskutku silný zážitek. „To
byla bomba. To musím manželovi
pustit na YouTube, je muzikant, ten
se z toho zblázní. Škoda, že to nemohl
vidět,“ sršela nadšením Petra.
Početné publikum, rozpálené
dánskou ohnivou koulí s názvem
CELTICA kvitovalo s nadšením
i vystoupení poslední kapely večera, pražských HAKKA MUGGIES.
Notně posíleni dobrotami z četných okolních stánků skákali, zpívali a křepčili až do brzkého rána.

…a sobotní program? Opravdová BOMBA!
PLUMLOV Také v sobotu pod
plumlovským zámkem rozbili tábor
Keltové, Vikingové a Germáni. Důvodem tohoto všenárodního setkání
byla druhá část v pořadí již čtrnáctého
ročníku tradiční Keltské noci, který
se letos jaksepatří vydařil. Pokud jste
nedorazili, můžete jen litovat!

Petra Hežová
Událost roku s hosty
z domova i ze světa

Mezinárodní hudební festival Keltská
noc je jednoznačně hudební událostí,
na kterou se vyplatí počkat si celý rok.
A letos se to čekání náležitě vyplatilo.
Pořadatelé se opět vyznamenali a pro
účastníky akce si připravili celou plejádu
hudebních zážitků. Dvoudenní akce začala už v pátek odpoledne a pokračovala

Fotoreportáž

Na své si přišli Vikingové,
Kelti i Germáni

Sobotním odpolednem zazněly
i tradiční rytmy v podání orchestru
skotských dudáků a bubenic THE
REBEL PIPERS - pipes and drums.
Aby toho všeho nebylo málo, ukázku bojových technik návštěvníkům
představili členové 77. Highland Regiment - Scottish living history. Ani
Keltové ze spolků Latenart a Daoine

Akce na jedničku

Že se akce vydařila, potvrzují i slova
hlavního organizátora „Starého Vikinga“
Toma Somra: „Jsem naprosto spokojený, počasí se vydařilo, ty drobné deštíky,
co akci sem tam pokropily, byly v tom
vedru spíš příjemným osvěžením,“ usmívá se organizátor: „Účast je moc pěkná,
podařilo se nám letos sestavit perfektní
program, všechno proběhlo bezvadně.
Když se podíváte do davu návštěvníků,
vidíte samé šťastné tváře a tak to má být,“
shrnul bezprostřední dojmy z akce pořadatel Tom Somr. Pro letošek už tedy
nezbývá, než uložit zbraně na bezpečné
místo, odložit kilt i vikingskou přilbici
a počkat si zase za rok na už patnáctý
ročník Keltské noci, kde ani Prostějovský
Večerník rozhodně nebude chybět!

JJak
ak se
se „rockovalo“
„rrockkovvalo
o“ na
na Keltské
Kelltsské n
noci.
oci..
2x foto: Pavla Vašková, 3x foto: Petra Hežová

Vůbec nevadilo, že občas sprchlo. Dokonce se Při vystoupení kapely VINTAGE WINE vyvstala Energií nabitá atmosféra přímo sálala z pódia i ze Co se děje, když se při výuce irských tanců řekne: Rukodělná chvilka v keltském ležení. Trocha manuzdálo, že déšť byl vítaný.
otázka, co se ukrývá pod kiltem.
všech účastníků čtrnáctého ročníku Keltské noci. „Vánoce“? No, přesně tohle, aneb tančí, kdo může. ální práce nemůže škodit.

S Aloisem Mačákem nejen o Keltské noci...
„Na tyto akce nechodím s prázdnou. Bavili jste se také dobře?“

PROSTĚJOV Letošní čtrnáctý
ročník mezinárodního hudebního festivalu KELTSKÁ NOC,
který se konal v plumlovském
kempu ŽRALOK, se skutečně vydařil. Garanci v podobě
záštity převzal nad letošním
kláním sám první náměstek
Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák (na
snímku). Právě jeho si Večerník,
jakožto hlavní mediální partner, pozval k exkluzivnímu rozhovoru.

●● Proč jste se rozhodl převzít
záštitu nad akcí jako je mezinárodní hudební festival Keltská noc?
„Mám rád kvalitní a zajímavou hudbu, navíc je to festival se skvělou atmosférou, který se úspěšně předtím
konal již třináctkrát. S organizátory,
kteří mě oslovili, jsem se sešel počátkem roku 2015 a nebudu tajit, že
mě tento projekt nadchnul. Je mi ctí,
že se uskutečnil pod mojí záštitou.
Na festivalu je prezentována keltská
kultura nejen hudbou s keltskými
kořeny, ale také irskými tanci, ukázkami keltských bojových umění
a starých keltských řemesel. Oblíbe-

né jsou i přednášky o keltské spiritualitě a „čarování“. Je příznačné, že
festival se koná v místě s keltskou minulostí. V blízkosti Plumlova se totiž
nachází jedna z nejvýznamnějších
lokalit z doby osídlení našeho území Kelty – keltské oppidum Malé
Hradisko. Náš kraj je tedy nedílnou
součástí této historie, kterou oceňují
i zahraniční návštěvníci.“
●● Jak záštita vypadá v praxi?
„Kromě finanční podpory, pokud
nad různými akcemi ať již kulturními, nebo sportovními beru osobní
záštitu, tak nikdy nechodím s prázdnou.“ (úsměv)

●● Co vy a Keltové, líbí se vám jejich hudba?
„Jak jsem již uvedl, mám rád dobrou
a zajímavou hudbu a také nemohu
vyloučit, zdali někteří moji předkové
nebyli náhodou Keltové.“ (úsměv)
●● Keltská noc je tradiční akcí. Co
však dělá Olomoucký kraj pro to,
aby se podobných společenských
akcí konalo v oblasti Plumlovska,
kde jsou dobré podmínky, více?
„Olomoucký kraj dlouhodobě
podporuje cestovní ruch, kulturní
a společenské akce v oblasti Plumlovska. Z logiky věci také v plumlovském zámku, jako například

Baletní Shakespearovský festival,
Žena a Charme, výstavy předních
českých malířů a karikaturistů
nebo Floriánské slavnosti. Veřejnost tyto akce vnímá a posuzuje
velmi příznivě.“
●● Jak hodnotíte letošní mezinárodní festival Keltská noc?
„Jednoznačně pozitivně! Kdo přišel,
tak určitě nelitoval a hezky se pobavil. Už teď se těším na další ročník.
Za úžasnou atmosféru a pohodu si
dovolím i touto cestou poděkovat
jak organizátorům, tak i všem účinkujícím a účastníkům této výjimečné společenské akce.“
(red)

Foto: archív Večerníku

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

společnost, kultura

Odvážní policisté zachránili muže z hořícího domu
„Je to součást naší práce,“ říká skromně Michal Mrázek

PROSTĚJOV Nebýt jich, osmapadesátiletý muž ze Smržic by už
nežil. Policisté z obvodního odpro Večerník
dělení Prostějov 2 Michal Mrázek
a Dalibor Peterka byli v úterý
Michal
23. června tohoto roku jako první
KADLEC
u nahlášeného požáru rodinného domku ve Smržicích. Zjistili, že
uvnitř je člověk. Neváhali ani vteřinu a s nasazením vlastního života
vnikli násilím do domu. Na poslední chvíli vynesli ven popáleného
muže, který se zároveň nadýchal nebezpečných zplodin. Samotní
lékaři posléze prohlásili, že kdyby tato pomoc přišla o minutu či dvě
později, vše by dopadlo hůř…. Večerníku se podařilo exkluzivně vyzpovídat jednoho ze statečných zachránců Michala Mrázka.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

●● Pane praporčíku, k požáru domu
ve Smržicích jste byli přivoláni, nebo
jste v této obci vykonávali běžnou
hlídkovou činnost?
„Nikoliv, byli jsme v tu chvíli s Daliborem
na hlídce v Kostelci na Hané a informaci
o požáru jsme obdrželi prostřednictvím
operačního důstojníka. Já naštěstí pocházím ze Smržic, takže když jsme obdrželi
adresu, jeli jsme najisto.“
●● Jak to vypadalo po vašem příjezdu
přímo na místě požáru?
„Když jsme přijeli, sousedé nás nasměrovali do zadní části domku, která byla celá
v plamenech. Než jsme se tam dostali,
museli jsme překonat násilím dvě branky, z nichž jedna byla plechová. Přešli
jsme tedy zahrádku a malý dvorek, a ocitli se přímo u přístavku rodinného domu.
Z něj se nevalily pouze plameny, ale i
hustý černý dým. A pak jsme si s kolegou
všimli, že u venkovních dveří je na zemi
krev. Tím bylo naše další rozhodování
velmi rychlé! Okamžitě jsme pronikli
dovnitř.“
●● Bylo to těžké?
„Jednoduché to v žádném případě nebylo. Ty dveře od hořícího přístavku nešly

vůbec otevřít, zřejmě to bylo tím obrovským žárem uvnitř. Museli jsme je vypáčit a následně vytrhnout ven, pak pár
vteřin počkat, protože po vytržení dveří
se na nás vyvalil oheň i kouř.“
●● Co jste zjistili uvnitř hořícího přístavku domu?
„Všimli jsme si muže, který stál
a v ruce držel kýbl s vodou. Snažil se
požár hasit, ale nedařilo se mu to. Byl
už v hodně dezorientovaném stavu,
navíc měl na těle popáleniny. S kolegou Daliborem Peterkou jsme ho
okamžitě chytili a vytáhli ven. Předali
jsme muže dobrovolným hasičům a ti
ho přenesli k lékařům záchranky, kteří
zrovna přijížděli.“
●● Sami lékaři Večerníku potvrdili,
že kdyby ten muž zůstal v hořícím
domě jen o minutu či dvě déle, bylo
by po něm…
„Je to tak, lékaři nám to rovněž v nemocnici řekli. Když jsme tam přijeli sepsat
úřední záznam o zranění, dozvěděli jsme
se, že muž utrpěl popáleniny prvního
stupně na hlavě, horních i dolních končetinách. Navíc byl silně intoxikován oxidem uhelnatým.“

●● Řekněte upřímně, to jste neváhali
ani vteřinku, jestli máte do hořícího
muproniknout
domu
proniknout nebo ne?
tě, měli jsme určité obavy, abychom
„Jistě,
m nezůstali taky. Ale nějakým vátam
ním bych to nenazval. Prostě když
háním
jsmee věděli, že uvnitř někdo je, jakýkoliv
ch šel stranou. Povinnost a také
strach
ha tomu člověku pomoci byla
touha
stě silnější. Ostatně pomáhat
prostě
m je naše práce.“
lidem
●● Jak váš čin komenali hasiči, kteří na
tovali
sto požáru
místo
eli až po
přijeli
vás??
„Že to byla od nás
hodně velká odvaha
vniknout dovnitř bez ochranných
masek a dýchacího přístroje. V tom
domě totiž kromě jiného hořely
i plasty, prý se stačilo dvakrát třikrát
nadýchnout toho kouře a bylo by po
nás.“
●● Toho zachráněného muže již propustili z nemocnice. Už jste se s ním
setkali?

„Ještě ne, ale vídávám ho chodit po
Smržicích. Navštívil
nás ale jeho bratr
a poděkoval nám
za
jeho
záchranu.“

Michal Mrázek, jeden z dvojice odvážných policistů z obvodního oddělení Prostějov 2, kteří třiadvacátého
června zachránili muže z hořícího
domu.
Foto: Michal Kadlec

●● Zeptám se na závěr ještě jednou, kdyby k něčemu podobnému
ještě někdy došlo, znovu byste neváhali takto někomu bezodkladně
pomoci?
„Každopádně ne! Ať si tomu věří někdo
nebo ne, my to bereme jako součást své
práce!“

KOMENTÁØ šéfa policie
icie
Velmi oceňuji bleskovou a skutečně profesionální reakci obou policistů. Naplnili tak beze zbytku své poslání,
lání,
slova služební přísahy i motto policie. Bezprostředně
ně
po činu jsem policisty navrhl řediteli Krajského ře-ditelství policie Olomouckého kraje na ocenění
a mohu prozradit, že oba nejenom obdrží velmi
zajímavý věcný dar, ale současně jim bude policejním prezidentem panem generálem Tuhým
udělena za jejich neohroženost i medaile Policie ČR „Za statečnost“. Těší mne,
že se v letošním roce jedná již o třetí případ, kdy policisté Územního odboru
Prostějov zachránili svým nasazením to nejcennější - lidský život. V únoru policisté stejného oddělení, tedy Prostějov 2, zachránili život seniora v Olšanech,
v květnu vyprostili po nehodě „dopraváci“ ženu z hořícího auta a v červnu ani
plameny nezastavily praporčíky Mrázka a Peterku.
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
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Pěstiteli se staly mečíky osudem
HRUBČICE Říká se: sto lidí - sto
HR
rů
různých
povah. Stejně tak platí, že
ka z nás má své vlastní záliby, na
každý
kt
kterých
se může časem stát doslova závislým. Některé z těchto vášní
m
mohou
člověka zcela (z)ničit, jiné
m prospívají. Mezi ty první patří
mu
dr či alkohol, k těm druhým lze
drogy
za
zařadit
třeba sport, četbu či péči
p
o přírodu.
Jed
Jedním
ze skutečně vášnivých pěstitelů květin je bývalý ředitel místní školy
v
a věrný
čtenář Večerníku Arnošt Lejsal
H
z Hrubčic.
„Z tisíce druhů květin se
m největší láskou staly mečíky. Domojí
sta jsem se k nim před třiceti lety díky
stal
jed
jednomu
kamarádovi z Prostějova. Od
ně jsem získal první cibulky speciálněj
níc odrůd dovezených k nám z Ameních
rik Mimo jiné vynikají svými tuhými
riky.
z
a zkadeřenými
květy,” popsal Arnošt
Lejsal, který za tři desetiletí pěstování
a šlechtění mečíků získal v tomto oboru neocenitelné zkušenosti.

V současné době se sympatický milovník přírody raduje z celoroční práce
a krásnými květy dělá radost nejen
sobě, rodině, ale i dalším dobrým lidem. „Jen příroda dokáže vykouzlit takovou pestrost barev, kterou by jí mohl
závidět i ten nejgeniálnější světový malíř,” tvrdí Lejsal, který právě uprostřed
záhonů gladiol se svojí ženou nedávno
oslavil diamantovou svatbu.
Po letošní sezóně však bude Arnošt
Lejsal muset pěstování mečíků výrazně
omezit. Ač je mu už třiaosmdesát let, důvodem v jeho případě není věk, nýbrž církevní restituce. Políčko poblíž hrubčického zámečku, kde své mečíky dlouhá léta
pěstoval, totiž od letošního roku přechází
spolu s okolními nemovitostmi zpět do
majetku olomouckého arcibiskupství.
„Nějaké mečíky, ale už v mnohem menším počtu, budu i nadále pěstovat na zahrádce za domem. Svůj život si bez nich
prostě nedokážu představit,” svěřil se
nám Arnošt Lejsal.
(mls)

Miloš Košíček se už
Husova výročí nedožil
PROSTĚJOV Před rokem ve věku
nedožitých čtyřiašedesáti let na věčnost odešel nepřehlédnutelný farář
Církve československé husitské
v Prostějově a nenapravitelný lidumil
Miloš Košíček. Stalo se tak rok před
šesti stým výročím upálení mistra
Jana Husa, jehož učení zasvětil svůj
život.
Pokud žil v Prostějově člověk, který
podobně jako Jan Hus důsledně žil
v pravdě a byl pro ni i ochoten vše ostatní
obětovat, pak to byl farář Miloš Košíček.
Rodák z Brna se do Prostějova přestěhoval v roce 1979. Za komunismu pracoval
jako topič, pojišťovák či uklízeč. Aktivně

se zapojil do protikomunistického disentu. Po sametové revoluci se stal ředitelem
Domova důchodců v Nerudově ulici,
těsně před svými padesátými narozeninami dostudoval magisterský obor teologie, psychosociální vědy a pedagogika.
Necelý rok po smrti nezapomenutelného faráře si v Husově sboru v Demelově
ulici připomněli 600. výročí Jana Husa
varhanním koncertem v podání Jaroslava Tůmy. Jedinečný zážitek doprovodil
uměleckým přednesem Jan Hartl.
Miloš Košíček se bohužel důstojných
oslav svého „mistra Jana” nedožil. Zemřel
v úterý 22. července 2014 na následky
embolie.
(mls)

Petr Janda: „Hraje nám to furt výborně!“ Koncert kapely Olympic už tuto sobotu!
PRAHA, PROSTĚJOV Má přes
sedmdesát, ale na pódiích
křepčí stále jako zamlada. Petr
Janda poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor, v němž potvrdil,
že po roce se sám znovu hrozně moc těší na Plumlovskou
přehradu. Olympic to na pláži
U Vrbiček rozbalí už tuto sobotu večer a u jejich koncertu
byste rozhodně neměli chybět!

●● Vloni jste se Večerníku po
vydání nového alba Souhvězdí šílenců zmínil,
že připravujete další
dvě nová CD, kterými doplníte naplánovanou trilogii.
Jak se vaše plány daří?
„Dvě už vyšly a právě teď
skládám nové písně na Souhvězdí romantiků, a už jich
mám zhruba jedenáct.“

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
●● Po roce se vrací vaše kapela
zpátky na „místo činu“. To se vám
na pláži U Vrbiček vloni tolik líbilo, že jste přijali pozvání i letos?
„Samozřejmě se nám tam líbilo
a navíc, my jsme muzikantská kapela
a rádi hrajeme. Pokud se nám stane,
že nehrajeme čtrnáct dní, začnu být
nervózní. V létě hraji u nás v hospodě s partou muzikantů každý čtvrtek. Navíc denně na kytaru cvičím.
Pro mě je to droga. Zatím si nedovedu představit, že bych skončil.“
●● V čem bude letos oproti loňsku váš koncert jiný?
„Přibylo pár nových písní z alba
Souhvězdí drsňáků a trošku jsme
provětrali archiv a zařadili maličko
jiné písně.“
●● Rok co rok si prodlužujete svoji už tak skvělou kariéru.
Kde pořád nalézáte potřebný
elán pokračovat v tvorbě i koncertování?
„Zatím se zdravotně cítím skvěle
a nemám potřebu svoje hudební, ale
ani jiné aktivity omezovat. Pro mě je
hudba zábavou.“
●● Kolik koncertů ročně plánujete?
„Kolem sedmdesáti.“

Foto: HITTRADE

●● Olympic přišel nedávno o dalšího bubeníka Milana Peroutku.
Jak jste spokojen s jeho nástupcem Martinem Vajglem, zapadl
do kapely bez potíží?
„Martin je opravdu vynikající bubeník, respektovaný celou hudební veřejností. Navíc je to skvělej
člověk. Pracuje se nám s ním báječně. Na Ferdu jsme ovšem nezapomněli, jeho legrácky si často
připomínáme.“
●● Koncertujete raději v halách
či kulturácích, nebo máte raději vystoupení pod otevřeným
nebem?
„Pod širým nebem, pokud neprší
či není zima, je to po všech stránkách lepší. Zvuk se nevrací, publikum je uvolněnější, a pokud vás
neštípou komáři, či při nádechu
nějakýho nevdechnete, tak je to
OK.“

●● Můžete fanouškům prozradit,
kterou svoji vlastní píseň máte
nejraději a zda ji od vás uslyšíme
také na Plumlovské přehradě?
„Mám hodně rád Otázky, ale teď momentálně upřednostňuji novinky, například písně Němá a Já nejsem zlej.“
●● Jaký je váš názor na současné české rockové kapely? O co je
dnes těžší nebo naopak jednodušší v tomto odvětví prorazit?
„Abych pravdu řekl, už se v tom moc
neorientuji. Rozhodně jsou muzikantsky na tom mnohem lépe než
kdysi my. Mají taky lepší vybavení,
ale trošku jim chybí směr. Momentálně se mlátí stále stejná sláma. Nic
převratnýho. Ale za to nemůžou.“
●● Co byste před svým koncertem na Plumlovské přehradě
vzkázal fanouškům?
„Přijďte se podívat, hraje nám to furt
výborně! Těšíme se na vás.“

Nestárnoucí legenda české rockové
scény, která dostává fanoušky do varu
už více než půl století, míří k nám! Už
v sobotu 1. srpna to na Plumlovské
přehradě vypukne! Pláž U Vrbiček
se totiž stane od 19.00 hodin dějištěm
koncertu legendární kapely Olympic,
a pokud se počítáte mezi příznivce
kvalitního českého rocku, tak určitě
nesmíte chybět!
„Přípravy vrcholí a návštěvníci koncertu se mají nač těšit,“ slibuje majitel
pořadatelské agentury HITTRADE
Petr Zlámal. „Došlo jen k malé změně,
a to v ubytování kapely Olympic, které
byly nabídnuty pokoje v prostějovském
hotelu Grand i v Hotelu Plumlov.
Petr Janda ale požádal o ubytování
v prostějovském hotelu Avion, k němuž
ho váží hezké vzpomínky ještě z doby,
kdy jezdíval do Prostějova koncertovat pravidelně, a také na přátelství se
zpěvákem prostějovské kapely Plus
Zdeňkem Havlem,“ doplnil Petr Zlámal,
kterému se podařilo připravit koncert
legendárních „Olympiků“ v Prostějově
už třetím rokem. A tak sezdá, že tu máme
našlápnuto na příjemnou „bigbíťáckou“

Petr Zlámal uprostřed nestárnoucích členů skupiny Olympic, která v posledních
letech jezdí do Prostějova nebo na Plumlovskou přehradu pravidelně.
Foto: archiv agentury HITTRADE

tradici. I letos kapela přiveze staré známé
evergreeny jako Dej mi víc své lásky nebo
Jasná zpráva, ale i hitovky z nových CD.
Předskokany budou tentokrát kapely
PryoraPenzistor.Připravtesenapořádný
rockový nářez, který umí zajistit jen Petr
Janda a jeho nesmrtelná hudebnická
banda. „Petr Janda si na pódiu nezadá
s i o generace mladšími zpěváky. A to jak
v pohybu, tak i hráčsky. Má neskutečný
elán i přesto, že už oslavil sedmdesátku,“
říká Petr Zlámal, který dle svých slov na

písních „Olympiků“ vyrostl. „Předběžně
jsme si podali žádost u sv. Petra, aby vyšlo
počasí, tak vše snad klapne podle plánu,“
směje se pořadatel.
Takže, jestli se i vy počítáte mezi rockery a fanoušky této legendární muzikantské partičky, na sobotu si nic jiného
neplánujte a večer dorazte na Plumlovskou přehradu. V případě nepřízně
počasí se koncert odehraje v prostorách
prostějovského Společenského domu.
(peh)
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Konstelace hvězd Prostějova
Většina Prostějovanů se v těchto dnech bude pohybovat jako leklé ryby,
přežít toto období můžete tak jedině ve studené sprše nebo dobře klimatizovaném bytě. Nikdo by se neměl pouštět do žádných velkých akcí spojených s fyzickou námahou.

Berani - 20.3. až 18.4. Vůbec si nezadáte, když alespoň jednou pochválíte někoho ze svých podřízených.
V následujících dnech za vás stejně
budou makat jiní, takže už teď přemýšlejte o seznamu odměn. V domácnosti si pořádně ukliďte.
Býci - 19.4. až 19.5. Buďte opatrní na
každý pohyb, ne vždy je sportování
zdravé. Zvláště v tomto proklatě dusném počasí byste měli spíše přemýšlet o odpočinku a naprostém klidu.
Případný kolaps si nemůžete dovolit,
máte práce až nad hlavu.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Neprožíváte
zrovna šťastné období s partnerem, ale
to se může právě nyní změnit. Zkuste
ho nalákat na romantický výlet, kterým byste obohatili váš příliš všední
život. Jestli se mu nebude chtít, prostě
ho donuťte.
Raci - 20.6. až 21.7. Dokážete jednat
slušně a lidsky, ale s velkou sebejistotou. To budou vaše trumfy, které vám
přinesou nečekané úspěchy. Hlavně
v obchodních jednáních se budete cítit
skvěle, což přinese nejednu korunu do
vaší šrajtofle.

Lvi - 22.7. až 21.8. Návraty do práce
po dovolené nejsou pro nikoho příjemné, ale vy si užijete opravdu týden
zvaný „blbec“. Na co sáhnete, to vám
bude uvadat pod rukama, úspěchy se
nedají očekávat ani při jednání s nadřízenými. Hoďte se radši marod.
Panny - 22.8. až 21.9. Program tohoto týdne naprosto přizpůsobíte svému protějšku. Nic jiného se ani nedá
dělat, protože až dosud vám partner
plnil vše, co vám na očích viděl. V zájmu harmonie mu splňte i veškerá
přání, která jen naznačí.
Váhy - 22.9. až 21.10. Někdo vás
upozorní na vaše nedostatky. Záleží
na vás, zda před tím budete strkat
hlavu do písku, nebo se začnete učit.
Každopádně byste ale měli dát na
rady zkušenějších, nebo se dostanete
ještě do větších problémů.
Štíři - 22.10. až 20.11. Hodně lidí
z vás bude mít tento týden srandu
a budou se smát vašim předpotopním
názorům. Nenechte se ale vykolejit,
i takzvané názory ze staré školy mohu
být v současnosti velmi přínosné. Získejte lidi na svoji stranu.

Pověsti z Drahanské vrchoviny

napsala láska k regionu

Střelci - 21.11. až 20.12. Do cesty se
vám připlete člověk, který vás může
přivést do problémů. Proto se vyhýbejte komukoliv, kdo se s vámi bude
chtít bavit o penězích a hlavně o vašich
úsporách. V žádném případě nikomu
nepůjčujte.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Po fyzické stránce na tom nebudete nejlíp,
hlavně vás budou trápit záda. Bolest se
nesnažte překonat žádnými léky, spíše
navštivte maséra. Zdravotní indispozice vám ale nezabrání v milostném
úletu, možná i nevěře.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Nesnažte se
být za každou cenu zábavní, váš humor
stejně v těchto dnech nikdo neocení.
Zaměřte se na řešení svých vlastních
problémů, například na úřadech.
A když zbude chvilka, věnujte ji návštěvě rodičů.
Ryby - 19.2. až 19.3. V těchto dnech
se můžete rozšoupnout, nedostatek
peněz hrozit nebude. Neutrácejte ale
bezhlavě, poraďte se s odborníkem, do
čeho investovat. Nejlepší by bylo, kdybyste si konečně nechali opravit dům
nebo starý byt.

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

BOUSÍN Víte, jak přišel Bousín ke
svému jménu? Nebo proč má domkář z Repech kamennou sochu ve
Vídni? Nebo kdo byl pytlák Vašek?
To všechno se můžete dozvědět
v knize Josefa Julínka a Michala
Švihálka Pověsti z Drahanské vrchoviny.
Z dvaadvaceti příběhů snadno poznáte lásku obou autorů ke kousku
horské krajiny mezi Protivanovem
a Drahany, a když si knížku přečtete,
rozhodně nebude cizí ani vám. Hory,
jak se Drahanské vrchovině říká zde
i na Hané, sice nikdy neoplývaly materiálním bohatstvím, o to silnější vztah
k nim však mají lidé, kterým odedávna poskytují skromnou obživu.
A pod střechami doškových chalup se
od nepaměti vyprávělo o zdejším kraji mnoho příběhů, pohádek a pověstí.
Látku ke knize čerpali autoři z různých zdrojů. „Jsou to jednak vyprávění, jak si je pamatuji od zdejších stařečků, některé příběhy jsou ze starých
kronik, ale také skutečné historické
události, které už dnes znějí spíše jako
pohádka,“ říká jeden z autorů Josef
Julínek.
Kniha vás tak provede i dějinami kraje od středověké kolonizace až třeba
k trampotám bousínských s lesem Maršínem v 18. století, nebo do dob bitvy u
Hradce Králové. Seznámíte se s místní-

mi strašidly, vílami nebo třeba i Černou
paní, která strašila u Ježova hradu.
Knihu si můžete koupit například
v Bousíně na obecním úřadě, v penzionu v Repechách nebo v muzeu

v Drahanech. Pokud je vám z Prostějova daleko do kraje kořenáře Žáčka,
pytláka Vaška nebo pudmistra Jeronýma, můžete to zkusit třeba v knihkupectví pod radnicí.
(pam)

Cibule 1kg

13,90

14,90

21,90

14,90

16,90

11,90

Jachtaři na přehradě bojovali o Modrou stuhu

Brambory 1kg

18,90

27,90 (2kg)

17,90

14,90

14,90

9,90

V sobotním bouřkovém větru se několik jachet převrátilo

Rajčata 1kg

19,90

16,90

26,90

24,90

19,90

17,90

Cuketa 1kg

17,90

17,90

24,90

19,90

19,90

19,90

Petržel 1kg

59,90

-

--

24,90

29,90

26,90
(350g)

Mrkev 1kg

22,90

21,90

29,90

21,90

19,90

16,90

Naše RESUMÉ

Večerník nahlédl v supermarketech také do sortimentu zeleniny. Nejlevnější
cibuli seženete v Penny Marketu, stejně jako brambory a rajčata. Pro cukety
si zase zajděte buď do Lidlu, nebo Alberta, kde ušetříte dvě kačky na kile. Pro
petržel rozhodně zamiřte do Kauflandu, naopak v tomto případě vynechejte
Albert. A jestliže chcete mrkev, do polévky či jen tak na chroupání, tak se opět
vraťte do Penny Marketu.
Přejeme výhodný nákup!
Průzkum proveden ve středu 22. července 2015

PLUMLOV Na Plumlovské přehradě se 18. a 19. července konal
již 59. ročník závodu Modrá stuha.
Celkem 44 plachetnic se utkalo ve
čtyřech kategoriích. Od nejmladších optimistů, přes dorosteneckou třídu Laser, lodní třídu Evropa až po dvě posádkové lodě třídy
Vaurien.
V sobotu jachtařům začalo foukat až
po obědě, ale potom se jezdilo až do
šesti hodin odpoledne. „Nejzajímavější byla poslední sobotní rozjížďka
evropářů, kteří závodili v bouřkovém

Na Plumlovskou přehradu se o víkendu sjelo celkem 44 plachetnic, které bojovaly
ve čtyřech kategoriích.
Foto: Jana Kilarová

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 27. 7. DO 2. 8. 2015
Pořad pro malé hvězdáře: DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO pondělí až pátek od 10:00 do 11:00 a od 14:00 do
15:00 hodin. Povídání, pozorování, pohádka. Vstupné 20 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 a zajímavá planeta Saturn obklopená prstenci. Měsíc se postupně blíží úplňku a proto je možné na
jeho povrchu pozorovat zajímavé podrobnosti (krátery, pohoří...). Vstupné 20 Kč.
· Mimořádnou výstavu SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ a expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech
pozorování.

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...

OLYMPIC?

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 TŘETÍ DÍL!

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
VE KTERÉM ROCE SE NARODIL PETR JANDA?

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 ČTVRTKU
30. ČERVENCE, 14.00 hodin. Jména šťastlivců tentokrát obeznímíme telefonicky, proto prosím společně
s odpovědí uvádějte svůj kontakt. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.
V druhém kole soutěže uspěli a VSTUPENKY VYHRÁVAJÍ: Jana Špičáková, Příční 140, Smržice, Petr Pitela, Tylova 38, Prostějov, Lubomír Klus, Partyzánská 20, Prostějov. Vstupenky budou připraveny k vyzvednutí
v redakci Večerníku.

V lodní třídě Evropa obsadili prostějovští jachtaři všechna tři první místa.
Foto: Jana Kilarová

větru a spousta plachetnic se i převrátila. Závodníci se museli potýkat
s velkými poryvy a nárazy větru, ve kterých museli projevit své schopnosti,”
popsala pro Večerník Jana Kučerová.
V neděli foukalo přes kopec nad Zlechovem a občas zavládlo úplné bezvětří. Prostějovští jachtaři však dosáhli velmi dobrých výsledků. Ve třídě
Optimist se v kategorii dívek umístila
na 1. místě Kristýnka Piňosová. Pro
lodní třídu Evropa byl tento závod
zároveň krajským přeborem a tam
všechna tři místa obsadili prostějovští jachtaři. Zvítězila Lucie Kučerová,
druhá byla Tereza Kováčová a třetí
Robert Balzer.
(mls)

Blokové čištění
v Prostějově
úterý 28. července: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká-Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská - parkoviště, Plumlovská - parkoviště (sídl. Svobody),
čtvrtek 30. července: Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery,
Vícovská, J. Kaštila

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: 11.08.2015 od 08:00 do
18:00 Vypnutá oblast: fa. To-

ray Textiles Central Europe s.r.o.,
Průmyslová 4.
Obec: Želeč
Dne: 12.08.2015 od 07:30 do
11:30 Vypnutá oblast: Oboustranně část obce ve směru od hřbitova
s čísly 211 a 92 po č. p. 100 a 6 (vč. č.
226 a 228). Odběratelská trafosta-

nice Želeč 4. v ZD + FVE Želeč 1
Obec: Skalka
Dne:14.08.2015 od 07:30 do 16:00
Vypnutá oblast: část obce Skalka oboustranně od č. 37 a 44 po č 65
a 112, od č. 71 a 81 (lázně) po č.
118 a 110. jednostranně od č. 26 po
č. 75 E. ON Česká republika, s.r.o.
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Basketbalistky mají nového trenéra i předsedu
PROSTĚJOV Výrazné změny nastaly v mezisezónní pauze u ženského basketbalového oddílu TJ OP Prostějov. Z pozice
P
šéfa
šé klubu odstoupil Ivan Pospíšil a jeho místo nově zaujal Zdeněk Hrabal, jemuž bude z pozice místopředsedy asistovat
istovat
Marek
M
Schindler, novým hlavním koučem ženského „áčka“ se pak stal Pavel Švécar, jenž vytvoří dvojici s úspěšným trenére Željkem Živkovičem. Ten ponese i nadále hlavní odpovědnost za výkony a výsledky extraligových juniorek a kadetek,
adetek,
rem
k mu vypomáhají Martina Kalábová s Václavou Mazalovou.
kde
„Já
„J ještě povedu žákyně U15 a U14 a budu jezdit na venkovní utkání, pan Živkovič se bude starat o domácí zápasy. Spolupracovali
pracovali
jsme
jjs spolu již před dvěma roky při jeho příchodu, kdy jsem mu dělal asistenta, nyní tak budeme opět trénovat spolu,“ těšíí se na
obnovenou
o
spolupráci Švécar.
O
áme
Osobně
se tak vrací k hráčkám, které již vedl před pěti šesti lety v mládeži, nyní si v první lize žen nedává nízké cíle. „Máme
v týmu odchovankyně a chceme se poprat o nejvyšší stupínky. Reálné je hrát do čtvrtého místa, ve skrytu duše doufám i v postup
s do první ligy. Hlavní je ale sehnat dostatek prostředků pro všechny týmy a odehrát sezonu důstojně,“ přemítal.
A co stálo za tím, že se Ivan Pospíšil rozhodl opustit pozici předsedy oddílu i hlavního kouče žen? „Někteří trenéři mají jijjiné
né
představy
p
o směřování klubu, tak jsme se dohodli, že to bude po sedmnácti letech dělat někdo jiný. Doteď jsem se paralelně
elněě
věnoval
v
mužské i ženské basketbalové složce, stále ale zůstávám místopředsedou tělovýchovné jednoty,“ vysvětlil svůj odchod
hodd
ho
předseda
p
Orlů Prostějov.
A mnoha změn doznala také třetí nejvyšší domácí soutěž, kterou si druhým rokem v řadě zahrají ženy TJ OP, když „B“ skupinu
pinu
pi
nuu
vedle prvních Peček a posledního Pelhřimova opustily také Brandýs, Slovanka, Olomouc a Ostrava „B“. Nováčky se staly H
Havíaví-í-í
av
řov, Brno „B“, Nymburk „B“ a Šumperk, což znamená, že obě skupiny jsou nově pouze osmičlenné a po skončení základní části
ástti
vytvoří nejlepší kvarteta společnou skupinu o dvě postupová místa, zatímco poslední čtyři z každé grupy se utkají o záchranu.
nu.
nu
u.
„Olomouc letos nepokrývá kategorii žen a juniorek, jsme tak předběžně domluveni s Nelou Semjonovou a Michaelou Krououutilovou. Možná přijdou i další hráčky, chceme ale, aby s námi minimálně třikrát týdně trénovaly,“ zmínil s tím, že po volném
ném
červenci začne příprava první týden v srpnu.
V polovině měsíce se pak všechny výběry od mladších žákyň vydají na společné soustředění do Loučné nad Desnou. „Počíočí
číožee
Místo Ivana Pospíšila (zcela vpravo) je novým šéfem TJ OP Prostějov tám, že tam pojede zhruba pětapadesát holek, pak už nás budou čekat přípravné zápasy a turnaje v Brně či Kyjově, protože
šířiit
ší
Zdeněk Hrabal (zcela vlevo). Pozice hlavního kouče se ujal Pavel Švécar soutěž startuje již v polovině září,“ podotkl Švécar s tím, že nyní je cílem zaujmout co nejvíce dětí při náborech a ideálně rozšířit
(jim)
(jim
(j
iim
m)
(na levém snímku vpravo).
Foto:koláž Večerníku i trenérskou rodinu oddílu.

Jiří Liška v Německu postupuje,

od nové sezony tam bude trénovat KROUPA UŽ PATŘÍ PROSTĚJOVU,
NEUGERSDORF, PROSTĚJOV
Početná česká kolonie v německém
FC Oberlausitz Neugersdorf včetně
prostějovského rodáka a odchovance místních Železáren a později
LeRKu Jiřího Lišky (na snímku)
dokázala splnit předsezónní cíl a
ze druhého místa postoupit již do
čtvrté nejvyšší fotbalové soutěže.
Výrazně k tomu přispěl i někdejší
český mistr v dresu Slovanu Liberec, jenž se nyní dočkal dalšího
kariérního postupu.
„Byla to úspěšná sezona. Skončili
jsme hned za týmem Red Bull Lipsko,
všichni byli rádi a spokojeni. Odehrál
jsem přibližně devadesát procent utkání
a věřím, že jsem zanechal dobrý dojem,“
těší krajního obránce či záložníka.
Nyní začínající ročník 2015/2016
pro něj bude opět novou zkušeností,
třiatřicetiletý fotbalista se totiž nově
stal asistentem u hornolužického
„A“-mužstva. „Rozhodoval jsem se,
jestli ještě budu hrát, nebo nabídku
vezmu. I vzhledem k mému věku
jsem se toho chopil, je to dobrá
příležitost,“ váží si nové pozice dosavadní spoluhráč Jana Pence, Luboše
Loučky, Jiřího Šislera, Jaroslava Dittricha, Jana Nezmara či Josefa Němce.
Pro něj osobně to znamená, že se již
na fotbalový trávník tolik nedostane,

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

navíc musí trochu vypilovat řeč. „Mám
přislíbeno, že bych si mohl jít zahrát za
'béčko', které je asi na úrovni naší divize
či krajského přeboru. Věřím, že získám
další cenné zkušenosti, jedná se už
totiž o profisoutěž vysílanou v televizi,
na níž chodí hodně diváků,“ sleduje
s velkým očekáváním start nové sezony.
Na Hané tak letos strávil jen čtyři dny,
pak se přesouval zpět do Německa,
kde zahájil ve čtvrtek 2. července
přípravu. „Přemýšlel jsem nad tím, proč
si nový trenér vybral právě mě. Asi chtěl
někoho s názorem ze stávajícího týmu,
když navíc bývalý trenér nemohl, tak
jsem trénink vedl já. Mohl jsem využít i
své zkušenosti z Liberce, kde jsem již tři
roky u juniorky,“ připomněl svou další
funkci. A v pozici vedoucího družstva
bude pokračovat i nadále, veškeré povinnosti totiž půjde skloubit.
Minimálně na nějakou dobu se tak
odkládá comeback Jiřího Lišky do
českých soutěží a vytoužené angažmá
v jednom týmu se svým mladším
bratrem Markem. „Někdy se vrátím
a věřím, že si s bráchou rok zahraju,
ale teď to ještě nebude. I proto, že jsem
nikdy z Prostějovska žádnou konkrétní nabídku nedostal,“ vysvětlil držitel
osmi desítek prvoligových startů.
To v případě dalšího prostějovského
rodáka a odchovance Ivo Zbožínka se

ZA PŮL ROKU BUDE I NEKUDA

Foto: Internet

po určickém angažmá pravděpodobně
jednáouzavřeníhráčskékariéry.„Nabídky byly, cítím se už ale unaven fyzicky
i psychicky. Nikam se tedy nechystám
a nemyslím si, že ještě budu hrát. Nevidím mužstvo, které by mě lákalo, leda
že by něco vytvořil Relax,“ podělil se
o aktuální informace osmatřicetiletý
vyhlášený hlavičkář.
Otevírá se mu tak prostor k trenérské činnosti, kterou si již vyzkoušel
u přípravky 1.SK Prostějov i v Určicích.
A tam jak na pozici hrajícího kouče
„áčka“, tak u mládeže. „Vypomáhal
jsem u tamějších žáčků, a pokud bude
zájem, tak v tom rád budu pokračovat
i nadále. Oficiální nabídku jsem zatím
odnikud nedostal,“ podotkl někdejší
prvoligový obránce.
(jim)

PROSTĚJOV Vedení 1.SK Prosrostějov slaví dvojitý úspěch na poli
hráčských posil. Po ročním hosestutování ze Zbrojovky Brno přestupuje na Hanou majitel půl drutů
hé stovky prvoligových startů
o
a nejlepší střelec uplynulého
ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) Karel
Kroupa (na snímku), mezioddílová dohoda o stejné formě
příchodu panuje i u nové posily Petra Nekudy.
„Se Zbrojovkou jsme se dohodli
na velmi kulantních podmínkáchh
eho
a Kroupu jsme získali jako našeho
erálkmenového hráče,“ kvitoval generální sportovní manažer František Jura
bu.
vstřícný přístup brněnského klubu.
nější
Trochu administrativně zamotanější
je situace s Petrem Nekudou, kkterý se v prvních několika zápasech
v prostějovském dresu projevil ve
velmi pozitivním světle. „Se Sigmou
jsme dohodnuti na přestupu, jelikož
však byl hráč uplynulou sezónu v zahraničí, je to možné uskutečnit až
v zimní přestávce,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku Jura.
Podle prvních dojmů z přípravných utkání i sobotního poháru to

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Klára Waltrová se v dresu národního
týmu U19 zúčastní dvojutkání proti
fotbalistkám Bavorska, další bývalá
hráčka Kostelce Gabriela Matoušková byla nominována na soustředění reprezentačního „áčka“.
DEBAKL
Cesta prostějovského tenisty Jiřího
Veselého turnajem v chorvatském
Umagu skončila hned v prvním kole,
když mu stopku vystavil o dvanáct
příček výše stojící Ital Fognini.
ČÍSLO VEČERNÍKU

Foto:archív Večerníku

oběma v útoku spolu náramně vyhovuje. Angažování obou zkušených ofenzivních hráčů, majících
své osobní ambice, napovídá, že to
Prostějov v tomto ročníku s útokem
na první příčku MSFL myslí opravdu vážně. Ofenzivní fotbal vždy táhne, takže se prostějovský fanoušek
bude mít, doufejme, na podzim na
co těšit.
(tok, jim)

I STAŘÍ PÁNI TO S MÍČEM UMÍ

KUŠE CHYBÍ NA OLYMPIÁDĚ

MAKAT, MAKAT, MAKAT

Sobotní den patřil na vícovském pažitu dříve
narozeným fotbalistům, kteří si rádi kopnou
do míče i po dovršení pětatřiceti let, přičemž
horní hranice stanovena nebyla. Po trávníku se
tak vedle sebe proháněli muži, jimž se podařilo
této hranice dosáhnout nedávno, i ti téměř
o generaci starší. Rekordmanem v tomto
ohledu byl již šestapadesátiletý František
Buksa z Kroměříže. On sám i další jeho téměř
vrstevníci ovšem prokázali, že ani rostoucí
věk nemusí být na škodu a fotbal se prostě
nezapomíná. Coby reportér jsem mohl po jejich boku strávit část sobotního dne a byl to
příjemně využitý čas. Cesta na vícovské hřiště
je teď sice vinou výstavby kanalizace trochu
krkolomnější, stálo však za to ji absolvovat. Nejen vítězný Relax, ale i další šestice kolektivů
fotbalem bavila, navíc se celým areálem nesla
velká pohoda. A podstatnější než dosažené
výsledky byla vzájemná setkání, často po
dlouhých letech. Takové akce neomrzí a klidně
jich může být i více.

Představte si tu situaci. Mezinárodní olympijský výbor zařazuje do programu příštích
letních olympijských her závody ve střelbě
z polní kuše. Je to sice situace poměrně
vzdálená realitě, o to více ovšem můžeme nechat působit vlastní fantazii. Pravdou je, že
absolutní světová špička se nachází v zahraničí
a zahrnuje Chorvatsko, Francii či Maďarsko, už
jen samotná účast pod pěti kruhy ovšem musí
být obrovským zážitkem. A ten by mohl na
dálku sdílet celý region. Vždyť domácím mistrovským i pohárovým závodům už rok kralují
hanáčtí zástupci a jádro české nominace by se
tak tvořilo v okolí Prostějova. A mládežnické
výsledky slibují, že by tak tomu mohlo být
i do budoucna, až současní střelci svou kariéru
ukončí nebo se přesunou do veteránské kategorie. V Kostelci stále vyrůstají nadějní kadeti
a junioři, přičemž se každý rok daří vytáhnout alespoň jedno nové jméno, pokrok nastal
i v Plumlově, kde se k Bohumilu Korbařovi
přidal na nejvyšších příčkách jeho synovec Jan.

Zahrát si nejvyšší domácí soutěž a ideálně se
dostat ještě dál. Tedy na klubové úrovni do
zahraničí a s reprezentací na některý z vrcholných turnajů. To jsou tajné sny dětí, které se
v útlém věku začínají věnovat fotbalu. S postupujícím věkem přibývají fotbalové i mimofotbalové povinnosti, k tomu se každému nabízí
i celá řada lákadel, ovšem jen za cenu toho, že
část své pozornosti, energie a zaujetí odeberou
právě z fotbalu. Je možné, že náchylnější jsou
k tomuto ti talentovanější, neboť jim řada
věcí šla v útlejším věku téměř sama a zvykli
si, že tomu nemusí až tolik dát, a přitom budou patřit na špici. Tady se ovšem skrývá
nebezpečí, že je právě ve chvíli přechodu mezi
muže přeskočí ti, kteří sice nepobrali tolik talentu, svému snu jsou však ochotni obětovat
mnohem víc. Spousta hvězdiček tak zhasne
velice rychle poté, co začala zářit. A platit to
může i v Prostějově, což by mělo být pro nadané mladíky varováním, aby v úsilí nepolevovali. Jen tak mohou svůj potenciál využít.

sledujte aktuality také na našem webu > > > > > > > > > > www.vecernikpv.cz
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Po příchodu Veroniky Tinklové
zůstávají v kádru prostějovských
volejbalistek pro novou sezonu
už jen dva otazníky. Jména zbývajících posil odtajní vedení Agelek
v následujících týdnech.
VÝROK VEČERNÍKU
„LÁKAJÍ MĚ AMBICE
ODDÍLU, CHTĚLI
BYCHOM SE POHYBOVAT
NA ŠPICI DRUHÉ LIGY.“

fotbalový obránce PAVEL DREKSA
se těší na úspěšné karvinské časy
KOMETA VEČERNÍKU

BOHUMIL
KORBAŘ
Dvoudennímu kušistickému
istickému klání
v Čechách pod Koířem vládl
sířem
plumlovský
favorit, jenž
tak
ak v mužské
ké kategorii získal
elkově již
celkově
osmadvacátý
átý republikový
itul mezi
titul
jednotlivci.
ednotlivci.
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Malá kopaná

Turnaji starých pánů kraloval Relax před Indianou
Druhý ročník klání Veteran Cup Vícov Open přilákal i hráče z Ameriky
a také díky tomu si nakonec odnesl
cenu pro nejlepšího hráče turnaje.
Stejný bodový zisk jako Indiana ukořistila i Kroměříž, kromě horšího vzájemného zápasu však v její neprospěch
hovořil i horší poměr vstřelených
a obdržených branek. I tak byli jediní zástupci z cizího okresu a vlastně
i kraje spokojeni, podařilo se jim totiž
o stupínek vylepšit své loňské umístění a ze čtvrté pozice se posunout na tu
bronzovou.

VÍCOV Kdo nedorazil, může
jen litovat. Velice přátelská
atmosféra, radost ze vzájempro Večerník
ného setkání, pohodový fotJiří
bálek se spoustou technických
MOŽNÝ
fines a minimem nedovolených zákroků, po všech stránkách vydařené odpoledne. Tak by
se dal ve stručnosti shrnout sobotní turnaj hráčů nad pětatřicet
let, jehož se stejně jako loni organizačně ujali František Kocourek
s Františkem Vlachem a nad nímž převzal záštitu první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák. Do jednodenního
klání se zapojilo nakonec jen sedm vyzrálých mužstev, i tak bylo
k vidění jednadvacet kvalitních mačů v podání hráčů, kteří se fotbalem baví již několik desítek let.

v němž plumlovským stačil i nerozhodný výsledek, aby se díky lepšímu skóre
protlačili až na úplnou špici.
Tento scénář se však nenaplnil. Relax
se brzy dostal do vedení a navíc platilo
otřepané, nedáš, dostaneš. Zbožínek
zachránil na brankové čáře, když odkopl míč těsně před jedním z protihráčů
a o pár sekund později se mohl on i jeho
spoluhráči radovat z pojišťovací branky.
Po kličce na střed napálil Frantík břevno,
právě po jeho spolupráci se Zbožínkem
se pak zrodila uklidňující třetí branka,
přičemž soupeři tam nespadlo nic.

Pořadatelům se na poslední chvíli
omluvili hráči Pokopu Domamyslice
a nedorazili ani zástupci prostějovského
Aristonu, kteří o své účasti silně uvažovali. Znamenalo to nutnost přelosování, na formátu jedné skupiny, v níž se
jednou utkal každý s každým, to však
nic nezměnilo. Celkového vítěze tak
určil pravděpodobně nejspravedlivější
systém.

Neméně napínavou bitvu mezi sebou svedly Držovice a Old Boys
Ani poměrně hladká porážka nezna- Vícov. Ve hře byla čtvrtá pozice
menala pro plumlovský oddíl žádnou a jeho držitele určilo až poslední kolo.

exkluzivní
reportáž

Relax zaváhal
jen jednou
Do Vícova nedorazil kvůli personálním potížím obhájce z premiérového
ročníku Bučovice, na uvolněný trůn
tak usedl loňský finalista Relax Prostějov. Jeho cesta k celkovému primátu
ovšem nebyla navzdory pěti výhrám
a jediné porážce až tak suverénní.
Barvy tradičního účastníka futsalových
soutěží i turnajů v malé kopané tentokrát hájila poměrně slátaná sestava,
kterou tvořili Přemysl Slouka, Petr Fialka, Dušan Svoboda, Dušan Cehelský,
Karel Frantík, Ivo Rek, Ivo Zbožínek

a nejlepší gólman turnaje Michal Kaštil.
Tato osmička nepředváděla žádné velké gólové hody, na poměrně obtížném
terénu jim však i jedna či dvě branky stačily k tomu, aby si Relax v jednotlivých
bitvách připisoval tři body. Platilo to
v úvodních bitvách proti oběma vícovským výběrům, Krumsínu i Držovicím.
Pak se ovšem projevilo, že v odpoledním dusnu, byť zdaleka nepanovalo tak
vysilující vedro jako uprostřed týdne,
musel jeden z hlavních favoritů sehrát
tři zápasy v řadě.
Kroměříži tam zpočátku spadlo úplně vše. Vsítila dvě rychlé branky, poté
z nulového úhlu přidala třetí a po přestávce, když Relax riskoval bez brankáře, to bylo již 0:5. Zbožínek ještě dokázal dvěma trefami skóre zdramatizovat,
poslední slovo ale po rychlém brejku
patřilo Unaveným Hanákům, kteří si
tak připsali cenný skalp.
Ztráceli však úplně všichni a Relax tak
měl stále vše ve svých rukách, když
došlo na pomyslné finále s Indianou.
Byl to přímý souboj o první místo,

Držitele „brambor“
urèila jedna branka

Støíbro pro Indianu

Ceny pro vítěze turnaje převzali za Relax Karel Frantík, Michal Kaštil, Ivo Rek
a Ivo Zbožínek (zleva).
Foto: Jiří Možný

zbývajících čtyřech utkáních ovšem
padli dvakrát o gól a dvakrát o dva. Ve
výsledku to tak znamenalo postupku
tvořenou šesti body, sedmi vstřelenými
a osmi inkasovanými brankami.
Sedmičlennou tabulku uzavřeli Panteři. Ani ti nevyšli bodově neprázdno,
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Kroměříž (ve žlutých rozlišovácích) se stala jediným výběrem, kterému se podařilo dostat konečného vítěze na kolena.
Foto: Jiří Možný

pohromu. Jeho hráči sice poměrně
překvapivě prohráli 0:1 s Držovicemi,
podařilo se jim však přesvědčivě zdolat
dotírající Kroměříž i celky na pátém až
sedmém místě. A dvanáct bodů na druhé místo stačilo.
Výrazněktomupřispělikapitánvýběru
Miloš Grác. Rodák z Československa
s devětašedesátkou na zádech podnikl kvůli tomuto turnaji dalekou
cestu letadlem, když Indianu posílil až z dalekého Indianapolis,
a stal se velkou posilou. Mimo jiné
se mohl spolehnout na podporu
ze strany své mexické přítelkyně

Držovičtí dokázali porazit Krumsín
a jedinou brankou zaskočit Indianu, k tomu přidali remízu se svým
hlavním protivníkem. „Staří kluci“
porazili své vícovské kolegy Panters
Juniors a podařilo se jim převýšit
i Kroměříž.
Oba celky tak ukořistily sedm
bodů, nerozhodný výsledek ze vzájemného mače a lehce negativní
skóre. O pouhou jednu trefu byli
v tomto směru úspěšnější držovičtí, kteří tak skončili přesně uprostřed pořadí.
Jen o bod zpět se zastavil Krumsín, jenž
sice zdolal oba vícovské vyzyvatele, ve

Sponzoøi Veterán Cupu Vícov Open 2015:

František Vlach (v popředí) si kromě role spolupořadatele nenechal ujít možnost
nastoupit za domácí Old Boys, jimž pomohl k pátému místu.
Foto: Jiří Možný

když udrželi nulu proti Držovicím
a sami dvakrát skórovali. Na víc
už to nestačilo a rozlučku obstaral debakl 0:5 s nejlépe střílejícím mančaftem celé akce India-

stev, každé z nich se díky sponzorům dočkalo bohaté výslužky.
A pak už přišlo na řadu večerní rozjímání v hostinci U Veterána a v přilehlých venkovních prostorách.

Výsledkový servis:
Koneèné poøadí:

HLAVNÍ SPONZOŘI

SPONZOŘI:
VTP CENTRUM, S.R.O., PROSTĚJOV
HOSTINEC „U VETERÁNA“ – FRANTIŠEK VLACH, VÍCOV
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA – LENKA ROTREKLOVÁ, KRUMSÍN
MICHAL A JAROSLAVA VODRÁŽKOVI – HOSTINEC A OBCHOD SE
SMÍŠENÝM ZBOŽÍM ZDĚTÍN
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Prostějovský Večerník

Pro cenu určenou nejlepšímu hráči si až z USA přiletěl Miloš Grác (vlevo).
Foto: Jiří Možný

nouPlumlov. O vysokou výhru se
proměněnou penaltou zasloužil
i gólman Zbyněk Lošťák.
Na korektní bitvy řízené dvojicí
Ivo Antoníček, Milan Zatloukal
navázalo ocenění nejlepších individualit a jednotlivých muž-

Záštitu nad turnajem převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák

1. Relax Prostějov 15 bodů/skóre 16:9 (- Indiana 3:0, - Kroměříž 2:6,
- Držovice 2:1, - Old Boys 1:0, - Krumsín 3:1, - Panters 2:1), 2. Indiana Plumlov 12/16:7 (- Kroměříž 4:1, - Držovice 0:1, - Old Boys 4:1, Krumsín 3:1, - Panters 5:0), 3. Unavení Hanáci Kroměříž 12/15:11
(- Držovice 2:1, - Old Boys 1:2, - Krumsín 2:1, - Panters 3:1), 4. Maxim
Držovice 7/5:7 (- Old Boys 1:1, - Krumsín 1:0, - Panters 0:2), 5. Old
Boys Vícov 7/6:9 (- Krumsín 0:2, - Panters 2:0), 6. 1.FC Krumsín
6/7:8 (- Panters 2:0), 7. Panters Juniors Vícov 3/4:14.
Individuální ocenìní:

Nejlepší hráč: Miloš Grác (Indiana Plumlov)
Nejlepší brankář: Michal Kaštil (Relax Prostějov)
Nejstarší účastník: František Buksa (Unavení Hanáci Kroměříž)
Cena za celoživotní přínos: Josef Trupka (Old Boys Vícov)

Sedmý ročník Bedihošť Cupu pohledem hlavního organizátora

Jiří Kresta: „Tradici turnaje hodlám jako jeho zakladatel udržet“
ČEHOVICE Když před sedmi lety vznikal nový turnaj v malé kopané Bedihošť Cup, měl ambice přiblížit se svou velikostí i kvalitou
regionálnímu gigantovi z Krumsína. Během úvodních roků své
existence se tomuhle cíli slibně blížil, jenže v posledních dvou
letech prudce klesl zájem ze strany účastníků a VII. ročník o minulém víkendu sehrálo pouhých devět mužstev. Hlavní organizátor
Bedihošť Cupu to však přesto nevidí černě, naopak do budoucna
hodlá udělat maximum pro oživení celého klání.

Marek Sonnevend

●● Jak hodnotíte právě skončený
turnaj nesoucí letopočet 2015?
„Tradice byla navázána, i když jsme
se museli pro lepší kvalitu trávníku
přesunout z Hrubčic jinam. Nové
prostory jsme našli tady v čehovickém areálu, kde jsme však dopředu
věděli o omezené kapacitě maximálně šestnácti zúčastněných družstev.
Bohužel ani tu se nepodařilo zdaleka
naplnit, neboť zájem o turnaje v malé

kopané obecně upadá, což mě mrzí.
Například na Krumsínský Haná Cup
se letos sjelo v uvozovkách jen třicet
celků, u nás jsme jich měli dokonce
pouze devět. A to mě po pravdě zklamalo. Fotbalisté prostě dávají na tyhle
akce mančafty dohromady pořád složitěji z mnoha různých důvodů, počínaje zvýšenými finančními náklady
přes méně volného času až po určitou
ztrátu motivace. Trend pro nás pořadatele zkrátka není příznivý. Přesto
udělám maximum, abychom v dal-

zšíších letech startovní pole opět rozšíích,
řili. Pokud zůstaneme v Čehovicích,
ěch
tak by určitě bylo dobré mít zde těch
vů.“
výše avizovaných šestnáct kolektivů.
●● Může se Bedihošť Cup znovu
ovu
stěhovat do jiného dějiště?
ou,
„Nějaké možnosti teoreticky jsou,
hoještě uvidíme. Každopádně čehoožvický areál svou velikostí neumožěli:
ňuje, co jsme kdysi původně chtěli:
my.
to znamená hrát s dvaatřiceti týmy.
olik
Na druhou stranu je zřejmé, že tolik
obě
účastníků bychom v současné době
ako
pravděpodobně nezískali tak jako
entak. Tím pádem asi bude momentálně lepší zůstat v Čehovicích, kde
nky,
jsme našli odpovídající podmínky,
acia snažit se o naplnění zdejší kapacity šestnácti celků. Obecně chci za
ošť
každou cenu udržet tradici Bedihošť
em
Cupu, neboť jsem jeho zakladatelem
ako
a beru jej s trochou nadsázky jako

Foto: Marek Sonnevend

sv
své dítě. K sedmi dosavadním ročníků
kům rozhodně hodlám přidat další,
i kdyby
k
mělo nastoupit třeba jen pět
m
mančaftů. Ale tak špatné to snad nebu
bude, my se určitě pokusíme k nám
vš
všemi způsoby nalákat co nejvíc zájem
jemců. Samozřejmě v rámci daných
m
možností.“
●● Sportovní úroveň letošního
ro
ročníku ale nebyla špatná. Souhl
hlasíte?
„V každém případě. Vítězný Dobroch
chov dal dohromady skutečně velmi
sil
silnou sestavu a naprosto zaslouženě
zv
zvítězil, navíc bez jediného klopýtnu
nutí, což se příliš často nevidí. Hodně dobře po fotbalové stránce však
na tom bylo i několik dalších týmů
a myslím si, že jsme tady neměli
žá
žádný vyloženě slabší celek. Letošní
kv
kvantita tedy byla horší, ale do kvality se to naštěstí nepromítlo.“

●● Z organizačního hlediska vše
proběhlo bez problémů?
„Ano. Těžili jsme ze zkušeností nasbíraných v minulých letech a podle
mého názoru jsme po stránce pořádání turnaje všechno zvládli dobře,
žádná větší potíž se nevyskytla. Nejkomplikovanější byl přesun akce
z Hrubčic do Čehovic, ale i tohle se
nakonec povedlo zdárně zvládnout.
I přes nižší počet družstev tak mám
z letošního ročníku našeho turnaje
příznivý pocit, přálo také krásné počasí ideálních parametrů. Na závěr
chci moc poděkovat všem aktérům, oběma rozhodčím a veškerým
lidem, kteří se svým organizačním
přičiněním zasloužili o zdárný průběh Bedihošť Cupu 2015. A zapomenout samozřejmě nesmím na
všechny partnery i sponzory, těm
patří rovněž velký dík.“

Pondělí 27. července 2015
p
www.vecernikpv.cz
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HANÁCKÁ K PAČKA
Semifinalisté
a regionální zástupci
LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE

ohlédnutí za jediným regionálním
5
201 čistě dívčím turnajem v malé kopanéé

MFK MICHALOVCE

Zuzana Foraiová - Vierka Strelová, Zita Baníková, Paťa Bačová, Natalia Šarvancová,
Dominika Mihoková, Milka Stredná, Timea Kondašová, Zuzka Jeleneková, Julia Šimková, Romana Olahová, Mima Katonová, Terka Kovaľová, Radka Capiková, Sima
Lukčíková, Sabina Slivovská, Tamara Koflanovičová.

FK NOVÉ SADY

KOSTELEC NA HANÉ Ženský fotbal má grády! Ti z fotbalových fanoušků, kteří ohrnují nad ženskou kategorií nos, měli být o minulém víkendu v Kostelci. Zvláště nedělní program nabídl nádhernou podívanou, při které mohlo srdce fotbalových fajnšmekrů
mlaskat.„Paráda, to jsem nečekal, že jsou tak šikovné. Tady by měli
být někteří naši kluci, aby viděli, jak se mají řešit určité situace,“
pronesl například čechovický boss Jaroslav Šťastný, při sledování
vzájemného duelu dvou pozdějších finalistů.

Neodmyslitelnou fotbalovou ingrediencí jsou branky a těch tentokrát padalo opravdu hodně. Nejvíce se v tomto
ohledu činilo trio medailistů, v jejichž
zápasech padalo v průměru přes osm
gólů na jedno utkání! „V každém z těchto celků jsou velké individuality, které
jsou střelecky mimořádně disponova-

TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

né,“ poznamenal ředitel turnaje Zdeněk
Vysloužil.

Bez plichty
Velkou zajímavostí a snad i raritou je skutečnost, že se v žádném utkání nezrodila
remíza! „Při dvoudenním klání s tolika
zápasy, je to opravdu unikát,“ pokyvoval
hlavou Vysloužil a dodal: „Je to i tím, že
holky netaktizují a vždy hrají na výhru.“

ale jít mezi osm. Mostkovicím chyběly tahounky, navíc narazily opravdu na to nejlepší, co na kopačce starNa první pohled, se jeví obhajoba tovalo,“ zamyslel se Vysloužil.
Heršpic jako suverénní. Letos však
Chce to změny!
měly svou roli výrazně ztíženou.
„V semifinále Novým Sadům mnoho
nechybělo, ve finále pak mohl vyhrát Třetí rok po sobě, kostelecký areál
každý z týmů. Vzhledem k celkové bi- doslova decimuje obrovské vedro.
lanci je však prvenství Heršpic zaslou- Tím pádem pak trpí především samotná děvčata, která nejsou v takové
žené,“ uznal kvalitu Vysloužil.
fyzické kondici, aby nápor tolika záPropadák regionu
pasů zvládla. „Trpí tím holky i fotbal.
Cílem je, aby si všichni dostatečně
Umístění až hluboko ve druhé polo- zahráli. Bohužel v tom vedru, je toho
vině startovního pole, rmoutí hlavně opravdu moc,“ uznává Vysloužil
kostelecké příznivce. „Na turnaji se a dodává: „Na příští ročník plánuji
sešla jako vždy vysoce kvalitní kon- úplně překopat systém. Raději ať
kurence. Kostelec navíc neměl opti- se hraje ve vícečlenných skupinách
mální sestavu. Při troše štěstí mohl a kratší dobu!“

Vyhrál nejlepší

Ředitel turnaje: „Kamarádi si mají pomáhat, to se potvrdilo“
KOSTELEC NA HANÉ Výborná
nálada, atmosféra a pohoda. To jsou průvodní znaky
Hanácké kopačky, které se nevytratily ani v letošním ročníku.
„Jezdíme sem rádi, bez ohledu
na výsledek přijedeme vždycky,“ smál se při odjezdu Eduard
Štaff ze Štramberka. „Takhle
jsme to chtěli a jsem rád, že to
funguje,“ podotýká Stanislav
Píchal, prezident pořádajícího
FC Kostelec na Hané.
Nadstandardní nálada

Kristýna Pikartová - Denisa Vytřísalová, Martina Kopečková, Martina Kubová,
Romana Nováková, Hanka Lexová, Zdena Teindlová, Sabina Ganiecová, Míša
Mokrušová, Monika Hausnerová, Gábina Dosoudilová.

Texty a foto:
Zdeněk Vysloužil

Dvoudenní klání ve znamení střeleckých hodů a úmorného vedra

Branek jako máku

Barbora Lapešová - Petra Ondřejková, Renata Peschelová, Michaela Malá,
Žaneta Holcmanová, Tereza Svobodová, Nikola Večebová, Dominika Novotná.
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Každoročním koloritem Hanácké
kopačky je páteční „vítání“. Jako první
dorazili opět Štramberáci, po kterých
se v areálu objevili hosté z Michaloviec, po vlastní ose dojely některé
z hráček Srbouše a krátce před půlnocí přijel autobus s výpravami Jablonce
a Mnichova Hradiště.
„Páteční večer je vždy náročný. Jedná
se však o přátelské setkání fotbalových kamarádů, při kterém čas neuvěřitelně rychle běží,“ komentoval
s úsměvem ředitel celého klání Zdeněk Vysloužil.

Vděčnost partnerům

Letošní ročník byl zajištěn opět tradičními partnery, kteří jsou Hanácké kopačce
nakloněni dlouhodobě. „Musíme si toho
vážit. Současně nás to i zavazuje. Jedná
se o mezinárodní akci neregionálního
rozměru, která musí mít určitou úroveň,“
poznamenal Stanislav Píchal.
Nezištná pomoc

Dalším faktorem, který v Kostelci pomáhá k všeobecné spokojenosti všech
hostů z různých koutů bývalého Československa, jsou pozitivně naladění pořadatelé. „Máme tu sehranou partu přátel,
kteří v rámci svých možností vždy pomohou. Já si těchto lidiček nesmírně vážím a ještě jednou bych jim chtěl touhle
formou poděkovat,“ vyzdvihl Píchal.
Příkladem jednoho za všechny je pak
i nezištná pomoc Pavla Smetany, prostějovského radního, jenž přivezl v nedělním parnu poháry. „Vinou přepravní
firmy DPD, nám nedorazily předem
objednané trofeje. Marná byla veškerá
snaha, nikdo z DPD se s námi o víkendu nebavil,“ kroutil Vysloužil nechápavě
hlavou a dodal: „Pokud máte adresu

Partneøi HANÁCKÉ KOPAÈKY 2015

Nejkrásnější hráčkou zvolili rozhodčí Renatu Peschelovou z Horních Heršpic
(vpravo), první vicemiss se stala Eva Rychtarová ze Štramberku (uprostřed)
a druhou vicemiss Klára Hejcmanová z Mostkovic.

Čelechovice na Hané a zjistíte, že zásilku pošlou do Hradce Králové a následně do Říčan u Prahy, nevíte co si o tom
myslet. Dodržet deklarovanou čtyřiadvacetihodinovou doručovací lhůtu
jim navíc bylo úplně fuk. V pátek padla
a hotovo. DPD již nikdy více!“
Díky za pochopení

Faux pas s výše zmíněnými trofejemi, se díky ochotě a flexibilitě
předsedy prostějovské sportovní
komise podařilo částečně urovnat.

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI:
OBCHODNÍ PARTNEŘI:
STAV - KOVO 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
Záštitu převzal starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek

„Já si přístupu pana Smetany obrovsky vážím! Klobouk smekám
i před reakcí účastníků, kteří se
k tomu postavili čelem a naše omluvy
a vysvětlení vzali. Za rok jim to s jistotou vynahradíme,“ vzkázal Vysloužil.
Konečné pořadí Hanácké
kopačky 2015:

1. Horní Heršpice Žlutá
2. Michalovce (Slovensko)
3. Nové Sady
4. Valašské Meziříčí
5.-8. Štramberk, Mnichovo Hradiště, Jablonec nad Nisou Černá,
Srbouš.
9.-12. Kostelec na Hané, Mostkovice, Horní Heršpice Bílá, Horní
Heršpice Modrá.
13. Jablonec nad Nisou Zelená
Turnaj odřídili: Jiří Němec, Roman Přikryl, Petr Dokoupil, Radek
Motal a Jiří Horák

OHLASY ÚÈASTNÍKÙ HANÁCKÉ KOPAÈKY 2015
Olívie Lukášová - Jana Hrazdilová, Kateřina Pernická, Sabina Rýdlová, Nikola Palátová,
Nikol Chlápková, Jaroslava Krčmářová, Ráchel Kovaříčková, Eliška Skramuská.

FC KOSTELEC NA HANÉ

Eliška Drápalová - Věra Smičková, Kristýna Vykopalová, Pavlína Hrazdilová,
Kateřina Marková, Nikola Urbanová, Kateřina Šimková, Klára Knápková, Nikola
Zahradníčková, Veronika Zapletalová.

TJ SOKOL MOSTKOVICE

Tomáš LODER

jsme vyrovnaný zápas, ale soupeř nás
o gól předčil. Týmy, které se dostaly
(Lokomotiva Horní Heršpice):
do semifinále, byly hodně vyrovnané
„Opět bez porážky? Samozřejmě, že a doufám, že příští rok přijedeme
z toho máme velkou radost! Letošní zase. Vše ale záleží na financích!“
ročník byl ale vyrovnanější, i když se
Marcela MÍŠELNICKÁ
do semifinále dostaly tři týmy z loňska.
(FK Nové Sady):
Počasí neovlivníme, bylo opět hodně
teplo. Když je ale škaredě, tak si zase „Ufff! Uhrály jsme nakonec bednu,
každý ztěžuje, že je zima. Celkově tur- což považuji s přihlédnutím k okolnnaj proběhl bez zádrhelů, jediným neg- ostem za úspěch. Letošní ročník byl
ativem byly velké pauzy mezi zápasy. rozhodně nejtěžší, přibylo kvalitních
Uvítali bychom, kdyby se hrálo více soupeřů a většina zápasů byla hodně
zápasů na předním hřišti, abychom vyrovnaná. Třetího místa si opravdu
byli blíže k centru dění. Kopačka je ale vážím, protože jsme nezačaly vůbec
celkově super turnaj, vyhráli jsme po- dobře. Dokázaly jsme se však vzpamadruhé v řadě, z čehož mám obrovskou tovat a na závěr vrátit Valmezu úvodní
radost. Rádi bychom příští rok zkom- porážku. Měly jsme v kádru hodně
pletovali hattrick, nečekám ale nic mladých holek, kterým chvilku trvalo,
lehkého, všichni se na nás budou chtít než se vzpamatovaly. Postupně jsme
vytáhnout. Letos už jsme nebyli tak se však lepšily a hrály disciplinovaně.
Za rok rozhodně přijedeme znovu
suverénní jako loni.“
a chceme první místo! Jsme domluvení
Stano LUKČÍK
s Michalovcema na finále!“ (smích)
(MFK Michalovce):

Nela Hasová - Marie Domesová, Karolína Borovcová, Nela Kraváková, Kateřina Jančíková, Barbora Karafiátová, Natálie Vaverková, Nikola Ošťádalová, Hana Ptačníková,
Klára Hejcmanová, Eliška Chytilová, Tereza Karafiátová, Mariana Mlčochová.

„S dosaženým výsledkem jsme velmi
spokojení, i když k vítězství nebylo
daleko. Finále bylo krásné, dokázali
jsme s Heršpicemi držet krok a za celý
turnaj jsme prohráli jen s vítězem.
Snažili jsme se ze všech sil, sehráli

Martin PAVLÁT
(TJ Valašské Meziříčí):

„Naše vystoupení hodnotím velice
kladně. Hráli jsme celý turnaj pěkný
fotbal, škoda že nám v závěru došly
síly. Že projdeme oběma skupinami

bez porážky, jsem opravdu nečekal,
hráli jsme s kvalitními soupeři. Většina
družstev je tu opravdu nadupaných
a celkově se nám líbí zdejší zázemí,
turnaj je dobře zorganizovaný. Máme
veskrze pozitivní pocity.“

Jan ŠTOL
(FK Jablonec nad Nisou):

„Přijeli jsme se dvěma týmy, poprvé
jsme vzali žákyně. Věděl jsem, že
kvalita soupeřů je nad jejich síly, ale
holky si chtěly mermomocí zahrát.
Měly zájem se podívat do Kostelce,
protože jim starší holky vyprávěly, jak
to tu chodí. Z tohoto pohledu to svůj
účel rozhodně splnilo. Turnaj jsme si
celkově hodně užili, ale starší holky
doplatily na úzký kádr, týden před
turnajem se nám spousta holek omluvila. Naším cílem nebylo ale útočit na
titul, jezdíme do Kostelce za kamarády
a zábavou. Herní kvalita je konstantně
vysoká, což je zapříčiněno i tím, že se
nejedná výhradně o klubový turnaj, ale
spousta týmů je výběrových.“

jsme odchodili utkání s Mnichovým
Hradištěm, což nás stálo postup. Další
skupina už byla průšvihem po fyzické
stránce, s Novými Sady jsme na to už
neměli. Původně jsme chtěli postavit
dva týmy, pak však vyšlo najevo, že
se některé holky rozhodly zradit svůj
tým a hrály jinde! Zkrátka se nám
to bez řádného vysvětlení v týdnu
před turnajem rozpadlo. Takové jednání nechápu a nerozumím tomu,
vyvodíme z toho důsledky. Celkově
má turnaj hodně vysokou úroveň,
semifinalisté předváděli krásný fotbal
a v takovém vedru opravdu smekám.“

Jaroslav KARAFIÁT
(TJ Sokol Mostkovice):

„V Kostelci jsme byli opět hodně spokojení, přes samé porážky, hodnotím naše
vystoupení kladně. Obtížně jsme dávali
dohromady alespoň dvě pětky, navíc
se nám i během turnaje zraňovaly další
holky. Chyběly nám zkušenější opory
a šanci dostaly mladší, takové zápasy jsou
však pro děvčata obrovskou zkušeností.
Zahrát si proti Heršpicím nebo Novým
Marek JELÍNEK
Sadům je super a podařilo se nám vstřelit
(FC Kostelec na Hané):
i nějaké góly, vytvářeli jsme si i šance.
„Bilance dvou výher a dvou porážek Škoda jen, že se k Máje Domesové
ze základní skupiny není zlá, bohužel nepřidal střelecky ještě někdo další.“
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Fotbal Extra - 6. díl

Hrálo se až do konce

Pohled na konečné tabulky mužských soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov ukazuje, že si pro prvenství dokráčeli hlavní favorité. Ve všech třech případech totiž platilo, že se z konečného vítězství radovali
sestupující z vyšších soutěží, kteří se tak po jediném roce vracejí zpět.
Nejdramatičtější byla situace v okresním přeboru, i v něm si ale Nezamyslice
dokráčely poměrně jistým krokem k posunu do I.B třídy. Pomohl jim jarní
kolaps Vrahovic a uhájily brzy nabraný náskok na Hanou Prostějov, nic na
tom nezměnila ani jarní prohra ze vzájemného střetnutí.
Opět se tak ukázalo, jak výrazný rozdíl je mezi okresem a krajem, v nedávné minulosti to již dokázal příklad Protivanova a Jesence. Tyto celky se také
okamžitě po svém
pádu dokázaly posunout zpět do
soutěží pořádaných Olomouckým krajským
KOMENTÁØ Překvapením
fotbalovým svazem.
je naopak třetí post
Skalky.
Obdobná situace nastala i ve III. třídě. Zde nebylo o triumfu Němčic brzy
pochyb. Na podzim ztratil tento celek jen šest bodů, na jaře dokonce pět,
když jedinou porážku prožili hráči až v závěrečném duelu, jenž pojal v exhibičním duchu.
Trochu se štěstím je na druhém postupovém místě doplnily Otaslavice. Ty
neměly ideální výchozí pozici do jara, když z pátého místa ztrácely hned
deset bodů na druhý Vícov, ten však první polovinou tohoto kalendářního
roku prošel velice rozpačitě a v dílčí tabulce skončil poslední. I proto se propadl až na čtvrtou pozici.
Na druhou příčku se několik kol před koncem protlačil Tištín, závěr mu ale
nevyšel, když ztratil s Němčicemi i několika rezervami. Velkou stíhací jízdu
tak korunovaly Otaslavice návratem do okresního přeboru.
Scénářem se neodlišovala ani IV. třída. Brodek u Konice od počátku vládl
a naděloval velké příděly, pro jaro přišel o svou hlavní ofenzivní hvězdu,
i tak pravidelně vítězil a za celou sezonu prohrál jen jednou – s nakonec
druhým Kostelcem „B“. S výjimkou Vrahovic „B“, jejichž pouť již skončila,
se dařilo i dalším sestupujícím.

KONEÈNÁ TABULKA SPORTIKA
II. TØÍDY OFS PROSTÌJOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

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

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

TABULKA PODZIM:

1. Nezamyslice
2. Vrahovice
3. Haná Prostějov
4. Horní Štěpánov
5. Určice „B“
6. Skalka
7. Brodek u PV
8. Čechovice „B“
9. Zdětín
10. Olšany
11. Smržice
12. Přemyslovice
13. Kralice „B“
14. Držovice

15
15
15
15
14
15
15
14
15
15
15
13
15
13

11
10
9
10
8
8
7
6
6
4
4
3
2
1

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

2
1
4
5
3
6
6
6
8
8
9
9
11
11

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

11
10
10
10
9
7
7
7
7
5
5
3
3
2

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

1
1
1
2
1
3
3
6
6
4
7
7
7
9

48:11
44:18
36:23
49:24
38:25
32:29
27:28
31:30
35:51
23:34
30:56
23:38
14:33
19:49

36
35
31
30
29
26
25
21
19
15
15
10
9
5

51:17
45:12
43:10
36:18
48:22
27:23
35:15
34:23
25:23
32:26
22:34
20:26
23:28
11:27

35
33
32
32
31
27
25
21
21
20
16
13
13
9

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

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

1
0
1

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

1. Haná Prostějov
2. Nezamyslice
3. Skalka
4. Držovice
5. Horní Štěpánov
6. Brodek u PV
7. Přemyslovice
8. Čechovice „B“
9. Smržice
10. Vrahovice
11. Určice „B“
12. Olšany
13. Zdětín
14. Kralice „B“

11
11
11
13
11
11
13
12
11
11
12
11
11
11

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

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

1
1
2
5
2
4
5
5
4
5
6
8
8
9

33:7
24:13
33:24
22:20
24:10
25:26
17:23
26:20
24:19
22:23
26:35
12:27
14:26
5:34

27
25
25
22
20
20
19
18
17
13
13
9
6
4

1. Nezamyslice
2. Haná Prostějov
3. Vrahovice
4. Skalka
5. Čechovice „B“
6. Brodek u PV
7. Horní Štěpánov
8. Přemyslovice
9. Smržice
10. Zdětín
11. Určice „B“
12. Držovice
13. Kralice „B“
14. Olšany

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

8
6
5
6
4
6
5
4
4
4
2
3
1
0

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

2
4
3
6
5
7
6
7
9
9
8
9
11
10

29:14
18:13
31:26
29:35
23:27
25:31
28:22
20:35
22:49
26:49
16:38
19:35
8:40
10:38

29
23
23
19
18
18
17
16
12
12
11
11
4
3

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

21 – Petr Nakládal (Čechovice „B“), 19 –
Libor Klimeš (Horní Štěpánov), Jan Studený (Vrahovice), Patrik Zapletal (Určice „B“),
16 – Luděk Zdráhal (Zdětín), 15 – Lukáš Tyl
(Přemyslovice), 14 – Petr Hodulák (Čechovice „B“), David Strouhal (Haná Prostějov),
Roman Šimeček (Brodek u Prostějova), 13
– David Novák (Skalka).

Karty ve II. tøídì:
38
44
33
34
28
22
33
50
25
35
31
27
49
43

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

TABULKA VENKU:

Poøadí
støelcù:

Brodek u Prostějova
Čechovice „B“
Držovice
Haná Prostějov
Horní Štěpánov
Kralice na Hané „B“
Nezamyslice
Olšany
Přemyslovice
Skalka
Smržice
Určice „B“
Vrahovice
Zdětín

3
3
3

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

TABULKA JARO:

TABULKA DOMA:

1. Haná Prostějov
2. Horní Štěpánov
3. Nezamyslice
4. Skalka
5. Určice „B“
6. Brodek u PV
7. Vrahovice
8. Čechovice „B“
9. Olšany
10. Smržice
11. Držovice
12. Přemyslovice
13. Zdětín
14. Kralice „B“

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

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

10 – Jiří Schmidt (Olšany), 9 – Luděk
Zdráhal (Zdětín), 8 – Michal Závodský
(Vrahovice), Daniel Langer (Zdětín), 7 –
Jakub Škoda (Olšany), Jan Dvořák, Martin Kratochvíl (oba Vrahovice), 6 – Josef
Vychodil (Smržice), Martin Pospíšil Čechovice „B“), Petr Hansl (Olšany), Martin
Kučera (Vrahovice), Jiří Navrátil (Zdětín).

Hráèi s nejvíce
1 – Kamil Oulehla, Zdeněk Špička (oba
Nezamyslice), David Strouhal (Haná
Prostějov), Vladimír Suchý (Horní Štěpánov), Pwtr Chytil, Jiří Karásek (oba
Skalka), Semir Kovačevič (Smržice),
Lukáš Fiferna, Michael Koutný, Martin
Pella (všichni Držovice), Petr Fialka, Richard Hudeček Petr Soldán (všichni Brodek u Prostějova), Petr Hansl, Jiří Schmidt, Jakub Škoda (všichni Olšany), Josef
Kadlec, Matěj Šnajdr (oba Určice „B“),
Martin Kratochvíl Martin Kučera, Pavel
Zapletal (všichni Vrahovice), Lukáš Volf,
Luděk Zdráhal (oba Zdětín).

OKRESNÍ SOUTÌŽE MUŽÙ aneb

Texty a foto: Jiří Možný
ODDÍLOVÍ STØELCI VE SPORTIKA
- II. TØÍDÌ OFS PROSTÌJOV:

Nezamyslice:
12 - Horák Pavel, 10 - Mariánek Tomáš, Musil
Miroslav, 8 - Oulehla Kamil, 5 - Moravec
Zdeněk, Přikryl Martin, 4 - Dostalík Jiří, Fialka Vladimír, 3 - Lakomý Miroslav, 2 - Lakomý
Michal, Máj Martin, Špička Zdeněk, 1 - Hájek David, Král Lukáš, Matoušek Dominik,
Mojtek Jakub, Moler Ladislav.
Haná Prostìjov:
14 - Strouhal David, 8 - Zatloukal Marek,
Zbožínek Jiří, 7 - Světlík Radovan, 4 - Čermák
Michal, Kaprál Zdeněk, Kolář Daniel, 3 - Jančiar Ivan, Krupička Miloš, Mašík Jan, 2 - Frnka
Robert, Kolář Martin, Levinský Jaroslav, Martinák Miroslav, 1 - Husařík Stanislav, Křížek
Filip, Trnavský Pavel.
Skalka:
13 - Novák David, 12 - Vogl Martin, 7 - Labounek Roman, 6 - Prokop Richard, 3 - Glouzar Martin, Karásek Jiří, Mlčoch Ondřej,
Pinkava Roman, Šubrt Michal, 2 - Chytil Petr,
Mlčoch Pavel, Mráček Lukáš, Slamenec Petr,
Spisar Ondřej, 1 - Jura Michael, Ondrejkovič
Josef.
Horní Štìpánov:
19 - Klimeš Libor, 11 - Němec Libor, 10 Matuška Jan, 7 - Navrátil Pavel, 6 - Cupal Jan,
Žilka Michal, 4 - Deutsch Radek, 3 - Žondra
Radim, 2 - Liška Pavel, 1 - Červinka Marek,
Khýr Miroslav, Pitner Kamil, Pukl Miroslav,
Ščudla Ondřej.
Vrahovice:
19 - Studený Jan, 9 - Kučera Martin, 8 - Dvořák Jan, 7 - Kratochvíl Martin, vlastní
Sokol, 5 - Závodský Michal, 3 - Marek Vratislav, Tomeček Jakub, 2 - Doležel Jiří, Šedivý Antonín, 1 - Jodl Daniel, Kočař Marek,
Michalec Pavel, Pokorný David, Procházka
Martin.
Brodek u PV:
14 - Šimeček Roman, 6 - Hangurbadžo Igor,
Soldán Petr, 5 - Zatloukal Leopold, 3 - Fialka
Petr, Kaplánek Martin, 2 - Frys Lukáš, Krejčí
Michal, 1 - Dračka Jaroslav, Fedytnyk Mykhaylo, Gábor Patrik, Chvojka Jakub, Matoušek
Jaromír, Typner Jan.
Urèice „B“:
19 - Zapletal Patrik, 7 - Mlčoch Přemysl, 5 Javořík David, Mohelník Milan, 4 - Dreksler
Erik, Frehar Jaroslav, Halouzka Petr, 2 - Bureš
Michal, Kouřil Jaroslav, Nakládal Lukáš, Pavel
Michal, 1 - Berčák Roman, Bokůvka Dominik, Grulich Martin, Hochman Patrik, Ježek
Tomáš, Kadlec Josef, Maňák Radek, Novák
Tomáš, Vaněk Radim.
Èechovice „B“:
21 - Nakládal Petr, 14 - Hodulák Petr, 3 - Chmelík Bořek, Klváček Josef, 1 - Antoníček Jiří, Čech
Filip, Foret Pavel, Frys Ondřej, Gréza Pavel, Horák Martin, Hruda Karel, Jančík Jiří, Jano Radek,
Jansa Petr, Kolík Petr, Pospíšil Martin, Spálovský
Martin, Začal Marek, Žídek Marek.
Smržice:
9 - Bajer Dominik, Kalandřík Jiří, Kotlár Robin, 8 - Klus Lubomír, 4 - Martinek Lukáš,
2 – Cetkovský, Merdita Jozef, Studený Aleš,
Vaca Josef, 1 - Nezval Robert, Ráček Jakub,
Sedláček Petr, Studený Viktor, Tomiga Jonáš.
Pøemyslovice:
15 - Tyl Lukáš, 7 - Havelka Martin, 4 - Kučera Radek, 2 - Konečný Jan, Slaviček Milan,
1 - Barna Ondřej, Cita Radovan, Dutszak
Tomáš, Grulich Radek, Horníček Miroslav,
Mucha Miroslav, Pírek David.
Držovice:
11 - Liška Martin, 7 - Zahradníček Petr, 4
- Fiferna Lukáš, 3 - Rolný Jaroslav, Šatný David, 2 - Dokoupil Jakub, Hošek Tomáš, Pella
Martin, 1 - Hradečný Viktor, Koutný Michael, Krčmář Petr, Pavlát Michal, Popelka Josef,
Procházka Radek, Valenta Marek.
Zdìtín:
16 - Zdráhal Luděk, 10 - Řehulka Martin, 6
- Keluc Lubomír, 4 - Kučera Tomáš, 3 - Kalvach Michal, Lenďák Štěpán, 2 - Langer Daniel, 1 - Apalovič Tomáš, Hlavinka Martin, Holinka Lukáš, Navrátil Jaroslav, Sokol Martin.
Olšany:
11 - Hošák Jaroslav, 6 - Pospíšil Antonín, 5 Antoníček Jakub, 3 - Schmidt Jiří, 2 - Hemerka Filip, 1 - Hansl Petr, Mazal Michal, Míška
Martin, Navrátil Michal, Outrata Pavel, Poláček Tomáš, Škoda Jakub, Uhřík Michal.
Kralice „B“:
5 - Dvořák Ladislav, 3 – vlastní, 2 - Hrubý Zdeněk, Ličman Roman, Přidálek Michal, Řezáč
František, 1 - Horák Vladimír, Novák Michal,
Novotný Ondřej, Procházka, Soušek Richard.

základy, kdy pro letošek přihlásil vedle
dvou družstev dospělých také dorostence,
dvoje žáky a dvoje přípravky.
Až na druhé místo se přes slabší úvod
podařilo propracovat Hané Prostějov.
Ta si návrat do soutěží pořádaných Olomouckým krajským fotbalovým svazem
prohrála hned v srpnu.
„Začali jsme v duchu předešlé sezony, kdy
se rozpadlo naše 'áčko' i 'béčko', pak se to
začalo lepšit a na konci jsme předváděli
dobrý fotbal. Začali jsme se scházet
v dobrých sestavách, zlepšila se psychika
a dostavily se i výsledky. Projevilo se,
že jsme měli nejzkušenější tým,“ vyjmenoval hlavní atributy úspěchu hrající
kouč vicemistra Martin Kolář.
Pro další ročník nemůže počítat s Janem
Mašíkem, jenž je pracovně v zahraničí,
naopak se schyluje k doplnění o dva kvalitní hráče. „Nevím, jak jsou na tom ostatní
týmy, my zahajujeme přípravu kvůli horku
až teď v úterý 28. července a do přeboru
půjdeme bez přáteláku. Zase jsme o rok
starší, ale snad budeme i nadále podávat
dobré výkony,“ neztrácí optimismus.
Na třetí místo se podařilo poskočit
Skalce, ta na jaře ztratila jen osm bodů.
„Je to souhra více faktorů. Už podzim
jsme měli celkem dobrý a položili jsme
jím základ k úspěšnému jaru. To bylo i pro
nás nad očekávání a roli sehrálo rovněž
to, že se nedařilo některým týmům před
námi,“ upozornil trenér a předseda odd-

Hráči Nezamyslic si do okresu odskočili pro titul přeborníka a vracejí se zpět do krajské I.B třídy.

ílu v jedné osobě na zaváhání Vrahovic,
Horního Štěpánova i Určic „B“.
Pozitivně se také projevily zásahy do týmu,
z nových hráčů se staly opory. „Rok u nás
hostoval Martin Vogl, výborně zapadl
a s Pavlem Mlčochem byl tahounem
středu zálohy. Nyní oba končí, Martin se
bohužel vrací zpět do Otaslavic, Pavel se
rozhodl ukončit kariéru. Oběma děkuji
za to, co pro Skalku udělali. V útoku se
pak dařilo Davidu Novákovi s Romanem
Labounkem,“ vyjmenoval novice a pochválil i defenzivu pod vedením Lukáše
Mráčka.
Prečan poděkoval rovněž fanouškům,
kteří vážili cestu také na venkovní
souboje, a sponzorům, cílem je i pro

další ročník bavit se fotbalem jako
v předešlých dvou postupových a této
bronzové sezoně.
Naopak mezi smutnější patřily
Vrahovice, které neudržely vedení
přesně po polovině soutěže a nakonec skončily páté. „Je to úspěch,
ale s podzimem nesrovnatelné. Děkuji
většině mužstva, přístup některých byl
ale katastrofální. Jedenáctku jsme skládali z těch, kdo přišli, a nakonec jsem
musel hrát i já. Beru zranění a rodiny, ale
u mladých byl malý zájem,“ nezastíral kouč
Pavel Zapletal zklamání.
I proto se rozhodl u týmu skončit. „Už
na jaře jsem se rozmýšlel, slíbil jsem ale
pomoc na rok. Roli hrála i práce, navíc

se chci více věnovat rodině a chodím
hrát za staré pány,“ zmínil s tím, že problémem byla i chybějící mládež.
Jen malé rozdíly panovaly mezi
desátými Přemyslovicemi a třináctými Olšany, Černý Petr zůstal
v rukou suverénně poslední rezervy
Kralic. „Hráli jsme, na co jsme měli.
Když vám odejde osm hráčů za sezonu, tak se to těžko skládá. Do 'áčka' se
přesunul Novotný s Tronečkem a přišli
hráči, kteří na to neměli. Děkuji Milerovi, Dvořákovi, Losmanovi a Přidálkovi,
kteří to odmakali, nakonec jsme byli
rádi, že jsme to odehráli,“ poznamenal
smutně dosavadní trenér Kralic „B“
a nyní již kouč Klenovic Vladimír Horák.

III. třída patřila dvojici nováčků
V polovině června 2014 zavládla ve
fotbalovém táboře Němčic a Otaslavic
ponurá nálada, oba celky se musely
smířit s pádem ze II. do III. tříd OFS
Prostějov. Jenže rok se s rokem sešel
a ve stejných destinacích naopak mohou slavit návrat do okresního přeboru.
„Přesvědčili jsme se o tom, že když se
poctivě připravujeme, tak se výsledky
dostaví. Bylo to o zodpovědném
přístupu a trénování třikrát týdně,
zúročila se naše tříletá práce,“
připomněl trenér premiantů Radovan
Novotný začlenění dorostenců, kteří
loni slavili triumf v krajské soutěži
a zdatně sekundovali zkušenému triu
Bartošek, Hamala, Hruda.

I díky převaze v nižší soutěži úspěšný
kouč věří, že nadšení hráčů bude
pokračovat také v novém ročníku.
„Někdy to sice byly těsné výsledky,
kluci ale makali a kolektivně dovedli
utkání k výhrám. Samozřejmě mám
obavy, vše je ale v klucích. Můžete
se klidně rozkrájet, ale mužstvo dělá
trenéra. S věkem hráči odcházejí na
školy, do práce, byl bych ale nerad,
kdyby se opakoval sestupový ročník,“
věří ve stabilizaci.
Ideálně by si přál vidět Němčice
zpátky v I.B třídě, pro začátek doufá
alespoň ve špici okresního přeboru.
„Kluci stále ještě sbírají zkušenosti
a nejsou vyzrálí, přáním je tak předvádět

pěkný fotbal a skončit do pátého místa,“
předeslal s tím, že jedinou změnou je
odchod Antonína Bartoška, jenž se ve
třiačtyřiceti letech rozhodl skončit.
Napínavou bitvu o druhý post pro
sebe získaly Otaslavice, comeback
do II. třídy si ale zajistily až v posledním kole. „Ke konci jsme se stmelili
a dokázali jsme vydřít postup. Hráči
tomu obětovali dovolené a se štěstím
a odřenýma ušima nám to vyšlo,
patří jim poděkování, že to nevzdali,“
usmíval se lodivod František Hon.
Pro něj osobně to byla na nějakou dobu
poslední trenérská radost, v pětašedesáti
letech se rozhodl mužstvu dát nový
impulz svým odchodem ze střídačky

a zůstává jen členem výboru. Jeho
nástupcem se stal Rudolf Valný. „Kluci
mi dali dárek k narozeninám a mohl
jsem se důstojně rozloučit. Hráči už trénují a věřím, že obstojí i výš,“ těší se Hon
na další krásné fotbalové zážitky.
To první nepostupová příčka zbyla podruhé za sebou na Tištín,
byť pár kol před koncem po výhře
v Otaslavicích měl trumfy ve
svých rukou. „Po podzimu jsme
ani nevěřili v boj o první dvě místa
a chtěli jsme skončit třetí, což se nám
podařilo. Nepodařil se nám ale závěr,
s Němčicemi jsme uhráli jen bod
a na 'béčka' Mostkovic, Protivanova
i Pivína jsme narazili ve špatnou dobu,

kdy se zachraňovala a posílila,“ upozornil tištínský trenér Zdeněk Oulehla.
Pro nový ročník je cílem udržet mužstvo
a opět atakovat nejvyšší příčky. „Děkuji
brankáři Koutskému i dalším oporám
Slavíkovi s Havlíčkem stejně jako
výboru za dobré zázemí. Zkusíme se do
třetice pohybovat na špici,“ doplnil.
Výrazně nepodařené jaro odsunulo
až na čtvrté místo Vícov, výrazně nahoru se posunuly Výšovice. Udržet se
podařilo všem třem postupujícím ze IV.
třídy, tedy Kladkám, Protivanovu „B“,
Čechám pod Kosířem, sestupu opět po
skvělém jaru unikla i Bedihošť. Pád tak
potkal Mostkovice „B“, dobrovolně se
k nim přidal Pivín „B“.

IV. třídě kralovala Jiskra, Kostelec finišoval
Očekávané výběry se pohybovaly na
čele nejnižší mužské okresní fotbalové soutěže. Pozici hlavního favorita
potvrdil Brodek u Konice, jenž předtím poměrně smolně sestoupil, mezi
nejlepší se dostaly také další dva týmy,
které po sezoně 2013/2014 musely
III. třídu opustit. A společnost v nejlepší pětce jim dělalo obnovené mužstvo Kostelce na Hané „B“ společně
s Brodkem u Prostějova „B“, jemuž
před rokem postup těsně unikl a jenž
letos neměl zájem posunout se výš.
„Nevěděli jsme, co od soutěže čekat,
nakonec jsme to ale zvládli, jak jsme
chtěli a jak jsme si přáli. Zejména
podzim byl super, na jaře to již bylo
složitější. Soupeři si na nás dávali větší
pozor a museli jsme hrát do plných,“
hodnotil hrající asistent Jiskry Brodek
u Konice Radovan Vičar.
Nakonec jeho tým prohrál jen jednou, a sice až ke konci na půdě druhé
rezervy Kostelce na Hané. „Kvůli zraněním nám chyběli opory David Mrňka
i Venca Hauer a soupeř vyhrál zaslouženě,“ zapátral v paměti. I tak ovšem mužstvo ztratilo za celý ročník jen pět bodů.
Na novou sezonu zahájilo mužstvo
přípravu v pátek 24. července, pozice

hlavního kouče se nově místo Ludvíka Burgeta ujal Vladislav Frňka, někdejší kouč Otinovsi a naposledy asistent u kosteleckého „A“-týmu. „Zpět
do Konice se z hostování vrátil Honza
Burget, k nám se z Horního Štěpánova navrátil Žondra. A rýsuje se i něco
z vyšší soutěže,“ nastínil Vičar.
Obě nejnižší okresní soutěže startují
vinou nižšího počtu účastníků o dva
týdny později než okresní přebor,
i proto se posun startu přípravy nabízel. I tak hráči stihnou duely s Benešovem, Ptením a Plumlovem „B“.
„Překvapilo mě, že nikdo další kromě
nás a Kostelce nechtěl postoupit. Čekali jsme trochu více zápasů a jsme mírně
zklamaní, ale chápu dojíždění třeba
v případě Pavlovic. Asi by bylo rozumnější hrát III. třídu rozdělenou na sever
a jih,“ nadhodil možnou úpravu soutěží.
Právě Pavlovice se za druhým Kostelcem protáhly na třetí místo, výš se
jim ale nechtělo. „Nacházíme se na
konci okresu, a dokud se nebude hrát
III. třída na dvě skupiny, jak se to letos nabízelo, tak to pro nás bude likvidační. Kdybychom nemuseli jezdit
za Prostějov, tak to bereme, takto bychom tam jeli jen v pár lidech,“ přemí-
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Nìmèice:
17 - Hruda Radek, 8 - Horák Jan, Navrátil Jan,
6 - Mrkva Bronislav, 4 - Tomek Ondřej, 3 - Hamala Michal, Novotný Lukáš, Vévoda Oldřich,
2 - Coufalík Tomáš, Kopřiva Radek, 1 - Svozil
Jan, Tomek Michal.

Brodek u Konice:
21 - Žondra Radim, 14 - Hauer Vincenc, 12 Burget Hubert, 11 - Svoboda Vojtěch, 7 - Burget Jan, Burget Radek, 5 - Procházka Radek,
3 - Burget Jiří, 2 - Blatner Jiří, Dostál Jiří, Grepl
Tomáš, Mach Jakub, 1 - Adámek Jan, Hloušek
Pavel, Mlčoch Jiří, Zapletal Miroslav.

Otaslavice:
19 - Kaláb Michal, 9 - Rieger Roman, 6 - Šatný
Jaroslav, 5 - Hon Martin, Hrazdíra David, 4 Hladík Jaroslav, Koudela Jindřich, Skalický Pavel, 2 - Gerneš David, Rozsypal Petr, Rušil Petr,
1 - Frehar Jan, Kaplánek Pavel, Král Jiří.
Tištín:
16 - Bosák David, 14 - Kratochvíl Jakub, 6 Oulehla Zdeněk, 4 - Hýsek Pavel, 3 - Kouřil
Aleš, Slavík Josef, 2 - Sipěna Milan, Stančík Jan,
1 - Cetkovský Marek, Kyselák Vlastimil, Rehák
Karol, Štvrtecký Jan.
Vícov:
22 - Štěpánek Radomír, 12 - Trnečka Jaroslav,
4 - Jareš Martin, 3 - Bartlík Jakub, Bartoš David,
2 - Dobeš David, Humpolíček Tomáš, Ovčáček Miroslav, Rozsíval Jakub, Šobr Martin, 1 Dostál Lukáš, Grepl Vlastimil, Rajchman Petr,
Zdobina Radek.
Ptení:
14 - Sekanina Jan, 11 - Nevrla Tomáš, 4 - Dospiva Oldřich, 2 - Holinka Lukáš, Kankovský
Petr, Lang Tomáš, 1 - Doležel Martin, Hrabal
Jiří, Látal Oldřich, Šmída Vlastimil, Vyroubal
Jaromír.
Dobromilice:
15 - Šenkyřík Petr, 11 - Václavík Jan, 8 - Vozihnoj Luboš, 4 - Selucký Dominik, 3 - Rochla
Michal, 2 - Bako Lukáš, Krivčík Lukáš, Makiš
Michal, 1 - Březina David, Matoušek Ondřej,
Obruča Jiří.
Výšovice:
12 - Koukal Kristián, 9 - Fildán Zdeněk, 4 - Cibulka Martin, Křivinka Jan, Olbert Luděk, Ryšánek Lukáš, 3 - Škop Jiří, 2 - Obručník Michal,
1 - Kaděra Jiří, Okleštěk Michal, Pospíšil Martin, Škop Marcel.
Kladky:
22 - Navrátil Miloš, 10 - Křeček Tomáš, 8 - Fiala Petr, 7 - Konečný Josef, 6 - Křeček David,
3 - Kořenovský Jan, Poles Zdeněk, 2 - Slavíček
Květoslav, Zapletal Petr, 1 - Křeček Jan, Vrba
Aleš.
Nezamyslice „B“:
8 - Mariánek Tomáš, 7 - Přikryl Jiří, 5 - Bartošek
Jiří, Špička Zdeněk, 4 - Máj Martin, Moravec
Zdeněk, 3 - Frgál Michal, Matoušek Arnošt,
1 - Fiala Ivo, Horák Pavel, Kiriljuk Roman, Machálek Martin, Matoušek Dominik, Vévoda
Miroslav.
Protivanov „B“:
7 - Nejedlý Karel, Sekanina Milan, 6 - Kolínský
Lukáš, 5 - Nejedlý Vít, 4 - Milar Ondrej, Musil
Patrik, 3 - Hruban Michal, Ptáčník Bronislav,
2 - Nejedlý Daniel, Růžička Michael, Strbačka
Aleš, 1 - Marek Pavel, Mudroch Tomáš, Piták
Jan, Pospíšil Marek, Pospíšil Tomáš, Sedlák Dalibor, Sedlák Radek, vlastní.
Bedihošť
17 - Musil Martin, 11 - Mirga Tomáš, 10 Bross Petr, 3 - Bednář Vladimír, Hangurbadžo
Viliem, Hrubý Zdeněk, Piňos Zbyněk, 2 - Zemánek Josef, 1 – vlastní, Fojtík David, Khýr
Richard, Soušek Martin, Tinka David.
Èechy pod Kosíøem:
14 - Sobotka David, 7 - Žídek Martin, 6 - Borsiczky Marian, Hloušek Milan, Muzikant
Radim, Skácel Jindřich, 5 - Sedláček Petr, 4 Havelka Patrik, 3 - Vyhlídal Jaroslav, 2 - Doležel
Stanislav, Kment Zdeněk, Rýznar Marek, 1 Brzobohatý Tomáš, Houb Pavel.

Vítězem IV. třídy se s velkou převahou stali hráči Brodku u Konice.

tal pavlovický kouč Jaromír Pospíšil.
Stejně tak se rozhodli i v Plumlově „B“
a Brodku u Prostějova „B“,
Také on se rozhodl lavičku opustit a své
místo přenechal Bohumilu Kejnarovi.
„Jako jediný jsem uměl psát papírové
zápisy, nyní se ale přechází na elektronické zápisy a nebudu už potřeba
První polovina mu ještě moc radosti
neudělala, jaro už bylo zcela odlišné
a bez porážky po devadesáti minutách. „Nekonaly se práce na poli a kluci chodili, třeba na podzim nás bylo

málo. Už v zimě byli kluci běhat a na
jaře jsme ani jednou nemuseli hrát
v deseti, navíc jsme Brodek u Konice,
Plumlov i Kostelec měli doma, kde
moc neztrácíme,“ vnímal.
Na vyšší soutěž by tak mužstvo podle
něj sportovně mělo a sám je zvědav na
nový ročník. „Myslím si, že podzim
bude podobný jako loni. 'Béčka' obecně
budou hodně silná a u nás bude záležet,
kdy je chytneme a v jakém oni budou
rozpoložení, naši zemědělci totiž budou
v polích,“ poukázal Jaromír Pospíšil.

Velký vzestup učinily na jaře Přemyslovice „B“, z jedenácti zápasů jich
tento výběr hned sedm vyhrál a dva remizoval, čímž se odpoutal od týmů na
desáté a jedenácté pozici a vytáhl se až
na šestý flek. To naopak Ivaň s Želčí se
trápily až do konce. Obsadily poslední dvě místa, v útoku dohromady jen
těsně pokořily dvoucifernou hranici,
dostaly jasně nejvíc gólů. Hned před
nimi skončily neúspěšné Doloplazy
a následovala nabitá čtveřice o šesté až
deváté místo.

Pivín „B“:
14 - Špaček Jakub, 12 - Žondra Zdeněk, 8 - Baláš Daniel, 7 - Švéda Kamil, 5 - Pavelka Radim,
4 - Molčík Jakub, Svozil Jaroslav, 3 – vlastní,
2 - Buchlák Libor, Hyžďál Roman, Martinec
Jakub, Sedlák Pavel, 1 - Bartoník Jan, Sváček
Radek, Svozil Zdeněk, Švéda Viktor, Žondra
Zdeněk.
Mostkovice „B“:
12 - Pospíšil Jan, 8 - Karafiát Radim, 6 - Kuchař
Viktor, 5 - Chmelař Marek, 3 - Dadák Václav, 2 Bureš Jan, Hanák Jiří, Lexa Alois, Zbořil Tomáš,
1 - Kapounek Tomáš, Ordelt Radim, Sekanina
Josef, Šubert Roman, Vojtíšek Martin, Zapletal
Petr.

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM
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uplynulá sezona
2014/2015 v kostce

Okresnímu přeboru vládla Haná z Nezamyslic

Jediný rok stačil fotbalistům Hané Nezamyslice k tomu, aby se po sestupu
do okresního přeboru vrátili zpět
mezi účastníky krajské I.B třídy.
V závěrečných kolech se jim podařilo
uhájit náskok na druhou Hanou
Prostějov, na bronzový stupínek
překvapivě vystoupala Skalka. Na
druhém konci unikly sestupu Držovice
a poroučet se musely Kralice na Hané
„B“, pro něž to nakonec byl poslední
ročník.
„Sezona dopadla podle našich představ.
Na jaře jsme sice měli hodně zraněných,
ale díky pomoci 'béčka' jsme to zvládli.
Nechtěli jsme postupovat za každou
cenu, takže jsme žádný tlak nepociťovali,
i díky náskoku jsme mohli být v klidu,“
liboval si kouč vítězů Vlastimil Michlíček.
Právě mírné zlepšení tréninkové
účasti bylo jedním z důvodů, proč se
oddíl rozhodl přihlásit vyšší soutěž.
„Hovořili jsme o tom s hráči, slíbili větší
odpovědnost. Teď to musí ukázat, čeká
nás znatelně rychlejší soutěž, kde bude
na vše méně času. Snad se s tím popasují
a budeme mít i štěstí,“ přeje si.
Do přípravy na nový ročník se zapojil stejný kádr, pouze gólman Tomáš Buriánek
se zařadil na listinu zraněných hráčů. „První
rok bychom se chtěli zachránit a ideálně se
pohybovat uprostřed tabulky, pak trochu
posílit,“ nastínil plány s tím, že postupně
bude moci klub využívat mládežnické

pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

Kostelec „B“:
18 - Merta Petr, 7 - Chocholáč Adam, Vařeka
Michael, 6 - Doležel Radek, Menšík Tomáš,
Šulc Juraj, 5 - Barták David, 4 - Bureš Jan, Lukášek Jakub, Zatloukal Jakub, 3 – kontumace,
Barták Michal, Chytil Ondřej, Langr Tomáš,
Menšík Jakub, 2 - Lužný Michal, Tichý Michal, 1 - Čonka Jan, Brančík Marek, Horák
Aleš, Konečný Petr, Konrád Matouš, Kopka
Jakub, Novotný Pavel, Smékal Jiří.
Pavlovice:
17 - Svoboda Pavel, 10 - Emperger Přemysl, 7
- Strašák Jakub, 6 - Svoboda Marcel, Vincenec
Jan, 4 - Křepelka Zbyněk, Novotný Marek, 3 Čarváš Eduard, Navrátil David, Navrátil Filip,
Přecechtěl Josef, 2 - Fojtík Vojtěch, Pospíšil
Dušan, Pospíšil Jaromír, 1 - Hučík Tomáš,
Novotný Jan, Tesařík Milan, Vonášek Marek.
Plumlov „B“:
22 - Trajer David, 13 - Sovík Evžen, 11 - Čarný
Ondřej, 7 - Gryglák David, 4 - Ježek Jiří, Uličný
Václav, 2 - Daněček Ondřej, Kopal Petr, Plajner
František, 1 - Klváček Antonín, Kutný Petr, Simandl Daniel, Tomeš Jakub, Vysloužil Martin.
Brodek u PV „B“:
16 - Bureš Tomáš, 14 - Piňos Petr, 6 - Typner
Jan, 5 - Klobouk Petr, 4 – vlastní, 3 - Brátel Jaroslav, Matoušek Jaromír, Zatloukal Leopold,
2 - Gamberský Petr, Skalník Jan, Smejkal Miloš, 1 - Dračka Jaroslav, Fialka Petr, Petlák Ivo,
Piňos David, Slouka Přemysl, Ševčík Tomáš,
Zbořil Petr, Zejda Zdeněk.
Pøemyslovice „B“:
10 - Jurník Lukáš, 6 - Kröner Petr, 5 - Růžička
Kamil, 3 - Konečný Pavel, 2 - Bezslezina Jan,
Grulich Radek, Horníček Miroslav, Zahradníček Antonín, 1 - Augustin Martin, Barna
Ondřej, Havelka Martin, Kovář Oldřich, Liška Milan, Rozsíval Josef, Tyl Martin, Vrba Jan,
Vybíral Lukáš.
Tvorovice:
10 - Kolečkář Petr, 9 - Navrátil Martin, 6 - Hošek Lukáš, 5 - Řezáč Petr, 4 - Kyselák Tomáš,
Vodák Martin, 3 - Kaňák Michal, Rýpar Tomáš, 2 - Petrovský Jiří, Schneider Rudolf, 1 Držálek Petr, Kašík Štefan, Vodný Jiří.
Biskupice:
10 - Dočkal Jiří, 8 - Trávníček Martin, 7 - Kovařík Lukáš, 4 - Kubíček Radek, 3 - Hemmr
Luděk, Trávníček Milan, Zbořil Adam, 2 - Bukovec Miroslav, Duplinský Imrich, Naniáš Patrik, 1 - Fečo Pavel, Halenka Martin, Králíček
Jakub, Králíček Jiří, Navrátil Jan.
Vrahovice „B“:
13 - Marek Vratislav, 7 - Kučera Martin, 5 Krpec Stanislav, Závodský Michal, 3 - Hájek
Jan, Michalec Pavel, Němec Jiří, Petík Daniel,
2 - Vojtuš Michal, 1 - Dostál Jaroslav, Dvořák
Jan, Hampl Pavel, Jodl Daniel, Kratochvíl
Martin, Minx Jiří, Prucek David, Studený Jan,
Šmíd Roman.
Doloplazy:
12 - Jozek Jakub, Nakládal Jakub, 2 - Špaček
Jan, Žvátora Tomáš, 1 - Ernek David, Fišer
Vladimír, Novák Jaroslav, Pecina Milan, Slavíček Jan, Štěpánek Petr.
Ivaò:
6 - Buchta František, 5 - Třasoň Jan, 2 - Řiháček Jan, 1 - Černý Daniel, Kroupa Martin,
Kutáč Martin, Ledvina Josef.
Želeè:
6 - Štrajt Radek, 5 - Dokoupil Pavel, 3 - Sochor Jiří, 2 - Božičevič Mojmír, Musil Tomáš,
Müller Pavel, Zámoravec Sergej, 1 - Musil
Michal.

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

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

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

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

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

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

3
5
6

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

TABULKA PODZIM:

1. Němčice
2. Vícov
3. Ptení
4. Tištín
5. Otaslavice
6. Kladky
7. Dobromilice
8. Protivanov „B“
9. Čechy p/K.
10. Nezamyslice „B“
11. Výšovice
12. Pivín „B“
13. Mostkovice „B“
14. Bedihošť

15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
13
15
14
15

12
10
7
8
8
8
6
7
6
5
4
3
2
2

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

1
1
5
5
5
6
6
8
8
8
6
10
9
10

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

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

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

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

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

0
2
4

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

TABULKA JARO:

36:15
46:10
25:20
35:22
36:28
42:35
36:34
32:35
40:51
28:41
16:20
27:49
21:37
32:55

39
36
27
26
26
25
21
21
19
19
18
12
11
9

1. Němčice
11
2. Otaslavice
11
3. Bedihošť
11
4. Tištín
11
5. Výšovice
13
6. Dobromilice
12
7. Pivín „B“
11
8. Ptení
11
9. Nezamyslice „B“ 11
10. Mostkovice „B“ 12
11. Protivanov „B“ 11
12. Kladky
11
13. Čechy p/K. 11
14. Vícov
11

25:10
43:12
26:13
34:21
26:19
27:14
37:26
37:25
32:26
33:33
28:34
27:31
34:43
31:30

34
31
27
26
25
22
22
21
21
19
19
18
16
16

1. Němčice
13
2. Otaslavice
13
3. Tištín
13
4. Dobromilice
13
5. Ptení
13
6. Kladky
13
7. Nezamyslice „B“ 13
8. Výšovice
13
9. Bedihošť
13
10. Protivanov „B“ 13
11. Vícov
13
12. Mostkovice „B“ 13
13. Čechy p/K. 13
14. Pivín „B“
13

TABULKA DOMA:

1. Němčice
13
2. Vícov
13
3. Tištín
13
4. Otaslavice
13
5. Ptení
13
6. Výšovice
13
7. Čechy p/K.
13
8. Dobromilice
13
9. Pivín „B“
13
10. Kladky
13
11. Protivanov „B“ 13
12. Nezamyslice „B“ 13
13. Bedihošť
13
14. Mostkovice „B“ 13

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

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

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

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

22:9
29:10
25:23
19:21
30:20
27:19
29:29
16:17
20:22
28:37
21:31
23:28
17:27
12:25

28
25
22
21
19
19
16
16
15
14
12
11
11
8

33:14
31:17
28:30
26:28
15:18
32:30
21:32
19:26
23:35
25:32
15:23
18:44
27:59
24:52

33
25
20
19
18
17
16
15
15
14
13
9
8
7

TABULKA VENKU:

10
7
5
5
6
4
4
4
3
4
3
2
2
2

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

1
2
5
5
7
6
6
7
6
7
7
9
9
10

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

Poøadí
støelcù:
22 – Miloš Navrátil (Kladky), Radomír
Štěpánek (Vícov), 19 – Michal Kaláb
(Otaslavice), 17 – Radek Hruda (Němčice
nad Hanou), Martin Musil (Bedihošť), 16
– David Bosák (Tištín), 15 – Petr Šenkyřík
(Dobromilice).

10 – Michal Kohout (Ptení), 9 – Jindřich
Skácel (Čechy pod Kosířem), 8 – Jakub
Kratochvíl (Tištín), 7 – Jan Sekanina (Ptení), Jaroslav Frýbort (Bedihošť), 6 – David
Březina (Dobromilice), Lukáš Novotný,
Jan Svozil (oba Němčice), Zdeněk Fildán.

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

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

TJ Želeč

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

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

TABULKA PODZIM:

1. Brodek u Konice 11
2. Plumlov „B“
11
3. Kostelec „B“ 11
4. Pavlovice
11
5. Tvorovice
11
6. Vrahovice „B“ 11
7. Brodek u PV „B“ 11
8. Biskupice
11
9. Přemyslovice „B“ 11
10. Doloplazy
11
11. Ivaň
11
12. Želeč
11

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

1
2
1
1
2
0
1
1
0
0
0
1

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

11
10
10
8
7
7
6
6
6
3
2
1

0
1
1
2
2
1
2
1
0
0
1
1

0
0
0
1
2
3
3
4
5
8
8
9

1

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

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

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

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

0

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

TABULKA JARO:

60:7
48:10
58:20
36:23
32:20
28:38
35:34
15:37
14:25
18:44
10:45
9:60

32
30
25
22
18
18
17
11
9
9
6
1

1. Brodek u Konice 11
2. Pavlovice
11
3. Kostelec „B“ 11
4. Přemyslovice „B“ 11
5. Brodek u PV „B“ 11
6. Biskupice
11
7. Plumlov „B“
11
8. Tvorovice
11
9. Vrahovice „B“ 11
10. Doloplazy
11
11. Želeč
11
12. Ivaň
11

62:8
51:8
51:7
40:21
29:14
33:18
36:23
32:25
33:17
19:37
9:36
15:51

33
31
31
27
24
23
21
20
18
9
7
4

1. Brodek u Konice 11
2. Kostelec „B“ 11
3. Plumlov „B“
11
4. Pavlovice
11
5. Brodek u PV „B“ 11
6. Tvorovice
11
7. Přemyslovice „B“ 11
8. Vrahovice „B“ 11
9. Doloplazy
11
10. Biskupice
11
11. Ivaň
11
12. Želeč
11

TABULKA DOMA:

1. Brodek u Konice 11
2. Kostelec „B“ 11
3. Pavlovice
11
4. Plumlov „B“
11
5. Přemyslovice „B“ 11
6. Biskupice
11
7. Brodek u PV „B“ 11
8. Vrahovice „B“ 11
9. Tvorovice
11
10. Doloplazy
11
11. Ivaň
11
12. Želeč
11

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

9
8
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0

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

1
0
2
2
3
5
5
7
7
7
10
10

33:12
41:10
41:9
27:12
28:24
36:23
24:30
20:22
25:41
16:32
14:52
7:42

29
28
26
24
21
18
17
12
11
8
3
1

31:11
48:21
32:19
26:26
27:34
19:25
12:23
21:54
15:39
18:44
8:53
8:61

28
20
20
19
17
12
9
9
8
6
0
0

TABULKA VENKU:

8
6
6
5
5
3
3
3
2
2
0
0

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

1
4
4
3
5
6
8
8
7
9
11
11

Karty ve IV. tøídì:
Poøadí støelcù:
Biskupice
Brodek u Konice
Brodek u PV „B“
Doloplazy
Ivaň
Kostelec „B“
Pavlovice
Plumlov „B“
Přemyslovice „B“
Tvorovice
Vrahovice „B“
Želeč

15
24
14
24
18
13
31
15
21
35
17
18

0
0
0
3
0
1
0
0
0
3
0
1

22 – David Trajer (Plumlov „B“), 21 – Radim Žondra (Brodek u Konice), 18 – Petr Merta
(Kostelec na Hané „B“), 17 – Pavel Svoboda (Pavlovice), 16 – Tomáš Bureš (Brodek u Prostějova „B“), 14 – Vincenc Hauer (Brodek u Konice), Petr Piňos (Brodek u Prostějova „B“), 13
– Vratislav Marek (Vrahovice „B“), Evžen Sovík (Plumlov) „B“.

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:
2 – Petr Držálek (Tvorovice), 1 – Jakub
Zatloukal (Kostelec „B“), Jakub Jozek,
Jiří Lonc, Jakub Nakládal (všichni Doloplazy), Petr Řezáč (Tvorovice).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
10 – Štefan
Š
Kašík (Tvorovice), 7 – Přemysl Emperger (Pavlovice), 6 – Martin
Pěček (Ivaň), 5 – Jan Slavíček (Doloplazy),
Pavel Svoboda (Pavlovice).
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Republice kralovali kušisté Kostelce a Plumlova
Na fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem pobrali celkem devět medailí

ČECHY POD KOSÍŘEM, PROSTĚJOV Suverenita regionálních
reprezentantů v polní kuši pokračovala i na právě skončeném domácím
šampionátu. Ten znovu po několika
letech pořádal oddíl Savana Kostelec
na Hané a také letos si pro tento účel
pronajal fotbalové hřiště v Čechách
pod Kosířem. Navzdory ztíženým
povětrnostním podmínkám ve formě silného větru, dešťové přeháňky
i vysokých teplot se překvapení nekonalo a prosadili se favorité z řad
Kostelce a Plumlova.
Návrat na mužský trůn si po jednoroční
odmlce užil Bohumil Korbař, pro něhož to byl celkově již patnáctý venkovní
titul. Situaci mu svou neúčastí z pracovních důvodu ulehčil obhájce Jan Neděl-

ník z kostelecké Savany, i ten by ovšem
měl velké problémy. Korbař totiž skončil o týden dříve pátý na Světovém poháru, když atakoval hranici 1700 bodů,
nyní v obtížnější situaci o příliš neslevil.
Už po prvním dnu nenechal nikoho na pochybách, když si vypracoval
téměř padesátibodový náskok, ten pak
v neděli ještě navýšil. Stříbro si vystřílel
předseda pořádajícího oddílu Josef Nedělník, i mu se podařilo překonat metu
1600 bodů. A spokojen mohl být nejen
se svým vystoupením, ale i celým průběhem šampionátu.
„Organizačně to proběhlo bez problému, pouze nás trochu překvapilo počasí. Vítr nám potrhal nápis i vlajky
a silně foukal při všech vzdálenostech,
o přestávce mezi pětašedesátkou a pa-

Výsledky Mistrovství Èeské republiky:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 1672 b. (851+821), 2. Josef Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 1606 b. (808+798), 3. Jan Korbař
1576 b. (791+785).
Ženy: 1. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 1572 b. (801+771), 2. Jaroslava Nedělníková 1566 b. (797+769), 3. Hana Nedělníková (Savana Kostelec) 1561 b.
(797+764), 4. Irena Hynková (všechny Savana Kostelec) 1474 b. (738+736).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 1534 (774+760), 2. Pavel Kaszonyi 1513 b.
(773+740), 3. Ája Kaszonyiová (oba Otrokovice) 1487 b. (752+735), 5. František Sedláček (Savana Kostelec) 1380 b. (710+670).
Junioři: 1. Jan Krejča (Otrokovice) 1420 b. (718+702), 2. Karolína Hynková
(Savana Kostelec) 1362 b. (643+719).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés (Savan Kostelec) 1437 b. (718+719), 2. Martin Hajný (Otrokovice) 1386 b. (674+712), 3. Tereza Skládalová 1376 b.
(655+721), 4. Dominik Fifka 1344 b. (683+661), 6. Barbora Pospíšilová
(všichni Savana Kostelec) 595 b. (288+307).
Družstva: Kostelec na Hané „A“ (Jaroslava, Hana a Josef Nedělníkovi) 2402
b., 2. Opava 2257 b., 3. Otrokovice „A“ 2243 b., 5. Kostelec „C“ (Irena Hynková,
František Sedláček, Tereza Skládalová) 2103 b., 6. Kostelec „B“ (Karolína
Hynková, Lukáš Andrés, Dominik Fifka) 2044 b.

Prostějovští Jestřábi
OZNÁMILI CENY VSTUPNÉHO

PROSTĚJOV Kádr „A“-týmu
prostějovských hokejistů nedoznal v uplynulých dnech žádných
změn, přesto Jestřábi zveřejnili
prostřednictvím svých webových
stránek několik zajímavých novinek. Tou nejzásadnější je stanovení vstupného na domácí přípravné i soutěžní střetnutí.
Přípravné duely vyjdou fanoušky
na 50 korun, mistrovské zápasy na
70 korun. A permanentku na celý
soutěžní ročník 2015/16 pořídíte za
1820 korun.
„Cenu jednotlivého vstupného na
novou sezónu jsme stanovili po dohodě s fanoušky, se kterými se od
přelomu roku stýkáme velice často.
Věřím, že fandy potěší snížení ceny
vstupenek oproti loňsku, a to nejen

na ligová střetnutí, ale i na utkání
přátelská,“ uvedl generální manažer
„A“-mužstva LHK Jaroslav Luňák.
Novým partnerem prostějovského
hokeje se pak stala firma .A.S.A.
a intenzivnější spolupráci než
dosud Jestřábi navázali s marketingovou společností TK PLUS.
I jejich loga tak budou na ledě
zimního stadionu. A to není vše,
až do konce července navíc probíhá fotografická soutěž pod
názvem S logem Jestřába v létě
a originálně. V jejím rámci mohou
příznivci pořizovat snímky (nejen)
ze svých pobytů na dovolené a posílat je do redakce internetových
stránek LHK, nejlepší fotka poté
bude oceněna originální kšiltovkou.
(son)

desátkou pak přišla bouřka. Začátečníci i ti zkušenější s tím měli problémy,
nikdo totiž speciálně v takových podmínkách netrénuje. Je ale zvláštní, že
druhý den byly výsledky slabší, když
už tolik nefoukalo. Možná se projevila
únava,“ přemítal.
Bronzový stupínek obsadil synovec
vítěze Jan Korbař, pro něhož to byla
první velká medaile. Trochu mu pomohl opavský Petr Lelovský, jenž musel
po prvním dnu odcestovat, jinak by to
byla velká bitva až do konce.
Zacinkalo to i mezi ženami, kde to byla
velká přetahovaná mezi nejlepším triem. Po první vzdálenosti vedla Jaroslava
Nedělníková, přičemž její dcera Hana
nabrala poměrně významnou ztrátu, na
padesátce si obě ženy role vyměnily a na
pětatřicítce dopadly téměř stejně, takže
po prvním dnu měly naprosto shodný
výsledek 797 bodů. Vedoucí Sabina
Kubesová nastřílela jen o čtyři body
více, takže bylo vše otevřené.
To prokázala nedělní pětatřicítka, která
vše postavila na hlavu. Zástupkyně Suchých Lazců ztratila sedmnáct a osmnáct bodů na kostelecké střelkyně, takže
byla rázem až třetí. A přesýpání pokračovalo. Na padesátce ztratila Jaroslava
Nedělníková, závěrečná pětašedesátka
pak opět ani trochu nevyšla Hance
a z průběžné první pozice putovala až
na třetí. Vše jistila čtvrtá Irena Hynková.
Pořadí seniorů patřilo Opavě a Otrokovicím, František Sedláček skončil
pátý, když i tady platilo, že se všichni
v neděli zhoršili. Jediný individuální
titul pro Savanu tak získal suverénní

Kvalita letos předčila kvantitu. Venkovní šampionát se sice netěšil nejhojnější účasti, hlavní favorité ovšem dorazili.
A vypínali se mezi nimi zástupci Kostelce a Plumlova.
Foto: Savana Kostelec na Hané

Lukáš Andrés v kadetech. Za jeho záda
pronikl otrokovický Martin Hajný
a před Dominika Fifku se překvapivě
dostala i talentovaná Tereza Skládalová. Šestá Barbora Pospíšilová pak coby
začátečnice vynechala nejdelší distanci
a zkoušela jen ty dvě kratší. Jako jedna
z mála zaznamenala progres.
Poslední medaile v jednotlivcích se
Kostelec dočkal v juniorkách, byť
se nekonal předpokládaný souboj
Karolíny Hynkové s Janem Krejčou
a otrokovický mladík soutěž opanoval. Trio mladíků pak v družstvech
skončilo šesté, „céčko“ na tom bylo
o příčku lépe a trio Jaroslava, Hana
a Josef Nedělníkovi jasně zvítězili.
„Trochu za očekáváním zůstali naši

mladí Lukáš Andrés s Karolínou Hynkovou, naopak hodně překvapila Tereza Skládalová, která střílí teprve necelý
rok. A stejně tak Irena Hynková, jež
dokázala jednou i přestřílet mnohem
zkušenější Hanku s Jarkou,“ okomentoval Josef Nedělník výsledky členů
kosteleckého oddílu.
Startovní listinu ovlivnilo množství
omluvenek kvůli rodinným dovoleným
či naopak pracovnímu zaneprázdnění.
Až na výjimky se ale i tak sjela na Hanou
nejužší špička jednotlivých kategorií.
Dvoudenní akci finančně podpořily
Olomoucký kraj i město Kostelec na
Hané a záštitu nad ní převzali poslanec Pavel Holík a kostelecký starosta
Ladislav Hynek. Ten mohl mít radost

Hokejisté už trénují na ledě,
extraligová Skalica nepřijede
PROSTĚJOV Příprava prostějovských hokejistů na nový prvoligový ročník vstoupila do další fáze.
Venkovní teploty vybízely v uplynulých dnech ke zchlazení u vody
a od právě skončeného víkendu
si Jestřábi mohou užívat této látky
v pevném skupenství. Domovní správě se totiž navzdory velkým vedrům
podařilo připravit ledovou plochu
a rodící se tým Kamila Přecechtěla tak
mohl zahájit nejatraktivnější část celé
letní dřiny.
Oficiální soupiska jestřábího „áčka“ stále čítá pouze šestnáct jmen a zejména
čtyři obránci jsou pro samotnou soutěž
málo. I proto se na Hanou přesunula na
zkoušku hned trojice hráčů, která již dres
Prostějova oblékala. Konkrétně se jedná
o dva obránce a jednoho útočníka.
Prvním z tria je šestadvacetiletý bek
Robin Malý, jenž tu stihl již sto jedenáct
zápasů. „Stále hledáme praváka obránce, proto Robin přichází na zkoušku do

15. srpna. Zná zdejší prostředí, a i když
se mu poslední sezona tolik nevydařila,
tak během dvou sezon patřil k lepším
obráncům LHK. Věříme, že má šanci
se do týmu dostat,“ vyjádřil se k němu
na oddílovém webu sportovní manažer
Jiří Vykoukal.
Druhým takovým jménem je o rok
mladší kmenový hráč libereckých Bílých
Tygrů Ján Niko. Tedy hráč, jenž se v devíti střetnutích od svého příchodu z Benátek nad Jizerou uvedl čtyřmi asistencemi
a jedním mínusovým bodem. „Honza se
u nás uvedl ve velice dobrém světle. Je to
pravák a hráč s nesmírnou obětavostí,“
okomentoval jeho pozvání Vykoukal.
Třetím do party je šestadvacetiletý
Vladimír Stejskal. Ten při postupu ze
druhé ligy patřil na špici pořadí střelců
i produktivity, prvoligový ročník mu už
ale i vinou zdravotních patálií nevyšel
a v pětatřiceti duelech zaznamenal jen
patnáct bodů. Někdejší hráč Jihlavy,
Českých Budějovic, Písku, Třebíče,

Jindřichova Hradce, Tábora a Hodonína nejprve na Hané hostoval, poté se
ho prostějovskému vedení podařilo z
týmu Motoru vykoupit. Nyní tak dostává druhou šanci, aby se popral o příležitost hrát na Hané druhou nejvyšší
domácí soutěž. A změn doznal i jízdní
řád přípravných utkání. Podle nejnovější verze zveřejněné na jestřábím webu
z něj vypadlo domácí měření sil se slovenskou Skalicí, které mělo celý cyklus
ve čtvrtek 6. srpna zahájit. Jenže nyní
je vše jinak a nově mají Jestřábi pouze
zajíždět na půdu účastníka slovenské
extraligy, u něhož dlouho nebylo jasno,
jestli do nové sezony nastoupí.
Další změna nastala v případě programu ligových utkání, duel druhého kola
na ledě Motoru České Budějovice totiž
sehrají Jestřábi podle stránek jihočeského klubu již ve čtvrtek 10. září, tedy jen
den po vstupu do soutěže na ledě Benátek. Původně se mělo hrát až v sobotu
12. září.
(jim)

ŠIPOŠ DRŽÍ TRIKOT DAVID PÍCHAL PŘISPĚL
I PO TOUR BOHEMIA KE STŘÍBRU REPREZENTACE
LANŠKROUN, PROSTĚJOV Lanškroun hostil v sobotu 11. července
další díl Českého poháru v silniční
cyklistice FORCE Cup. Pod jménem Tour Bohemia čekal na závodníky profilově obtížný závod.
Nejprve to byl okruh se stoupáním do
Cokytle, který jezdci absolvovali celkem třikrát, poté ještě následovaly čtyři
okruhy z Lanškrouna do Rudoltic
o souhrnné délce bezmála 180 kilometrů. Závod prakticky ovládli závodníci
domácího týmu Whirlpool – Author,
největší konkurencí hradeckým cyklistům byli rakouští závodníci z týmu
WSA-Greenlife.
Přesvědčivým vítězem se nakonec
stal zkušený Tomáš Bucháček, jehož
na stupně vítězů doprovodili druhý
Michael Taferner a třetí Pawel Cieslik
z Polska, jenž stejně jako první muž

jezdí za Whirlpool. Z Prostějovanů se
nejlepším výkonem prezentoval dvaadvacátý Matěj Zahálka, velmi cenná
byla jeho pomoc Markovi Šipošovi,
jenž obsadil patnácté místo.
Kluci Markovi v závodě pomohli a společným úsilím se tak podařilo udržet
fialový trikot pro nejlepšího nováčka
i v dalším závodě, před druhým Pavlem
Camrdou nyní drží tříbodový náskok.
Další ze žluto-modrých reprezentantů
Radovan Doležel si vyjel na pomezí
Čech a Moravy sedmadvacáté místo.
V průběžném pořadí „třiadvacítkářů“
náleží Matěji Zahálkovi šesté místo,
Marek Šipoš už je hned za ním a Radovan Doležel uzavírá elitní desítku.
V kategorii Elite je Tomáš Koudela
aktuálně dvanáctý a mezi stájemi
drží Prostějov bronz za Whirlpoolem
a Favoritem Brno.
(oš, jim)

JIŽNÍ MORAVA, PROSTĚJOV Již
potřinácté se sjely nejlepší české i
moravské výběry mladšího dorostu na jižní Moravu, aby se utkaly o
co nejlepší umístění na Memoriálu
Františka Harašty. Své zastoupení
mělo na tomto prestižním klání
i Prostějovsko, pod bronz Sigmy
U17 se podepsali Mojmír Chytil
s Robertem Sivoňem, ke stříbru národního týmu do šestnácti let přispěl David Píchal z 1.SK Prostějov.
„V prvním zápase jsme ještě působili
nesehraně a podlehli jsme Jihlavě
0:1, pak už to bylo lepší. Spartě jsme
v závěru dali branku a vedení uhájili, proti Zbrojovce jsme předvedli
náš nejlepší zápas a vyhráli 4:1, ve
finále proti Plzni nám již došly síly
a prohráli jsme 2:4. Celkově jsem

ale spokojen, bylo to úžasné,“ rozplýval se nadějný hráč „eskáčka“.
Pro hráče ročníku 2000 to nebyla úplná premiéra v reprezentaci, tu si již dříve odbyl na turnaji v Srbsku, kde také
skóroval. A odměnou mu je mimo
jiné posun mezi starší hráče. „Budu
trénovat pod panem Weisserem v U19
a hrát s o rok staršími za U17. Jsem za
to moc rád a věřím, že se v národním
týmu udržím,“ přeje si nadějný fotbalista.
A spokojenost čišela i z dua Prostějováků v olomouckých barvách. „Turnaj
byl velice dobře obsazený. Nevyšel
nám první zápas s Plzní, kdy jsme s našim výkonem nebyli vůbec spokojeni,
ale v dalších zápasech jsme změnili rozestavení, já osobně jsem se díky tomu
dostával více do hry a dařilo se mi. Při-

šly také mnohem lepší výsledky,“ usmíval se Mojmír Chytil.
V duelu o bronz mu však zatrnulo, proti Spartě musel velice rychle ze hřiště.
„Dostal jsem ve dvacáté minutě červenou kartu, dle mého názoru nezaslouženou. Ale nakonec kluci udrželi
výsledek 1:0 a ubojovali to. Za to jim
chci moc poděkovat,“ oddechl si.
Obdobně to viděl i jeho spoluhráč
z okresního města. „V tomto počasí to
pro mě bylo velmi náročné, myslím si
ale, že tento výsledek je velmi dobrý.
Náš tým to až na první zápas zvládl
skvěle, hlavně v posledním zápase proti Spartě. Také svůj výkon hodnotím
kladně a doufám, že se budu i nadále
zlepšovat,“ přeje si Robert Sivoň. Pro
oba „Sigmáky“ platilo, že se ve skupině
zapsali jednou mezi střelce.
(jim)

nejen z dalšího zviditelnění města, ale
i velkých výsledků své dcery a manželky,
které se rychle zařadily mezi nejlepší.
„Snažíme se, aby podpora města putovala ke všem sportovcům a kušisté reprezentují město na vrcholných akcích,
jakými jsou mistrovství Evropy i světa.
Možnosti jsou sice omezenější a nenaplňují představy oddílových představitelů,
snažíme se ale aspoň trošku přispět, aby
měli solidní zázemí,“ podotkl.
On sám se ale na kušistickou kariéru
nechystá. „To určitě ne. Odjakživa
jsem preferoval spíše kolektivní sporty, ať to byla házená, fotbal, hokej, byť
jsem krátce dělal atletiku. Takže zůstanu jen jako pozorovatel a fanoušek,“
pousmál se.
(jim)

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zápasníci Èechovic
pøivezli ètyøi medaile
Chomutov (jim) - Čtveřice čechovických zápasníků se v závěru června
vydala do Ústeckého kraje na mezinárodní turnaj o pohár města Chomutova v zápase řecko-římském. Na
klání určeném pro kategorie přípravky „A“, mladší žáky a žáky startovalo
celkem pětaosmdesát zápasníků
z patnácti oddílů, zástupci Wrestlingu Čechovice získali celkem tři zlaté
a jednu stříbrnou medaili.
O první místa se zasloužili v přípravce „A“ a hmotnosti do 33 kilogramů
Šimon Polena, o deset kilogramů výš
Matěj Vrba a mezi mladšími žáky do
44 kilogramů Alois Kejík. Všichni
zvítězili svá utkání už v prvním kole
na lopatky. Jen jedinou porážku zaznamenal Vsevolod Sakal v kategorii
žáků do 58 kilogramů a vybojoval
také krásné druhé místo.

Cibulka si
vyplaval tøi výhry
Zlín (jim) – Na konci června se ve
zlínské padesátce uskutečnil Sdružený oblastní přebor dospělých,
dorostu a staršího žactva, kde měli
hlavně dospělí a dorostenci poslední šanci vylepšit si své kvalifikační
časy na letní mistrovství republiky.
Ve startovních blocích se představilo celkem dvanáct prostějovských
plavců, z nichž nejlépe si vedl Jakub
Cibulka.
Náctiletý plavec zvítězil na 200 metrů volný způsob, 50 metrů motýlek
i 50 metrů znak, k tomu byl ještě
druhý na 50 metrů volný způsob
a sedmý na 50 metrů prsa. Vítězně
se vedlo i Gabriele Dosoudilové, ta
nenašla přemožitelku na motýlkové
dvoustovce, na poloviční trati navíc
obsadila třetí místo.
Na bramborovém čtvrtém místě
skončil závod na 200 metrů prsa pro
Adama Cimrmanna, do první osmičky se ještě probojovali šestý Jakub
Fiala na 200 metrů motýlek, sedmá
Kristýna Fialová na 800 metrů volný
způsob a dvakrát šestá Markéta Praskačová, konkrétně na 800 metrů volný způsob a 200 metrů motýlek.

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz

házená extra – 1. díl

Druholigová házenkářská sezona 2014/2015 je už nějaký ten
den minulostí a tak nazrál ten správný čas pro malé ohlédnutí za
vystoupením obou regionálních reprezentantů v jihomoravské
skupině. Sokolu II Prostějov se nepodařilo naplnit letní ambice
a stejně jako loni se nevklínil do horní poloviny tabulky, přičemž
tentokrát mu k tomu chyběly tři body. Jejich kolegové z Kostelce
na Hané naopak s předstihem splnili základní cíl v podobě záchrany, byť po podzimní části na tom byli s deseti body hůře. Jarní
odvety jim ale přes několik zakolísání vyšly, což oddílu vyneslo až
nečekaně příznivé konečné páté místo.
V prvním dílu ohlédnutí Večerníku se dostává na konečné tabulky i celkové statistiky soutěže a redakční zhodnocení ročníku,
které dále doplňují svými postřehy předseda házenkářského
oddílu Sokola Kostelec na Hané-HK Lukáš Chalupecký a úspěšný
navrátilec na trenérskou lavičku Jiří Grepl. Nechybí ani pohled na
osobní statistiky jednotlivých kosteleckých házenkářů.
Příště se o svůj pohled podělí předseda prostějovského oddílu
Svatopluk Ordelt a odcházející trenér Sokola II Prostějov Alois
Jurík. Chybět opět nebudou ani hráčské statistiky osmého týmu
letošního druholigového ročníku.
Texty a foto: Jiří Možný

KONEČNÁ TABULKA
2. LIGY HÁZENÉ MUŽŮ, SK. JM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
Házená Legata Hustopeče
TJ Fatra Slavia Napajedla
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol Brno Juliánov
SHC Maloměřice
TJ Sokol II Prostějov
SK Kuřim
Handball KP Brno „B“
TJ Sokol Telnice

TJ Tatran Bohunice „B“

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

TABULKA PODZIM:

1. Velké Meziříčí
2. Juliánov
3. Ivančice
4. Napajedla
5. Prostějov
6. Maloměřice
7. Hustopeče
8. Kostelec
9. Brno „B“
10. Kuřim
11. Telnice
12. Bohunice „B“

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

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

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

2
2
3
4
3
5
4
6
7
7
7
9

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

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

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

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
13
13
13
11
11
8
8
7
7
6
7

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

6
7
9
9
8
8
10
11
11
12
12
15

2

P
5
5
7
9
11
10
11
10
13
13
12
14

S
651:585
606:539
656:582
666:644
619:570
625:616
592:600
635:643
583:685
677:706
555:603
557:649

B
33
32
28
23
22
22
21
19
17
17
16
14

1. Hustopeče
2. Velké Meziříčí
3. Ivančice
4. Kostelec
5. Bohunice „B“
6. Telnice
7. Napajedla
8. Kuřim
9. Brno „B“
10. Maloměřice
11. Prostějov
12. Juliánov

347:273
318:252
331:247
345:268
366:307
330:296
338:301
380:349
310:285
316:306
281:284
280:312

20
20
18
18
17
16
15
14
14
14
12
8

1. Velké Meziříčí
2. Ivančice
3. Hustopeče
4. Juliánov
5. Maloměřice
6. Napajedla
7. Bohunice „B“
8. Kostelec
9. Telnice
10. Prostějov
11. Brno „B“
12. Kuřim

Podruhé v řadě se podařilo kosteleckému celku předčít v konečné tabulce
svého regionálního rivala z Prostějova.
Definitivně o tom rozhodlo až poslední
kolo celé druholigové soutěže. Kdyby se
totiž v derby podařilo hráčům Sokola II
zvítězit, výsledné pořadí by bylo opačné.
Takto ovšem zavládla velká spokojenost v táboře někdejšího účastníka
nejvyšších domácích soutěží, zatímco
v okresním městě nebylo moc co slavit.
Po polovině soutěže byla situace krapet
odlišná. V prvních jedenácti duelech sice
Prostějov bral dva body pouze čtyřikrát,
přidal k tomu ovšem stejný počet remíz
a díky přesvědčivé domácí výhře v derby
zaujímal místo v nejlepší pětici, zatímco
Kostelci patřila s dvoubodovým odstupem osmá příčka. Po dalším půlroce
si však oba celky své pozice prohodily
a téměř sedí i vzájemný odstup.

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

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

0
0
2
0
1
2
2
0
1
1
1
0

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

333:289
333:300
301:291
316:271
296:310
297:301
326:335
302:328
342:357
282:302
309:326
288:315

16
16
16
12
11
10
10
10
9
9
7
6

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

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

1
2
2
1
1
0
0
0
2
1
1
1

4
4
5
7
7
8
8
9
8
9
9
9

304:312
288:287
311:314
287:315
282:315
300:337
277:337
288:323
274:319
305:347
297:357
267:379

13
12
10
7
7
6
6
4
4
3
3
3

TABULKA 2. POLOČASY:

30
28
26
26
25
25
20
19
18
17
16
14

1. Ivančice
22
2. Velké Meziříčí 22
3. Prostějov 22
4. Hustopeče 22
5. Napajedla 22
6. Kostelec 22
7. Juliánov
22
8. Telnice
22
9. Maloměřice 22
10. Brno „B“ 22
11. Bohunice „B“ 22
12. Kuřim
22

15
14
13
12
11
11
10
9
7
6
6
6

1
2
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1

6
6
6
7
8
9
9
11
13
15
15
15

307:260
331:299
344:328
342:313
330:329
339:294
323:307
286:311
284:315
344:369
286:323
297:365

31
30
29
27
25
24
23
20
16
13
13
13

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
SEZONY 2014/2015:

Brankáři:
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
Křídla:
Tomáš FRELICH
Jan GREPL
Martin GRULICH
Lukáš CHALUPECKÝ
Jiří KOPECKÝ
Jindřich PRÁŠIL
Pavel PŘIKRYL
Petr ZAPLETAL
Pivoti:
Karel DIVIŠ
Josef HUMPOLÍČEK
David PALIČKA
David ŠEVČÍK
Lukáš ŘÍČÁŘ
Spojky:
Marek DOSTÁL
Michal FRELICH
Marek GREPL
Jan OŠČÁDAL
Václav PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
Martin ŠVEC
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL

22
20
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
14
20
1
1
6
15
15

2
9
54
0
0
2
103
12

2
1
7
0
0
0
6
4

0
0
0
0
0
0
0
0

8
14
18
5
3

16
7
20
2
0

8
9
7
0
0

2
1
2
0
0

17
12
6
8
7
20
21
16
18

26
6
16
5
4
118
65
66
67

1
0
2
0
0
11
3
2
22

0
0
0
0
0
1
0
0
4

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jiří GREPL
Předseda oddílu: Lukáš CHALUPECKÝ
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání,
vstřelených branek, dvouminutových trestů a červených karet.

páté místo nadchlo
hned několik hráčů skončilo s aktivní
kariérou. Novému kolektivu tak chvíli trvalo, než si vše sedlo. „Bylo nutné
poznat se a zjistit, co spolu hrát. Hlavní
posily k nám přišly ze Zubří, navíc se
nám podařilo přemluvit Karla Diviše
a do obrany byl platným hráčem, stejně
tak nám pomohli bratři Felichové, Pepa
Humpolíček a Marek Švec,“ zmínil hrající šéf klubu další důležité postavy současného týmu.
Osobně se již cítí mnohem lépe než
před několika měsíci a těší se tak, že naskočí do letní přípravy, v níž by se chtěl
pokusit o návrat na palubovku nejen
mezi veterány, ale i v elitní kategorii.
„Loni to nebylo zdravotně nic moc
a musel jsem na operaci, nyní se těším
zpátky. Věřím, že ještě budu mít mužstvu co dát,“ zůstává Chalupecký optimistou.
Tři kola před koncem mu ale moc do
zpěvu nebylo, to Kostelec prohrál na

I Kostelci se podařil úspěšný tah,
když získal na většinu duelů talentovanou dvojici Zubří Marka Dostála
s Pavlem Přikrylem, podařilo se navíc
udržet stabilní opory, k nimž se navíc
přidali věkově odrostlejší navrátilci
k tomuto sportu v podobě Karla Diviše, Josefa Humpolíčka, Martina Švece
či Tomáše a Michala Frelichových.
V jednu chvíli to sice s oběma regionálními zástupci nevypadalo dobře,
když Prostějov nedokázal pětkrát
v řadě zvítězit, klopýtal i Kostelec
a celky ze spodku tabulky začínaly
pravidelně bodovat, dopadlo to však
nakonec z pohledu záchrany velice
dobře. A události po skončení ročníku také ukázaly, že ani předposlední
místo by neznamenalo sestup, díky
čemuž se Telnice i tentokrát zachránila.

těší kosteleckého kouče Jiřího Grepla

Šéfa klubu Lukáše Chalupeckého
Téměř výhradně v roli nehrajícího
kapitána strávil uplynulou druholigovou sezonu předseda kosteleckého házenkářského oddílu Lukáš
Chalupecký. Zdravotní stav mu totiž
dovolil naskočit pouze do podzimní
vítězné bitvy s Napajedly, kdy si hosté odvezli třináctibrankový výprask.
Hlavní radost mu tak udělalo celkové vystoupení mužstva korunované
posunem až na pátou pozici.
„Jsme spokojeni, sezóna dopadla nad
očekávání. Po nesnázích i trampotách
se sestavou, kdy jsme neměli hráče
a situace byla zoufalá, se nám podařilo
zkonsolidovat kádr, abychom skončili
v lepší polovině tabulky. Podzim ještě nebyl podle představ, ale jarní část nám už
vyšla solidně a páté místo je úspěchem,“
radoval se Lukáš Chalupecký, pamětník
interligových a extraligových časů.
Hned na počátku hodnocení upozornil
na nutnost skládat nové mužstvo, když

Hlavním kosteleckým trumfem se sta- Právě v tomto ukazateli tkvěl hlavla domácí palubovka. Na podzim sice ní rozdíl oproti absolutní špičce. Ta
dokázaly na Hané zvítězit Hustopeče totiž dokáže nejen pravidelně bodoa v úvodním jarním kole také Ivančice, vat doma, ale také vozit tučné kořisti
byly to však jediné ztráty z vlastní haly. z cizích území. Například již zmíněné
Osmnáct získaných bodů vytvořilo pev- Velké Meziříčí venku šestkrát zvítězilo
ný základ pro umístění mezi nejlepšími, a jednou remizovalo, Ivančice pětkrát
byť zisk čtyř bodů odjinud nepředsta- vyhrály a dvakrát remizovaly, Hustopevuje nic oslnivého. A to je v tom skryté če si přivezly rovných deset bodů za čtyři
i velice překvapivé vítězství na půdě ve- kladné a dva nerozhodné výsledky.
doucího Velkého Meziříčí.
Pravdou je, že oba týmy se musely vyrovJeště více se venku
nat s několika
trápil Prostějov, jeztrátami, zejmuž se povedlo pouména při poKOMENTÁŘ
ze remizovat na půdě
hledu na probohunického „béčka“
stějovský laa pak i poměrně nečekaně zvítězit v Ju- zaret se to ale stává koloritem posledliánově. Jinak to byla velká bída a jen ních sezon. Pozitivní alespoň je, že svou
poměr vstřelených a obdržených branek šanci dokázali využít talentovaní mlaurčil, že prostějovští neskončili v tomto díci, kteří jsou buď stále dorostenci, nebo
dílčím porovnání zcela poslední.
tuto kategorii teprve nedávno opustili.

„Podařilo se mi složit velice slušný mančaft,“

+/(11)
(10)
(6)
(1)
(0)
(0)
(-1)
(-3)
(-5)
(-5)
(-6)
(-8)

TABULKA VENKU:

320:286
314:269
308:285
280:276
299:279
333:337
336:315
286:320
269:292
302:309
291:315
271:326

Kostelec příjemně překvapil, Prostějovu se nevedlo

TABULKA JARO:

17
16
16
13
12
12
12
10
8
7
6
3

TABULKA 1. POLOČASY:

1. Velké Meziříčí
2. Hustopeče
3. Maloměřice
4. Kostelec
5. Ivančice
6. Brno „B“
7. Napajedla
8. Kuřim
9. Telnice
10. Juliánov
11. Prostějov
12. Bohunice „B“

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

318:285
337:301
305:248
340:309
326:317
310:298
323:293
303:299
335:349
281:357
258:302
261:339

TABULKA DOMA:

1. Velké Meziříčí
2. Ivančice
3. Kostelec
4. Hustopeče
5. Napajedla
6. Prostějov
7. Juliánov
8. Brno „B“
9. Maloměřice
10. Kuřim
11. Telnice
12. Bohunice „B“

V
16
15
13
10
11
10
10
7
8
8
6
6
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půdě bohunického „béčka“ a náskok na
spodek tabulky se hodně tenčil. „Konkurenti začali získávat body a byli jsme
nervózní. Stále jsme ale měli situaci ve
svých rukou a přálo nám i rozlosování,“
připomněl následné ztráty hlavních
soků a výhry nad Brnem „B“, ve Velkém
Meziříčí i v derby nad Prostějovem.
Před startem letní přípravy si přeje, aby
zásahy do mužstva nebyly příliš výrazné a jednotliví hráči mohli absolvovat
co nejvíce tréninkových jednotek. Již
nyní věří, že také nadcházející ročník
bude úspěšný. I díky tomu, že chod
oddílu je zajištěn. „Děkujeme Olomouckému kraji, městu Kostelec na
Hané i ostatním našim sponzorům za
finanční podporu, díky níž můžeme
provozovat sport, který máme tak rádi.
Snad se nám časem podaří zaplnit
i mládežnickou mezeru, nyní máme poměrně dost dětí v minižácích a přípravce,“ sdělil závěrem Lukáš Chalupecký.

Loni v létě se po mnohaleté přestávce vrátil zpět k pomyslnému
kormidlu kostelecké mužské
házené Jiří Grepl. A druholigové
„áčko“ pod velením zkušeného
stratéga ožilo, tým složený ze
starších i mladších hráčů se dokázal nejen v poklidu zachránit,
ale nakonec díky jedenácti vítězstvím a nulové bilanci v tabulce
pravdy obsadil pátou pozici za
silnými výběry Velkého Meziříčí,
Ivančic, Hustopečí a Napajedel.
V tomto regionálním táboře tak
zavládla radostná atmosféra,
byť to téměř vždy může být ještě o trochu lepší, konečné umístění znamená úspěch.
●● Podařilo se vám dovést mužstvo do horní poloviny tabulky. Jde
o dostatečný úspěch po návratu na
házenkářskou lavičku?
„Budu-li sezónu hodnotit jako trenér,
tak si myslím, že mohu být spokojen.
V tabulce jsme skončili pátí, což považuji za úspěch s ohledem na to, jaké
problémy jsme loni na podzim měli
a jak bylo složité dát to alespoň nějak
dohromady. Spokojenost však není
stoprocentní. Když se na to zpětně dívám, tak jsme mohli uhrát trošinku víc,
byly tu ovšem objektivní důvody, proč
tomu tak není...“
●● Co by šlo mezi tyto objektivní důvody zařadit?
„Především fakt, že v podzimní části jsme
tápali v některých zápasech. Hledali jsme
optimální složení sestavy, ne všichni hráči
byli v ideální formě, navíc někteří v rozhodujících momentech chyběli, což se
ukázalo třeba v domácím utkání s Hustopečemi, kdy jsme prohráli o gól. Scházel
nám tehdy Milan Varhalík s Jirkou Vymětalem, což byli pro nás velice důležití
hráči, až nepostradatelní. Proto jsme na
podzim ztratili tyto dva body. Naprosto
totálně jsme ‚zorali‘ utkání v Kuřimi, ta
tehdy byla poslední. V Brně jsme měli
teoretickou šanci. Uhráli jsme tak deset
bodů, ale mohlo jich být ještě o šest víc.
Pak by jaro vypadalo o něco klidněji.“
●● Ale na druhou stranu se vám podařilo dvakrát zdolat Velké Meziříčí,
s čímž se asi nepočítalo...
„Samozřejmě. V domácím prostředí to
pro mě bylo celkem překvapení, opět
jsme nastoupili bez Jirky Vymětala, chyběl i Milan Varhalík, odtáhly to ale spojky
Honza Smékal, Marek Dostál, Martin
Švec. Zahráli to skvěle, přidal se k nim Pavel Přikryl a to klíčové utkání jsme zvládli.
Na podzim jsme tak s body moc nepočítali a už vůbec ne na jaře venku.“
●● Konečná tabulka sice naznačuje poklidný ročník, ale ještě pár kol
před koncem ale nebylo jisté, zda se
vás nebude týkat záchranářská matematika...
„To je pravda, jarní část se nám zrovna
moc nepodařila. Těžko jsem hledal důvody, proč tomu tak bylo, jestli příprava

Vštěpil jsem mančaftu dobrý herní styl
v útočné činnosti a láká mě,
že je možné s týmem pracovat a možná
dosáhnout třeba ještě něčeho většího...

“

nebyla optimální, jestli to některým
hráčům nesedlo. Hned první utkání
doma s Ivančicemi jsme za takových
divných okolností prohráli, i když jsme
vedli o čtyři branky. Po utkání jsem se
doslýchal různé věci, ani rozhodčí nám
tehdy nebyli moc nakloněni. Vzápětí
jsme nebodovali ani v Telnici a už náš
náskok začínal scvrkávat, protože mančafty ze spodku začínaly bodovat, a bylo
to na vážkách. Pak se nám forma trošku
spravila a až do konce jara se tým vezl na
poměrně solidní vítězné vlně.“
●● Podle tabulek jste měli první
poločasy výrazně lepší než ty druhé.
Může to o něčem svědčit?
„Neřekl bych. Až tak moc jsem to nesledoval a některá utkání se mi zdála pravý
opak, že jsme první poločasy optimálně
nehráli, jako by se někteří hráči hledali.
Bylo tomu tak třeba v Hustopečích, kdy
se nechytil Honza Smékal. A spíš jsme
měli lepší závěry než první poločas, sám
jsem se zamýšlel nad tím, proč tomu
tak je, jestli je to otázkou naší fyzické
kondice, nebo naši soupeři odpadávali.
Co mám stoprocentně zjištěné, někdy
nám Honza Smékal první poločas ‚prochrápal‘ a chytil se až druhou půlku. Pak
nám pomáhal hodně a nakonec je to
náš nejlepší střelec.“ (úsměv)
●● Byl to právě on, na koho jste při
zakončení nejvíce spoléhali?
„To zase ne. Když se podíváme na střeleckou tabulku, tak je z pohledu našeho týmu poměrně vyrovnaná. Honza
Smékal dával sto osmnáct branek,
Pavel Přikryl sto tři, pak tam byli hráči na spojkách, jako jsou Martin Švec,
Jirka Vymětal, Milan Varhalík. Nebylo to tedy jen na Honzovi Smékalovi,
přiznávám ale, že jsme na něj spoléhali
hodně. Je to mladý klučina a velký talent kostelecké házené.“
●● Vidíte takových talentů více?
„To je horší... Je tu jeden klučina Honza
Oščádal. Má osmnáct let, začal s námi
trénovat. Pokud u toho vydrží a bude
házené věnovat dostatek času, mohl by
určitou úroveň mít, předpoklady má.
Pak tu máme ještě bratry Prášily, ale to je
asi všechno... A jak jsem mluvil o složitém
podzimu, tak sezona pro nás dopadla
z pohledu hráčského kádru ještě hůře.
Bratři Frelichové i Pepa Humpolíček mi
oznámili, že v Kostelci končí, od poloviny dubna ukončil hostování Petr Zapletal. Nehledě k tomu, že odešel Marek
Grepl, což nás také citelně oslabilo.“
●● Trochu předbíháme, ale lze už
odhadnout, jak by se mohl stávající
kádr proměnit v létě?
„Dá, protože jsem se s výborem dohodl,
že budu pokračovat ve funkci trenéra.
Začal jsem pracovat na doplnění kádru,
máme nějaké věci rozjednané. Očeká-

vám, že se Zubřím nám opět uvolní Pavla
Přikryla, Marek Dostál je již náš hráč. Vyhlédnuté máme jednoho brankáře, dva
hráče a ještě jednoho dorostence, který
by mohl dobře zapadnout do kolektivu.
Pracuji na tom, snad se to podaří.“
●● Očekáváte tedy, že budou pokračovat všichni zkušení hráči, kteří
letos vypomáhali?
„Neřekl bych, že vypomáhali, byli to
plnohodnotní hráči kádru. Nemám
žádné avízo od nikoho, že by někdo
z hráčů chtěl končit. Nevím, jak to dopadne s Milanem Varhalíkem, který
má hodně složité zaměstnání a jehož
docházky na tréninky jsou velice omezené. Věřím ale, že se domluvíme a minimálně rok nám ještě pomůže. Takže
kádr by měl zůstat pohromadě.“
●● Co vás nakonec přesvědčilo,
že jste se rozhodl pokračovat v roli
trenéra?
„Za ten rok, co jsem dával vše dohromady, tak se mi podařilo složit velice
slušný mančaft, i herně jsme na tom
byli velice solidně. V první polovině
sezóny jsem měl velké obavy z toho, že
jestli chceme vyhrávat, musíme dávat
alespoň pětadvacet branek a dostávat
jich méně. Když jsem se podíval, kteří
hráči jsou je schopni dávat, tak mi běhal mráz po zádech. Pak se ukázalo, že
jsem některým klukům až tak nevěřil
a oni se rozehráli, takže jsme skoro každé
utkání dávali více než oněch pětadvacet
branek. Podařilo se mi mančaftu vštěpit
dobrý herní styl v útočné činnosti, kdy
jsme z rychlých protiútoků dosahovali
poměrně laciných branek. Až tak jsem
nebyl spokojen s obrannou činností,
tam nás držel Honza Mayer, jenž sezonu zachytal velice dobře. Láká mě tedy
to, že je možné s mančaftem pracovat
a možná ještě něčeho dosáhnout.“
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„MUSÍTE
BÝT
VE
SPRÁVNOU
DOBU
NA
SPRÁVNÉM
MÍSTĚ“
Bývalý Jestřáb Patrik Šebek opustil lední hokej a září na inline bruslích, kde získal již čtvrtý světový titul
PROSTĚJOV Před několika
týdny přispěl Patrik Šebek
výraznou měrou k návratu
českých inline hokejistů na absolutní vrchol Mezinárodní orJiří
ganizace kolečkových sportů
MOŽNÝ
(FIRS). Pro dvaatřicetiletého
hráče se jednalo o dobře známý pocit, o zlaté medaile se zasloužil
již v letech 2013 a 2011, to dokonce byl u triumfu reprezentace
na mistrovství světa FIRS i Mezinárodní hokejové federace (IIHF).
Letos se ovšem jako bonus mohl radovat i se svým mladším bratrem Davidem, jenž se stal pevnou součástí výběru. Někdejší juniorský vicemistr republiky v ledním hokeji se poslední tři roky
specializuje výhradně na inline hokej a slaví úspěchy při francouzském angažmá i v národním týmu, v budoucnu by se však
rád vrátil i na ledovou plochu.

v rámci exkluzivního
interview pro Večerník
ečerník
se ptal

na památky a v průběhu času nám zbyl
také čas ugrilovat maso u řeky a společně
tak strávit fajnové dny.“
●● V klasickém hokeji jste nastupoval na pozici útočníka, v inline se z vás
ale stal obránce. Jak k tomu došlo?
„Osobně nevím, proč se to stalo, ale asi
to vzniklo v počátcích inlinových let, kdy
jsme jezdili s Boskovicemi a Blanskem na
různé turnaje. Asi mi to tam sedí víc, pro-

ale na to se nemůžeme vymlouvat.
I když jsme to byli první my, kdo otevřel
skóre zápasu, slavisté rychle srovnali,
přidali další branky a začali hru kontrolovat. Ve čtvrté čtvrtině se nám podařilo
výsledek stáhnout z hrozivých 1:6 na 6:7
a dokonce jsme sahali po vyrovnání, kdy
v závěru jsem se objevil ve velké šanci,
netrefil jsem se však do odkryté branky.
Slavia to pak ubránila a vítězství si pohlídala.“
●● Jak je na tom domácí inlinová soutěž z hlediska kvality?
„Působím celý rok ve Francii a objevím
se tu pouze na několik zápasů. Abych
řekl pravdu, tak nám trošku chybí mladší generace hráčů, kteří by to pak vzali
na sebe. Když se teď podívám na kluky
z Brna, tak jich tam moc nenacházím.
Noví prostě nepřicházejí.“
●● Z Francie jste se tedy vrátil až na
vyřazovací část?
„V České republice platí pravidlo, že musíte mít odehrané minimálně dva zápasy
před play off, abyste v něm mohl nastoupit. Tak jsem odehrál poslední dva duely
před vyřazovací částí, a pak jsem nastoupil v play off.“

Na Prostějov vzpomínám jen v dobrém.
Zažil jsem tam krásné juniorské i fajn seniorské
roky a někdy v budoucnu se nebráním návratu.
lmi, protože před
„Cením si ji velm
velmi,
vypaadalo, že se možsezonou to vypadalo,
dohromady. Naná ani nedáme do
ohromady dali,
konec se kluci do
dohromady
by těžké doJako
a i když kolikrát bylo
●● Jakou
plnít
stavit se na zápasyy v počtu, jež
roli plníte
ní dle pravidel
galské
dovoluje utkání
v zemi galskédli jsme to.
odehrát, zvlád
zvládli
ho kohouta?
( směv)) Stříbro
(ú
Stříbbro má pro
(úsměv)
„Jelikož jsem cizinec
cizinec,
notu zlata.
nás hodn
hodnotu
který je za to placený, tak bych
Všem hhráčům
měl plnit roli lídra týmu. Jsem hram koa lidem
jícím trenérem, takže lídrování mám
lem inlineehokeje
hokeje v popisu práce. Moje osobní výkony jsou
atří dík.“ spíše na hodnocení prezidenta klubu
v Brně pat
patří
a dalších činovníků oddílu. Měli jsme
však výborně složený tým, byli v něm
Američané, Češi a Francouzi hrající
v nároďáku, šlapalo to a výsledkem jsou
tituly z posledních dvou let.“
●● A prioritou je pro vás stále Francie?
„Ano, zřejmě to tak dopadne. Nevím
ještě, jestli ve stejném týmu, ale moje
prvořadé zaměstnání se nachází nyní ve
Francii. Teď si však užívám dovolenou.“
●●Těší
●●
Těší se tam inline hokej větší popularitě než u nás?
●● Finále už bylo jednoznač„Asi ano, ale je to způsobeno
nou záležitostí?
tím, že oni mají prosto„Hráli jsme proti Slavii Praha,
oni mají velice silný tým podpořený kvalitním gólmanem.
Foto: worldinlinehockey.org
Trošku se projevila naše únava
z ranního zápasu s Olomoucí,
ry k tomu, aby měli celoroční soutěž.
U nás se hraje pouze po skončení hokejové sezony na zimních stadiónech poté,
co roztaje led a položí se speciální plocha,
zatímco ve Francii se hraje v tělocvičnách
nebo tomu jiných uzpůsobených halách.
Rozměry hřiště jsou tak daleko menší
než u nás.“
●● Jak probíhá ve vašem případě letní příprava?
„Není to tak jako v klasickém hokeji, že
bychom se sešli jako tým a dva měsíce
společně trénovali, ale je to individuální
letní příprava srovnatelná s jakoukoliv
hokejovou. Poté se měsíc před soutěží
sejdeme a dolaďujeme poslední věci na
ploše, abychom si na sebe zvykli.“
●● Jaký je tedy váš program na nejbližší týdny a měsíce?
„Přes léto mám naplánovaných několik
kempů s dětmi, jichž se účastním jako
trenér. Právě před týdnem jsem se vrátil
z jednoho v Barceloně, kde jsme měli
osmdesát dětí. Je to podobné kempům
tady v České republice, jenže inline tam
neberou jako profesionální sport, takže
15040310352

tož
ože zezadu mám
tože
větš
tší přehled.
větší
Plat
atí ale, že mě
Platí
áhne ddopřeř
to táhne
du, takže k sobě
potřebuju někoho,
jako je v Brně Pavel
Strýček, který mi kryje
záda a situaci zachrání,
když to vepředu s pukem
náhodou nezvládnu.“
●● Lze porovnat herní
styl ledního a inline hokeje?
„Není to takový hokej nahoru dolů, je

15012210020

●● Mistrovské pocity jste zažil již několikrát, jak jste si užil letošní triumf?
„Ne pokaždé se nám podaří vyhrát titul
mistrů světa, ale když to vyjde, tak ty
pocity jsou parádní. Minulý rok nám
to nevyšlo, když jsme prohráli ve finále
s Amerikou 5:0, a tak trochu jsme doufali, že by se to mohlo podařit letos. Měli
jsme silný tým počínaje gólmanem
a konče posledním hráčem, který v týmu
byl, a podařilo se. Všechno šlapalo, jak
mělo, a výsledkem byla zlatá medaile.“
●● Jakou roli v mužstvu vám trenér
určil?
„Jelikož už patřím ke starším hráčům,
měl bych jít příkladem pro ty mladší
a snažit se týmu co nejvíce pomoci.
Odpovědnost by měla zůstat především na nás zkušenějších, doufám, že
jsme v tomhle ohledu nezklamali. Ti
přidali,
mladší se k tomu perfektně přidali
rávem
dokázali tak, že si svoji šanci právem
zaslouží. Všichni táhli za jeden špagát
a fungovalo to.“
●● Ve zlaté sestavě byl mimo jiné
o vás
i váš mladší bratr David. Byl to pro
i díky tomuto specifický turnaj?
poodí„Potěšilo mě, že se brácha poprvé podíIR
RS,
val na mistrovství světa organizace FIRS,
dříve jezdil jen na IIHF. Byl jsem zaa to
vé
strašně rád, je to velice šikovný hráč. Své
dkvality během turnaje prokázal a byl jedním z největších překvapení.“
ešli
●● Po jak dlouhé době jste se sešli
v jednom celku?
„Budou to tři čtyři roky od doby, kdy
jsem odešel z Prostějova, kde jsme oba
ou
hráli druhou ligu. Tam jsme se s bráchou
ho
naposledy potkali a od té doby jsem jeho
ně
výkony sledoval pouze zprostředkovaně
přes internet a na dálku mu fandil.“
a,
●● Jak na vás působila Argentina,
oměli jste možnost i nějakého výletování?
a.
„Pro nás to byla taková trochu exotika.
V době kdy jsme odjížděli, je u nás létoo
a skáčeme do bazénu, v Argentině je too
přesně opačně a v tuto chvíli je tam zima..
V Rosariu sice nesněžilo, ale ranní teplo-ty se pohybovaly kolem nuly, denní pakk
stoupaly k patnácti až dvaceti stupňům.
To také nebylo na koupání, ale pořád to
byl příjemný den. Letěli jsme tam tři dny
dopředu, byli jsme se podívat do centra

to spíše strategická vyčkávaná, pokud opravdu nehrají týmy, které mají
v kádru většinu hokejových hráčů. Čili
strategický boj se snahou o kontrolu
kotouče a následné vyčkávání k využití
brejkové situace. Dalšími faktory ponejvíce ovlivňující zápas jsou hra jeden na
jednoho a samozřejmě přesilová hra.
Pokud se nevyužívají přesilovky, tak
zpravidla nelze zápas dovést do vítězného konce.“
●● Takže je to spíše takový házenkářský styl s cílem držet puk, dokud
nevznikne příležitost?
„Ano. Opravdu by se puk měl držet
a nehnat se mermomocí dopředu, spíše
vyčkávat na chybu soupeře či při dobrém
napadání a vypíchnutí kotouče dokonale využít momentu překvapení, protože
zastavit na kolečkových bruslích není
jako zastavit na ledě. Ale jinak jsou tam
podobné prvky jako v klasickém hokeji
– kontrola kotouče, důraz před bránou
atd. Jedním z nejdůležitějších faktorů je
výborný brankář.“
●● Nedávno jste získal další medaili,
tentokrát stříbro v české extralize. Jak
si tohoto ceníte?

Česká reprezentace i s exprostějovským duem Patrikem Šebkem a jeho mladším
bratrem Davidem (třetí, respektive druhý zprava v horní řadě) se zlatými medailemi z
mistrovství světa v inline hokeji konaném v Argentině. Foto: worldinlinehockey.org

je to větší zábava. Teď bych měl být dva
týdny doma, a pak letím opět do Španělska.“
●● Souvisí to i s vaším předchozím
angažmá?
„Je to možné, protože jsem hrál Evropský
pohár za španělský Valladolid, kde jsem
se seznámil s pár lidmi, kteří na mě mají
kontakt a s nimiž se neustále potkávám
na mistrovství světa organizace FIRS, stále se bavíme o tom, co je ve světě nového
ohledně inline hokeje. Možná to a taky
poslední úspěchy mi pomohly, dostal
jsem nabídku, abych se těchto kempů
účastnil.“
●● V inline hokeji se konají krátce po
sobě světové šampionáty obou konkurenčních organizací, je příprava na
ně v něčem odlišná?
„Ne, není. Největšími rozdíly jsou menší
brány na FIRS a na IIHF značí červená čára ofsajd. Ve FIRS se hraje po celé
ploše, možná i proto ta hra utíká poněkud rychleji. Je to takové volnější než na
IIHF.“
●● Objevily se zprávy, že by se časem
mohly oba šampionáty sjednotit. Věříte tomu?
„Já osobně se domnívám, že k tomu nedojde. Co mám zprávy, tak je mezi nimi
velká rivalita a nepředpokládám, že právě
hokejová federace by se chtěla spojovat
s organizací kolečkových sportů.“
●● Co vy a klasický lední hokej?
„Pro mě je to momentálně uzavřená
kapitola, poslední tři čtyři roky působím
ve Francii, takže je to pro mě teď pasé.
Nebráním se ale tomu, abych se tomu
ještě někdy v budoucnu věnoval. Samozřejmě už ne na profesionální úrovni, ale
budu rád, když si najdu čas a s kamarády
si zahraju někde krajský přebor. Byl bych
rád, kdyby se to ještě podařilo.“
●● A láká vás následně pozice trenéra,
jíž se už nyní u prostějovské mládeže
věnuje David?
„Nad tím nyní nepřemýšlím. Samozřejmě trenérskou licenci mám, ale jak jsem
už delší čas v zahraničí, tak jsou nejspíš
propadlé. Soustředím se hlavně na současnost, budoucnost teprve ukáže, kam
m kroky povedou.“
mé
● Jak vy osobně vzpomínáte na Pro●●
s
stějov?
„ Prostějov vzpomínám jen v dobrém.
„Na
Z jsem tam krásné juniorské i fajn
Zažil
seniorské roky. Naposledy jako trenér,
pracovalo se mi tam dobře a nebráním
se návratu někdy v budoucnu. Ale momentálně to nemá smysl řešit, uvidíme,
co bude.“
●● Co chybělo k tomu, abyste se více
prosadil v mužském hokeji?
Bylo tam pár momentů, kdy jsem se
v mladších letech mohl zachovat trochu

jinak, moc tomu nepomohlo ani moje
zdraví. Ale beru to tak, jak to dopadlo,
a vracet už se k tomu nijak nebudu ani na
tonebuduvzpomínatvezlém,banaopak.
Je to sport a kolikrát to bývá tak, že člověk
musí být ve správnou dobu na správném
místě a musí se všechno sejít. Tedy zdraví, spoluhráči, trenér. Když se k tomu
všemu přidá tvrdá dřina, tak je to klíč
k úspěchu.“
●● Je podle vás náhoda, že český výběr vyhrál všechny šampionáty organizace FIRS?
„Junioři jsou v České republice kvalitní a vyhrávají velmi často. Otázkou
je, jestli se dají srovnávat s konkurencí
v IIHF, protože to je ještě jiná liga, kde
nastupuje spousta hráčů z ledního hokeje. Myslím si, že v kategorii seniorů
je konkurence trochu větší, věřím ale
tomu, že pokud se dá dohromady slušná parta a potáhne se za jeden provaz,
tak se v organizaci FIRS pořád můžeme
prát o medaile. No, a ženy pro mě byly
po loňském šampionátu, který se jim
příliš nepovedl, velkým překvapením.
Zlato je velkým úspěchem a doufám, že
v těchto výsledcích budou pokračovat.“
●● Platí tedy, že šampionát IIHF je
o trochu kvalitnější než ten pořádaný
organizací FIRS?
„Každý na to může mít jiný názor, můj
pohled je ale takový, že kvalita federace
IIHF je větší. Reprezentovat svou zemi
tam jezdí špičkoví hokejisté a k vidění je
fantastický hokej. Letos jsem byl svědkem zápasu Švédů s Finy, který skončil
jednoznačně pro Finy, ale byl to opravdu hokej nahoru dolů, kde bylo vidět,
že hráči mají hokejové sklony a šlapou
v neuvěřitelném tempu. Tam šla strategie stranou, byla k vidění spousta šancí
a tvrdých soubojů, pomohla k tomu
také rivalita, která mezi těmito zeměmi
panuje. Pro mě osobně je tedy IIHF ještě
o trochu výš než FIRS.“
●● Účastnil jste se i Světových her,
tedy takzvané olympiády neolympijských sportů. Kterého úspěchu si považujete nejvíce?
„Osobně si cením každé medaile, kterou
dovezeme. Jsem rád za každý úspěch,
který se nám podaří pro Českou republiku udělat.“
●● Pozorujete nějaký vzestup inline hokeje v Evropě, nebo je to stále
stejné?
„Já myslím, že ve Španělsku a Francii
se tento sport popularizuje. Ať už po
reklamní stránce, tak i přibývajícím počtem dětí, za což jsem strašně rád. A byl
bych rád, kdyby tomu tak bylo rovněž
v České republice, kde těch speciálních
inlinových ploch už máme dostatek, aby
se inline hokej trochu zvedl.“

vizitka

PATRIK ŠEBEK
✓ narozen 12. července 1983
✓ Výška/váha: 175 cm/78 kg
✓ Hokejová kariéra: HC Olomouc, LHK Jestřábi Prostějov, HC Boskovice, HC Kometa Brno, VSK Technika
Brno, VCES Hradec Králové
✓ Hokejové úspěchy: juniorský vicemistr republiky (2003/2004), více
než sto startů v I. lize mužů
✓ Inline kariéra: Boskovice, Blansko, Mission Roller Brno, Valladolid
(Španělsko), Diables Rethel Ardennes (Francie)
✓ Inline úspěchy: 3x mistr světa organizace FIRS (2011, 2013, 2015),
mistr světa IIHF (2011), 2x mistr francouzské ligy (2014 a 2015), vítěz
Poháru evropských mistrů (2010, 2011), 3. místo na Světových hrách
(2013), 2x inline mistr ČR
✓ zajímavost: Z hokejového útočníka se stal obránce na inline bruslích

Pondělí 27. července 2015
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
Novou posilou Agelek se stala Veronika Tinklová VEČERNÍK
Kádr prostějovských volejbalistek rozšířila zkušená nahrávačka z Olomouce

PROSTĚJOV Před blížícím se
začátkem přípravy volejbalových žen VK AGEL Prostějov na
pro Večerník
další sezónu 2015/2016 docháMarek
zí k postupné kompletizaci jeSONNEVEND
jich hráčské soupisky. Devátou
členkou kádru Hanaček se tak čerstvě stala nahrávačka Veronika
Tinklová, která do týmu sedminásobných mistryň republiky v posledních sedmi letech přestoupila z nedalekého SK UP Olomouc.
exkluzivní
zpravodajství

„Za mnoho sezón jejího olomouckého působení ji všichni výborně známe, dlouho a každoročně patřila
k největším oporám SK UP. Výhodou
je, že ve svých osmadvaceti letech
má dostatek zkušeností na to, aby
v případě potřeby byla kdykoliv schopná zaskočit za Katy, aniž by výrazně

utrpěla úroveň nahrávky. Verča se
rozhodla udělat přestupem do Prostějova další krok ve své kariéře a v našem
dresu rozhodně dostane adekvátní
příležitost ukázat své schopnosti především v českých soutěžích,“ upřesnil hlavní trenér VK Miroslav Čada.
Sportovní kariéru pod vysokou sítí

odstartovala v Uničově, odkud však již
v mládežnickém věku zamířila do Olomouce a v jejím dresu se z ní pod dívčím příjmením Gregorová stala jedna
z nejlepších českých plejerek na daném
postu tvůrkyně hry. Zajímavostí je, že
od vzniku „vékáčka“ před osmi roky celou dobu trápila svými kvalitními výkony naše volejbalistky, zatímco teď bude
nově Agelkám sama pomáhat.
„Z minulého soutěžního ročníku
nám zůstala vynikající první nahrávačka Kathleen Weiss, zatímco s Míšou Zatloukalovou coby druhou
nahrávačkou a naší klubovou odchovankyní jsme se domluvili na jejím
ročním hostování ve Šternberku, aby
měla víc herního prostoru. Tím pádem jsme naopak museli někoho při-

vést a já mám radost, že je to právě tak
dobrá volejbalistka jako Veronika,“
uvedl Čada.
Tinklová prošla mládežnickými reprezentacemi ČR a dlouhodobě patří také do širšího kádru národního
družstva žen Česka. Na oddílovém
poli pak téměř deset let nedílně patřila do základní sestavy olomoucké
družiny. „Příchod Veroniky za současné situace jasně ukazuje, nakolik
silný kolektiv pro novou sezónu stavíme. V našich barvách jí přejeme vše
nejlepší a věříme, že naváže na dlouhodobě kvalitní výkony z Olomouce. Určitě má potenciál k tomu, abychom i s její pomocí dosáhli dalších
týmových úspěchů,“ sdělil předseda
správní rady VK AGEL Petr Chytil.

VERONIKA TINKLOVÁ

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Oblíbené číslo dresu: 7
Narozena: 14. října 1986
Výška/váha: 177 cm/60 kg
Dosavadní kariéra: KRS Uničov,
SK UP Olomouc

V přípravě Agelek bude kvůli ME dlouho chybět
kvarteto Weiss, Steenbergen, Markevich a Kovářová
PROSTĚJOV Stejně jako v minulých letech tak i letos se uskuteční
většina přípravy volejbalistek VK
AGEL na novou sezónu s nekompletním hráčským kádrem a bez několika národních reprezentantek.
Tentokrát je důvodem podzimní
Mistrovství Evropy žen 2015, které se koná v termínu od 26. září do
4. října v Belgii a Nizozemsku. Na
něm bude startovat hned čtveřice členek prostějovského oddílu.

V nominacích svých zemí na tento
šampionát jsou německá nahrávačka Kathleen Weiss, holandská blokařka Quinta Steenbergen, běloruská smečařka Tatsiana Markevich
a české libero Julie Kovářová.
„Všechny čtyři budou celé léto trénovat s danými reprezentačními výběry
a musíme se tedy až do první poloviny
října obejít bez nich, což samozřejmě
není příjemné. Většina špičkových klubů je však na tom podobně, navíc jsme

na takovou situaci už zvyklí z minulých
let. Proto se s tím opět vyrovnáme,“
ujistil hlavní kouč Agelek Miroslav
Čada.
Sám klubovou přípravu s hanáckou ekipou zahájí v pondělí 3. srpna
a k dispozici by měl logicky mít sedm
plejerek z jedenáctičlenného základního kádru, jimiž jsou nahrávačka
Veronika Tinklová, blokařky Sonja
Borovinšek a dosud neprozrazená
posila, smečařky Barbora Gambová

a druhá ještě nezveřejněná akvizice,
univerzálky Liannes Simon a Solange
Soares. „Uvidíme, kdy přesně se podaří administrativně dotáhnout do konce příchod dvou posledních nových
posil, aby se s námi mohly zapojit do
přípravy,“ odtušil Čada.
Už nyní je přitom jisté, že jednu ze
svých svěřenek přivítá na Hané o něco
později. „Sonja Borovinšek musela absolvovat menší zdravotní zákrok a jsem
s ní domluvený, že trénovat v Prostějo-

vě začne až okolo 20. srpna. Nejde ale
o nic vážného a nevidím v tom větší
komplikaci,“ ujistil kormidelník našeho volejbalového týmu.
Jak už jsme dříve informovali, příprava
žen „vékáčka“ bude v úvodních šesti
týdnech dost zaměřena na nabírání fyzičky pod vedením nového kondičního trenéra Jana Neužila. Podrobnosti
přineseme v příštím vydání Večerníku
za týden v exkluzivním rozhovoru
s tímto mladým odborníkem. (son)

MICHAELA JELÍNKOVÁ Němky včetně Kathleen Weiss
má syna Petříka Pláteníka! těsně nepostoupily do Final Six
STUTTGART, PROSTĚJOV To
byl tedy pech! Volejbalistky Německa s nahrávačkou VK AGEL Kathleen Weiss v sestavě byly hodně blízko vynikajícímu úspěchu v podobě
postupu do závěrečného turnaje Final Six v prestižní World Grand Prix
žen 2015. Nakonec však zůstaly
malinký kousíček za branami účasti
mezi elitní šestkou nejlepších týmů
prestižní celosvětové soutěže.
Německý reprezentační výběr potřeboval ve třetím kole základní části vyhrát
všechny tři zápasy turnaje na domácí
stuttgartské půdě. Úvodní duel s Dominikánskou republikou skončil hladkým
vítězstvím 3:0, když Katy odehrála celé
střetnutí v základní sestavě. Bohužel

Foto: archív M. Jelínkové

PROSTĚJOV Se zpožděním, ale
přece jen, se Večerník dozvěděl
o radostné události v rodině Michaely Jelínkové. Bývalá volejbalistka VK Prostějov, která po brzkém ukončení své hráčské kariéry
dělala Agelkám v posledních dvou
sezónách kondiční trenérku, už je
maminkou!
V pokročilém stádiu těhotenství
Míša nechyběla u toho, když naše
ženy v polovině dubna vyhrály třetí
finálový zápas UNIQA extraligy ČR
2014/15 na hřišti Olympu Praha
a posedmé v řadě za sebou získaly
mistrovský titul. Poté žila společně
se svým partnerem Peterem Pláteníkem – mimochodem rovněž vynikajícím volejbalistou – v očekávání
blížícího se porodu.
„Malý Petřík se narodil v úterý
9. června přesně ve 23 hodin a 12
minut. Bylo to skoro o týden dřív
oproti plánovanému termínu, ale
vzhledem k tomu, že měl něco málo
přes čtyři kila, tak jsem byla ráda,“

prozradila Míša Jelínková s úsměvem.
Vzápětí připojila i jednu zajímavost.
„Až do šestého měsíce těhotenství
jsem jezdila do Prostějova trénovat
a asi proto malý Petříček miluje cestování autem. Je zvyklý se drncat, protože
těch kilometrů po D1 byly opravdu tisíce,“ nadhodila Michaela.
Podstatné je, že ona i malý synek jsou
naprosto zdrávi a společně s tatínkem
všichni prožívají období skutečného
rodinného štěstí. „Je pravda, že ze všeho nejdůležitější jednoznačně je zdraví. A jestli z Petříka bude volejbalista po
rodičích, zatím nevíme. To se teprve
uvidí,“ zasmála se ještě jednou někdejší
reprezentantka České republiky.
V genech má ale Pláteník junior potenciál k úspěšnému působení pod
vysokou sítí rozhodně ohromný.
Míše a Peterovi k narození potomka touto cestou moc gratulujeme
a přejeme, ať se jim i s malým Péťou
po všech stránkách maximálně daří!
(son)

druhý souboj proti Turecku vedl k těsné
i nesmírně smolné porážce 2:3 a právě
tyhle ztracené body připravily dvojnásobné vicemistryně Evropy o senzační
průnik do Final Six jen vinou horšího
skóre v porovnání s šestým Japonskem.
Weiss a spol. tam již nepomohl ani zá-

Výsledky a statistiky volejbalistky
VK AGEL ve World Grand Prix 2015 – tøetí turnaj
Skupina 1 (Německo)
Německo – Dominikánská republika 3:0 (12, 11, 18): Kathleen Weiss 1
bod (1 útok).
Německo – Turecko 2:3 (20, -26, -29, 14, -16): Kathleen Weiss 0 bodů.
Německo – Srbsko 3:1 (-23, 18, 22, 22): Kathleen Weiss 0 bodů.
Konečné pořadí skupiny 1 – základní část
1. Brazílie 27 bodů, 2. Čína 26, 3. USA 24, 4. Itálie 14, 5. Rusko 14, 6. Japonsko 13, 7. Německo 13, 8. Srbsko 12, 9. Thajsko 8, 10. Belgie 6, 11.
Turecko 5, 12. Dominikánská republika 0.

věrečný triumf nad silným Srbskem
3:1, přičemž Agelka strávila většinu tohoto utkání (stejně jako předchozího)
na lavičce. Celkově ale opora „vékáčka“
potvrdila v letošním ročníku Grand
Prix svou skvělou výkonnost, kterou by
i v nové sezóně měla Prostějov táhnout
za dalšími úspěchy.
Totéž snad bude platit rovněž o letní
posile a navrátilkyni do VK Quintě
Steenbergen. Kvalitní blokařka pevně
patří do národního kolektivu Nizozemska, jenž vyhrál základní fázi skupiny 2
World Grand Prix, a během nejbližšího
víkendu 1. a 2. srpna absolvuje závěrečné Final Four v polském Lublinu. Proti
Česku, Portoriku a domácímu mančaftu tam budou Holanďanky plnit roli
největších favoritek.
(son)

Ve Frýdku Tùma,
Pøerov dál s Gálíkem
Prostějov (son) - Stejněě jako
v Králově Poli mají i v dalších dvou týmech volejbalové
j
UNIQA extraligy
gy
žen ČR, kde se trenérský post rovněž
řešil, o jeho obsazení jasno. V jednom případě přitom došlo ke změně
a v tom druhém nikoliv.
Jiného kouče než dosud má TJ Sokol
Frýdek-Místek. Pavel Kožuch sice
dovedl severomoravský výběr na
bronzovou příčku, jenže silný kádr
s řadou cizinek měl ještě větší ambice sahající až k postupu do finále.
Navíc Kožuch dlouhodobě pracuje
s mládeží, k níž se nyní vrátil, a jeho
místo zaujal jiný velezkušený stratég Leopold Tůma. Danou oblast
výborně zná díky svému mnohaletému působení v Ostravě, teď bude
pracovat jen o dvacet kilometrů jižněji.
Kde nakonec ke střídání stráží na
můstku hlavního kormidelníka
nesáhli, to je Volejbalový klub Přerov.
Navzdory tomu, že místní celek v minulé sezóně příliš neuspěl a obsadil až
sedmou příčku v konečném pořadí
extraligové soutěže, trenérsky tam
pokračuje Libor Gálík. O lepší budoucnost se na Hané snaží spíš jinou
cestou - provzdušněním hráčské
soupisky.

Beach: kemp
i s Agelkami
Prostějov
j
(son) – O třetím
červencovém víkendu se v České
republice nehrál žádný beachvolejbalový turnaj celostátního významu
mužů ani žen věkové kategorie U18
a výše. Důvod? V Brně se celý týden
od 13. do 19. července konal takzvaný
2. trial kemp,
p tedyy soustředění ppro
reprezentanty ČR v plážovém volejbalu obou pohlaví do 18, 20 a 22 let.
Celkem se zapojilo čtyřiačtyřicet
juniorských hráčů a hráček ze všech
koutů naší země, přičemž nechyběly
ani tři zástupkyně VK AGEL
Prostějov, jmenovitě juniorka Kristýna Adamčíková a kadetky Tereza Baláková s Terezou Slavíkovou.
Tréninkový program na sokolském
koupališti v jihomoravské metropoli
slavnostně zahájili vedoucí kouč Milan Džavoronok, zástupce projektu
mládeže Jan Meruna a koordinátor
beachvolejbalu ČVS Jan Dumek.
Přípravu následně vedli kromě výše
zmíněného Džavoronoka ještě
trenéři Martin Tichý,
ý Igor
g Stejskal,
j
Petr Šafář, Lukáš Borek, Radek
Vinkler a rovněž čeští olympionici
Tereza Tobiášová, Lenka Háječková
a Marek Pakosta.
„Trial kemp měl ukázat našim juniorským reprezentantům pohled na
beachvolejbal z více pohledů, a to
především díky olympionikům, kteří
se podíleli na trénincích. Hlavním
cílem bylo přiblížit začínajícím
profesionálům postoj k přípravě
i ke hře samotné od těch, kteří to
dotáhli až na nejvyšší vrchol – na
olympijské hry. Dalším přínosem
byla také přítomnost kondičního
trenéra P. Milčáka, který talenty učil
správnému rozcvičení, protažení po
tréninku i kompenzačním cvičením,“
informoval
informovalJJan
Jan Dumek.

VOLEJBALISTKY KP BRNO PŘEVZAL BRUNO NAPOLITANO
PROSTĚJOV Přesně to, co
Večerník ve svém minulém
vydání naznačoval, se nakonec i stalo. Oč jde? Volejbalového „A“-týmu žen
Králova Pole Brno se ujal
nový trenér ze zahraničí.
A přesně jak jsme předpovídali, tak je to rodák
z Itálie. Konkrétně se jedná
o kouče Bruna Napolitana
(na snímku).
Pokud je vám tohle jméno
povědomé, máte k tomu důvod. Je totiž manželem známé
české volejbalistky a bývalé
reprezentantky Jany Šenkové,
která právě po návratu z Apeninského poloostrova strávila

sezónu 2013/14 v barvách SK
UP Olomouc. Poté šla na mateřskou dovolenou, a jestliže
si trochu zaspekulujeme, není
vůbec vyloučené, že od nadcházejícího soutěžního ročníku obleče právě brněnský dres
pod vedením svého muže.
„Po celkově dobrých zkušenostech s působením Andreho
Gonzaleze u nás, jsme preferovali řešení, aby družstvo znovu převzal zahraniční trenér.
Italští odborníci jsou obecně
vyhlášení, Bruno má toho ve
třiačtyřiceti letech už poměrně
dost za sebou a navíc je díky své
ženě úzce propojen s Českou
republikou, což rozhodně zna-

mená výhodu nejen z hlediska
komunikace. Věříme ve volejbalové kvality nového kouče,
s jejichž pomocí bychom rádi
zamířili zpět do elitní čtyřky
extraligy,“ uvedl prezident KP
Brno Richard Wiessner.
Napolitano není na kormidelnickém můstku žádným
nováčkem a v rodné Itálii vedl
již pět různých klubů: Urbino,
Milán, Chieri, Parmu v Sérii
A2 a Giaveno v Sérii A1. Před
rokem se pak vydal do Finska,
kde s tamní Hämeenlinnou
vybojoval ligový bronz i pohárové stříbro, teď se o něco podobného pokusí na své druhé
cizinecké štaci.
(son)

Foto: internet
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„Loučení s juniory se povedlo,“ těší rozehrávače Kouřila V Česku pivoti nejsou,

PROSTĚJOV Povedené loučení s mládežnickou reprezentační kariérou zažil prostějovský basketbalový rozehrávač
Radovan Kouřil (na snímku).
Na mistrovství Evropy do 20
let v Itálii byl nejvytíženějším
hráčem týmu, ovládl statistiky
v asistencích. V průměru rozdal
pět a půl finálních přihrávek na
střetnutí, v této činnosti jej na
mistrovství nikdo nepřekonal.
„Šel jsem do toho s tím, že je
to poslední velká akce mezi
juniory. Chtěl dokázat, že moje
nominace i v předcházejících
letech nebyl omyl. Docela se to
podařilo,“ těšilo mladého Orla.

Ladislav Valný
●● V konečné tabulce jste obsadili
šesté místo, což je druhý nejlepší
výsledek v historii. Vnímáte to
jako úspěch?
„Rozhodně jsme odehráli dobrý
turnaj, tým ukázal svoji kvalitu. Ale
musím uznat, že jsme byli sami překvapení, jak nám to jde.“

●● Základem týmu byli hráči narození v roce 1995. Společně jste
byli druzí na mistrovství Evropy
kadetů, zahráli si dvakrát na mistrovství světa. Jaká je naděje, že se
jednou sejdete v seniorské reprezentaci?
„Už jsme se na tohle téma bavili a bylo
by to krásné. Ale současně si uvědomujeme, že do seniorské kategorie
vede ještě dlouhá cesta. Jednou to třeba vyjde, všichni bychom se jednou
v takovém týmu rádi potkali.“
●● Zápasy jste hráli v severoitalském letovisku Lignano ve velkém horku. Podepsalo se to nějak
třeba na návštěvnosti zápasů?
„V hale bylo snad padesát stupňů
a až na zápasy domácího týmu tomu
návštěvy odpovídaly. Na nás přišlo
pár fanoušků, kamarádi nebo rodinní příslušníci. Žádná velká sláva to
z tohoto pohledu nebyla.“
●● Stihli jste se v náročném programu vykoupat v moři?
„Od trenérů jsme to zakázané neměli, asi čtyřikrát jsme se vykoupali. Ale
v Itálii je moře mělké a musíte ujít půl
kilometru, abyste se dostali do hloubky. Takže jsme to příliš nepřeháněli.“

●●Za pár týdnů vám začne příprava s Prostějovem. Jakou očekáváte
sezonu v ligové soutěži?
„Doufám, že se nám bude dařit
a budeme se prát alespoň o semifinále, pak se uvidí. Odešlo několik kvalitních hráčů ze základní rotace a ty
bude těžké nahradit. Ti, kteří zůstali,
musí udělat další výkonnostní krok
dopředu a zastoupit bývalé opory.
Věřím ale, že to půjde. Už v minulé
sezoně dostali mladí kluci při zraněních prostor a ten dokázali využít.
Teď je třeba, aby to potvrdili.“

“

Orli hledají v cizině

Foto: internet

Do seniorské reprezentace vede ještě dlouhá
cesta. Jednou to třeba vyjde, všichni bychom
se v takovém týmu rádi potkali.

●● Od sebe také očekáváte zlepšení dosavadních výkonů? Budete
se třeba více snažit o zakončení?
„Minulá sezona byla moje první
v seniorské kategorii. Trošku jsem se
rozkoukával, snažil se týmu pomoci
především přihrávkami a do střelby
se příliš netlačit. Budu na tom pracovat, je to v hlavě. Udělám maximum,
abych se zlepšil i při střelbě.“

●● V Prostějově máte smlouvu na
příští sezonu. Přemýšlíte, co bude
dál? Zkusíte třeba opět zahraničí?
„Na takové myšlenky je spousta času. Musím pořádně pracovat
a zlepšit svoji hru, ještě více se v seniorské kategorii otřískat. Pak se uvidí,
jaké budou možnosti. Třeba opravdu přijde možnost zahrát si zase
v zahraničí.“

U Jaderského moře se

PROSTĚJOV Po odchodu Radka Nečase a Kamila Švrdlíka
potřebuji basketbalisté Ariete
Prostějov získat pod koš alespoň
jednoho hráče. S největší pravděpodobností půjde o posilu ze zahraničí. Domácí pivoti jsou totiž
nedostatkovým zbožím a na trhu
prakticky není ani jeden kvalitní
podkošový basketbalista.
„Mluvili jsme s manažery, snažili se
některé hráče oslovit. Buď jsou pod
smlouvou, nebo mají opravdu velké
finanční nároky. Musíme vycházet
z naší reality, kdy hledáme kvalitního hráče, který by současně nebyl
přehnaně drahý. Není to snadné, ale
věřím, že budeme úspěšní,“ naznačil
úskalí při hledání odpovídající posily
generální manažer Ariete Prostějov
Petr Fridrich.
Díky tomu se vedení bronzových
medailistů z posledního ročníku Kooperativa NBL poohlíží v zahraničí.
Nabízí se tři hlavní destinace, hráče

se zemí bývalé Jugoslávie ale Fridrich
vylučuje. „Většinou to nejsou týmoví hráči. Spíše mají divokou povahu
a nechceme mít v týmu žádné problémy,“ vysvětlil basketbalový manažer.
Kvalitní hráči jsou také v pobaltských zemích, v tomto případě je
ale problém ve finančních nárocích.
Nejvýhodnější se proto zdá zámoří.
„Trefit se tak jako Svitavy, za které
hrál Cory Abercrombie. To by se
nám líbilo,“ pousmál se Fridrich,
podle něhož Američané jsou v současné době i finančně výhodní. „Je
jich hodně a tomu odpovídají jejich
nároky,“ doplnil.
Prostějovský manažer se současně
neobává, že by případná zámořská
posila byla sobecká a nedokázala se
podřídit potřebám mužstva. „Pivot
je něco jiného než křídlo, nebo rozehrávač. Potřebuje přihrávky svých
spoluhráčů, bez nich se neobejde.
A to bez vzájemné spolupráce nejde,“ tvrdí Fridrich.
(lv)

V Prostějově se opět

Češi
poletí
v
baráži
Veselému vůbec nedařilo
bude hrát o světové tituly
UMAG, PROSTĚJOV Jen velice
krátce se zdržel v chorvatském Umagu Jiří Veselý. Prostějovský tenista na
tradičním turnaji prohrál už v prvním
kole, když nestačil na Fabia Fogniniho. Veselý sice dokázal vzít svému
soupeři v každém setu podání, sám
ale přišel o servis vždy dvakrát.
V závěrečném gamu 44. hráč světového
žebříčku odvrátil tři mečboly, nakonec
však po hodině a čtyřiatřiceti minutách
kapituloval. „Soupeř byl o kousek lepší,“

uznal Veselý, který se pokusí podat lepší
výkon na následujícím turnaji v Hamburku. Více se dařilo Adamu Pavláskovi.
Na challengeru v nizozemském Scheveningenu se probojoval do čtvrtfinále
a opět ve světovém žebříčku poskočil
o pět míst. Kvalitní výkon předvedl především v úvodním zápase, když dokázal
vyřadit třetího nasazeného Němce Struffa. Na Pavláska pak nestačil domácí talent
Griekspoor a vítězné tažení zastavil až
nasazený Rus Kuzněcov.
(lv)

Umag, d
U
dvouhra
h muži:
ži
1. kolo: Veselý - Fognini (5-It.) 4:6, 4:6.

Scheveningen, dvouhra muži:
1. kolo: Pavlásek – Struff (3-Něm.) 3:6, 6:3, 6:4, 2. kolo: Pavlásek – Griekspoor
(Niz.) 6:4, 6:4, čtvrtfinále: Pavlásek – Kuzněcov (3-Rus.) 4:6, 4:6.

Davis Cupu do Indie

LONDÝN, PROSTĚJOV V daleké Indii budou o udržení světové
skupiny Davisova poháru usilovat tenisté České republiky.
Rozhodl o tom londýnský los
a ze sportovního hlediska jde
o přijatelného soupeře. Indie
totiž nemá žádného hráče v první
světové stovce dvouhry.
„Z tenisového pohledu se jedná
o příznivý los. Jinak to ale bude
náročné. Velké cestování, aklimatizace,“ zhodnotil los nehrající
kapitán národního týmu Jaroslav
Navrátil, který své svěřence povede
do barážové bitvy v termínu od
10. do 20. září.
Pokud se nestane nic neočekávaného,
půjdou Češi do zápasu v nejsilnější
možné sestavě. Svoji účast přislíbil
Tomáš Berdych, v nominaci by
neměli chybět ani Jiří Veselý, Radek
Štěpánek a Lukáš Rosol. „Když

nebudou zranění, bude kvalita
a zkušenost na naší straně. Domácí
sice budou hrát o postup do světové
skupiny a pokusí se vytáhnout na
dvojnásobné vítěze soutěže, přesto
by nás neměli zaskočit,“ uznává roli
favorita Navrátil.
Postup do baráže Indii v letošním
roce vybojoval Somdev Devvarman
(148. muž žebříčku ATP), Yuki
Bhambri (151.), Saketh Myneni
(194.) a deblová desítka Rohan Bopanna. Zkušený Leander Paes do
zápasů nezasáhl.
„Podle Radka Štěpánka už Leander nereprezentuje, což je dobře.
S Bopannou by vytvořili silný pár.
Takhle budeme mít i větší kvalitu ve
čtyřhře,“ tvrdí Navrátil, podle něhož
Čechy čeká v Indii férové prostředí.
„Budou fandit, ale nebude to žádná
divočina,“ odhaduje nehrající kapitán.
(lv)

Roman Jedlička už netrénuje Konici,

PROSTĚJOV Posedmnácté v historii se budou na prostějovských kurtech rozdělovat medaile ze světového mistrovství
družstev v kategorii do čtrnácti
let. O co nejlepší umístnění budou usilovat také domácí výběry, na jejichž soupisce ani letos
nechybějí zástupci TK Agrofert
Prostějov. Větší ambice budou
mít dívky, které na mistrovství
Evropy získaly stříbro. Naopak
chlapci skončili hned v prvním
kole, ale na raketách pozdějších
šampionů.
„Při dobrém losu by děvčata mohla
mít i šanci na medaili. Na druhou
stranu byly jejich výhry na evropském šampionátu těsné,“ odhaduje
šance dívčí sestavy ředitelka mistrovství Petra Černošková. „Kluci
by mohli mít reálnou naději hrát
o pořadí v horní polovině šestnáctičlenného startovního pole,“ dodala.
Nehrající kapitán dívčího týmu Lu-

bomír Štych nominoval do sestavy
prostějovskou Annu Siskovou, Vanesu Nikolovovou z I. ČLTK Praha a Ivanu Šebestovou z Ostravy.
Jiří Kulich, který povede chlapce,
dal důvěru Jonáši Forejtovi. Hráče
I. ČLTK Praha v sestavě doplní
Jiří Lehečka z TK Agrofert Prostějov a Andrew Paulson ze Sparty.
„Ve všech případech tenisté budou
hrát šampionát poprvé. Snad se jim
bude dařit,“ přeje si Černošková.
Mezi hlavní favority na titul budou
mezi dívkami tradičně patřit družstva Spojených států amerických
a Ruska. U chlapců budou mít velké ambice evropští mistři ze Španělska. Loni se ze zlatých medailí radovali mladí tenisté Německa a jejich
vrstevnice z Ruska.
Šampionát čtrnáctiletých začíná
v Prostějově příští pondělí 3. srpna, finálové duely se hrají v sobotu
8. srpna. Vstup do areálu je stejně
jako v minulosti volný.
(lv)
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změna nastala i na lavičce Plumlova

PROSTĚJOV „A“-mužstvo konického
Sokola je momentálně bez oficiálního
trenéra. Stávající lodivod Roman Jedlička (na snímku) se rozhodl tuto pozici
vzhledem k časové zaneprázdněnosti
opustit a jeho nástupce zatím určen
nebyl.
„S trénováním jsem skončil, potřebuji se
totiž věnovat práci, rodině a také se soustředit na obec,“ vysvětlil svůj odchod bohuslavický starosta.
Celý tým se nicméně na sezonu v I.A třídě
připravuje podle plánu, stejně jako v minulosti se totiž tréninků ujal nejzkušenější
z hráčů Radek Řehák. „Je pravdou, že licenci nemám, nicméně není žádným tajemstvím, že to už pár let trénuju. Letní přípravu tak vedu já a pak se uvidí,“ sdělil někdejší
prvoligový a druholigový fotbalista.
A hráči mají aktuálně za sebou dva ostré
týdny s třemi tréninkovými jednotkami
a zatím panuje spokojenost. „Hráči chodí poctivě, dvanáct kluků je slušný počet.
Skládáme trochu nový tým, ale bude tvořený z odchovanců a místních kluků,“ poukázal na návraty Michala Drešra a Jana
Burgeta z hostování v Brodku u Konice či
návrat Jana Vogla z dorostu 1.SK Prostějov.
Jinak ale převládají spíše odchody. „Tomáš Řehák odešel do Kožušan, Míra Rec
na Kroměřížsko, Milan Čižmar se vrátil

Foto: archív Večerníku

do Holice, hostování skončilo Petru Vydrželovi, Marťu Schöna zkouší Litovel
a Romana Kameného Boskovice,“ vyjmenoval dlouhý seznam s tím, že otázkou je
ještě pozice druhého brankáře za Petrem
Machačem.
Ani v Plumlově nepokračuje dosavadní
trenér Jan Pešek, pod jehož vedením dokráčelo mužstvo ke druhému místu v I.B
třídě a návratu zpět do I.A třídy. I pro něj
osobně to bylo nečekané.
„Nevím proč, ale musel jsem odejít. Nikdo ze stávajícího vedení o tom se mnou

nemluvil a překvapilo mě to. Počítal jsem
s tím, že budu pokračovat, proto jsem odmítl některé nabídky. Víkendy tak budu
trávit pohodově,“ pousmál se.
Na lavičku se v roli hlavního kouče vrací
Petr Kiška, asistentem mu nově bude další
hráč z Rakouska Pavel Frantík. Pavel Voráč se pak ujal dorostu. „Každý hrajeme
v jiném klubu, takže když nebudu moci
být na zápase já, tak bude Karel. Snad to
po této stránce bude lepší. Nabídku jsem
zvažoval, dlouho ale nebylo jasné, jestli
v Rakousku budu pokračovat, tak jsem se
rozhodl ji využít,“ sdělil Kiška.
Přesunem do vyšší soutěže si uvědomuje určitou nejistotu a obavy, ty pramení
i z oslabení mužstva, kdy se do Určic vydali Plajner se Zabloudilem. „Bude to náročnější, někteří navíc už dříve měli problémy s kondicí. Nyní se na tom ale snaží
zapracovat, tak to snad bude dobré, navíc
se po zranění vracejí kapitán Laďa Ševcůj,
Jirka Kiška a David Gryglák,“ analyzoval.
Na cestě je pak i jedna posila, byť její příchod ještě není zcela dotažen. „Usilujeme
o Honzu Dvořáka z Vrahovic a je to na
dobré cestě. Byl by vítanou posilou do
útočné fáze, navíc tu máme i vlastní talentované kluky. A do přípravy se zapojil
i Martin Olejník,“ prozradil Kiška konkrétní jména.
(jim)
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„Eskáčko“ smetlo v poháru ambiciózní Hodonín
HODONÍN Nečekaně vysoké
skóre se zrodilo v utkání prvního
kola Poháru FAČR mezi Hodonínem a Prostějovem. Pro klub
z Hané to bylo nejvyšší vítězství
v úvodním kole této soutěže za
poslední čtyři roky, navíc na rozdíl od minulých ročníků udržel
gólman čisté konto. O střelecký
příděl se podělili Kroupa hattrickem a jedním zásahem Koudelka. Ve druhém kole přivítá výběr
1.SK druholigový Třinec.
K týmu se poprvé v letní přestávce
připojil Zelenka, který již sice trénuje, ale jeho stehenní sval stále není
připraven na plnou zátěž. Fungoval
tak více jako poradce trenéra, protože byl jako pozorovatel na utkání
předkola v Uherském Brodě. Ab-

sentoval také brankář Bureš, takže se
mezi třemi tyčemi zabydlel Kofroň.
Ve středu pole dostal příležitost
Petržela, kterému byla svěřena delikátní úloha hlídat ikonu domácích,
zkušeného Polácha.
Vstup do utkání se Prostějovu, jak
bývá téměř tradicí, příliš nevydařil
a v první desetiminutovce byli aktivnější domácí. Polách zprava nabídl
míč ve vápně Pavlačkovi, proti němuž
musel vytáhnout své umění Kofroň.
Hodonínští dokonce dopravili míč
do sítě, ovšem z ofsajdové pozice.
Probuzení hostů přišlo včas. Po čtvrthodině hry po obléhání domácí branky
poslal míč technicky z hranice vápna
k pravé tyči Koudelka. Vzápětí musel
domácí gólman Petráš zneškodnit
Kroupovu hlavičku. Před uplynutím

úvodní půlhodiny hry měli domácí
velkou příležitost k vyrovnání, když Pavlačkovi, jenž se ocitl sám před Kofroněm, ukopl míč Hirsch. Z protiútoku
vyslal Kroupa na zteč Koudelku, ten ale
nevystihl správný okamžik k přihrávce.
Na druhé straně Švrček utekl Hirschovi, Petrucha, Šturma ani Pavlač-

ka se ale před Kofroněm neprosadili.
A tak podruhé udeřili hosté. Koudelkovu přihrávku zpracoval Nekuda
pro Kroupu, který přeloboval vybíhajícího Petráše. O chvíli později mohlo
být rozhodnuto, když si Kroupa narazil míč s Koudelkou, míč ale tentokrát
mířil nad břevno.

FOTOGALERIE
klikni na
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Pozápasové
hodnocení trenérů

RSM Hodonín - 1.SK Prostìjov 0:4 (0:2)

František KOMŇACKÝ - RSM Hodonín:
„Byla to pro nás tvrdá lekce, ale někdy může být takový výchovný pohlavek i pozitivní. Naši obránci se nevyvarovali chyb a zkušenější soupeř toho dokázal využít.
V poli jsme se v některých momentech hostům vyrovnali, ale řešení finální fáze
prokázalo diametrální rozdíly mezi špičkovým mužstvem třetí ligy a naším nově
se tvořícím týmem. Pohár pro nás skončil, rozloučili jsme se s ním na můj vkus
málo důstojně. Ukázalo nám to rezervy, budeme se ale snažit připravit tak, abychom v divizi hráli důstojnou roli. Nepřišel jsem do Hodonína, abychom hráli
někde na šestém místě.“

Branky: 14. Koudelka, 34., 74. z penalty a 90. Kroupa. Rozhodčí: Drozdy
- Dohnálek, Gasnárek. ŽK: 20. Víšek, 60. Šturma, 74. Petrucha - 85. Fládr.
Diváků: 190.
Hodonín: Petráš - J. Maršálek (87. Skočík), H. Maršálek, Víšek, Novotný (72.
Mokrý) - Šturma, Hesek, Petrucha (79. Adamec), Polách, Švrček (85. Reška) Pavlačka. Trenér: František Komňacký.
Prostějov: Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Machálek (75. Pančochář), Fládr,
Petržela (87. Langer), Koudelka (79. Sečkář) - Nekuda, Kroupa.
Trenér: František Jura.

František JURA - 1.SK Prostějov:
„Výsledek byl nakonec jednoznačný, více jsme spokojeni s ním, než se samotnou hrou. Domácí byli aktivní a měli zpočátku i příležitost, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. V prvním poločase tam byly pasáže, kdy jsme byli daleko od
soupeře a hlavně jsme byli pasivní při rozehrávce. Přesto jsme dva góly dali a ještě
dvakrát měl dobrou příležitost Kroupa, takže jsme mohli rozhodnout už do
přestávky. Ještě je potřeba zapracovat na souhře, k čemuž nám poslouží zbývající
dva přípravné zápasy. S postupem jsme samozřejmě spokojeni.“

Domácí Tomáš Polách (vlevo) se snažil připravit domácím brankové příležitosti,
obrana Prostějova mu ale tyto plány stoprocentně překazila. Foto: Tomáš Kaláb

Na začátku druhé půle mířil mimo
Nekuda, Krejčířovu nebezpečnou
hlavičku po nepřímém kopu neměl kdo dorazit do sítě. Dvacet
minut před koncem spálil dobrou
příležitost z druhé vlny nabíhající
Hirsch po nabídce Kroupy. Ten
pálil vzápětí po rohu z voleje mimo
branku. Po dalším rohovém kopu
byl v šestnáctce faulován Krejčíř
a z odpískané penalty dal favoritovi
definitivní klid Kroupa. Přestože se
Nekuda dvakrát neprosadil v kon-

covce, v samotném závěru zkušeně vypíchl soupeřovi míč, prohnal
se po levé straně a nabídkou před
bránu umožnil Kroupovi dokončit
hattrick.
Výsledek tedy vyznívá jednoznačně, byť obraz hry v celém zápase
vždy takový nebyl. Vítězství Prostějova ale dostává jiné dimenze při
pohledu na zaváhání dalších třetiligových týmů Břeclavi, Uničova
nebo HFK Olomouc, které na své
divizní soupeře nestačily.
(tok)

Proti Frýdku se zrodil hokejový výsledek Lukáš Petržela osobním strážcem:
OLŠANY U PROSTĚJOVA Dusné úterní odpoledne přivítalo fotbalisty 1.SK Prostějov a druholigového Frýdku-Místku na olšanském
hřišti. Přesto si hrstka diváků užila
fotbalových momentů a viděla plnou desítku branek. Pro „domácí“
Prostějov byla kritická první čtvrthodina druhého poločasu, kdy
obdržel ze sporných, ofsajdem zavánějících situací tři branky. Hrozivý debakl odvrátil v závěru dvěma
góly Nekuda.
Trenér František Jura dal tentokrát
od začátku příležitost mladým hráčům, takže na místě stopera se objevil Hloch, v záloze Novák, Petržela
a Sečkář a jako podhrotový hráč
Trtílek. Skóre otevřel už po necelé
čtvrthodince frýdecký Zapalač, který
z přímého kopu trefil ideálně kout
Kofroňovy branky. Po dalších šesti

minutách si do vápna naběhl Ujlaky,
kličkou se parádně uvolnil a technickou střelou k tyči zvýšil vedení svého
týmu na 0:2.
Hrozivý začátek uťala parádní hlavička Kroupy, jemuž míč zprava
načechral Hirsch. Vzápětí měl další
šanci Ujlaky po přetaženém centru
na zadní tyč, Kofroň byl ale na místě,
stejně jako při Zapalačově střele po
následném rohovém kopu.
Po půlhodině hry se v zápalu boje
ozvalo Novákovo koleno, takže jej
vystřídal Machynek, který projevil
o deset minut později potřebný důraz a vybojovaný míč „dovezl“ až do
prázdné branky.
Poločasový výsledek byl velmi sympatický, jenže pak následoval totální
výpadek. Už tři minuty po přestávce
potáhl míč po levé straně Zapalač
a z jeho přihrávky profitoval osa-

1.SK Prostìjov - MFK Frýdek-Místek 4:6 (2:2)
Branky: 20. Kroupa, 40. Machynek, 73., 83. Nekuda - 13. Zapalač, 19.,
58., 60. Ujlaky, 48. Vyskočil, 55. Surynek.
Rozhodčí: Peřina; ŽK: Krejčíř.
1.SK Prostějov: Kofroň - Hirsch (46. Krejčíř), Sus, Hloch (64. Rus), Pančochář - Novák (30. Machynek, 72. Přikryl), Langer (52. Fládr), Petržela (78.
Sečkář), Sečkář (46. Přikryl, 60. Koudelka) - Trtílek (21. Machálek, 78. Petržela), Kroupa (46. Nekuda). Trenér: František Jura.
MFK Frýdek-Místek: Prepsl (46. Mihalek) - Švrček (60. Ilko), Jarabica
(46. Matúš), Literák (60. Javorek), Mehremić (28. Slaninka) - Ďuriška
(46.Surynek)-Ujlaky(60.Krčula),Talián(70.Jandzik),Bello(70.Joel),Zapalač
(59. Hykel) - Vyskočil (46. Zavadil). Trenér: Mikuláš Radványi.

mocený Vyskočil, který přeloboval
„Kofiho“. Po frýdeckém tlaku technickou střelou z hranice šestnáctky
zakončil Surynek, vzápětí tentýž
hráč našel volného Ujlakyho a půltucet v prostějovské brance završil
opět Ujlaky.
Surynek mohl ještě zvýšit, jeho volej
ale reflexivně pokryl Kofroň. Čtvrthodinku před koncem vybojoval míč
Krejčíř, vyslal dopředu po levé straně
Machálka, ten našel před brankou
Nekudu, který pěkně tečoval na zadní tyč. O dalších deset minut později
vypálil technicky Fládr a míč vyražený Mihalkem vrátil do brány opět

Nekuda. Kdyby těsně před koncem
využil sám před gólmanem Fládrovu
kolmici Sečkář, mohl být výsledek
ještě přijatelnější.
„Počasí bylo náročné, ale nebyl to
ještě úplný 'hardcore'," komentoval
okolnosti zápasu střelec druhé branky Lubomír Machynek. „Dal jsem
takovou šťastnou branku, ale hlavně
je škoda těch tří branek, které podle
kluků padly z ofsajdových pozic.
Soupeř měl silové i rychlostní typy
hráčů, osobní souboje byly hodně
náročné,“ připustil záložník, který si
na mužský fotbal zvykal v Určicích
a Čechovicích.
(tok)

Pozápasové
hodnocení trenérů
František JURA - 1.SK Prostějov:
„Dali jsme šanci mladým hráčům, aby se proti silnému soupeři předvedli. První
poločas byl vyrovnaný a po úvodní dvacetiminutovce jsme se dostali do zápasu.
Čtvrthodina druhého poločasu znamenala totální výpadek, nebudu hodnotit,
zda a kolik branek mělo padnout z ofsajdu. Pro hráče to ale znamenalo ztrátu
koncentrace a soupeř je z těch, kteří každou chybu dokáží potrestat.“
Mikuláš RADVÁNYI - MFK Frýdek-Místek
„Byl to takový hodový zápas. Deset branek se sice muselo divákům líbit, ale
na naší straně byly strašlivé nedostatky v defenzivě. Byl jsem spokojený tak
s dvaceti minutami druhého poločasu, na dalším průběhu se možná podepsalo
prostřídání hráčů. Dát šest branek je pozitivní, ale nelze dostat čtyři, to je zásadně
špatně a nevím, kdy naposled toto mužstvo takové množství obdrželo.“

„Polácha se mi podařilo uhlídat“
HODONÍN Konečně zdráv a na
formě to je hned poznat. Lukáš
Petržela nastoupil v základní
sestavě pohárového souboje s poněkud netradičním
úkolem, kterého se zhostil na
jedničku. Mozek hodonínské
hry Tomáše Polácha dokázal
eliminovat a hosté tak vyhráli
s čistým kontem.

Tomáš Kaláb

●● Dnes jste byl jeden z nejlepších
hráčů na hřišti, cítil jste se
v pohodě?
„Jsem rád, že jsem nastoupil od
začátku, takže jsem se k tomu zápasu také tak postavil a důsledně
plnil pokyny trenéra. Dostal jsem
za úkol hlídat Polácha, skoro jsem
se od něho nehnul a snad se mi ho
podařilo ustrážit.“
●● Nebyla to trochu škoda? Při
absenci Zelenky byste měl být
spíše tvořivým typem záložníka...
„To je sice pravda, ale zrovna v tomto zápase bylo potřeba dostat Polácha pod dohled, aby neměl čas
dát nějakou finální přihrávku, pak

Foto: archív Večerníku

by celé utkání mohlo třeba skončit
jinak.
●● Naběhal jste se toho dnes
opravdu hodně...
„To ano, měl jsem toho docela plné
zuby.“ (úsměv)
●● Hřeje výsledek víc než
předvedená hra?
„Do jisté míry to lze tak brát, patnáct
minut jsme trochu zaspali, naštěstí
jsme dali dva góly do přestávky.
V kabině jsme si řekli, že musíme
odehrát zodpovědně druhý poločas,
protože dvougólové vedení je
poměrně ošidné. Nakonec jsme zápas nepustili, přidali další dvě branky
a postoupili, což je paráda.“

Určice ladí kádr a poprvé vyhrály Turnaj ve Dzbelu vyhrál domácí Jesenec KRALICKÁ KOPANÁ
MÁ OPĚT PŘEDSEDU
URČICE, PROSTĚJOV Hned dva
duely stihli v uplynulém týdnu fotbalisté Určic. Nováček krajského přeboru nejprve zdolal účastníka stejné
soutěže v jihomoravském kraji Rousínov, o víkendu pak při domácí premiéře nestačil na Morkovice, pro změnu
krajský celek ze zlínské oblasti.
„Ve středu jsem byl až na závěrečných
pět minut spokojen, to nás soupeř zavřel a snížil. Nicméně vedle tří branek
jsme ještě dali dvě břevna a jednu tyčku, zatímco domácí hrozili jen z rohů,“
okomentoval hlavní kouč Určic Evžen
Kučera první střetnutí, kdy se gólově
prosadili Halouzka, Bokůvka a Trajer.
Naopak v sobotu už tolik spokojen nebyl,
to jeho výběr ztratil náskok a nakonec
prohrál. „Projevilo se, že jsme pohroma-

dě teprve čtrnáct dní. Začali jsme dobře
a úvodních třicet minut jsme byli lepší.
Hosté pak ale z ojedinělého útoku vyrovnali, naše hra se rozsypala a ke konci jsme
dostali druhou branku,“ popisoval.
Po celý druhý poločas tak pozoroval
mladé mužstvo, v němž nebyl nikdo,
kdo by to zvedl. „Nejstarší v kádru je
Ota Cetkovský a snažíme se společně, aby tomu dali ráz. Zbytek je mladý
a bude to chvíli trvat,“ uvědomuje si.
Do týmu přišel nově na zkoušku vyškovský Martin Surala, naopak kádr již opustil Jakub Šlézar, jenž naposledy působil
v Klenovicích. Další pohyb zatím nenastal. „Z příchodů není zatím nic definitivní a stále testujeme, ještě bych přivítal
jednoho obránce a jednoho záložníka,“
zasnil se Kučera.
(jim)

Framoz Rousínov - TJ Sokol Urèice 2:3 (1:1)
Branky Určic: Halouzka, Bokůvka, Trajer. Sestava Určic: Števula – Zacpal, Lakomý, O. Cetkovský, Zelina – Plajner, Surala, Bokůvka – Haluza,
P. Halouzka – P. Zapletal. Střídali: Kostelník, Zabloudil, Trajer, Hýbl,
Dreksler. Trenér: Evžen Kučera.

TJ Sokol Urèice - FC Morkovice 1:2 (1:1)
Branka Určic: Trajer. Sestava Určic: Števula – Zacpal, Lakomý, O. Cetkovský, Zelina – Plajner, Surala, Zabloudil, Trajer – P. Halouzka, P. Zapletal. Střídali: Kostelník, Hýbl, Dreksler. Trenér: Evžen Kučera.

DZBEL, PROSTĚJOV Spoustu
branek i jeden penaltový rozstřel
nabídli příchozím návštěvníkům
fotbalisté Jesence, Konice, Mostkovic a Protivanova, kteří si v sobotu
dali dostaveníčko na dzbelském
travnatém hřišti, aby se utkali
O pohár starostů obcí Jesenec
a Dzbel. Vedle bohatého doprovodného programu se totiž konaly
i tři zápasy hrané na dvakrát třicet
minut.
Nejlepší formu prokázal pořádající
výběr. Jeho hráči nejprve vyřadili
v dramatickém semifinále po velké
přestřelce Mostkovice, poté si zcela
suverénně poradili s Konicí. „Po všech
stránkách se to vydařilo. Nikdo se
nezranil, odehrálo se to v přátelském
duchu a k vidění byl kvalitní fotbal.
Přišlo hodně lidí a každý si přišel
na své,“ usmíval se spokojený kouč
Jesence Petr Tichý starší.
K dispozici měl třináctku Karel
Laštůvka, Burget, Žouželka, Burian,
Motl, Horák, Tomáš Kořenovský, Petr
Tichý mladší, David Čížek, Konečný,
Jiří Tichý, Miloš Navrátil a Marek
Navrátil a hráči se uvedli výborně.

„Proti Mostkovicím se hrálo nahoru
dolů bez obran, obrátili stav 0:2 na 4:2
a nakonec zvládli penalty v poměru
9:8. Líbilo se mi to, mělo to hlavu
a patu. Konici jsme pak zdolali 6:1,
nedělal bych z toho ale vědu, zkoušeli
totiž dorostence,“ dodal.
V dobrém světle se tak uvedly i nové
tváře. „Lukáše Motla jsme měli
v hledáčku již delší dobu a máme
příslib Konice. Miloš Navrátil je dravý
útočník, kterého je ve III. třídě škoda.
Líbil se mi a byl jedním z našich
nejlepších hráčů,“ těšilo Tichého.
Za druhou Konicí skončil třetí
Protivanov, jenž právě neúspěšnému
finalistovi podlehl 0:1 gólem
z penalty, v bitvě o bronz ale zdolal
Mostkovice 6:2. „Je to stále jen
příprava. Byli jsme pomalí v rozehře,
chyběla nám šťáva a Konice byla
o branku lepší, pak se projevilo,
že jsme měli delší pauzu. Hrálo
se útočněji a soupeř odpadl,“
hodnotil kouč Josef Pospíšil, jenž
odtajnil i jednu velkou změnu
v mužstvu.
„Na půlroční hostování z Otinovsi
k nám přichází brankář Milan Piták,

naopak Radek Vybíhal pravděpodobně odejde na hostování do Lipové,
která o něj má zájem,“ sdělil s tím,
že dále poslal do hry jedenáctku Jan
Vybíhal, Antonín Dvořák, Miroslav
Bílek, Milan Sedlák, Marek Pospíšil,
Radek Kropáč, Vít Nejedlý, Dalibor
Sedlák, Radek Sedlák, František
Pospíšil a Jan Piták.
Žádnou vědu z výsledku nedělal ani
lodivod Mostkovic Jiří Kamenov.
„Kvůli dovoleným jsme byli oslabeni
a zkoušel jsem některé hráče. Proti
Jesenci jsme podali solidní výkon
a přestřelka vygradovala při penaltách,
byl to pohledný zápas v horku.
S Protivanovem jsme dvakrát vedli, ale
druhou půli jsme odevzdali. To si ještě
v týdnu rozebereme,“ ohlížel se.
Vedle testovaných hráčů do hry nasadil
jedenáctku Lukáš, Všetička, Milar,
Chmelař, Šlambor, Bureš, Kapounek,
Martin Vojtíšek, Zbořil, Dadák, Hatle.
Právě osmadvacetiletého plejera,
jenž naposledy hostoval v divizních
Kozlovicích, by rád udržel. „Má sice
nabídky odjinud, je ale Mostkovičák,
tak věřím, že ho přesvědčíme a zůstane,“ nezastírá Jiří Kamenov.
(jim)

KRALICE NA HANÉ Nástupcem
Václava Répala v čele fotbalového
oddílu FC Kralice na Hané se stal
dosavadní jednatel klubu a člen
tamějšího výkonného výboru Jan
Novotný. Rozhodla o tom členská
schůze ze středy 8. července.
„Nový pětičlenný výbor tvořím já, místopředseda klubu Zdeněk Zachar, Jiří
Svozil, místostarosta městyse Miroslav
Vágner a pan Fabiánek,“ vyjmenoval
Novotný celé nejužší vedení.
Nový mandát je čtyřletý a čerstvý lídr
má jasno, na co by se chtěl zaměřit.
„Práce je tu hodně a je nutné udržet
podmínky, aby se tu stále hrál krajský
přebor, dále stabilizovat mužstvo a ku
prospěchu všech spolupracovat ve
výboru. Pro mě osobně to znamená
změnu, ve fotbale jsem se ale angažoval
i dříve,“ sdělil s tím, že věří v pokračování výborné spolupráce s obcí. Ta se
výrazně podílí na naplnění klubového
rozpočtu.
„Zastupitelstvo nám vyšlo hodně vstříc
a teď je na nás, jak se k tomu postavíme.
Je pozitivní, že každý chce přiložit ruku
k dílu,“ těší Jana Novotného.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
První liga bude opět bez prostějovského odchovance
„Talentovaní hráči tu jsou, brzdí je ale sebeuspokojení,“ shodují se oslovení experti

Comebacku se zatím nedočkal ani rodák
z Hrubčic Pavel Dreksa, jehož novou stanicí se stala ambiciózní Karviná, a čeká se
tak na dobu, kdy se podaří ve Sportovním centru mládeže (SCM) zřízeném
při 1.SK Prostějov vychovat nástupce
Tomáše Bureše, Petra Krátkého, Jiřího
Lišky či Ivo Zbožínka.

Z provinèního klubu
mezi domácí elitu
Ve druhé polovině 90. let uplynulého
století se do Prostějova vrátila druhá liga
a z tehdejšího LeRKu se záhy stala úspěšná přestupová stanice na cestě mezi domácí elitu. Tehdejšímu majiteli klubu
Bořivoji Krestovi sepodařilo zrealizovat strategii spočívající ve vyhlédnutí
neznámých hráčů z nižších soutěží,
jejich následném úspěšném začlenění
do druholigového kádru a následném
prodeji do první ligy.
Jen namátkou se takto přes hanáckou
mezistanici prosadil Zdeněk Opravil,
Tomáš Randa, Ivo Krajčovič, Tomáš
Cigánek, Miroslav Boniatti, Jiří Gába.
A společně s nimi dokázali využít příznivých podmínek také prostějovští odchovanci Tomáš Bureš, Petr Krátký, Jiří Liška
či Ivo Zbožínek. Pro všechny platilo, že
v tehdejších Železárnách a později LeRKu působili již od žáčků, všichni společně
si dokázali minimálně na několik sezon
zajistit místo v prvoligovém kádru a sehrát alespoň pár desítek zápasů, střední
obránce Zbožínek k tomu jako specialista hlavičkář přidal i dvanáct tref.
„Měli jsme štěstí, že se pan Kresta přesunul s LeRKem z Brna do Prostějova
a hrála se tu druhá liga. Mládež byla
v Prostějově vždy na slušné úrovni
a všichni jsme cítili šanci dostat se
v profesionálním klubu do profi soutěže.
Prostě ukázat, co v sobě máme, a dokázat, že máme i na vyšší ligu,“ zavzpomínal na své druholigové začátky Zbožínek,
jenž ve druhé nejvyšší domácí soutěži
debutoval v devatenácti letech a již tři
sezony nato získával premiérové starty
v prvoligových Blšanech.
Velice podobně se vyvíjela kariéra i jeho
o několik let mladších soukmenovců,
kteří byli s Prostějovem svázáni od počátků své kariéry.
Tomáš Bureš začínal v Brodku u Prostějova, ale více než dekádu oblékal prostějovský dres, z něhož ho v roce 2000
vysvlékla Sigma Olomouc, jíž pomohl až
do finále Intertoto Cupu. „Od pana Machálka jsem dostal v šestnácti možnost
chytat divizi, největší výhrou pro mě byl
příchod pana Kresty. Musíte něco umět,
mít chuť a vůli, důležité ale také bylo, že
mi rodiče v žákovském a dorosteneckém
věku zakázali odejít do Sigmy či Brna,
přestože mě tyto kluby chtěly. Za to bych
jim chtěl poděkovat, protože pravidelně
nastává velký odliv mladých hráčů do
těchto klubů, kde sice dostanete příležitost, ale brzy přijdou další a neopotřebovaní hráči, kteří vás odsunou. Pak je
těžké znovu najít motivaci, kousnout se
bojovat,“ upozornil na podstatnou skutečnost.
Petr Krátký zamířil nejprve do ambiciózní Mladé Boleslavi, s níž vybojoval postup do první ligy, nejvyšší soutěž okusil

rovněž v Brně a Liberci, než zamířil do
exotické Austrálie. A s Libercem je pevně
spojeno i angažmá Jiřího Lišky, jenž pod
Ještěd zamířil z Jihlavy, získal tam český
titul a zahrál si i evropské poháry.
„Pan Kresta měl čich na hráče. Vybral si
ty kvalitní, rok dva s nimi pracoval a pak
byl schopný je prodat do ligy. LeRK byl
takový rodinný klub se skromnými podmínkami, kde jsme dřeli na tréninku i po
něm, abychom se dostali pryč. Obětovali
jsme tomu spoustu času, dvakrát denně
jsme byli na škváře, ale podařilo se. Chtěl
bych vidět nynější hráče, jestli by to dokázali,“ nezastírá nynější asistent v německém Neugersdorfu.

Trvají dozvuky
nuceného sestupu
Úspěšné prostějovské období ovšem
skončilo po sezoně 2002/2003, kdy
se sice až zázračně podařilo smazat hrozivou podzimní ztrátu a výhrou 3:0 nad
Chomutovem v posledním kole uhájit
druholigovou příslušnost, neschopnost
vedení klubu a města najít společnou řeč
ohledně rekonstrukce stadionu ovšem
vedla k nucenému sestupu do třetí ligy,
odchodu majitele i hráčů, dalšímu pádu
do divize a hned o rok později i krajského přeboru, až vše vyvrcholilo nepřihlášením mužského celku v rozmezí let
2007/2008 až 2009/2010.
„Je to dané tím, že tu dlouho nepracovalo SCM. V poslední době si „eskáčko“
vede velice dobře, podařilo se mu zapojit
spoustu svých mladých kluků do třetí
ligy. Věřím, že pokud se v Prostějově
bude minimálně tato soutěž hrát i nadále,
tak je pouze otázkou času, kdy se někdo
opět vypracuje,“ míní nynější kouč Nových Sadů Karel Trnečka.
Současně si ale uvědomuje, že i mimo
SCM mohou vyrůst hráči až pro první
ligu, byť se jedná o výjimky. „Za všechny
mohu jmenovat Tomáše Randu, jenž
do Prostějova přišel až v šestadvaceti
z Veselí nad Moravou. Brzy přestoupil do
Drnovic a zařadil se mezi klíčové hráče,
nakonec odehrál v první lize přes dvě stě
utkání,“ vyzdvihl.
Dnes třiašedesátiletý kouč v minulosti trénoval v Prostějově druhou ligu
a jako asistent se prosadil i do nejvyšší soutěže. Pod rukama mu tak prošly
desítky fotbalistů. „Mezi šestnáctým
a devatenáctým rokem je hodně těžké
říct, kdo bude mít na první ligu. Roli
hraje spousta okolností, přechod na
střední školu a pak ze školy do práce,
k tomu děvčata a spousta dalších lákadel,“
konstatoval.
Na dlouhou tradici, v níž chvíli pokračovala jen mládež, navázalo až v létě 2010
přihlášení 1.FK Prostějov do divize, odkud mužstvo okamžitě postoupilo do
Moravskoslezské fotbalové ligy. A právě
neúspěšné mezidobí je asi hlavní příčinou toho, že aktuálně naskakují prostějovští odchovanci maximálně do druhé
ligy.
„Je to logické, dospělý fotbal tu dlouho
nebyl na vysoké úrovni. I proto jsem se
vrátil zpět do Prostějova, abych to pomohl změnit a ukázal, že ideální cesta nahoru je přes tyto menší kluby,“ upozornil
Bureš.

Zázemí pro mládež
je rok od roku lepší
Nynější vedení 1.SK Prostějov si dalo
jako jeden z hlavních cílů vybudování
silné mládežnické základny a výchovu vlastních odchovanců. S tím souvisela úspěšná snaha o získání statusu SCM
u dorostu a Sportovního střediska mládeže (SpSM) u žáků, což se daří pravidelně obhajovat.
„Za posledních pět šest let jsme zaznamenali obrovský posun v zázemí a rapidně se zlepšily podmínky pro mladé.
Díky šikovným trenérům šla úroveň práce hodně nahoru a výsledkem je zájem
o naše hráče nejen na Moravě,“ ocenil
práci jednotlivých realizačních týmů generální sportovní manažer a hlavní trenér
„A“-týmu František Jura.
Dalším měřítkem je prosazení se Lukáše
Petržely a nově Davida Píchala do mládežnických reprezentací, právě o hráče
ročníku 2000 je nyní velký zájem a krouží
kolem něj rovněž pražská Sparta.
„Jako velice šikovní se jeví rovněž mladí
kluci ve věku dvanáct třináct let, takže by
někdo mohl v dohledné době do první
ligy prorazit,“ věří.
Důležité je podle něj přesun správně načasovat a neuspěchat, to by mohlo být
kontraproduktivní. „Máme několik hráčů v Sigmě i Zbrojovce, ale odchody musí
mít hlavu a patu. Proto jsme se rozhodli
třeba Davida neuvolnit a přesuneme ho
do vyšší kategorie, pro jeho sportovní
vývoj to zatím bude lepší. Pohybujeme
se na tenkém ledě a je nutné pracovat i na
myšlení hráčů, aby se nezbláznili z první
nabídky. Někdy se mohou podepsat
i nenaplněné ambice rodičů a je tu
spousta hráčů, kterým zničili kariéru
tím, že si vytrucovali jejich odchod,“ varuje před přesuny za každou cenu.
I vzhledem ke klesajícímu počtu fotbalistů se také nabízí propracovanější spolupráce mezi jednotlivými regionálními
oddíly, kdy se ti nejlepší přesunou do
sportovního centra.
„Jedná se o široký problém a asi jedinou
cestu. Chceme svolat schůzku všech
klubů na toto téma. Bylo to tak již za
Železáren a doba nás k tomu nutí i nyní.
Nechceme si hrát na všeználky a hráče
klubům krást, chceme spolupracovat
seriózně a přitáhnout ty nejlepší ke kvalitním trenérům, hřištím i soutěžím,“
vysvětlil Jura snahu o vytvoření kvalitních mládežnických výběrů, které pak
pomohou nejen samotnému „eskáčku“,
ale i dalším regionálním oddílům. „Ze
staršího dorostu vyšleme každý rok dvacet fotbalistů. Někteří naskočí do třetí ligy
jiní níž, třeba až do I.B třídy, takže z toho
bude moci profitovat mnoho klubů,“
zdůraznil.

V zimní přestávce si hráči 1.SK Prostějov mohli zahrát proti pražské Spartě. Když na sobě někteří z nich začnou více pracovat, mohou si proti letenskému celku zahrát i o body.
Foto: archív Večerníku

Jejich slova potvrzuje i osmatřicetiletý
obránce, jenž se nyní rozhodl skončit
s aktivní kariérou. „Je to známé, že brácha měl talentu více, ale vydal se jiným
směrem. A pravdou je, že mladým klukům nyní chybí zaujetí, poznal jsem,
když jsem s nimi nyní hrál. Každý chce
vše zadarmo, je tomu ale potřeba hodně
obětovat,“ zmínil.
Vycházející dorostenci potřebují podle
něj hodně zapracovat na síle, to je to, co
jim při přechodu schází nejvíc. „Rychlostně jsou na tom všichni dobře, v tomto
je ale velký problém. My jsme vycházeli
v osmnácti a dnešní mladí až v devatenácti, přesto na nich rok k dobru nijak
nepozoruji. A sílu lze získat jedině tréninkem, tedy pracováním na sobě s činkami
v posilovně a balančním cvičením,“ radí
a jako pozitivní příklad ukazuje na Ondřeje Čelůstku, jenž na to měl už v osmnácti a následně ze Zlína zamířil do světa.
„Vždy jsem říkal, že když místo sta kliků
uděláte jen devadesát, tak neošidíte trenéra, ale sebe. Děláte to totiž pro sebe a pak
se to vše projeví,“ dodal Ivo Zbožínek.

Chybí také
motivace?
Jeho o rok mladší souputník z prostějovského a částečně i brněnského angažmá
Tomáš Bureš k tomu navíc přidává další
podstatnou skutečnost – mnoha mladí-

kům stačí být za hvězdy v soutěži s menší
konkurencí, než na sobě makat o to více
a vyšvihnout se ještě výš.
„Je to dáno dobou, výchovou i mentalitou mládeže, kdy se lehce cítí ukřivděni.
Cesta to není jednoduchá, ale existuje,
ovšem jen když se bude chtít. Pak si vás
někdo najde a pomůže vám,“ vybízí
k větší aktivitě.
Právě prostějovské angažmá, tedy místo
v ambiciózním třetiligovém klubu, vidí
jako správný krok směrem vzhůru. O to
víc ho současný pohled mrzí. „Nestačím
se divit. Talentovaných kluků je v Prostějově dost, v žácích, dorostu a dokonce
i v 'áčku'. „Mohli by se prosadit, není ale
moc těch, kteří opravdu chtějí. Někteří
hřešíjennasvůjtalent,cožjestrašnáškoda, přitom právě talent by vás měl přimět ještě víc pracovat. Uvědomí si to až
po třicítce u piva, když jim to říkáte nyní,
tak to neslyší. Mrzí mě to, nenechají si ale
poradit. Neuvědomují si, že jim to uteče
mezi prsty, protože fotbalový život je velice krátký,“ snaží se předat své poznatky
a zkušenosti.
Tří třetích míst ve třetí lize v řadě si pochopitelně cení a považuje to za velký
úspěch, nemůže se však zbavit dojmu, že
někteří mají na víc. „Jejich přístup je velice špatný a je pro mě velkým zklamáním, že jim stačí nastupovat ve třetí lize
a brát prémie za vítězná střetnutí a konečné umístění. Je pravdou, že o víkendech

jste pryč a v létě i zimě je to těžké, ale zbylé
měsíce stojí za to,“ podotýká.

Není to problém
pouze Prostìjova
Výše zmíněný stav potvrdil také Jiří Liška,
jenž může situaci posuzovat i jako člen realizačního týmu liberecké juniorky. Problémem jsou konkurenční sporty i velká
pohodlnost jednotlivých hráčů.
„Je to všeobecný trend. Pan Kresta nás
uměl držet pod krkem a vyždímat z nás
maximum. Dokázali jsme předvádět
skvělé výkony a zdokonalovat se, hráč
totiž musí být hladový. Třeba v Liberci
mají komplet všechno a jsou rozmazlení, divím se i tomu, že v Prostějovu stačí
hráčům kolem dvaceti let hrát třetí ligu
a netlačí se výš. Je sice pěkné být v Prostějově populární, to ale nic neznamená.
Je nutné skloubit talent i tvrdou práci,
k tomu navíc mít zdraví a trochu štěstí,“
nabízí recept.
To také může být jedním z důvodů,
proč se v Česku prosazuje tolik cizinců. „Jsou levnější než domácí hráči,
často lépe připraveni a navíc je to pro ně
mnohdy jediná šance, jak se dostat ze
skromných podmínek,“ podotkl s tím,
že ti nejkvalitnější a také náležitě zaplacení trenéři by měli působit u přípravky
a žáků, kde se učí technika s míčem a další
podstatné prvky.

Èasová osa:
Tomáš Bureš
2000-2002

2004-2011
Pavel Dreksa

Statistiky v 1. lize:

2009-2014

2004-2007

Tomáš Jméno
2006-2015 Hořava Tomáš Bureš
Petr Krátký
Pavel Dreksa
Jiří Liška
2005-2012

2000-2002

2004-2009

Tým

Olomouc, Drnovice, Brno

Startů Góly

121 0

Olomouc, Ústí nad Labem, Ostrava 92

5

Tomáš Hořava Olomouc, Plzeň

160 11

Petr Krátký

Mladá Boleslav, Brno, Liberec

33

Jihlava, Liberec

80

Blšany, Slovácko, Drnovice, Zlín

159 12

Ivo Zbožínek Jiří Liška

Ivo Zbožínek

0

0

Nadání není vše,
rozhoduje výdrž
Pohledy na úspěchy mládežnických
reprezentací a následné prosazení se
tehdejších tahounů v mužské konkurenci nicméně jasně ukazují, že talent
a vyčnívání mezi vrstevníky není vše
a samo o sobě to na delší kariéru na
nejvyšší úrovni nestačí. I prostějovská
kopaná je toho v menším měřítku příkladem.
„Znám spoustu talentů, kteří to tak
vysoko nedotáhli, a naopak hráče,
kteří umu až tolik nepobrali, ale pílí
a poctivostí při tréninku i v zápasech
zvládli přechodové období. Za všechny
mohu jmenovat Ivo Zbožínka, jenž měl
sice díky výšce dispozice na stopera, ale
všechno měl vydřené,“ zdůraznil Trnečka. „Jirka měl mnohem více talentu, Ivoš
ale dokázal vůlí a chutí hrát roky stabilně
první ligu. To dnes u hráčů nevidím,“ připojil Bureš.
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PROSTĚJOV O víkendu odstartoval v pořadí třiadvacátý
ročník nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Novými účastníJiří
ky se stali hráči Zlína a Sigmy
Olomouc, kteří nahradili seMOŽNÝ
stupující České Budějovice
a Hradec Králové, z regionálního pohledu se ale pranic nezměnilo. Také nyní platí, že Prostějovsko nebude mít v Synot lize žádného ryzího odchovance, jediným zástupcem okresu tak zůstává
v plzeňském dresu nastupující Tomáš Hořava, jenž je sice rodákem z Rozstání, nikdy však nepůsobil v žádném zdejším oddíle.

exkluzivní
zpravodajstvíí
pro Večerník

