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MAJITELÉ UBYTOVNY SE ZBLÁZNILI?

100 UPRCHLÍKŮ
DO VRAHOVIC!

zjistili jsme

Michal Kadlec

15073010723

15072910715

15073110728

15071710696

➢

15011910006

Vrahovicemi se nese neověřená informace, že v této ubytovně by měla najít svůj domov stovka běženců s politickým azylem v České republice. Město nyní prověřuje, zda je to pravda.
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Panika, děs a okamžitá žádost o prověření. Občanům Vrahovic vstávají hrůzou vlasy na hlavě při pomyšlení, že v jedné z ubytoven v této příměstské části Prostějova
by mohla ještě letos bydlet stovka uprchlíků! Večerník se dostal k zápisu z jednání vrahovického osadního výboru, na jehož základě předsedkyně a prostějovská zastupitelka Milada Galářová žádá radu města o prověření, zda majitelé ubytovny v ulici Marie
Pujmanové číslo 683 skutečně požádali Ministerstvo vnitra České republiky o povolení
a možnost ubytovat stovku migrantů z Afriky a Asie. „Může to být nesmysl, ale nechtěli
jsme nic podcenit,“ potvrdila nám Milada Galářová. „Žádné uprchlíky ale v Prostějově
nechceme,“ zareagoval pro Večerník náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
s tím, že ještě v pátek 31. července magistrát požádal ministerstvo vnitra o vyjádření, zda
skutečně od majitelů ubytovny ve Vrahovicích
více čtěte na straně 11
uvedená žádost dorazila...
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Staèilo ho umýt…
Prostějov (mik) - Policisté si občas při řešení různých případů užijí
i trochu té srandy. Ve středu 29. července zavolal na linku 158 majitel
zánovní škodovky, že mu ji někdo
před domem poškrábal. „Hlídka
muži po příjezdu na místo doporučila, aby si auto umyl. Stalo se a bylo
po škrábanci! Majitel měl vozidlo
špinavé, nikoliv poškozené,“ prozradil Večerníku kuriozitku šéf prostějovské policie Pavel Novák.

Stížnosti na klienty
ubytovny
Prostějov (mik) - Osadní výbor
ve Vrahovicích neřeší jen hrozbu
přílivu uprchlíků, ale také stížnosti
místních občanů na chování především romských klientů jedné z
ubytoven v Pujmanově ulici, kterou
provozuje příspěvková organizace
Olomouckého kraje Schola servis.
Na „kobereček“ byl pozván ředitel
této organizace Pavel Sekanina. Před
členy výboru se bránil tím, že již vymyslel opatření, která mají předejít
rizikovému chování klientů v budově. „Panu Sekaninovi jsme navrhli,
že pokud proti jeho klientům bude
vedeno jakékoliv přestupkové řízení,
aby zvážil neprodloužení nájemní
smlouvy s konkrétními přestupci.
Pan Sekanina to nevyloučil,“ prozradila Milada Galářová, předsedkyně
vrahovického osadního výboru.

Houbaøi skøípou
zubama!
Prostějov (mik) - Večerník je každým rokem v tuto dobu zaplavován fotografiemi od svých čtenářů,
kteří se chlubí houbařskými úlovky.
Jenomže letos si o tom můžeme
nechat jenom zdát. „Zkouším to
skoro obden, ale vždycky se vracím s
prázdným košíkem. Je strašné sucho.
Domů si z lesa donesu tak akorát
spoustu klíšťat,“ postěžoval si Večerníku František Zdražil z Prostějova.
j
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CO NÁS POTĚŠILO…
Hospodaří lépe. V polovině roku
uplynulo dvanáct měsíců od převzetí Společenského domu domovní
správou. Pokud jde o ekonomickou
stránku provozu, podařilo se snížit
provozní ztrátu o 45 procent, tedy
konkrétně o 851 000 korun. Z toho
náklady na provoz starého „kulturáku“ jsou nižší o 1,26 milionu korun.
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CO NÁS UDIVILO…

Foto:
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Martin Mokroš

Martin Mokroš
Všude je plno krve, nevraživosti, stresu a stane se pak, že člověk z toho až skoro nespí. A jednou takhle ráno pohlédne z okna a ejhle. Může se kochat tím, co dokážou„tam nahoře“, tou hrou barev a stínů, kdy„zlá“ tma ustupuje
novému dni a člověk, zjihlý tou hrou oblohy, začne věřit, že ten den bude báječný, samozřejmě pokud si ho takový
sám udělá. Vřele doporučuji jen tak někdy pohlédnout ráno z okna a hned uvidíme, jak i Prostějov umí být krásný... Tento snímek pro vás zachytil Večerník uprostřed minulého týdne.

Agentura Kasárna zůstanou, bude z nich kuřárna!
Opoziční zastupitelé dosáhli svého! Jak zjistila renomovaná Agentura Hóser, rada města kývnula na
požadavek opozice, aby se hlavní
budova Jezdeckých kasáren nebourala a zůstala zachována pro
budoucí generace. Důvod je nasnadě, chátrající nemovitost najde své
využití díky novému protikuřáckému zákonu, který od 1. ledna 2016
lidem zakáže zapálit si cigáro ve
všech restauračních provozovnách
včetně pivních „čtyřek“!
„Mohu potvrdit, že jsme vyšli vstříc
přání opozičních zastupitelů, kteří

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

furt otravovali, aby se hlavní budova kasáren nebourala. Zároveň
ale musím zmínit, že konečně někdo přišel se smysluplným návrhem,
jak rozpadající se budovu využít.
Takové blbosti jako muzeum, obrazárnu nebo ulejvárnu pro důchodce jsme zamítli. Ale kuřárna,
to je jiná! I v koalici je totiž spousta
kuřáků, takže schválit tento nápad
nebude problém,“ míní náměstek primátora Prostějova Jiří Nikamnepospíchal.
Návrh podepsaný opozičním hnutím „Nic se v Prostějově nezmění“
počítá i s tím, že do hlavní budovy Jezdeckých kasáren se nyní nebudou muset investovat desítky
milionů korun na rekonstrukci,
ale pouze desítky, možná stovky

korun! „Je to tak! Barák může zůstat tak jak je, vždyť kuřáci žádný
komfort nepotřebují. Zavázali
jsme se koupit jen nějaké popelníky a pár košťat na vymetání vajglů. O této investici budeme jednat na nejbližším zastupitelstvu
a věřím, že najde podporu napříč
politickým spektrem. Rádi děláme
něco pro lidi. Kuřáci tak budou
mít po prvním lednu příštího roku
prostor, kde si beztrestně budou
moci zapálit cigaretu či doutník,“
dodal primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Přestože kuřáci dostanou pro svůj
zlozvyk samostatnou budovu, kam
si budou moci z hospody odskočit,
prostějovští hasiči skřípou zlostí
zubama. „Už několikrát v kasár-

nách hořelo a včil hrozí nebezpečí
znovu! Jestli to tam někdo podpálí
od cigára, tak my tam ani nevyjedeme! Ať si to vyhoří třeba do základů,“ upozornil jeden z hasičů, který
sice odmítl zveřejnit své jméno, ale
Agentura Hóser ví, že se mu říká
Soptík.
O osudu Jezdeckých kasáren je tedy
rozhodnuto. Zabily se vlastně tři
mouchy jednou ranou. Jednak se
zamezilo jejich demolici a zároveň
se pro objekt našlo smysluplné využití. A za třetí - zavřela se „chlebárna“ všem vzpurným opozičníkům...
Za Agenturu Hóser Majkl

Spokojenost se snižuje. Podle
nejnovějšího průzkumu spokojenosti se životem v Prostějově, který
si nechává magistrát zpracovávat
každým rokem, je aktuálně o šest
procent těchto obyvatel méně, než
tomu bylo vloni. Přesto žít v Prostějově se líbí devětasedmdesáti
procentům „domorodců“.
ZACHYTILI JSME…

65 208

Tak tohle se v regionálních podmínkách jen tak nevidí! Reportáž o přídavkách pro romskou ženu vyvolal
na našich internetových stránkách
vecernikpv.cz doslova poprask a ty
tak po celých sedm dnů odolávaly
náporu čtenářů z celé České republiky. Upoutávku na tištěné vydání
a o víkendu i celý článek nakonec
shlédlo na sedmdesát tisíc čtenářů.
Díky, krásný rekord!
ZAUJALO NÁS…

PETR JANDA

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

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mik

Nemohla jet dál! Hned první den policisté řešili další alkohol v dopravě. Tentokrát šlo o seniorku na kole, která zastavila uprostřed křižovatky
v Němčicích nad Hanou a nemohla se ani pohnout. Nebylo divu, měla v
sobě 1,9 promile alkoholu...

•• Úterý ••
U konšelů to i jiskřilo. Po bezmála měsíční přestávce zasedli opět k jednacímu stolu prostějovští radní. A debatovali až do pozdních večerních
hodin. Jak později novinářům přiznali na tiskové konferenci, nejpeprnější
diskuze se vedly kolem osudu Jezdeckých kasáren a nad novou vyhláškou
města o zákazu používání pyrotechniky.

Kdo ho zná, se v sobotu vůbec
nedivil! Frontman nestárnoucí
kapely Olympic i ve svých třiasedmdesáti letech to při koncertě na pláži plumlovské přehrady
U Vrbiček pořádně rozbalil. Jak
sám říká, že se cítí jako zamlada,
to je prý jasná zpráva...
ZASLECHLI JSME…

„KVÙLI OHÒOSTROJI
MUSÍME POŽÁDAT
SAMI SEBE O VÝJIMKU!“

•• Středa ••
Sraz u prezidenta! Hned čtyři mladí prostějovští policisté zamířili za
svým nejvyšším nadřízeným do Prahy. Policejní prezident Tomáš Tuhý
předal medaili Za statečnost okrskářům Michalu Mrázkovi a Daliboru Peterkovi za záchranu muže při požáru domu ve Smržicích. Stejné ocenění
obdrželi i „dopraváci“ Jan Dobeš s Martinem Jenešem, kteří zachránili život řidičce při dopravní nehodě.

První náměstkyně primátora
Alena Rašková komentovala
diskutabilní vyhlášku města
o zákazu používání pyrotechniky

•• Čtvrtek ••
Náměstím duněl rock. Česká kapela Alkehol vystoupila večer na prostějovského náměstí T. G. Masaryka. A bylo plno! Věhlas této kapely přilákal
i sportovního redaktora Večerníku, který jí dal přednost před televizním
utkáním svého oblíbeného Slovanu Liberec...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 30/25 °C

Miluše

•• Pátek ••

Úterý

Na poli se dýmilo. Hasiči v odpoledních hodinách zasahovali při požáru na poli mezi Slatinkami a Kaplí. K výrazné škodě nedošlo, ale už aby
konečně pořádně zapršelo! Takové horko totiž není zrovna to příjemné...

•• Sobota ••
Nával na přehradě. Nikoliv kvůli koupání, ale za Olympikem! Pláž U Vrbiček se večer zaplnila příznivci nestárnoucí české rockové kapely, která po
roce předvedla další vynikající představení. A sledovaly jej davy příznivců,
někteří se rozparádali jako zamlada...

33/27 °C

Dominik

Støeda 33/26 °C
Kristián

Také lídr skupiny Olympic Petr Janda si při sobotním koncertu všiml, že voda v plumlovské
přehradě je už jako brčál pouze studená, nikoliv zelená jako před rokem…

Ètvrtek 33/18 °C

Oldřiška

Pátek

35/20 °C
Lada

•• Neděle ••

Sobota 34/20 °C

Divadla na zámku. Zámecké nádvoří v Konici žilo poslední den divadlem. Diváci měli možnost vidět představení hned šesti divadelních spolků. A pak že kultura v malých městech prostějovského regionu vymírá.
Vězte, není tomu tak!

Nedìle 25/17 °C

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Soběslav
Roman

Zdroj: meteocentrum.cz
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Koupališti ve Vrahovicích ZVONÍ HRANA. Prodají ho sokolové?
„Bez peněz města se může zavřít,“ míní první náměstkyně primátora A. Rašková

pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Našinec s oblibou
říká, že je to jediné koupaliště
v Prostějově, kde si člověk pořádně
zaplave. Jenomže oblíbený vrahovický „koupák“ má na kahánku!
A to doslova. Posledních pět let
povolují hygienici jeho provoz jen
se skřípěním zubů a s četnými výjimkami. Po jeho letošním otevření si lidé navíc stěžovali na nízkou
teplotu a kvalitu vody v bazénu či
neposekané trávníky. Jak se Večerník dozvěděl, může jít skutečně
o poslední sezónu, kdy je koupaliště ve Vrahovicích přístupno veřejnosti. Z klinické smrti mu může
pomoci pouze snad už jen magistrát a městská pokladna...
„Koupaliště provozujeme ze všech
sil. Už teď nám radnice výrazně pomáhá, když každoroční provoz do-

tuje částkou ve výši přes dvě stě tisíc
korun. Tyto peníze jdou na energie
a chemické prostředky pro zabezpečení čistoty a rozborů vody,“ konstatoval pro Večerník Rudolf Raška,
starosta TJ Sokol Vrahovice. Jednota
areál koupaliště letos pronajala po
dohodě s městem mladým nadšencům, kteří v areálu zároveň provozují
i občerstvení.
Šéf vrahovických sokolů se také
vyjádřil ke stížnostem některých
návštěvníků na kvalitu služeb na
koupališti z úvodu letošní sezóny.
„V minulých letech se o něj starali
zkušení a osvědčení sokolové - důchodci. Jeli takzvaně nadoraz, navíc
jeden z nich v zimě zemřel. Teď si
koupaliště pronajali mladí kluci,
kteří jsou sice velmi snaživí, ale chybí jim zkušenosti. Letos začali například natíráním laviček, přestože
jsem je upozorňoval, že jako první
by měli opravit bazén. Podcenili
to, což se vymstilo,“ přiznal starosta
vrahovického Sokola. „Ukázalo se,
že v bazénu se objevila prasklina,
kterou prosakuje voda. Denně se tak
musí dopouštět až deset centimetrů

vody, což se samozřejmě projeví na
její teplotě. Co si budeme vykládat,
náš bazén se rozpadá. A to doslova.
Navíc si lidé stěžovali na neposekané
trávníky a podobné věci. Nyní už se
vše zlepšilo, ale i tak cítím povinnost
omluvit se všem návštěvníkům koupaliště ve Vrahovicích za počáteční
komplikace,“ vzkázal Raška všem.
Přestože i letos bylo vrahovické
koupaliště otevřeno, jeho budoucnost je tedy velice nejistá.
Hodně nahlas se hovoří o tom, že
potřebuje totální rekonstrukci.
Místní sokolové ale na ni potřebné desítky milionů korun pochopitelně nemají.
„Řešení se odkládá z roku na rok, ale
dále už to tak prostě nejde. Musíme
přemýšlet o razantnějších krocích.
Jednal jsem už s náměstky primátora
Ivanou Hemerkovou, Jiřím Pospíšilem a Zdeňkem Fišerem o možnosti
prodeje celého areálu městu. Bylo
mi řečeno, že si máme nechat zpracovat odborný posudek, ze kterého
by se pak vycházelo při stanovení
prodejní ceny. Město pak řekne, zda
tato cena je akceptovatelná nebo ne.

Nemocná Jaroslava
Jílková má koneènì

Michal Kadlec
„Něco se obrátilo k lepšímu, něco
naopak. Stále čekám na speciální
operaci žaludku, která by mně mohla výrazně pomoci a zbavit problémů. Pan primář Gryga mě pravidelně informuje, že posudková lékařská
komise se ještě nerozhodla, zda na
operaci můžu a jestli mám nárok na

EX

EXKLUZIVNĚ

ZUŘIVÝ PES

POKOUSAL
POŠŤAČKU
NĚMČICE NAD HANOU
Roznášet poštu není jenom tak.
O tom se minulé úterý 28. července
přesvědčila zaměstnankyně České
pošty, která se v Němčicích nad
Hanou snažila doručit zásilku přímo do rukou adresátovi. U domu
však potkala nervózního hlídače!
„Jakmile paní otevřela branku
u domu, nečekaně vystartoval pes,
který na pošťačku začal okamžitě dorážet. Zdálo se mi, že dámu také několikrát lehce kousnul. Pak z domu
vyběhl majitel, který psa uklidnil
a pošťačce se omluvil. Nešlo o žádný
úmysl, takové věci se na vesnici či
malém městě prostě dějí,“ prozradil
Večerníku zdroj ze sousedství, kde
k tomuto menšímu incidentu došlo.
Případ nyní prověřuje i policie, vše
ale zřejmě skončí v přestupkové rovině. „Žena utrpěla jen pár oděrek, naštěstí se nestalo nic vážného,“ uvedl
František Kořínek, mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
(mik)

Budoucnost koupaliště ve Vrahovicích může podle mnohých zachránit jen prodej městu. Jinak se může stát, že už příští
rok jeho brány zůstanou uzavřené.
2x foto: Michal Kadlec

Tento krok jsme již učinili, posudek
nám zpracovává jedna realitní kancelář,“ prozradil Rudolf Raška.
Za kolik peněz budou vrahovičtí
sokolové ochotni městu prodat
koupaliště s veškerým zařízením
a pozemky, v tuto chvíli není jasné. „My si plochu koupaliště ceníme
jako stavební pozemky, takže jejich
hodnotu se v tuto chvíli neodvažuji
ani odhadovat. Zastáváme ale jednoznačný názor, že jiné řešení než prodej celého areálu městu tato svízelná

SCHODOLEZ

PROSTĚJOV V polovině dubna přinesl Večerník reportáž
esátileté Jaroslavy Jílkové
o těžkém životním osudu dvaašedesátileté
uhé roky poměrně vzácz Prostějova. Tato žena trpí už dlouhé
avis, které postihuje nerným onemocněním myasthenia gravis,
vosvalový přenos. Jejím největším problémem je v tuto
chvíli obrovská nadváha, kvůli níž užž tuto dámu museli
snášet ze čtvrtého poschodí dolů dokonce i hasiči.
ěžce nemocVečerník minulý týden navštívil těžce
imističtější,
nou ženu znovu. Její nálada je optimističtější,
i když...

DOBŘÍ LIDÉ
JEŠTĚ ŽIJÍ!

zjistili jsme

EX

EXKLUZIVNĚ

situace nemá,“ dodal Raška. Vedení
prostějovského magistrátu zatím
neříká NE, ovšem ani ANO. „Možnost odkupu koupaliště ve Vrahovicích a jeho převzetí do majetku města
tu skutečně je. Předpokládám, že v co
nejkratší době o této záležitosti budeme jednat v radě města. Pravdou je, že
celý Prostějov by si zachování tohoto
koupaliště zasloužil. Musíme se ale
rozhodnout, zda prioritou se stanou
Vrahovice nebo již léta plánovaná rekonstrukce koupaliště za zimním sta-

dionem. A to rozhodnutí musí padnout co nejdříve, už není na co čekat,“
svěřil se Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova. Jeho první náměstkyně přidala
i svůj razantní názor. „Jedině město
má peníze na to, aby vrahovické koupaliště řádně opravilo a provozovalo.
Bez toho můžeme tento tradiční
a oblíbený stánek už po letošní sezóně zavřít,“ míní Alena Rašková.
Večerník bude pochopitelně vývoj celé situace bedlivě sledovat.

Prostějovská porodnice hlásí

miminko číslo

PROSTĚJOV Příjemná zprávaa
dorazila z prostějovské porodnice.
Už devátý den prvního prázdninového měsíce se tady narodiloo
et!
miminko s pořadovým číslem pět set!
Jde o chlapečka z Výšovic. „Honzíkk se
narodil 9. července, vážil 3,30 kilogramu a měřil devětačtyřicet centimetrů,“ napsala do redakce Večerníku
šťastná maminka Zuzana Jurdičová
z Výšovic. Narození malého jubilanta
potvrdila vzápětí i tisková mluvčí pro-

500

stějovské nemocnice. „Každoročně se
v porodnici v Prostějově narodí okolo
jednoho tisíce dětí. Takže narozením
malého Honzíčka Jurdiče z Výšovic
jsme přesně v polovině,“ usmála se
Radka Miloševská.
(mik)

Prostějovanka Jaroslava Jílková stále toužebně očekává operaci, ale k dispozici má už schodolez.
2x foto: Michal Kadlec

úhradu od pojišťovny. Takže jsem
stále nervózní, jak to se mnou všechno dopadne,“ popsala Večerníku
v pátek odpoledne Jaroslava Jílková.
Od dubnové reportáže se ale přece
jen v životě nemocné ženy pár věcí
změnilo k lepšímu. „Jednak jsem
díky přísné dietě zhubla o deset kilo,
takže momentálně vážím nějakých
sto třicet kilogramů. Ale co je hlavní,

našli se dobří lidé, kteří mi pomohli,
když mi jedna olomoucká firma se
zdravotnickými potřebami zapůjčila
schodolez! Není to sice zadarmo, ale
platím jen čtyřicet korun za den. Konečně ovšem za pomoci syna a snachy i bez asistence hasičů mohu jezdit
na invalidním vozíku na procházky
i na vyšetření k lékařům,“ pochlubila
se s mírným úsměvem Jaroslava Jíl-

ková. Jak ale dodala, bez starostlivého
dohledu a asistence svého syna i snachy by žít nemohla. „Chtěla bych touto cestou poprosit, nikoliv pro sebe,
aby bohatí podnikatelé přispívali na
různé fondy a nadace pro postižené
nebo invalidní lidi. Náš život není jednoduchý a každá pomoc má pro nás
cenu zlata,“ vzkázala prostřednictvím
Večerníku Jaroslava Jílková.

Foto: archiv rodiny Juridičových

Na tomhle se budeme KLOUZAT

... a ZADARMO!

Prostějovští konšelé zveřejnili podobu kluziště, které bude od 27. listopadu
tohoto roku v provozu před muzeem na náměstí T. G. Masaryka. Bruslaři
za jeho využití nezaplatí ani korunu.
Foto: Magistrát města Prostějova

Last Minute <
datum počet dní
6.8. 11 dní
7.8. 12 dní
8.8. 8 dní
8.8. 12 dní
9.8. 12 dní
11.8. 8 dní
11.8. 8 dní
12.8. 8 dní
12.8. 11 dní
13.8. 8 dní
13.8. 12 dní
13.8. 8 dní
13.8. 11 dní
17.8. 15 dní
24.8. 8 dní

odlet destinace
hotel strava cena
Brno Turecko
4* Al 16.990,Brno Řecko-Rhodos
3* Al 16.990,Praha Maroko-Agadir 4* Al 14.990,Brno Egypt-Hurghada 4* Al 15.990,Brno Turecko
4* Al 14.990,Praha Maroko-Saidia
5* Al 16.990,Brno Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,Brno Mallorca
3* Al 16.990,Brno Egypt-Marsa Alam 4* Al 14.990,Brno Řecko-Korfu
3* PP 12.990,Brno Řecko-Lefkada 3* Al 17.990,Brno Turecko
4* Al 13.990,Brno Řecko-Kréta
3* Al 16.990,Brno Bulharsko
4* Al 18.990,Brno Bulharsko
3* Al 11.990,-,-

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

čtěte na straně 11

➢

AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

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

15073110725

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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pohled zpátky
ky

STARÉHO
STÍNY
MINULOSTI
PŘÍPADU
ČECHMÁNEK I KRESTA SKONČILI Plány na opravy koupališť vzaly za své
NA DNĚ. VĚŘITELŮM NEZAPLATÍ Plovárnu v Otaslavicích v budoucnu
PO STOPÁCH

PROSTĚJOV Oba svého času
disponovali pohádkovými majetky, ze kterých by rodiny běžných smrtelníků mohly žít po
několik generací. Oba by měli
přijít o vše, co mají, a přesto za
nimi zůstanou jen další dluhy.
Příběhy někdejších obchodní
partnerů - hokejového brankáře
Romana Čechmánka a někdejšího majitele prostějovského fotbalu Bořivoje Kresty v mnohém
připomínají osud zkrachovalého OP Prostějov.
Úspěšný brankář Roman Čechmánek si hokejem vydělal 250 milionů
korun. Základní kapitál společnosti
Bořivoje Kresty LeRK Texas činil
dokonce přes 365 milionů korun.
Oba mimo jiné spojil prodej bývalého objektu společnosti Sanco ve
Sportovní ulici, který se ukázal být
jako hodně nevýhodná investice.
A oba tak skončili na mizině.
Mediálně známější je případ Romana Čechmánka. Už loni v srpnu
Večerník informoval o tom, že někdejší olympijský vítěz z Nagana
dluží svým věřitelům celkem pětaosmdesát milionů korun. Podle
tehdejších informací deníku Sport
ho měl k riskantním investicím za
desítky milionů korun v Holešově,
Zlíně a v Prostějově údajně přesvědčit právě Bořivoj Kresta.
Faktem je, že podnikání Romana
Čechmánka skončilo totálním fiaskem. Podle posledních informací
jeho dluhy dosahují až ke 100 milionům korun, kvůli čemuž musel
zavřít i svůj rodinný pivovar ve

nahradí přírodní biotop. Snad...

Dům domácí péče Sanco už ve Sportovní ulici řadu let nesídlí, přemístil se na
Vrahovickou ulici.
Foto: archiv Večerníku

Zlíně. Veškerý jeho majetek letos
v zimě spadl do konkurzu a v současné době se rozprodává. Dle
některých informací ho živí rodiče
jeho manželky. Nedlouho po zahájení konkurzu rovněž vyšlo najevo,
že všechny Čechmánkovy dluhy se
nepodaří uhradit, takže věřitelé své
pohledávky začali rozprodávat. Dostávají za ně od 15 do 40 procent.
Podobně skončil i Bořivoj Kresta. Z obchodního rejstříku mimo
jiné vyplývá, že svoji společnost

LeRK Texas převedl na jiné členy
své rodiny. Později byla firma zcela zlikvidována. Právním důvodem
výmazu byl zamítnutý insolvenční
návrh pro nedostatek majetku. Obdobným způsobem skončily i další
Krestovy společnosti. Opakovaně
odsouzený Bořivoj Kresta sám dle
svých slov neměl na Čechmánkův
pád žádný vliv, pouze pro něj pracoval a prodal mu objekt, kde v té
době bez problémů fungovalo Sanco.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Dříve bylo koupaliště v každé větší vesnici. V současnosti už se drží pouze plovárny ve
Stražisku a v Nezamyslicích. Obzvláště prvně jmenované místo tak bývá v
horkých letních dnech hojně navštěvované a je tam doslova „hlava na hlavě”. Přesto další koupaliště v regionu
zřejmě hned tak nepřibudou...
Před asi deseti lety zmizela koupaliště z
mapy Prostějovska. Velké plány na jejich
opravu totiž obvykle vzaly za své. To platí
například pro Brodek u Prostějova. Někdejší vedení městyse zde chtělo nechat
vybudovat víceúčelový sportovní areál
za sedmdesát milionů korun. Na projekt už bylo dokonce vydáno stavební
povolení. Nic z toho se však neuskutečnilo. „Tento projekt byl na naše poměry
megalomanský a nepodařilo se na něj
sehnat peníze. Jsem rád, že se tak stalo,
vždyť provoz tohoto aquaparku by byl
ztrátový a zatěžoval by obecní kasu i do
budoucna. Co mě mrzí, že se dříve dobře
fungující koupaliště nechalo kompletně
zchátrat, bezdůvodně se například zbouralo sociální zařízení. Jeho obnovu však v
tuto chvíli neplánujeme, naší prioritou je

V minulosti velmi oblíbený areál koupaliště v Otaslavicích je už několik let zavřený.
V budoucnu by zde mohl vyrůst přírodní biotop umožňující koupání.
Foto: archiv Večerníku

dokončení kanalizace a následné opravy
silnic a chodníků,“ popsal Večerníku aktuální situaci Radek Rozmánek, starosta
Brodku u Prostějova.
Podobná situace je i ve Skalce, kde před
lety plánovali za využití dotací z Evropské unie přebudovat několik let uzavřené
koupaliště tak, aby vyhovovalo zpřísněným podmínkám. „Naše plány na obnovu koupaliště jsou u ledu. V současné
době jsme se zaměřili zejména na kanalizaci. Příští rok bychom mohli připravit
projekt na obnovu a uvidíme. Do klasického koupaliště však určitě nepůjdeme.
Už deset let je v něm nutné mít pitnou

vodu a tuhle podmínku u nás jen těžko
splníme,“ konstatoval starosta Skalky Antonín Frgal.
S možnou obnovou koupaliště jsou asi
nejdále v Otaslavicích. I zde by však mělo
v budoucnu vzniknout něco jiného, než
na co byli nejen místní lidé zvyklí. „Současná situace areálu bývalého koupaliště
nás mrzí. Máme už zpracovanou studii
a momentálně na tomto místě připravujeme projekt přírodního koupacího
biotopu. Pokud na něj seženeme peníze,
určitě do jeho vybudování půjdeme,“
vyjádřil se pro Večerník Marek Hýbl, starosta Otaslavic.
(mls)

Napsáno Demolice technických služeb pokračuje
ˇ
pred
5

8. 8. 200

Už bezmála čtrnáct dní pokračují
demoliční práce ve starém areálu
technických služeb města mezi
Jihoslovanskou ulicí a Újezdem v
Prostějově. Na tomto místě bude
letos v listopadu otevřen nový
supermarket Lidl. Na místě jsme
se byli podívat i my, a viděli jsme,
že v současnosti to zde vypadá
jako ve válce po bombardování.
Demoliční práce ale firma z Nového Jičína zvládá bravurně a hlavně
rychle.
Už příští týden by se zde měla začít
stavět nová prodejna, parkoviště

a v plánu je i nově vybudovaná
příjezdová silnice ve směru z ulice
Újezd. „Zhruba třicet pracovníků
naší firmy pracuje na demolici
každým dnem včetně sobot a nedělí.
Samozřejmě nám pomáhá těžká
technika, bourání starých domů
nám jde od ruky,“ sdělil Večerníku
stavbyvedoucí firmy Gedos a ukázal
na zatím ještě polorozbořené objekty,
před kterými nedávno parkovala
technika technických služeb. „Prodejna Lidlu se má otevírat patnáctého
listopadu, takže máme skutečně
fofr. S demolicí objektů jsme začali

ve směru od Jihoslovanské ulice stavbu supermarketu. „Stavbu rovněž molice. Věřím ale, že vše zvládneme
a nyní nám zbývá zbourat ještě pár zabezpečuje naše firma. Práce budou a nebudeme si navzájem překážet,“
domků v zadním traktu. Navíc se probíhat současně se zbytkem de- uzavírá stavbyvedoucí.
nám podařilo odkrýt veškeré asfaltové cesty a hmotu z nich již máme
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
i rozdrcenou. Naštěstí se nepotvrdila Demolice starého areálu Technických služeb Prostějov proběhla před deseti
žádná kontaminace spodní půdy od lety skutečně rychle, navíc se ze strany radnice jednalo o „majstrštyk“. Samotné
ropných produktů, což ostatně již bourání totiž zaplatila společnost Lidl, která navíc pro nového provozovatele
v dostatečném předstihu vyloučily technických služeb, společnost .A.S.A., zakoupila areál u bývalé Vitany. Proč
naše četné zkušební sondy do této ne, vždyť se jednalo o jasné podmínky, pokud Lidl chtěl v Prostějově půsopůdy. Olejové či naftové skvrny byly bit. Aniž si to někdo uvědomuje, nyní po deseti letech se působení společnosti
pouze v asfaltu,“ dodává stavbyve- .A.S.A. v areálu v Průmyslové ulici znovu aktualizuje. V roce 2016 totiž této
doucí demoliční firmy s tím, že už firmě končí licence na služby poskytované městu a bude vyhlášeno výběrové
příští týden přijedou do Prostějova řízení. Pokud .A.S.A. uspěje, zůstane, pokud by třeba ne, zřejmě bude balit
(mik)
zaměřovači, kteří budou chystat kufry a areál bude po letech opět prázdný…

jak šel čas Prostějovem ...

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně

Šafaříkova ulice

Bydlely tu výrazné osobnosti. Ulice byla otevřena od roku 1893 a pojmenovaná podle slovenského vědce i básníka Pavla Josefa Šafaříka (1795-1861). V
letech 1940 až 1945 byla zvána německy Šafařík-Gasse. Spojuje Rejskovu a
Olomouckou ulici a patří do klidné obytné zóny poblíž městského centra. V domě
číslo 4 sídlil konfekcionář Arnošt Lukavský, v čísle 7 řídící učitel Ignác Pacholík,
činitel Orlice a Sokola, v čísle 17 proslulý židovský zubař Arnošt Löwy.
Text a historické foto: SokA. Aktuální foto: Martin Zaoral

Příště: Svatoplukova ulice

SURFUJ
NA
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krimi
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hodin

168 Bývalý šéf Oděvního podniku ČERNÁ
s městskou policií

Chyba řidiče autobusu

nechce být SOUZEN v Prostějově
František Tuhý podal další námitku na podjatost

Foto: MP Prostějov
O půl deváté ráno minulou neděli
26. července vyjížděli strážníci na
základě telefonického oznámení
na linku 156 k poškozenému sloupu veřejného osvětlení, ke kterému
došlo při couvání autobusu. Řidič
z místa odjel a nehodu na policii
nenahlásil. Důvodem mělo být
odvážení pasažérů na lodní trajekt.
Své viny si byl vědom. Z časové tísně zvolil netradiční řešení. Požádal
známého, aby událost za něj ohlásil. Ten jeho prosby sice vyslyšel,
ale nehodu oznámil až hodinu po
zmíněné události. Strážníci o celé
záležitosti informovali dopravní policisty, kteří si případ převzali. Řidič
autobusu bude mít co vysvětlovat.
Na místo byl přivolán pracovník
technických služeb k zajištění opravy. Sloup veřejného osvětlení ležel
na zemi s obnaženými kabely.

Novopečená kočičí máma
Před polednem v pátek 24. července
spatřil muž krvácející kočku ležící ve
vchodu domu a toto své zjištění nahlásil na linku 156. Strážníci kočku
na uvedeném místě nalezli. Zranění
neměla, jen byla po vrhu koťat. Následně vyšlo najevo, že patří jedné
z tamějších bydlících, která pouze nebyla v daném okamžiku doma. Žádná další opatření nebyla zapotřebí.

To je vrchol lenosti!
Minulý pátek 24. července o půl
jedenácté dopoledne sdělil muž na
linku 156 nález telefonu, který objevil položený na popelnici v Brněnské
ulici. Dokonce se snažil podle čísel
zkontaktovat vlastníka. Jelikož si
nebyl jistý, komu telefonní přístroj
patří, raději se obrátil na strážníky,
jímž se podařilo spojit se s bratrem
majitele. Ten přislíbil, že sourozence
vyrozumí a pošle ho za hlídkou. To
také splnil. Jenže vlastník telefonu
stále nepřicházel. Proto strážníci
nález dopravili na služebnu. Posléze
vyšlo najevo, že dotyčný sedí v hospůdce a čeká, až mu hlídka mobil
doveze. V tomto případě mu bylo
sděleno, aby se osobně dostavil na
služebnu k převzetí svého majetku.
Pětatřicetiletý muž se nakonec okolo čtrnácté hodiny dostavil a telefon
mu byl předán.

Bezdomovce nepouštět!
Pustila bezdomovce domů, pak
se ho nemohla zbavit. Čtyřiašedesátiletá žena pozvala podnapilého
muže bez domova do svého bytu.
Ten ovšem nemínil odejít. Až přivolaní strážníci ho z prostor vykázali. Paní je nepoučitelná. Strážníci
totiž nebyli u ní poprvé...

Otočená značka
V pátek 24. července v odpoledních
hodinách bylo přijato na linku 156
oznámení o motoristech, jak jezdí
v ulici Březinova v protisměru.
Hlídka na místě zjistila pootočení dopravní značky zákazu vjezdu
všech vozidel v jednom směru.
Strážníci na místě sjednali nápravu.
Zmíněný nedostatek byl nahlášen
pracovníkovi technických služeb
k zajištění řádného upevnění, aby se
situace neopakovala.

PROSTĚJOV Bývalý generální ředitel zkrachovalého OP
Prostějov František Tuhý (na
snímku) dělá všechno možné
pro to, aby jeho další kauza nebyla projednávána Okresním
soudem v Prostějově. Jak informovala jako první Česká
tisková kancelář, Tuhý se chce
vyhnout projednání svého
případu týkajícího se údajně nevýhodných pronájmů
podnikových prodejen u prostějovského soudu...

Michal Kadlec
Jeho první návrh na odebrání případu tomuto soudu už zamítl krajský
soud, jenomže František Tuhý se
nevzdává a nyní podal námitku na

podjatost místních soudců i přísedících. Prostějovský soud ji bude řešit
v neveřejném jednání už tento týden.
Až po vyřešení tohoto sporu se bude
moci zabývat samotnou kauzou.
Podle zjištění Večerníku argumentuje František Tuhý tím, že v Prostějově oděvní společnost, kterou
vedl, zaměstnávala kolem tří tisíc
lidí. Případní přísedící soudci by
tak podle něj mohli mít příbuzenské vztahy k bývalým zaměstnancům firmy, kteří byli propuštěni.
A snad by se tak mohli mstít... „Jeho
námitku budeme řešit v neveřejném zasedání. Strany si poté mohou podat opravný prostředek, který by poté řešil krajský soud,“ řekla
ČTK soudkyně Hana Greplová.
Krajský soud by se tak otázkou
vazeb Tuhého a prostějovského

soudu zabýval podruhé. V jednom
případě mu vyhověl. Původně se
měl totiž kauzou zabývat předseda
prostějovského okresního soudu
Petr Vrtěl, krajský soud jej však na
základě stížnosti Tuhého vyloučil
z trestního řízení. Důvodem je to, že
obhájce Tuhého v jiné civilní věci
zastupuje žalobce v případu, který
se osobně týká samotného předsedy
soudu. Důvody odejmutí věci prostějovskému soudu však krajský soud
neshledal a případ tak dostala na stůl
soudkyně Greplová.
František Tuhý je nyní obžalován
pro porušení povinnosti při správě
cizího majetku kvůli údajně nevýhodnému pronájmu podnikových
prodejen v Prostějově z let 2004 až
2009. Podle žalobců při nich zvýhodňoval svou dceru a zetě, škoda

Foto: archiv Večerníku
je vyčíslena na více než deset milionů korun. Jak již dříve Večerník informoval, první soudní spor týkající se vyplácení odměn ve výši 26,3
milionu korun bývalý generální ředitel Oděvního podniku Prostějov
vyhrál. Na začátku června tohoto
roku jej vrchní soud zprostil obžaloby ze zpronevěry s tím, že nejde
o trestný čin.
Jak dopadne neveřejné jednání
ohledně v pořadí již druhé námitky Františka Tuhého z podjatosti
prostějovských soudců, bude Večerník informovat.

Kriminálka vypátrala

Policie řeší zbytečnou tragédii...

MUŽE USMRTILO RAMENO! ZLODĚJE CIGARET

PROSTĚJOVSKO K tragické
události došlo v úterý na Prostějovsku. Zřejmě na vlastní chybu
doplatil muž, který na speciálním
vozidle opravoval hydraulické rameno. To ho vzápětí přimáčklo,
pomoc přišla bohužel už pozdě.
„V úterý osmadvacátého července po čtrnácté hodině došlo
k vážnému úrazu devětačtyřicetiletého muže v obci na Prostějovsku. Ten prováděl opravu hydraulického ramene na vozidle
určenému k odvozu kontejnerů.
S největší pravděpodobností si

hydraulické rameno řádně nezajistil, to se uvolnilo a muže
přimáčklo k rámu nástavby. Muž
utrpěl velmi vážné zranění. Přes
veškerou pomoc jak dělníků
z přilehlé stavby, tak záchranné služby, se nepodařilo muže
zachránit,“ popsal tragickou
událost Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„V současné době případ prošetřujeme pro podezření z trestného
činu usmrcení z nedbalosti,“ dodal mluvčí krajské policie. (mik)

RUNÁŘOV,
PROSTĚJOV
Prostějovská kriminálka má za
sebou další úspěšné pátrání. Ve
spolupráci s konickými policisty vypátrala zloděje, který se
začátkem května tohoto roku
vloupal do prodejny v Runářově.
Zřejmě je to silný kuřák, neboť si
odtud odnesl značné množství
cigaret.
„Prostějovští kriminalisté z oddělení
obecné kriminality ve spolupráci
s policisty obvodního oddělení
v Konici odhalili pachatele vloupání
do prodejny potravin v obci Runářov.

K tomu došlo v noci ze sedmého
na osmého května letošního roku.
Pachatel se po násilném vniknutí
do prodejny zmocnil pětašedesáti
krabiček cigaret různých značek
a majiteli prodejny svým jednáním
způsobil škodu přesahující deset
tisíc korun,“ uvedl Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodal, pětačtyřicetiletému muži
bylo sděleno podezření ze spáchání
přečinu krádeže a přečinu poškození
cizí věci, za což mu hrozí až dva roky
pobytu za mřížemi.
(mik)

PLIVAL na prodavačku! Magistrát varuje občany
„Zákazníka“ vyvedli v poutech

PROSTĚJOV Nepříjemný incident s nepolepšitelným zlodějem
zažila prodavačka z obchodu
v centru města. Muži, který byl
v této provozovně v minulosti
přistižen při krádeži, se snažila
vysvětlit, že není vítán. To ale
chlapíka rozzuřilo a na ženu se doslova vrhl. Ostře museli zakročit
strážníci městské policie.
„V úterý osmadvacátého července
vyjížděla hlídka strážníků do obchodu v centru města. Důvodem bylo
oznámení na linku 156, že v prodejně
se pohybuje velmi agresivní zákazník. Přivolaní strážníci použili proti
muži donucovací prostředky, hmaty,
chvaty a následně neurvalci nasadili pouta,“ informovala Jana Adám-

ková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. Vzápětí vysvětlila, proč
strážníci byli v zákroku proti mladému muži tak důrazní. „Důvodem
bylo hrubé a agresivní chování mladíka vůči prodavačce, která ho jen upozornila, aby prodejnu nenavštěvoval,
neboť zde byl v minulosti přistižen
při krádeži. To čtyřiadvacetiletého
muže natolik rozlítilo, že na ni začal
plivat, verbálně a fyzicky napadat.
Člen ostrahy zaměstnankyni bránil,
ale agresivita dotyčného byla značná,
proto incident nahlásil,“ popsala celý
incident Adámková.
Mladík je nyní podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití a celá
událost byla postoupena správnímu
orgánu k dořešení.
(mik)

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.

před PODVODNÍKY
PROSTĚJOV Pozor na údajné
aukce pro domácnosti organizované městem! Vedení prostějovského magistrátu zveřejnilo
minulý čtvrtek varování před
podvodníky, kteří se vydávají za
úředníky města a nabízejí lidem
levnější elektřinu.
„Získali jsme závažné informace,
že neznámá firma nabízí občanům
města Prostějova e-aukce na nákupy elektřiny realizované údajně
prostřednictvím statutárního města Prostějova. Magistrát však žádné e-aukce pro občany nepořádá.
Varujeme tedy všechny občany,
aby si dávali pozor na tyto nabídky,“

po dvojici
hledaných
PETR KARHÁNEK
se narodil 16. ledna 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 27. července 2015. Jeho zdánlivé stáří je 50
let, měří mezi 170 až 180 centimetry,
má střední postavu, modré oči a hnědé
rovné vlasy.

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

apeluje na veřejnost Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu. „Vyřizovala jsem například telefonát jedné paní, která se
dotazovala na podrobnosti údajné
aukce na nákup elektřiny pro domácnosti. Tazatelku jsem ujistila,
že město Prostějov žádnou takovou
aukci pro domácnosti neorganizuje ani v minulosti neorganizovalo,“
přidává energetička města Kateřina
Vosičková.
Představitelé magistrátu doporučují občanům, aby si nejdříve důkladně ověřili, o jakou firmu se jedná
a žádné závazné dokumenty bezhlavě nepodepisovali!
(mik)

Jít jednou za čas do hospody na
pivo a být okraden, to je přímo
k vzteku. O tom by své mohl
vyprávět muž, kterému kapsář
v neděli 12. července v jednom
z prostějovských pohostinství
ukradl peněženku s finanční
hotovostí ve výši šesti a půl tisíce
korun. Říkáte si, toho zloděje už
nikdo nevypátrá. Ale omyl, policisté byli v pátrání úspěšní!
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Jak se totiž Večerník v pátek
31. července dozvěděl, vyšetřovatelům se podařilo hospodského lapku vypátrat. Je jím
dvaadvacetiletý chlapík, ze
kterého zřejmě příležitost udělala zloděje. Problém je v tom,
že ukradené peníze s největší
pravděpodobností propil...

KRONIKA
Houpačka se „našla“

Starší žena z nejmenovaného
prostějovského sídliště si všimla,
že z dětského hřiště zmizela houpačka. Proto zavolala policistům
a nahlásila událost jako krádež.
Hlídka Policie ČR na místě ale
zjistila, že zařízení dětského hřiště nikdo neukradl. Pouze se stalo,
že den předtím houpačku kvůli
poškození odmontovali pracovníci společnosti .A.S.A. Technické služby a odvezli ji na opravu...

Ilustrační foto: Internet

Přišel o skútr
Trestného činu neoprávněného užívání cizí věci se dopustil
neznámý pachatel, který v noci
z úterý 28. na středu 29. července
v Mlýnské ulici v Prostějově odcizil malý motocykl značky Geely
Motor. Ten byl uzamčený a zaparkovaný na chodníku před domem. Majiteli tak vznikla škoda
kolem dvaačtyřiceti tisíc korun.

Žádná krádež, odtah!
Minulé úterý 28. července ráno
nahlásila vystrašená majitelka,
že jí neznámý pachatel ukradl
osobní vozidlo značky Fiat, které
předešlý den večer zaparkovala
v Březinově ulici v Prostějově.
Poté, co policisté přijeli na místo,
zjistili, že se o žádnou krádež nejedná. Její vozidlo totiž nechala odtáhnout městská policie, jelikož v ulici
probíhalo blokové strojní čištění...

Policisty neoblafnul
Kuriózní případ řešili prostějovští
policisté v úterý 28. července. Muž
na tísňovou linku 158 nahlásil, že
byl u hlavního nádraží okraden
o peníze. Policistům pak na místě sdělil, že nyní nemá ani na jízdenku a požadoval po nich odvoz
služebním vozidlem do Kostelce
na Hané. Policisté muži vysvětlili,
že nejsou žádná taxislužba! Zda
mužova legenda o okradení byla
vůbec pravdivá, není známo.

Děti zneužily linku 158
Ve středu 29. července volaly dvě
zhruba desetileté děti několikrát
na tísňovou linku Policie ČR
a vždy hlásily zcela vymyšlené případy trestné činnosti. Jejich sranda ale brzy skončila. Prostějovští
policisté totiž brzy poznali, že
drobotina volá z budky u hlavního
nádraží. Hlídka vyjela na místo
a děti zadržela. Předala je rodičům
s rázným upozorněním, že zneužití tísňové linky je trestné.

Zdrogovaná řidička
Z řízení pod vlivem návykových
látek je podezřelá třiadvacetiletá
žena z Prostějovska. Ta byla v úterý 28. července po šesté hodině
ranní na ulici Průmyslová v Prostějově kontrolována jako řidička
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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

Kateřina OBŠELOVÁ
27. 7. 2015 47 cm 2,60 kg
Senice na Hané

Viktorie JANČÍKOVÁ
22. 7. 2015 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Viktorie BOROVSKÁ
28. 7. 2015 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Tereza FÁRLÍKOVÁ
25. 7. 2015 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Jakub MUSIL
26. 7. 2015 50 cm 3,30 kg
Bedihošť

Adéla NOVOSADOVÁ
25.7. 2015 50 cm 3,15 kg
Pěnčín

Vlasta MICHALCOVÁ
26. 7. 2015 49 cm 3,30 kg
Otaslavice

Jan VETEŠNÍK
26. 7. 2015 48 cm 2,75 kg
Seloutky

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!

Nemocný Davídek se vrátil z Thomayerovy nemocnice

Lidé mu posbírali 1 714 kilogramů víček, DĚKUJEME!
ĚKUJEME!
PRAHA, PTENÍ Nemocný Davídek
Vítek ze Ptení, o jehož strastiplné léčbě
Večerník pravidelně informuje a pomáhá mu organizováním sbírky víček, je
z Thomayerovy nemocnice konečně zase
doma. Velmi náročnou léčbu popsala redakci jeho maminka Zdeňka Staňková,
která zároveň s dojetím v hlase poděkovala všem, kteří malému Davídkovi a celé
rodině pomáhají při překonávání jejich
nepříliš šťastného osudu...
„S Davídkem jsme se z pražské Thomayerovy nemocnice vrátili na začátku července.
Byli jsme tam celé tři týdny. Synovi léčba
prozatímně trošku pomohla, epileptické
záchvaty sice přetrvávají, jsou však v o něco
menší míře. Vzhledem k tomu, že je Davídek
rizikovým pacientem, mohou se záchvaty
vrátit kdykoliv do stejných kolejí. Ale každý
den s jeho tatínkem doufáme, že se mu bude
dařit trošku lépe,“ dívá se do budoucnosti
přes všechny nesnáze optimističtěji Davídkova maminka Zdeňka Staňková.
Léčba hormony je pro děti náročná, jsou roztě-

Metráky
pro něj
odvezla
d
společno opravní
st Cetko
vský

Foto: archív Z. Staňkové
kané, nervózní, nespí a nabírají na váze zadržováním vody v těle. „Davídek první týden v kuse
pořád jen plakal, což je jeden z nežádoucích
účinků.Snášelkaždodenníinjekcehodněšpatně. Někdy plakal od rána do pozdního večera,
pak až dlouho do noci. Prostředí, dálka od
domova a synovy projevy nežádoucích účinků
byly psychicky velmi náročné, ale zvládla jsem
to! Za náš pobyt se s námi v Thomayerově nemocnici v Praze vystřídalo asi sedm maminek

a sedm dětí. Tříhodinovou cestu zpět jsme
absolvovali v začátcích těch nejkrutějších
veder, kdy teploměr ukazoval přes šestatřicet
stupňů ve stínu. Ale zdravotní služba Juránek
a Tesař, která nás pokaždé doprovázela tam
i zpět, to s klimatizací v nejkratším možném
čase zvládla na jedničku. Tímto jí za nás moc
děkujeme,“ popisuje pobyt s čtrnáctiměsíčním Davídkem i společnou cestu z Prahy
domů do Ptení Zdeňka Staňková.

Po zveřejnění životního příběhu malého
Davídka se mezi Prostějovany zvedla vlna
solidarity a čtenáři tak do redakce Večerníku stále nosí víčka od PET lahví. Výtěžek
z jejich prodeje putuje právě na léčbu těžce
nemocného Davídka. „Pro víčka, která nám
věnovali lidé prostřednictvím Večerníku, ale
i občané z jiných krajů České republiky, přijela firma Kontejnerová doprava Cetkovský
z Prostějova. Ta se nám nabídla formou sponzorského daru odvézt Davídkovu téměř tříměsíční sbírku vršků do výkupny v Přerově.
Skládání, odvoz a vyložení zabralo necelé dopoledne,“ sdělila Zdeňka Staňková. Jak dodala,
Davídkovi se posbíralo zhruba 120 plných
pytlů víček a konečná váha činila přesně
1 714 kilogramů. „A to nejen díky dobrým
lidem z prostějovského okolí, ale také balíčkům
od občanů ze všech koutů republiky, kteří chtěli
každým vrškem aspoň takto pomoci. Náš Davídek by měl do šesti týdnů dostat za prodej
těchto vršků kolem třinácti tisíc korun. Moc
všem lidem děkujeme,“ uzavřela Zdeňka Staňková.
(mik, pk)

Foto: archív Z. Staňkové

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.

BODIE

je kříženec středního vzrůstu ve věku jeden až dva roky. Je to
velmi hodný pejsek, který je rád za každý kontakt s člověkem.
Šťastný bude tam, kde bude svému pánečkovi na blízku.
Bohužel na vodítku neumí, ale postupně se to učí, je to velmi
učenlivý klučík. Snese se jak s fenkou i pejskem.

ZORBA

je nádherný představitel plemene ´Slovenský čuvač´ velkého
vzrůstu, který má asi čtyři roky. Je to velmi klidný a vyrovnaný
pejsek s přátelskou povahou. Šťastný bude v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat. S fenkou se
snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá.

IRENKA

je kříženec středního vzrůstu stará zhruba pět let. Byla nalezena v Žešově, údajně na psích kůžích. Je to veselá dáma,
která rozdává úsměv a lásku na potkání. Bez problému se
snese s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá. Je to klidná a pohodová fenečka, která bude skvělým parťákem.

BARY

je středně velký kříženec ve věku cca pět roků. Je to klidný a vyrovnaný pes, který bude šťastný v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a dobře hlídat. Na
vodítku chodí pěkně, netahá, s fenkou se bez problému
snese.

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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PŘEŽIJEME
I
FEJETON
PETRY
HEŽOVÉ
C
Ě
V
V HOSPODĚ
BEZ NIKOTINU? JAKO NOVÉ NA VĚČNÉ ČASY

Zákaz kouření v restauracích a kavárnách všeho druhu od začátku
příštího roku neseme my kuřáci
pochopitelně s velkou nelibostí.
Představa, že si někde dáme kafe,
usrkneme z něj a půjdeme si zapálit
ven na ulici, mě osobně děsí. Ještě
více novela protikuřáckého zákona
děsí majitele prostějovských hospůdek nižší cenové kategorie. Skutečně přijdou o pravidelné štamgasty,
kteří považují cigaretu u piva také
za nezbytnou součást? No, uvidíme. Vím, že můj komentář k zákazu kouření není objektivní, jelikož
hulím snad všude, kudy chodím.

Dovolím si ale jednu poznámku.
Přestože se snažím být k nekuřákům velmi tolerantní a nikdy si cigaretu nezapálím tam, kde bych někomu „smrděl“, totéž bych očekával
od druhé strany, tedy od nekuřáků.
A to se týká i hospod a restaurací. Záleží přece na svobodné vůli
každého jedince, jestli si k pobytu
vybere kuřáckou nebo nekuřáckou
provozovnu. Proč tedy zákonodárci
vyhověli jen jedné polovině populace, zatímco tu druhou omezili na
svobodě? Jistě, kouření škodí zdraví, ale daně a poplatky z něj státu
nesmrdí...

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Pro náklaïáky to není

V Koláøových sadech to „žije“

Nemohu se ubránit dojmu, že je
tady něco špatně. Když teď přes
prázdniny procházím Kolářovými
sady, vidím tu různorodé složení
jeho návštěvníků. Po asfaltovém
okruhu kolem hvězdárny se pohybují běžci nebo bruslaři, na trávě
hrají děti fotbal. A na lavičkách?
Tlupy bezdomovců, kteří popíjejí krabicové víno, kálejí v křoví
a otravují každého, kdo se okolo
nich objeví. Nevím, ale nezdá se mi
to jako dobrý příklad dětem, které
kolem nich vystrašeně procházejí.
Uvítala bych zde častější hlídky
Rasismus naruby
Doběla mě rozpálil článek o romské městské policie.
ženě, která pobírá na čtyři osvojené
Petra Rubášová, Prostějov
děti od státu jednapadesát tisíc korun. Může se mi prostřednictvím
Dávejte si pozor!
Večerníku přihlásit alespoň jedna Chodím každý den na nákup do
„bílá“ matka, která si dokáže na Kauflandu a vždy před tímto supersociálce vykřičet podobnou sumu marketem stojí naši snědí spoluobpeněz? Já osobně mám tři vlastní čané. Pak za vámi jdou až dovnitř
děti ve věku od tří do deseti let a po- a sledují, kam si při nákupech uklábírám jako rozvedená od státu šest dáte kabelku, a u pokladen pozorua půl tisíce korun. Jak je možné, že jí, kolik máte v peněžence peněz.
matky z menšinové komunity mají Nedělám si iluze, že tak činí pouze
tolik peněz a ještě s nimi nedokáží ze zábavy. Při odchodu svírám kavyjít? Když se na sociálce zeptám belku pevně u těla a dávám si pozor,
úřednice, zda bych mohla dostat jestli za mnou někdo nejde. Ve střepřidáno, je mi řečeno, že nemám hu tady musí být každý!
Božena Nakládalová, Prostějov
nárok!
J. S., Prostějov
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K

Ahoj všem. Dusno, horko, pařák
na „zdechnutí“. Takhle nějak
jsou momentálně charakterizovány dny, kdy vzniká tento
sloupek...
I prsty se mi při psaní lepí ke klávesnici a mám pocit, že i má „OKNA“,
která by v tuto chvíli, kdy tento příspěvek vychází, měla mít svoji verzi
deset, jsou taková nějaká horkem
„zabržděnější“. Ale je pravda, že
u nich se to stává i ve velkých mrazech. Prostě je tady vcelku brutální
podoba léta. A i když horko k létu
patří, pamětníci mají pocit, že počet
tropických dnů v tomto období
roste a roste. Bohužel průvodním
jevem těchto pařáků je obrovské
sucho a to není dobře. Prostějov patří obecně k velmi suchým místům,
naštěstí se nám vyhýbají kroupy
a smrště, ale zapršet a intenzivně
je potřeba daleko víc, než je tomu
teď. Haná byla vždy považována za
úrodný kraj, pokud ovšem budou
pokračovat takováto léta, budou
výnosy čím dál menší a produkty
zemědělství pak logicky čím dál
dražší.
Komoditou, která se bude platit zlatem, se asi stane voda. Ano, máme
tady přehradu a zatím žádné výpadky vody nenastávají, ale pokud se
nenaučíme šetřit, bude hůř. Je zde
ovšem logický argument, že se snažíme šetřit již teď, ale je nám to díky
francouzským majitelům vody
stejně houby platné, a platíme jako
blázni. Ale věřte tomu, že tohle asi
ještě nic není. Teď platíme nenasytným, ale mohou přijít doby, kdy
opravdu bude voda velkou vzácností. Jistě víme, že počasí neporučíme. To už tady bylo a dopadlo to
fiaskem, čeká nás tedy asi přizpůsobování... Upřímně řečeno, sám
nevím, jak toto přizpůsobování má
probíhat. Myslím si, že abychom
přežili, budeme muset ke všemu
přistupovat více s rozmyslem
a klidněji, načež přijmout životní
rytmus jižních národů. V žádném
případě ovšem ne ten pracovní, to
bychom dopadli tak nějak „pořecku“ a to opravdu nechceme, že?
Marty
Tak klidné léto vážení.

O nově zrekonstruovaném Masarykově náměstí toho už bylo řečeno
hodně. Jedni výsledek kritizují, jiní
chválí, ale tak už to na světě chodí.
Jen tak mezi námi - ty lampo-cigarety - nejsou to ty samé, co stávaly
i v Olomouci na náměstí? Jestli ano,
tak snad jsme je odkoupili se slevou... Pevně doufám, že nízká cena
byla i důvodem k nákupu těch velmi neobvyklých odpadkových košů,
které víc než cokoliv jiného připomínají futuristické radiátory, třeba se
u nich v zimě zahřejeme, ale jak se
na ně zblízka dívám, tak spíš asi ne.

Ono koupit něco hezkého a poskytnout to veřejnosti k užívání je totiž
zřejmě totéž, jako by to dárci vyhodili
z okna tryskového, opicí řízeného
dvouplošníku. Hned je to rozbité,
polámané, počmárané, polepené
žvýkačkami, zaházené odpadky…,
mám pokračovat? Pojďme si přiznat, že kamery i ozbrojení policisté
v ulicích jsou na tyhle lidské čuníky
prostě krátcí.
A jak se tak zabývám těmito vskutku filozofickými myšlenkami, pán
sedící vedle mě na lavičce ve stínu,
kterého na náměstí taky není kvůli

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

VŮNĚ LÉTA MŮŽE ZADUSIT

Malý rondel v Krasické ulici je tak
tak pro osobní auta, ale nákladní vozidla i autobusy tudy projíždějí jen
s velkou námahou. Pořád nepochopím, proč se v Prostějově budují tak
malé rondely, když místa je na vybraných křižovatkách víc než dost.
A vzhledem k tomu, že právě tady
se snad dočkáme povolení vjíždět
na jižní kvadrant i pro nákladní vozidla, jeví se nový rondel skutečně
jako naprosto nevyhovující.
Milan Doležal, Prostějov

Každé z ročních období má
něco do sebe. Všechna v sobě
nesou naděje i rizika. Právě
probíhající léto na jednu
stranu přeje novým láskám,
na druhou stranu může přibouchnout dveře za těmi
starými. Dunění hromů i jiskření blesků během prázdnin
totiž není na denním pořádku
pouze v přírodě, ale i v partnerském životě. Někdy se pak
ani nenadějeme „a co dříve se
věčné zdálo, teď končí ve výčitkách.“ Existuje hned několik důvodů, proč tomu tak je.

vykáceným stromům právě mnoho,
zastrčí obal od nanuku a papírový
kapesníček do spár v sedátku lavičky
a v klídku odchází, přestože na něj
vyjeveně zírám a dokonce si dovolím
zdvořile upozornit, že odpadkový koš
je hned vedle. S úsměvem mě ignoruje a nejspíš bych měla být vděčná,
že mě nepočastoval nějakým vulgárním gestem či nadávkou.
Takže já jsem vděčná a pevně doufám, že my ostatní najdeme odpadkové koše i bez nápovědy nebo použití GPS, aby nám to náměstí ještě
chvilku jako nové vydrželo..

DLOUHODOBÉ VZTAHY
Pokud si někdo nepřipadá zrovna
šťastný, téměř vždy je důvod hlavně
v něm. Naše trápení jsou pouze odporem proti něčemu, co často sami
nemůžeme ovlivnit. Kdo ovšem v takové krizi hledá štěstí v nových věcech či partnerovi, připomíná snílka,
který chce vyšplhat po zdánlivě nekonečném žebříku až do nebe a myslí si,
že se mu to zdaří, pokud jej opře o jinou zeď. Každá taková zeď je ale pouze různě vysoká a všechny podobné
pokusy musí nutně skončit pádem.
Jenže právě vůně léta dává na něco
takového zapomenout. Často nás
vtáhne do našich krásných mladých
let, kdy jsme trávili léto u babičky,
vyráželi s kamarády na první koncerty a prožívali své první romantické
lásky. Lidé, kteří nejsou smířeni sami
se sebou, se do tohoto období chtějí neustále vrátit. Tímto způsobem
unikají z reality, jejíž součástí je i jejich současný partner.
Ale nejde pouze o návrat do dávné
minulosti. Ten, kdo není k sobě
upřímný, často utíká z „truchlivé“
současnosti také do „nádherné“
budoucnosti. Ať je mu dvacet,
nebo padesát. Právě v létě obvykle
dostane pocit, že to nejlepší v živo-

tě na něj teprve čeká. V některých
případech tomu tak dokonce i je. To
však platí pouze pro ty, kteří si umí
svůj život užívat sami, ať už mají, či
dělají cokoliv. Stávající partner jejich
životní pocit sice může hodně ovlivnit, nikoliv však zcela změnit.
Jisté je, že v létě s partou kamarádů
se vyskytne celá řada příležitostí
k nejrůznějším výletům a taky úletům. Jenže ne každý vztah právě
tohle „dobrodružství“ ustojí a řadě
z nich se stane osudným. Každý
z nás se někdy dostane do situace,
kdy velmi lehce může převážit „zvíře“, které máme v sobě ukryté. Ať si
to přiznáme, či nikoliv, v mnoha věcech jsme všichni hodně povrchní
a ovládaní pudy. Pokud se k tomu
přidruží fakt, že i to nejkrásnější
tělo se časem okouká, pak může být
zaděláno na pořádný malér. Dříve
či později se dostaneme do situace,
kdy se nám líbí cokoliv jiného než
to, co denně vídáme doma. V tu
chvíli je úplně jedno, zda je to lepší
či horší. Hlavně že je to jiné! A právě v létě jiných náležitě odhalených
těl chodí všude po ulicích více než
dost. Co pak s tím? Pokud si člověk
neváží sám sebe, neváží si obvykle

ani svého partnera. V takovém případě už dlouhodobému vztahu nepomůže ani svěcená voda.
Prubířským kamenem každého vztahu se také stává společná
dovolená. Zatímco v určitých zaběhaných kolejích jsme schopni
spolu nějak vyjít, právě ve chvíli,
kdy změníme prostředí, mohou na povrch vyplout všechny
nesrovnalosti a odlišnosti mezi
námi. Někteří psychologové v takovém případě navrhují raději trávit
dovolenou odděleně. Ale ani to není
vhodné, a to vzhledem ke všemu
výše napsanému.
Na druhou stranu faktem je, že zejména moderní člověk má v životě
jedinou jistotu: totiž, že nic není jisté a vše se neustále mění. Můžeme
na čemkoliv lpět sebevíc, na světě
prostě nežijeme sami a toho, co můžeme ovlivnit, je mnohem méně, než
by si každý z nás přál. Díky tomu se
všichni občas dostaneme do situací,
kdy všechna naše snaha udržet věci
takové, jaké bychom je chtěli mít,
vyznívá zcela do ztracena. V takovém případě je dobré řídit se starým
indiánským heslem: Když zjistíš, že
jedeš na mrtvém koni, sesedni!
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ČERNÁ
KRONIKA
Posprejoval obchod
Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který v době od 25. do 29.
července posprejoval modrou
barvou na náměstí v Plumlově
omítku u budovy obchodu se smíšeným zbožím. Tímto jednáním
způsobil škodu kolem deseti tisíc
korun.

Sokolové okradeni!
Dosud neznámý pachatel se v noci
ze středy 29. na čtvrtek 30. července vloupal do budovy sokolovny
v Určicích. Uvnitř objektu vypáčil dveře vedoucí do baru, odkud
následně odcizil pětadvacet krabiček cigaret různých značek a příruční pokladnu s hotovostí pěti tisíc korun. Tělovýchovné jednotě
Sokol Určice tím způsobil škodu
ve výši 7 800 korun.

Stačilo patnáct minut...
Ve čtvrtek 30. července před druhou hodinou odpolední stačilo
neznámému pachateli pouhých
patnáct minut nepozornosti sedmatřicetiletého muže k tomu,
aby v obci na Němčicku odcizil
z osobního vozidla koženou ledvinku s finanční hotovostí deset
tisíc korun, doklady a platební
kartou. Práci mu usnadnila skutečnost, že majitel ponechal vozidlo
bez dozoru neuzamčené a ledvinka byla volně odložena na sedadle
spolujezdce. Pachatel svým jednáním způsobil muži škodu v celkové
výši téměř 11 000 korun.

Šlo pouze o „bombičku“
Předminulou neděli 26. července
po devatenácté hodině oznámil
na policii čtyřiatřicetiletý muž, že
na okraji tábora v chatové oblasti
Dvorského žlebu u Ptení nalezl
podezřelý předmět, který připomíná munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná o hnací
bombičku do hasicího přístroje,
kterou zajistil a odvezl k likvidaci.

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi u toho...

Ve Stražisku bez pošty

ŘIDIČ FORDU NEDAL U VRANOVIC

KONIČTÍ HASIČI SLAVILI A TĚŠÍ SE NA STĚHOVÁNÍ PŘEDNOST A NAPÁLIL TO DO ŠKODOVKY
Prostory před zámkem patřily řadě atraktivních ukázek, nechyběli ani parašutisté

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
KONICE Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů (SDH) byl založen v roce 1864. Jen o jedenáct let mladší je hasičská organizace v Konici, která si uplynulou sobotu připomněla své stočtyřicáté výročí. Do zhruba třítisícového města na severozápadě okresu
se tak sjel početný zástup jednotek z blízkého okolí a společně
s několika stovkami návštěvníků oslavili významné jubileum.
Večerník u toho pochopitelně nemohl chybět.
Pár minut po čtrnácté hodině začalo slavnostní odpoledne položením
věnce na místním hřbitově, poté se
dlouhý průvod vydal v trojstupu od
budovy požární stanice k prostorám
zámku, kde zazněla státní hymna a
krátké proslovy těch nejpovolanějších. Následoval zábavní program vyplněný řadou ukázek v podání starší
i nejmodernější hasičské techniky. „Musím říct, že to není výročí dobrovolných
hasičů, ale celkově hasičů v Konici, protože činnost tu byla na pět let přerušena
a s partou několika lidí jsme před patnácti lety začali znovu. Nyní má SDH kolem devadesáti členů a každým rokem
přibývají mladí hasiči,“ těší aktuální rozkvět starostu konických dobrovolných
hasičů Vlastimila Šmídu.

A příchozí z řad hasičů i nehasičů se mohli
po celé odpoledne kochat řadou vystoupení. Vojtěchovská jednotka předvedla hašení starou ruční stříkačkou taženou koněm,
to kostelečtí hasiči představili nejnovější
techniky. Vše začali vystříháním zraněné
osoby z vraku auta, poté přišla na řadu preventivní ukázka, jak si správně i nesprávně
poradit s hořící pánví v kuchyni. Tou nejhorší variantou by bylo použít vodu. Leda
by člověk měl na sobě nehořlavý hasičský
oblek, čímž by zabránil vážným popáleninám na většině svého těla. Vyhoření bytu
by ale ani tak nezabránil. Doporučený
postup tkví v omezení přístupu kyslíku,
například přehozením vlhké utěrky přes
zdroj ohně. Velkou novinkou v České republice je hasicí koule naplněná sopečným
prachem, ta k nám doputovala ze Sloven-

ska. A názorná ukázka dosvědčila, že jde o
mnohem efektivnější způsob, než jakým je
využití klasického práškového „hasičáku“.
Představili se rovněž prostějovští hasiči s
plošinou využitelnou až ve výšce sedmadvaceti metrů, do akce se dostali i ti nejmladší z řad konických požárníků, kteří
úspěšně uhasili papírový domeček. Přestávky mezi jednotlivými akcemi zpestřila hudební skupina Tóny a o třešinku na
závěr se postarali parašutisté z Hanáckého
paraklubu Olomouc, kteří se snesli krátce
před sedmou hodinou večerní. „Letos se
koná po okolních obcích hodně výročí
a nechtěl jsem, abychom jen opakovali
to, co mohou lidé vidět i jinde,“ podotkl
Šmída, jehož vedle úspěšného zvládnutí

organizační stránky těší i letošní bilance.
„Je to takové klidnější, zatím jsme měli
jen tři zásahy. Nejprve se jednalo o hořící
seník zemědělského družstva, poté o hořící traktor a nakonec o lesní požár. Na to,
že patříme do JPO3 s výjezdem do deseti
minut, je vidět, že tu perfektně vedeme
prevenci,“ usmíval se.
A radost z činnosti SDH projevil i starosta
města František Novák. „Spolupráce je
velice dobrá. Hasiči jsou schopni kvalitně
a profesionálně zasáhnout u jakékoliv situace, což nám dává relativní klid i jistotu.
Jsem tudíž velmi rád, že současná generace pokračuje v hasičské práci a zvyšuje
se členská základna. Jsou aktivní, pečují
o mládež a účastní se veškerého života v
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

O hasičskou budoucnost se v Konici bát nemusí, i ti nejmenší si již dokáží
s ohněm poradit.
Foto: Jiří Možný
Konici,“ zmínil první muž Koncie společně s přáním dalších úspěšných let.
Právě díky podpoře města i Olomouckého
kraje se postupně daří modernizovat vybavení, další významný okamžik pak nastane
v nejbližší době. „Cílem do budoucna je

Fotoreportáž

přestěhovat se zpět do budovy, která byla
postavena pro účely Sboru dobrovolných
Červený Ford byl po srážce zralý na odpis, ve škodovce se zranil osmadvacetiletý šofér.
hasičů v Konici a momentálně tam sídlí
profesionální hasiči. Je to na dobré cestě, VRANOVICE Chvilka nepozornos- „V neděli šestadvacaátého července silnici, kdy v křižovatce nedal předpříští rok se má stavět nová zbrojnice,“ těší ti byla příčinou dopravní nehody na po jednadvacáté hodině na silnici nost řidiči auta značky Škoda Fabia,
se Šmída na důstojné prostory pro činnost. křižovatce mezi Vranovicemi a Kel- mezi obcemi Vranovice a Kelčice do- které jelo po hlavní komunikaci od
čicemi. Při srážce dvou aut se zranil šlo k dopravní nehodě mezi dvěma Brodku u Prostějova. Při nehodě byl
mladý řidič škodovky, hmotná škoda osobními vozidly. Dvaatřicetiletý řidič lehce zraněn osmadvacetiletý řidič
dosáhla skoro čtvrt milionu korun.
s vozidlem Ford Fiesta jel po vedlejší škodovky. Dechová zkouška u řidičů
3x foto: Jiří Možný

2x foto: Policie ČR
byla negativní,“ uvedl k nehodě Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodal, hmotná škoda na vozidlech činí celkově 230 000 korun.
(mik)

SILNICE ZNOVU BRÁZDILI OPILÍ ŘIDIČI

Celé oslavy zahájil slavnostní průvod městem od bu- Kostelečtí hasiči představili hned několik druhů zása- Na své si přišly i děti, vedle skákacího hradu či
dovy profesionálních hasičů přes náměstí k zámku. hů, mimo jiné vyproštění osoby při dopravní nehodě. zmrzliny mohly malovat na keramiku.

Děti zasadily v Suchdole stovky stromů
SUCHDOL Přesně šest set buků
a k tomu ještě další stovku smrků vysázely během jednoho nedávného
dopoledne děti na okraji lesa přiléhajícího k obci Suchdol. To vše za krásného slunečného počasí a asistence
několika dospělých, kteří pak na závěr
několikahodinového úsilí na stráni
Lesů města Prostějova připravili občerstvení formou opékání špekáčků.
„Cílem bylo ukázat, jak práce v lese vypadá, proto jsme zorganizovali tuto akci.
A dopadlo to velice dobře. Nikdo se
nezranil, stromky jsou pečlivě zasazené, takže bude spokojen i hajný,“
pousmál se starosta pořádajícího Orla
a současně místostarosta obce Suchdol
Pavel Koutný.
(jim)

Opilá seniorka na kole

MOSTKOVICE, BALDOVEC Ani
uplynulý víkend se bohužel neobešel
bez hořké skutečnosti, že by policisté
neměli práci s opilými řidiči motorových vozidel. Šoféry pod vlivem alkoholu přistihli v Mostkovicích a také
na autobusové točně v Baldovci.
„Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý

LEVNĚJI
A AŽ
DO SCHRÁNKY!

Jak jednoduché...
stačí kliknout na

www.vecernikpv.cz
/predplatne

Díky dětem se za několik let promění travnatá plocha v mladý les. A stačilo k tomu jedno dopoledne...
Foto: Jiří Možný

POUZE ZA 850 Kč

MOTORKÁŘ VYLETĚL ZA HRUBČICEMI
ZE SILNICE DO POLE, TĚŽCE SE ZRANIL

Pod vlivem i se zákazem

15073110726

Z trestných činů ohrožení pod
vlivem návykové látky a maření
úředního rozhodnutí je podezřelý
dvaačtyřicetiletý muž z Olomouce, který byl v úterý 28. července před druhou hodinou ranní
kontrolován v Laškově jako řidič
vozidla Toyota. U muže byla provedena dechová zkouška, která
byla pozitivní s výsledkem 1,81
promile alkoholu v dechu. Dále
bylo zjištěno, že kontrolovaný
řidič má vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
prosince 2016. Podezřelý byl na
místě zadržen.

HRUBČICE Doplatil na šílenou
jízdu, kterou jsou někteří motorkáři bohužel pověstní. Muž středního věku neovládl velkou rychlost
a skončil v poli. Záchranáři ho přepravili s těžkým zraněním do nemocnice.
„Před patnáctou hodinou v neděli šestadvacátého července došlo na silnici
mezi Hrubčicemi a Tovačovem k vážné dopravní nehodě motocyklisty. Sedmačtyřicetiletý muž s motocyklem
Honda při průjezdu pravotočivou
zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy
a vyjel mimo silnici do pole, kde upadl. Při nehodě utrpěl těžké zranění,
kdy byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal
nepříjemný karambol motorkáře Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že škoda na motocyklu
byla po havárii vyčíslena na sedmdesát
tisíc korun.
(mik)

Zničená motorka a batoh zůstaly na místě nehody, sedmačtyřicetiletý řidič motocyklu byl přepraven rychle do
nemocnice.
Foto: Policie ČR

9

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Před sedmnáctou hodinou v pondělí 27. července byla v Němčicích nad Hanou kontrolována
pětašedesátiletá žena, která jela na
jízdním kole. Vzhledem k tomu,
že po zastavení nebyla schopna
pokračovat pěšky, provedli policisté u ženy dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s výsledkem
1,90 promile alkoholu v dechu.
Tímto jednáním se žena dopustila
přestupku, a to řízení pod vlivem
návykové látky. Policisté ženu zajistili a předali rodinným příslušníkům.

dennì
aktualizované
zprávy z regionu
najdete také na
www.vecernikpv.cz
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třiadvacetiletý mladík z Prostějova,
který byl v sobotu 1. srpna po jedné
hodině v noci kontrolován na ulici Za
Sokolovnou v Mostkovicích jako řidič
vozidla Ford Fiesta. U muže byla provedena dechová zkouška, která byla
pozitivní s výsledkem 1,26 promile alkoholu v dechu. Podezřelému byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další

jízda,“ informoval Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
To však nebyl jediný případ, kdy o
uplynulém víkendu policisté nachytali
opilého šoféra.
„Další podnapilý řidič byl kontrolován
toho samého dne kolem deváté hodiny ranní u točny autobusu v Baldovci.

Jednatřicetiletý muž z Vyškova řídil
vozidlo Peugeot směrem do místního
kempu. U muže byla také provedena
dechová zkouška, která byla pozitivní
s výsledkem 1,28 promile alkoholu
v dechu,“ prozradil Bednařík s tím,
že i tomuto chlapíkovi byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
(mik)

Stražisko (mik) – Od minulého
pondělí jsou občané Stražiska bez
pošty. Naštěstí jen dočasně. Z důvodu dovolených je místní pobočka
České pošty uzavřena, a to až do pátku 7. srpna. Poštovní služby včetně
vydávání uložených zásilek a důchodů zajišťuje pošta ve Ptení.

Protivanovští hasièi
oslaví 130 let
Protivanov (jim) - V roce 1885
zahájil svou činnost Sbor dobrovolných hasičů Protivanov a právě stotřicáté výročí založení si v tisícovém
městečku připomenou o nejbližším
pátku a sobotě. První den oslav se
uskuteční slavnostní schůze v hasičském domě, následující odpoledne začne dvě hodiny po poledni
program vítáním sborů u hasičské
zbrojnice, na což naváže průvod
na hřiště TJ Sokol a od čtyř hodin
rovněž ukázky staré a nové hasičské
techniky i policie. K dispozici bude
i laserová střelnice, doprovodný
program pro děti i občerstvení, vše
zakončí taneční zábava se skupinou
Tamdem.

Mìsíc do Smržické
šlapky
Smržice (mik) – Pořadatelé z Klubu českých turistů ve Smržicích už
počítají poslední týdny do zahájení
tradiční a oblíbené akce Smržická
šlapka 2015. Její v pořadí už sedmnáctý ročník je v plánu v sobotu
5. září se startem v rozmezí od sedmi do deseti hodin dopoledne před
místní sokolovnou. Organizátoři
opět slibují velký výběr tras pro horská a silniční kola od 10 do 180 kilometrů s nejdelší trasou až na Praděd.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Mrzí nás malé zapojení občanů do pořádaných akcí,“
vybídl k větší aktivitě starosta Doloplaz Ladislav Sypko
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
DOLOPLAZY Potřetí v řadě
vybrali loni na podzim zastupitelé Doloplaz do svého čela
Ladislava Sypka. I v nabitější
konkurenci celkem tří uskupení
se totiž právě on jakožto lídr vítězné kandidátky těšil suverénně nejvyšší podpoře ze strany
občanů, což pak potvrdilo i nově ustanovené vedení obce se
zhruba pěti a půl stovkami obyvatel. A staronový starosta má
stále spoustu plánů a vizí, které
by chtěl realizovat. Nejen o tom
je následující interview v rámci
pravidelného seriálu se starosty.
Loni na podzim jste zahájil třetí
volební období. Kdo - nebo co vás přesvědčil, abyste v čele obce pokračoval i nadále?
„Přesvědčovat mě nemusel nikdo,
do voleb jsem šel sám a dobrovolně.
(úsměv) A i když ve volbách uspějete,
do poslední chvíle nevíte, jak samotná
volba starosty dopadne. Pokud se podíváte do okolních vesnic, tak mi jistě
dáte za pravdu. Jelikož jsem měl v hlavě
hodně nápadů a představ z minulého
volebního období, chtěl jsem je společně s ostatními zastupiteli zrealizovat.
Doufám, že tyto čtyři roky proběhnou
tak, jak jsme se při první schůzi dohodli. S opozicí jsme našli shodu na
programu, který budeme v obci plnit.

Nepočítám, že půjde vše hladce, a to
ve smyslu pořadí, věřím ale, že se vždy
dohodneme. Nejen proto, že máme
o jeden hlas víc.“
Je tomu tak, po podzimních volbách sedí v zastupitelstvu dvě
uskupení v poměru 4:3. Přineslo to nějakou změnu od minulých čtyř let, kdy
před volbami vznikla jediná společná
kandidátka?
„Je pravda, že po delší době byla v obci
i jiná kandidátka než jen KSČM, ale
nemyslete si, že při jedné kandidátce je
vše jednoduché, jak to na první pohled
vypadá. Budu se opakovat, do poslední
chvíle opravdu nevíte, jak se kdo zachová a jaké vznese po volbách požadavky
a co si všechno vymyslí. Vím, o čem mluvím. Já osobně jsem další dvě kandidátky přijal bez problémů a říkal jsem si, že
se alespoň každý sám osobně přesvědčí,
jak na tom v obci je. Považuji kohokoliv,
kdo jde do voleb sám a dobrovolně, za
odvážného člověka. Jsem přesvědčený,
že se ve většině projednávaných věcech
shodneme a nebudeme nijak hřešit na
výhodu jednoho hlasu.“
Co máte jako obec v plánu pro letošní rok?
„Prioritou je nová střecha nad prodejnou, jíž provozuje obec. Získali jsme
na to dotaci od Olomouckého kraje ve
výši tři sta tisíc korun, celkový náklad
na střechu, zateplení stropu, opravu
fasády a částečnou rekonstrukci topení
včetně DPH je ovšem více než milion
šest set tisíc korun. Tuto opravu nám
provede firma a my sami se pak pustíme do opravy parkoviště a kanalizace,
kde počítáme s náklady asi osmdesát
tisíc korun. Letos se ještě pustíme do
částečné rekonstrukce obecní čistírny

d, která by měla
odpadních vod,
vacet tisíc korun,
stát sedmset dvacet
mouckého kraje
dotace od Olomouckého
acet tisíc korun.
činí pětset dvacet
ždoročně opraDále jako každoročně
vujeme svými vlastními silami
kace.“
místní komunikace.
Do čeho byste se chtěli
alších lepustit v dalších
tech?
„Přemýšlíme nad
čelokvalitním víceúčeloěm,
vým sportovištěm,
měplánujeme výměepnu oken a zatepaší
lení stropů v naší
le
mateřské škole
uta bude také nutvit
né v obci opravit
dětské hřiště. Ta
současná už totiž
čné ponesplňují patřičné
žadavky. Právě opozice na-

“

době se zajímáme o dotační tituly a připravujeme
projektovou dokumentaci.“
Jak jste spokojen
se současným životem v obci?

Foto: archiv L. Sypka

Dohodli jsme se s opozicí na programu,
který budeme plnit. Nepočítám, že půjde
vše hladce, věřím ale, že se vždy shodneme.
Nejen proto, že máme o jeden hlas víc...

vrhla řešit do budoucna stavební místa
pro rodinné domy, dlouhodobým plánem je výstavba a rekonstrukce místních
komunikací, kdy se bude jednat hlavně
o místní komunikace v místní části Poličky. Velký úkol pak čeká na některé příští zastupitelstvo naší obce, čímž bude
oprava doloplazského zámku, ve kterém
se nachází obecní úřad. Tento zámek je
národní kulturní památkou a bude to
dlouhodobější záležitost. V současné

„Máme zde několik spolků, jedná se o
oddíl kopané, sdružení dobrovolných
hasičů a spolek Místní ženy. Tyto
spolky pracují dobře, mrzí nás ale
malé zapojení občanů do akcí, které
tyto organizace připravují pro místní
občany i lidi z okolí. Toto mě strašně
mrzí a byl bych rád, kdyby se nám
podařilo nějakým způsobem zapojit
více občanů do společenského života
v naší obci.“
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rozhovor Večerníku

„V CELÉ NAŠÍ OBLASTI BYL UDĚLÁN OBROVSKÝ KUS PRÁCE“
Předsedkyně občanského sdružení Lipka Renata Čekalová se rozhodně nenudí

PROSTĚJOV Jak sama říká, nikdy nemůžeme v životě vědět, kdy
budeme sami nebo naši blízcí některou ze sociálních služeb potřebovat. Při nedávném slavnostním
otevření chráněného sociálního
bydlení ve Vrahovicích by se zdálo,
že realizací tohoto projektu vyvrcholily aktivity sdružení LIPKA.
Kdo jen trochu zná jeho předsedkyni Renatu Čekalovou, tomu musí
být jasné, že tato činorodá žena má
v zásobě ještě hodně nových plánů.
A také o nich vyprávěla Večerníku
v exkluzivním rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal

Tomáš

KALÁB
B
●● Jak jste se dostala k práci v sociální sféře?
„Svou profesní dráhu jsem věnovala
nejdříve dětem ve školství, mimo
jiné jako speciální pedagog dětí s vývojovými poruchami učení. Setkala
jsem se i s velmi smutnými příběhy
konkrétních dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin, kdy
jedinou možností odborné péče
byl jejich trvalý pobyt v ústavech,
mnohdy na druhém konci republiky, spojený s dlouhodobým odloučením od svých blízkých. Shodou
okolností jsem v rámci rozšiřujícího
studia vysoké školy měla možnost
srovnat poskytované služby pro tyto
děti v zahraničí a u nás. Byly to dva
zcela odlišné světy – jeden otevřený
a barevný, druhý uzavřený a šedivý.
S jednou kolegyní jsme si řekly, že
když to jde o pár desítek kilometrů
dál, musí to jít i u nás. (úsměv) Spojily jsme se s rodiči, kteří se dlouhé
roky snažili apelovat na úřady a instituce, kde sice nacházeli pochopení,
ale ne konkrétní pomoc, přesvědčily
jsme tým skvělých spolupracovníků,
oslovily odborníky, podnikatele, firmy, dobrovolníky a založily občanské sdružení.“
●● Jaká byla situace v této oblasti v první polovině devadesátých
let?
„Společenské změny na přelomu
osmdesátých a devadesátých let
mimo jiné ukázaly v pravém světle
nedobré postavení a izolovaný život lidí se zdravotním postižením.
Současně však přinesly obrovskou
šanci - otevřely prostor pro vznik nestátního neziskového sektoru. Tuto
šanci jsme využili a pustili se do realizace velkého snu - vybudovat pro
děti se zdravotním postižením tolik
potřebné zázemí, ve kterém by našly
potřebnou péči sociální, zdravotní
i vzdělávací. Začátky nebyly jednoduché. Velkorysé plány vystřídala
práce plná nadšení, entuziasmu, překonávání překážek, malých proher
i velkých výher. Obrovskou měrou
nám v tom pomohla velmi příznivá
společenská atmosféra, otevřenost
lidí s dobrým srdcem a jejich snaha
pomoci tam, kde je třeba. Snad jen
vlastní slovo ´sdružení´ vystihuje,
kolik lidí, kolik sil i kolik osudů se
spojilo, aby ten vyřčený sen naplnilo.
Bez podpory lidí obdařených darem
solidarity a smyslem pro dobročinnost, bez těch konkrétních letitých
dobrovolných spolupracovníků i bezejmenných podporovatelů, stejně
jako bez profesionálního týmu erudovaných pracovníků, by se LIPKA
nikdy nedostala tam, kde jsme dnes.“
●● Co bylo prvním významným
počinkem občanského sdružení
Lipka?
„V roce 1993 jsme otevřeli první
denní stacionář v regionu ve dvou

pronajatých třídách kapacitně nevyužité mateřské školy ve Vrahovicích. Od počátku jsme byli vedeni
myšlenkou, že poskytovaná péče
musí být komplexní. Proto byl stacionář navázán na speciální školu,
proto byla nedílnou součástí poskytovaných služeb ošetřovatelská
a odborná rehabilitační péče či
klinická logopedie. Současně jsme
od města Prostějova získali dloubý pronájem budovy, vhodné
hodobý
ozování malého zařízení socik provozování
álních služeb. Za pomoci sponzorů,
ých i větších přispěvovatelů,
drobných
né i široké veřejnosti jsme se
odborné
pustili do rozsáhlé rekonstrukce léta
vaného a zchátralého objektu.
neobývaného
Snad v tom byl i kousek odvahy, ale
mínám si, jak nám pomohl jevzpomínám
den z prvních sponzorských darů ve
výši stoo tisíc korun – ve své době to
brovské peníze. Následný rok
byly obrovské
nní stacionář i speciální škola
se denní
mohlyy přestěhovat do účelově zreuovaného a vybaveného obkonstruovaného
jektu pro šestatřicet dětí. Za pár roků
eho kapacita přestala stačit.
však jeho
Pustili jsme se znovu do rekonstruktokrát větší budovy a v roce, tentokrát
99 se stacionář přece 1999
val do nových prostěhoval
stor v ulici Tetín. Spomi silami a s podlečnými
porou veřejnosti se nám
lo vybudovat mopodařilo
derní zařízení ambuh sociálních slulantních
ro děti, mlážeb pro
dež i dospělé osoby
ravotním pose zdravotním
m i seniostižením
astní fyziotery s vlastní
rapií, klinickou loií, ale třeba
gopedií,
rapeutickýi s terapeutickýnami s celmi dílnami
kovou kapacitou
smdesáti
pětaosmdesáti
elů.“
uživatelů.
olik kli●● Kolik
entů see u vás
za tu dobu už
dalo?
vystřídalo?
„Naše sdružení má vedechiv od
ný archiv
doby svého
u, takže
vzniku,
určitě bychom
mohli zpětně
dat všechny
vyhledat
vy o poskytování
smlouvy
služeb a zjistit, kolik uživatelů
se u nás vystřídalo. Momentálně nejsem schopna specifikovat přesné číslo, ale určitě se
jedná o stovky klientů. Není bez
vosti, že denní stacionář
zajímavosti,
dnes využívají i dospělí, kteří k
ravidelně dochází od ranénám pravidelně
ství, tedy přes dvacet roků.“
ho dětství,
●● V této oblasti je potřebná
nnost a podpora města. Nasoučinnost
la jste ji vždy?
cházela
upem času se mění potřeby
„Postupem
našich uživatelů, a tak se i sociální
služby musí rozvíjet tak, aby reagovaly naa potřeby svých klientů, ale
třeby občanů města a regionu.
i na potřeby
mně? Asi bych neříkala úplnou
Upřímně?
u, kdybych tvrdila, že jsme byli
pravdu,
porou města vždy spokojeni.
s podporou
klad v oblasti veřejné finančNapříklad
dpory jsme mnohdy cítili, že
ní podpory
ora sociálních služeb by mohla
podpora
yšší... Na druhé straně povabýt vyšší...
žuji za poctivé říci, že bez podpory
trátu bychom řadu záměrů
magistrátu
hli realizovat. Město nám ponemohli
skytlo pronájem potřebných prostor
skytování sociálních služeb
k poskytování
i pro účely zřízení chráněné dílny,
město nám prodalo objekt pro účely
ěného bydlení, poskytlo prochráněného
středkyy pro bankovní záruku atd.,
edení našeho města vnímá
atd. Vedení

potřeby svých obyvatel a díky tomu
i nám poskytuje nezbytnou součinnost, bez které by naše plány zůstaly
jen úhledně popsanými stránkami
papíru.“
●● Změnila se situace po vstupu České republiky do Evropské
unie v roce 2004?
„Již jsem se zmínila o obrovské šanci
na počátku devadesátých let. Vstup
do Evropské unie celému neziskovému sektoru dal velké možnosti

a šanci na rozvoj či na realizaci smělých plánů i záměrů. Díky
podpoře z předstrukturálních
a později strukturálních fondů jsme
mohli vybudovat jedno z prvních
sociálních družstev u nás SENZA

šenost je, že získat prostředky
na zcela nový projektový záměr
není sice vždy jednoduché, ale
není to nemožné. Mnohem obtížnější situace je však v získávání
prostředků na jejich udržitelnost

skytované péče je na nesrovnatelně
vyšší úrovni. A co je potřeba zlepšit?
Předně zvýšit stabilitu v celé oblasti.
Neustále nové zákony, legislativní
úpravy a novely nám jen přidávají
práci, mnohdy zbytečnou a kontra-

„Domnívám se, že síť i kvalita
sociálních služeb odpovídá
potřebám občanů našeho města.“
družstvo chráněná dílna, které již téměř patnáct
roků zaměstnává osoby se
zdravotním znevýhodněním. Za roky své existence má SENZA družstvo
v oblasti sociální ekonomiky již nezastupitelné místo
a velmi dobrý zvuk. Náměty, jak vybudovat i dlouhodobě udržet sociální
firmu
přijíždějí
do SENZY získávat mnozí
zahraniční
i tuzemští

sociální podnikatelé. Realizovali
jsme i celou řadu
tzv. měkkých projektů, zaměřených
na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb,
na rozvoj profesních dovedností pracovníků
apod. Nyní vlastně
administrativně
dokončujeme
rozsáhlý investiční projekt
„Mám kam jít“,

a zajištění
za
každodenního provozu
stáva
stávajících služeb. Zvláště nyní, kdy
došl
došlo ke změně financování sociálníc
álních služeb ze státního rozpočtu
a převedení
př
těchto kompetencí na
kraje
kraje, se obáváme snížení finančních zdrojů. Osobně jen doufám,
že pposílení role krajů ve financování
soci
sociálních služeb nebude příčinou
k utlumení
ut
například aktivizačních
služ
služeb nebo služeb sociální prevence.“
●● Jak
J jste už zmínila, v poslední
dob
době jste věnovala energii projektu chráněného
ch
sociálního bydlení
ve V
Vrahovicích. Je kapacita v současn
časné době zaplněná?
„Kap
„Kapacita ještě naplněná není. Bylo
vybu
vybudováno potřebné moderní zázem
zemí celkem pro čtrnáct uživatelů,
v současnosti
sou
žije v chráněném bydlení osm
os klientů, další zájemci do služby nnastoupí po letních prázdninách.“
●● JJste známá svou činorodostí.
Jaké máte plány pro nejbližší budou
doucnost?
„Stá
„Stále je co zlepšovat. Kdysi mi jeden známý v souvislosti s vedením
druž
družstva řekl, že ´každá stagnace je
začá
začátkem konce´. A ono to tak asi
je. P
Poslední dobou se mění struktura
uživ
uživatelů denního stacionáře a tím
i naplňování
na
jejich individuálních
potř
potřeb. Pozornost nyní soustřeďujeme na
n další zvyšování kvality poskytova
tovaných služeb a s ní souvisí potřeba ootevření nové skupiny uživatelů.
Pro ni musíme co nejdříve zajistit
odp
odpovídající prostorové, materiální
i personální
per
zázemí tak, aby uživatelé m
měli vše, co potřebují. Velmi rádi
bych
bychom také pořídili nový kabát
obje
objektu v ulici Tetín. Vnitřní prostory sse nám podařilo zrekonstruovat
a moderně
mo
vybavit, ale vnější podoba bbudovy je v havarijním stavu.“
●● Co je podle vašeho názoru
obe
obecně potřeba v této sféře v České re
republice zlepšit?
„V ccelé oblasti sociálních služeb byl
uděl
udělán obrovský kus práce. Situace
před dvaceti či deseti lety a dnes je
diam
diametrálně odlišná. Mám možnost
ji posoudit
po
i z pozice inspektorky sociáln
ciálních služeb. Kvalita i rozsah po-

produktivní. Vždyť není třeba měnit
to, co funguje, co je ku prospěchu
věci jen proto, aby byla změna. Dle
mého názoru by si také mnohem
větší podporu zasloužily ambulantní a terénní sociální služby. Sociální
služba sama o sobě má pomoci člověku v nepříznivé sociální situaci
k jejímu překonání a návratu zpět do
běžného života. K naplnění tohoto
cíle slouží především zmíněné formy služeb. Jejich nedostatek může
vést k předčasnému odchodu např.
seniorů do pobytových zařízení, která jsou mnohem nákladnější, momentálně kapacitně nedostačující
a především, člověka vytrhávají
z jeho přirozeného prostředí. Zatěžuje nás stále se zvyšující administrativní zátěž a náročnost naší
práce. Jako klasická ´neziskovka´ si
nemůžeme dovolit samostatné zaměstnance na standardy, nejrůznější statistiky, výkazy, revize, hlášení
a podobně. Skutečnost je dnes taková, že četnost těchto administrativních úkonů se tak zvyšuje, že
pracovník s touto náplní by se jistě
´nenudil´...“
●● Jak je na tom Prostějov co do
kvality sociálních služeb v porovnání se srovnatelnými městy?
„Každý z nás se v životě dostane
do situace, kdy bude sám nebo
jeho blízcí nějakou sociální službu
potřebovat. Před několika lety se
Prostějov zapojil do střednědobého, takzvaného komunitního, plánování sociálních služeb. V rámci
něj byly zmapovány potřeby obyvatel města v této oblasti i potřeby
samotných poskytovatelů, byly
zpracovány vstupní analýzy, vydány katalogy sociálních služeb pro
veřejnost. Jak jsem již řekla, stále je
co zlepšovat - například soustředit
pozornost na další rozvoj služeb
sociální prevence, podporu služeb,
směrovaných k lidem žijícím ve
svém přirozeném prostředí. Přesto
se domnívám, že síť i kvalita sociálních služeb je srovnatelná s městy
obdobné velikosti, ale především,
odpovídají potřebám občanů našeho města.“

vizitka
MGR. RENATA ČEKALOVÁ

Foto: Tomáš Kaláb

díky kterému
jsme vybudovali tolik potřebné
chráněné bydlení a
novou sociálně terapeutickou dílnu. Je jen
obrovská škoda, že kritéria
a administrace jednotlivých výzev je nastavena tak
náročně a složitě, že je tím
omezena i jejich dostupnost, zvláště pro neziskové
organizace.“
●● Ve sportu se obecně stále obtížněji shánějí finance.
Máte v posledních letech podobnou zkušenost?
„Většina dotačních titulů a
výzev je zaměřena na nové
projekty. Má osobní zku-

✓ narodila se 6. září 1956 v Prostějově
✓ je vdaná a má jednoho syna
✓ vystudovala dvě fakulty - Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie-pedagogika
a Pedagogickou
P
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální
ped
pedagogika - logopedie
✓ spoluzakladatelka
s
a předsedkyně občanského sdružení LIPKA Prostějo
tějov
✓ sspoluzakladatelka a předsedkyně představenstva SENZA družstva
chr
chráněná dílna Prostějov
✓ sp
specializovaný odborník - inspektorka kvality sociálních služeb a lokální konzultantka MPSV ČR „Podpora sociálního podnikání v ČR“, dle
pot
potřeby práce v dalších komisích a pracovních skupinách MPSV ČR
✓ vvedoucí pracovní skupiny Komunitního plánování sociálních služeb pro
oso
osoby se zdravotním postižením a členka řídící skupiny
✓m
mezi její záliby patří dle možností lyžování, jízda na kole, skútru, práce
na zahradě
✓ zzajímavost: je autorkou prvního katalogu poskytovatelů sociálních služeb v regionu, podílela se na vydání první bezbariérové mapy města
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RYCHLÝ
VEČERNÍK

Fond ohrožených dětí nabízí budovu v Západní ulici městu

Peníze do Náchoda

PROSTĚJOV Budova v Západní ulici v Prostějově, ve které
měl být v září letošního roku otevřen Klokánek, zeje prázdnotou. Stavební firma zastavila veškeré práce na rekonstrukci,
neboť Fond ohrožených dětí dluží nejmenované společnosti
jedenáct milionů korun. A právě za tuto cenu nabízí nemovitost prostějovské radnici k odkoupení. Radní se ale na nabídku zatím příliš optimisticky netváří...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Jde o obzvláště závažnou a nemilou situaci, která nás všechny
strašně moc mrzí. Měli jsme totiž eminentní zájem na tom, aby
i prostějovské děti, které se ocitnou v tíživých životních situacích,
měly možnost zůstat ve svém rodišti v odpovídajícím a kvalitním
sociálním zařízení. Hlavně z těchto
důvodů jsme před lety převedli do
majetku Fondu ohrožených dětí
budovu v Západní ulici pro potřeby Klokánku. Ten měl být otevřen

letos v září a podle dohody měl být
provozován minimálně po dobu
pětadvaceti let,“ shrnula původní
dohody a představy Alena Rašková,
první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Jak Večerník již dříve informoval,
Fond ohrožených dětí se dostal do
výrazných finančních problémů
a původní záměr otevřít i v Prostějově Klokánek zrušil. Nyní chce
budovu v Západní ulici prodat zpět
prostějovské radnici, která má na
celý areál předkupní právo. Je tady
ale jeden vážný problém... „Budova byla Fondem ohrožených dětí
zrekonstruována nákladem zhruba
jedenácti milionů korun a právě
za tuto cenu nám byla nabídnuta.
Zástupci fondu jednali již také se
sdružením Kompas, které působí

Kluziště na náměstí

otevřou 27. listopadu
tutárního města Prostějova. „Plánujeme plochu o velikosti patnáct krát
PROSTĚJOV Prostějovští kon- třicet metrů. Původně jsme počítali
šelé uprostřed minulého týdne s větším kluzištěm, přesto jde o obpoprvé zveřejnili snímek nové- vyklý rozměr, který je běžně dodáván
ho kluziště, které budou bruslaři i do jiných měst,“ dodal další z primámoci využívat od konce listopadu torových náměstků Jiří Pospíšil.
na náměstí T. G. Masaryka. Bude Podle informací Večerníku bude promenší, než se původně předpoklá- vozní doba kluziště od devíti hodin
dalo. Co ale na tom, hlavní je, že se ráno do devíti hodin večer. Po hona něm bude bruslit zadarmo...
dině a půl provozu bude následovat
najdete
na přestávka na úpravu
„Ledová plocha bude na
náměstí od nás
půlhodinová
sedmadvacátého listopadu po dobu
ledové plochy. „Za pronájem ledové
www.
šesti týdnů. Lidé si zabruslí
také ve plochy zaplatíme firmě 1,9 milionu
vecernikpv.cz
večerních hodinách, k dispozici bude korun, dalšího zhruba půl milionu
i půjčovna bruslí. Platit se bude právě korun si vyžádá samotný provoz,“
jen za půjčení,“ prozradila Ivana He- podotkl již dříve primátor Miroslav
merková, náměstkyně primátora Sta- Pišťák.
(mik)

v rámci společnosti SOS vesničky.
Kompas již v republice provozuje
tři zařízení podobná Klokánkům,
jmenují se Sluníčko. Tato organizace by byla ochotna provozovat tutéž činnost i v Prostějově, ale nemá
potřebných jedenáct milionů korun
na odkoupení budovy v Západní
ulici. Není tedy jasné, co s tímto
objektem bude. Je nutné také říci,
že oněch jedenáct milionů není zaplacených. Fond ohrožených dětí je
dluží stavební firmě, která v těchto
dnech navíc veškeré zbývající práce
na rekonstrukci budovy v Západní
ulici zastavila,“ shrnula celý, dosti
nešťastný příběh Alena Rašková.
Na otázku Večerníku, zda by
město bylo ochotno vyčlenit
z rozpočtu uvedené peníze a nemovitost zrekonstruovanou pro
potřeby Klokánku odkoupit zpět
do svého vlastnictví, nebyla vyřčena jasná odpověď. „Nabídku
Fondu ohrožených dětí jsme vzali
na vědomí. Prozatím jsme se dohodli, že by měl napsat podle občanského zákoníku oficiální žádost,
abychom budovu vzali zpět pod svá

Bude potøeba více vody
Prostory domu v Západní ulici už opustili i stavební dělníci, Fond ohrožených dětí
totiž dluží stavební firmě jedenáct milionů korun. Zalátá tento dluh město a převezme budovu zpět do svého vlastnictví?
Foto: Michal Kadlec

křídla. Pokud se tak stane, máme
tříměsíční lhůtu se k nabídce zpětného odkupu vyjádřit. Pro nás je
ale zmíněná budova v Západní ulici
naprosto nevyužitelná. V tuto chvíli

za celý majetkoprávní odbor říkám,
že situace je tak komplikovaná, že
rozhodnutí bude více než těžké,“
uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

Zákaz používání pyrotechniky
se bude týkat vybraných ulic a parků
PROSTĚJOV Prostějovští radní projednávali stížnosti občanů bydlících v Mozartově ulici,
Libušince a z dalších lokalit
města, kteří žehrají na nadměrné používání zábavní pyrotechniky. Především jde tradičně
o období závěru roku. Jak již
Večerník informoval, tyto stížnosti vedly k návrhu nové vyhlášky města, ve které by mělo
být zakázáno na vybraných místech Prostějova odhodit byť jen
petardu...
„Projednali jsme petici, pod kterou jsou podepsány stovky lidí

Prostějov (mik) – Prostějovští radní se
rozhodli vyhovět svým kolegům z náchodské radnice a poskytnout finanční
příspěvek na rekonstrukci památníku
Josefa Krapky v Náchodě. „Na začátku
června se na nás obrátil člen městské
rady v Náchodě Miroslav Brát se žádostí o podporu projektu revitalizace
stávajícího památníku. Josef Krapka je
sice rodák z Náchoda, ale od svých třiceti let spojil svůj život s Prostějovem.
A jak známo, v našem městě je po něm
pojmenována i jedna ulice. Takto bude
dotvořena symbolická osa měst Náchoda a Prostějova, která byla pro básníka,
novináře, spisovatele a politika Josefa
Krapku podstatná,“ prozradil Jaroslav
Šlambor, uvolněný radní Prostějova.
„Rozhodli jsme se podpořit tento projekt částkou patnácti tisíc korun,“ dodal.

z Mozartovy ulice a Libušinky.
Ti si stěžují na neúměrný hluk
a nepořádek během vánočního
období a oslav příchodu Nového
roku. V návrhu nové vyhlášky,
kterou budou v září schvalovat zastupitelé, jsou lokality, ve kterých
bude přísně zakázáno používat
jakoukoliv zábavní pyrotechniku,“
prozradila Alena Rašková, první
náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova. „Na stížnosti
občanů jsme zareagovat museli,
protože i já považuji za svinstvo,
když někteří lumpové hodí zapálenou petardu například mamin-

Přijme vrahovická ubytovna stovku azylantů?

ce pod dětský kočárek nebo pod
nohy procházejícím seniorům.
Přiznávám ale, že diskuze nad novou vyhláškou byla v radě města
hodně bouřlivá. Paradoxně totiž
budeme sami muset při pořádání
silvestrovského ohňostroje požádat o výjimku,“ přidal Jiří Pospíšil.
Podle zjištění Večerníku se
zákaz používání zábavní pyrotechniky bude týkat veřejných
prostranství v ulicích Mozartova, Libušinka, na náměstí T. G.
Masaryka, na Žižkově náměstí
a ve všech parcích v Prostějově.
(mik)

Prostějov (mik) - Průmyslová zóna
se rozrůstá a tím i potřeba vody v této
oblasti. Její množství doposud stačilo,
ale po nástupu plného provozu nových
budov bude kapacita přivaděče malá.
Radní proto odsouhlasili zadání pořízení projektové dokumentace ve výši
590 tisíc korun pro nový přivaděč vody
do průmyslové zóny. „Zóna se rozvíjí
a volné pozemky jsou rozprodány.
Problém je ve stávajícím vodovodním
přivaděči, který už kapacitně nestačí firmám, které tam působí. Doposud byla
zásoba vody dostačující, ale jakmile se
nové firmy naplno rozjedou, vody by
mohlo být málo. Proto chceme předejít problému a do průmyslové zóny jí
poslat více,“ vysvětlil náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer.

Senioøi budou závodit
Prostějov (mik) - Zábavné soutěžní disciplíny, zajímavé ceny a občerstvení. To je
stručný výčet programu celodenní akce,
kterou radnice připravila pro prostějovské seniory. „Soutěžní klání jsme umístili
do Kolářových sadů a hlavní cenou akce
s názvem Aktivní senior bude vyhlídkový let motorovým letadlem. Ale s prázdnou neodejde nikdo, pro každého účastníka je připraven dárek,“ uvedla Alena
Rašková, první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova. Zábavná
soutěž pro tříčlenná družstva se koná
v sobotu 15. září od devíti hodin ráno.

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„UPRCHLÍKY V PROSTĚJOVĚ NECHCEME,“ „Jednání zastupitelstva by se měla konat častěji!“

ŘÍKÁ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA POSPÍŠIL
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Vedení města nyní na
Ministerstvu vnitra České republiky
prověřuje, zda majitelé ubytovny
v ulici Marie Pujmanové skutečně
požádali o povolení přijmout až
stovku uprchlíků, kterým stát vyhoví
v jejich žádosti o politický azyl. Odpověď zatím nepřišla, přesto už pouze tato informace vyvolala určitou
paniku mezi vrahovickými občany.
„Cože? To nemyslíte vážně! Sice netuším, co naši majitelé zamýšlejí, ale já
o tom vůbec nic nevím,“ sdělil v pátek
Večerníku recepční ubytovny v ulici
Marie Pujmanové číslo 683, kterou provozuje společnost Dům MP Prostějov
s.r.o. Tato firma uvádí v internetovém
rejstříku dva jednatele - Zitu Konupčíkovou a Václava Vitvara, u nichž je
uvedena adresa vedoucí do Rohatce.
Zkontaktovat se alespoň s jedním z nich
se nám však do uzávěrky vydání nepodařilo.
Celá situace se může zdát být v tuto
chvíli banální, ale při sledování událostí například v Bělé pod Bezdězem
si člověk nemůže být jistá ničím...
„Osadní výbor Vrahovice na svém
jednání prvního července projedná-

val problematiku sociálních ubytoven
v této místní části. V diskuzi zazněla neověřená informace, že jeden z privátních
provozovatelů ubytovny se obrátil na
ministerstvo vnitra s nabídkou umístit
ve svém zařízení uprchlíky, kterým bude
poskytnut v České republice azyl. V zápisu ze schůze se proto vrahovický Osadní
výbor obrátil na vedení města s požadavkem na prověření informace o možnosti
ubytování uprchlíků v místní ubytovně
na Ministerstvu vnitra,“ uvedla Milada
Galářová, předsedkyně Osadního výboru
ve Vrahovicích. „Ano, v souvislosti s požadavkem osadního výboru jsme odeslali
žádost o informace v této věci na Ministerstvo vnitra, konkrétně na odbor azylové
a migrační politiky,“ odpověděla na dotaz
Večerníku Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova. Podle jejích
slov však žádné stanovisko do pátečního
odpoledne zatím nedorazilo.
Co si o možném nastěhování uprchlíků do Prostějova myslí vedení města? „Uprchlíky v Prostějově nechceme,“
prohlásil rezolutně náměstek primátora
Jiří Pospíšil, který se rovněž jasně vyjádřil ke kvótám uprchlíků, jenž už odsouhlasila vláda. „Nejprve se mluvilo o tom,
že vůči Evropské unii nepřistoupíme na
žádné kvóty, pak najednou vláda oznámila, že v příštích dvou letech přijmeme

patnáct stovek uprchlíků. Přitom trojnásobně lidnatější Polsko se zavázalo
dát domov dvěma tisícům, sousední
Slovensko pak pouze dvěma stovkám
uprchlíků,“ podotkl Pospíšil.
Ministerstvo vnitra zjistilo od začátku roku v České republice už přes
tři tisíce nelegálních migrantů. Jde
o osmačtyřicetiprocentní nárůst
oproti stejnému období loňského
roku. V souvislosti s tímto faktem se
musí navyšovat kapacity zařízení pro
zajištění cizinců. Česká republika nyní
umisťuje stále vzrůstající počet uprchlíků do zařízení s ostrahou, ze kterých cizinci nesmí vycházet. Avšak jiná situace
nastane v okamžiku, kdy běženec získá
azyl. Mohlo by pak sto uprchlíků bydlet
ve Vrahovicích? „V tom okamžiku se
může volně pohybovat. Pokud bychom
umisťovali cizince, kteří u nás získají
azyl, hromadně do ubytoven, budeme
tak vytvářet ghetta a v podstatě tím zamezíme jejich úspěšnému začlenění do
společnosti. A chápu také, že žít u ubytovny plné cizinců, kteří nemají práci,
žijí jen z dávek, se místním lidem nelíbí.
Takové riziko v blízkosti svého domova
by pozitivně neocenil nikdo,“ odpověděl
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Vývoj celé situace bude Večerník samozřejmě bedlivě sledovat. (mik)

Věra Palacká by si také přála zamezit nočním „maratónům“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚ JOV V řadách
prostějovských zastupitelů
je nováčkem, ale má bohaté zkušenosti se sociální
problematikou. Věra Palacká
(na snímku) je členkou
opozičního hnutí Změna
pro Prostějov a působí jako
ředitelka Domova pro seniory
v Soběsukách. Jak Večerníku
prozradila, také ona by ráda zamezila předlouhým jednáním
zastupitelstva, která mnohdy
končí až hluboko po půlnoci.
Recept vidí v častějších setkáních prostějovských komunálních politiků.
●● Patříte mezi nováčky v Zastupitelstvu města Prostějova. Jak ze svého
pohledu hodnotíte práci tohoto nejvyššího politického orgánu města?
„Pro mě osobně není důležitá politická příslušnost, ale snaha být prospěšná
pro město a jeho obyvatele. Myslím, že
se všichni zastupitelé snaží k práci při-

stupovat zodpovědně. Já osobně bych
přivítala, kdyby se jednání konala častěji,
předešlo by se určitě dlouhým jednáním
do nočních hodin.“
●● Co říkáte na úroveň jednání ostatních zastupitelů napříč politickým
spektrem?
„Nejsem z toho šťastná. Mně osobně
nejvíce vadí, když se příspěvky dostávají do osobní roviny a mají ironické
vyznění...“
●● Panuje názor, že někteří vaši kolegové z opozice používají destruktivních metod a kritizují veškerá rozhodnutí rady města. Je tomu opravdu
tak, že „všechno je špatně“?
ud je něco
„Všechno špatně není. Pokud
podrobeno kritice, tak se jedná
erá
většinou o rozhodnutí, která
nejsou jasná, a k nimž nebyloo
předloženo dostatečné zdůvodnění.“
●● Co vy osobně byste
chtěla ve prospěch občanů
ů
na zastupitelstvu prosadit?
„Nemám ambice sama něcoo
prosazovat. Byla bych ráda,
a,
kdyby se podařilo alespoň částečstečně plnit program Změny pro Prostějov, chtěla bych, aby se aktualizoval
izoval
strategický plán města tak, aby
bylo jasné, kam město směřuje
řuje
a co plánuje v dalších letech.
ch.
Pak také, aby byla aktualizovávána koncepce bydlení. To ale
le

nejsou úkoly pro jednotlivce. Já osobně
bych ráda při řešení problémů poskytla
své znalosti a zkušenosti ze sociální oblasti.“
●● Jste ředitelkou Domova pro seniory v Soběsukách, takže máte bohaté
zkušenosti z této sociální oblasti. Je
podle vás v Prostějově těchto zařízení
dostatek?
„Tuto otázku je nutné prodiskutovat
v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě. Populace bude stárnout, a proto si myslím, že i případné budování zařízení pro seniory by mělo být
zahrnuto do strategického plánu města.
pp
Z vlastní zkušenosti vím, že poptávka
po pobytových
službách pro
seniory
převyšuje
nabídku
volných
míst.“

Foto: Michal Kadlec
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REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT2,5+1sídl.Svobody1.200.000Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD Skalka,po rek. 1.410.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.960.000 Kč
* Chatka Vrahovice 440.000 Kč
* Chata Ptení
670.000 Kč
* Chata Plumlov.přehr. 1.650.000 Kč
* Stav.pozem. 9.518 m2 Brodek u Pv
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
RD 5+1, Určice
850.000 Kč
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč
RD3+kk,novostavbaBrodek u Konice
3.300.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč
RD 6+kk, Mohelnice 5.100.000 Kč

Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost z prodeje domu. 792 273 285
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Nabízím pronájem bytu 1+1 s balkonem, 41 m2, 2.NP, v klidné lokalitě, v blízkosti centra a hlavního
nádraží. Nájem 5 500 Kč za měsíc
+ inkaso. Info na tel. 602 585 875

Prodám monolitickou betonovou
garáž PREFA. Nutný převoz na
vlastní pozemek. Převoz zajišťuje kupující na vlastní náklady.
Současné umístění – Prostějov, cena
TJ Sokol Otaslavice hledá nájem- 20 000 Kč, tel. 776 146 286, e-mail:
ce restaurace včetně venkovní- garazPVprodej@seznam.cz
ho posezení v areálu sokolovny
v Otaslavicích. Bližší informace na Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818
tel.: 603 579 366
Pronajmu byt 1+kk, blízko centra, Koupím chatu v okolí PV, nebo zakontakt pro zájemce: 728 760 914 hradu na přehradě. 792 284 168
Pronajmu byt1+1 v Pv, tel.: Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
607 919 040
v hotovosti. 774 409 430

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám dům 4+kk v Hrochově – garáž,
zahrádka, terasa, balkon, plyn, ústřední
topení, krbová kamna, zajímavá dispozice interiéru, možnost okamžitého
nastěhování. Tel.: 733 544 989
Zorganizuji stavbu domu svépomocí.
Seriozní jednání. Cena dohodou.
Prostějov a blízké okolí. Kontakt
776 711 876 Vyroubal. Prostějov.
Koupím dům na prostějovsku i s možností úprav. 773 545 092
Pronajmu garáž, nebo parkovací místo v garážovém dvoře
Svatoplukova 56. Tel.: 777 010 323
Nabízím pronájem reklamního místa,
Barákova ul. 727 875 306
Prodám cihlový byt 4+1 ul. Křížkovského. 107 m2, prostorný a slunný,
cena 649.000 Kč. Tel.: 773 772 009
Hledám byt v Prostějově nebo v Olomouci, nejlépe 2+1, případně větší.
Děkuji. Tel.: 773 463 891
Pronajmu garáž ve středu města,
Plumlovská ul. cena dohodou,
tel.: 606 889 508

15040310352

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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vzpomínky a soukromá řádková inzerce
KOUPÍM

FINANCE

SLUŽBY

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.

Půjčky a hypotéky bez registrů, oddlužení nemovitostí, vyplacení exekucí.
Tel.: 774765437
Máte exekuce a hrozí vám dražba nemovitosti? Zavolejte, poradíme, vyřešíme. Tel.: 702063163

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

15012320037

Nabízíme pokládku zámkové
dlažby, žulové kostky a další,
komplexní pokládka vč. zemních prací za super ceny, dále nabízíme zděné ploty, betonové,
drátěné – vysoká kvalita materiálů i montáže, tel.: 723 522 369,
odvodnění domů, pozemků, demolice. Tel.: 775 638 046
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

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

Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
777 965 734 Pracuji pro více věřitelů Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, hodiny, porcelán, sklo, hračky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše moto věci a jinou veteš. Vykoupívýhoda, konzult. zdarma 739 066 462, me také celé pozůstalosti a zajišťu603 317 378
jeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově.
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze Tel.: 773 113 303.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

PRODÁM

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

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

Dne 5. srpna 2015
by se dožil 63 let
pan Zdeněk KOVÁŘ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Stříhací služba Mazlík Vám
nabízí stříhání pejsků všech
plemen v Prostějově, kontakt
606 166 853

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

15012320038

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

Prodejna Ivka Plumlovská ul. 21 nabízí velký výběr zdravotní a ortopedické
obuvi i na velmi problémové nohy.
Otevřeno i v sobotu. Tel.: 731 412 028

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

Dne 1. srpna 2015
jsme vzpomínali
nedožité 58. narozeniny
pana Zdeňka PROCHÁZKY
z Ivaně.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Žít je tak složité a umřít prosté..
Dne 9. srpna 2015
uplyne rok, kdy nás navždy
opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

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

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut…

Dne 1. srpna 2015
uplynulo 3. výročí od úmrtí
paní Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, synové a dcery s rodinami.

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Dopravazajištěna.PilaK+LDoloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
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Dne 9. srpna 2015
uplyne 40 roků, kdy nás náhle
opustila
paní Františka JANEČKOVÁ,
roz. Vašinová.
Za tichou vzpomínku
děkuje brat s rodinou.

Dnes, tj. 3. srpna 2015
si připomínáme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, tchýně,
babička, prababička a teta,
paní Jiřina ANTONÍČKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

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

Dne 5. srpna 2015
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Marie
a dcera Milena s rodinou.

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

15021020132

Letos v srpnu by naši rodiče
paní Ludmila KŘESALOVÁ
a pan Jan KŘESALA
z Prostějova
oslavili 70. a 74. narozeniny.

Dne 8. srpna 2015
uplyne 30 let od tragické smrti
naší drahé dcery
Ing. Ilonky PROFANTOVÉ.
Stále vzpomínají rodiče a sestra
Naďa Vejvodová s rodinou.

Dne 6. srpna 2015
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František KOBLIHA
z Kostelce na Hané.
Kdo ho měl rád, ať vzpomene.
S láskou vzpomíná manželka
s rodinou.

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

* 4.8. 1945 a + 3.8.2005

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Pondělí 3.srpna 2015
Petr Maceček 1954 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Božena Šmídová 1932 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Dušan Unatényi 1966 Ivaň 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 5. srpna 2015
Věra Štullerová 1928 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 6. srpna 2015
Božena Nakládalová 1922 Skalka 14.30 kaple Skalka

Emilie Drexová 1934
Klenovice na Hané
Marie Spisarová 1939 Čehovice
Jaroslav Vymazal 1946 Prostějov
František Kovář 1944
Lipová
Františka Sklenářová 1923
Prostějov
Miroslav Sosík 1932 Prostějov
Františka Köhlerová 1931
Jaroslav Výmola 1951 Sněhotice Marie Voráčová 1926
Prostějov Zdeněk Baránek 1947
Vícov
Mostkovice
Marie Kolářová 1958 Protivanov Marie Neckařová 1931 Prostějov Milada Šebelová 1934 Olomouc

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

200 Kè

inzerci
podávejte zde

▶

Poslední rozlouèení

Pondělí 3. srpna 2015
Vlasta Zugarová 1926 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

za

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

se rozšířila

▶

Pohřební stužba A.S.A. TS

na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze

redakce

Poslední rozlouèení

Josef Albrecht 1921 Prostějov Středa 12. srpna 2015
Anna Pištěková 1917 Prostějov Miloš Kubalčík 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Školná 1947 Prostějov
Věra Kaděrová 1924 Chvalkovice Oldřich Šubčík 1935 Prostějov Karel Nadymáček 1925 Určice
Alois Poledna 1937 Vřesovice Vladimír Horký 1921 Prostějov
Josef Smička 1933
Čelechovice na Hané

* 13.8.1941 a + 12.1. 2007
S úctou vzpomínají synové Jan,
Martin a Michal s rodinami.

Dnes, tj. 3. srpna 2015
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
manželka, sestra a dcera
paní Marcela KMENTOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel Dušan,
rodiče, děti Markéta, Martina,
Dušan a Roman.

Dne 5. srpna 2015
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
paní Anny VESELÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná vnučka Iveta
s rodinou a snacha Hana.

Olomoucká 10

adresa zůstává stejná

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Spor-bar Triga 777 přijme servírku na 12 hodinové směny. Inf. na
tel.: 732 325 803
Hledáme prodavačku pro restauraci Panda v OG Arkáda u Tesca.
Info. v prodejně.
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
Salon Beauty přijme kosmetičku, tel.:
777 196 767
Hledám elektrikáře,
774 989 007

telefon:

Firma HANAKOV, spol. s.r.o.
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka k obsluze automatické průmyslové myčky a evidence dílů, 2 (3) směnný provoz.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, mzda 70-90
Kč/hod.
Požadujeme dobrou pracovní morálku, pečlivost, spolehlivost, bezúhonnost, dobrou fyzickou kondici,
základní znalosti práce na PC (práce
se čtečkou).
Životopisy zasílejte na mail: hanakov@hanakov.cz. Informace na tel.:
582 302 341, pan Buriánek
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
nebo Olomoucká 37, 796 01 Prostějov. Tel. 582 305 603.
Hledám řidiče ŘP skupiny C,
jízdy po ČR, tel.: 605 248 001

Firma Gamsbart s.r.o. hledá obsluHledám zedníky, obkladače možnost hu vyšívacího stroje. Zaměstnaneci na OSVČ – spěchá. Tel.: 774 062 253 ké výhody. Info tel.: 603 834 529

GRATULACE

Avalon Music Bar přijme brigádně
servírku do nočního podniku s diskotékou. Tel.: 777 757 280
Na doplnění našeho týmu v Prostějově hledáme obchodníky do realitní
kanceláře a&a reeals. Požadujeme
komunikativnost, samostatnost. Životopisy zasílejte na e-mail: jiri.andel@
aareals.cz
Možnost výdělku z domu. Montáž
dekorativních ozdob. Práce je přímo
pro naši firmu. Vhodné i jako přivýdělek. Pro podrobné informace
pište Váš email nebo adresu na tel.:
774 807 944

1+1
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
pro vás připravil mimořádnou
akci. Jestliže si ve dnech
3. - 7. srpna zadáte řádkovou
inzerci do rubriky PRÁCE ,
získáte BONUS JEDNOHO
INZERÁTU ZDARMA

Přijmeme kuchaře/-ku, podmínka praxe na minutky i hotovky,
plný úvazek, životopis zasílejte na:
info@bowlingpalace.cz

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

-

vyučen v oboru
platný svářečský průkaz pro základní
oprávnění
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz B (C)
Nabízíme:
trvalý pracovní poměr v uvedené profesi
základní plat 100,- Kč/hod + příplatky
+osobní ohodnocení
třináctý a čtrnáctý plat
příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění popř. životní pojištění
po zapracování možnost i zahraničních
montáží s velmi zajímavým výdělkem.

-

Požadavky:
znalost práce v CAD
znalost anglického jazyka

od 70 Kč/hod.
od 10 000 Kč
90 Kč/hod.
od 13 000 Kč
od 10 000 Kč
75 Kč/hod.
od 13 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč

Provoz
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný

Kvalifikace
základní
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské

Firma
Žolíková práce ,PV
VTK.CZ, PV
Střechy -Krepl
Cíl style,PV
NATURE PV
SEMOS CZ,Hluchov
WISCONSIN, PV
WISCONSIN, PV
CONFIT, PV
MUDr. David Kotrys

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

Nabízíme:
trvalý pracovní poměr v uvedené profesi
základní plat dle osobní dohody
třináctý a čtrnáctý plat
příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění popř. životní pojištění
po zapracování možnost i zahraničních
montáží s velmi zajímavým výdělkem.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Trvalé pracoviště v Prostějově, montážní práce
v závodech společnosti mimo Prostějov .

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Nástup 1. 9. 2015, nebo po dohodě.
Profesní životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu: frantisek.cetkovsky@slad.cz
Tel. 602 729 594, SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.,
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov

15073110727

Provozní elektroúdržbář
-

-

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pracovník/ - ce úklidu

60 Kč/hod.

jednosměnný

základní

Firma
TCT cleaning, PV

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

ͲŽƉĞƌĄƚŽƌEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
15072210701

-

Technický pracovník – konstruktér

;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲƐĞƎŝǌŽǀĂēEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲŽďƐůƵŚĂŬŽŶǀĞŶēŶşŚŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂƵēĞŶşͿ
ͲŽďƐůƵŚĂƐƚƌŽũĞ;ŶĂǌĂƵēĞŶşͿ
ͲĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎŶĂŽƉƌĂǀƵ
ĂƷĚƌǎďƵƐƚƌŽũƽĂĞů͘ǌĂƎşǌĞŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵĂƉƌĂǆĞ͕ƉůĂƚŶĄǀǇŚůĄƓŬĂē͘ϱϬΑϲͲϳǀǉŚŽĚŽƵͿ

EĂďşǌşŵĞǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƉůĂƚŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ
ǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀǉŬŽŶƵ͕ǌĄǀŽĚŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
^ƚĂďŝůŝǌĂēŶşƉƎşƉůĂƚĞŬ͕ƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƵďǇƚŽǀŶƵ͘
15061810616

-

Plat (Kè)

Obsluha lisu
Servis. technici elektro/plyn
Stavební truhláři
Stříhači textilu
Manipulační dělníci
Skladníci
Kontrolor měření a metrolog
Obchodní zást. zahr. tech.
Trenér/- ka fitness
Zubní lékař/- ka

hledá kandidáty na pozice
Požadavky:
vyučen v oboru soustružník, frézař
platný svářečský průkaz pro základní
oprávnění + oprávnění svařování
metodou TIG výhodou
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz B (C)

Dne 4. srpna 2015
oslaví krásné 90. narozeniny
paní Františka BÖSERLOVÁ
BÖSERLOVÁ..
Hodně zdraví a životního
elánu přejí dcera
Dana a syn Rudolf
s rodinami.

HLEDÁTE PRÁCI?

Společnost
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.,
100 % dceřiná společnost
francouzské skupiny SOUFFLET
největšího výrobce
sladu na světě,

Univerzální obráběč kovů

150123020036

Hledáme stavebního technika pro
přípravu a vedení staveb. Podmínky dohodou, praxe nutná.
ŘP skupiny „B“ podmínkou. Tel.:
605 483 602

ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂŚĂŶĂŬŽǀΛŚĂŶĂŬŽǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗ϱϴϮϯϬϮϯϰϭ

15071610687
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
Na začátku srpna 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 6. SRPNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 30/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

POC Zlatá Brána
Jana WALTEROVÁ, Vícov 163
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ na sortiment zboží z prodejny
PODLAH JOSEFA NĚMEČKA v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

J Krchňavý Romana ZRUBCOVÁ, B. Němcové 72, Bedihošť
Jan
Výherce
Výh získává:
í
POUKAZ na SLEVU v hodnotě 400 Kč od firmy OBUV GARA.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ŠÍPEK
Milena STAŇKOVÁ, Plumlov 33
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby PAVLA ŚÍPKA - MASÁŽE.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

6,7,8,5
Martin FULLOVSKÝ, Nezamyslice 111
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží od FT OIL.
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15071660688

Největší hity
Marcela NENÁLOVÁ, Dobrovského 32, Pv
na přehradě s Olympiky
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 295 Kč, kterou věnovala
agentura HITTRADE.
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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
TAKÉ V LÉTĚ ZAJDĚTE PRO ...... .......

15012860074

15072960721

...s námi po cestách
ŠAMPIONŮ
Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment prodejny PONOŽKY
OD MARUŠKY.

AKTA, ASIE, BOXER, DESIGN, ESEJ, EVKA, FILOLOG, JING, KALINY, KOKS,
LÓŽE, NIOB, OLŠE, OTOV, POESIE, PRSA, PYRÉ, SLOVESO, STRŽE, ŠUNT,
TAXI, TEEPEE, TEXT, VSYP, ŽILKA, ŽULY

Výherce tentorkát získá
UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
v hodnotě 400 Kč

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

1507286070

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
legendu české hudební scény,
která se představila v sobotu na přehradě....

15072960720

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě
400 Kč na nákup sortimentu zboží.

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce ČTYŘI
VSTUPENKY v celkové hodnotě 400 Kč.

16

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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TIPVečerníku

BESEDA S VÝTVARNÍKY NA PLUMLOVĚ
KDY: PÁTEK 7. SRPNA, 17:00 HODIN
KDE: ZÁMEK PLUMLOV
V rámci probíhající výstavy na plumlovském zámku proběhne také každoroční setkání s autory výtvarných děl,
které jsou v prostorách největšího regionálního chrámu
vystaveny. Besedovat můžete přijít tento pátek 7. srpna
2015 od 17:00 hodin.
Příznivci výtvarného umění a kresleného humoru pozor!
V pátek 7. srpna ve výstavních prostorách plumlovského zámku
se můžete na besedě setkat s výtvarníky a karikaturisty Miroslavem Bartákem, Janem Hrubým, Václavem Johanusem a Jiřím
Slívou. Jejich výtvarné práce můžete v rámci výstavy s názvem
VESELÉ PRÁZDNINY kresleného humoru a grafiky pořádané Galerií Knížecí dvůr z Hluboké nad Vltavou obdivovat
již od 4. července, kdy proběhlo slavnostní zahájení výstavy
za přítomnosti Václava Johanuse a Jana Hrubého. Nyní máte
jedinečnou příležitost prohlédnout si výtvarné práce, které se
nesmazatelně zapsaly do historie českého výtvarnictví, a navíc
setkat se s autory osobně a v rámci besedy se jich zeptat na to,
co vás zajímá.
Pořadatelé z Galerie Knížecí dvůr Hluboká nad Vltavou ve
spolupráci se zámkem Plumlov i autoři se velmi těší na vaši
účast a PROSTĚJOVSKÝ Večerník pochopitelně nesmí
chybět ani tentokrát. Samotná prodejní výstava je veřejnosti zpřístupněna v prostorách plumlovského zámku do
30. srpna.

FOTBAL:
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
straně 31, vybrané šlágry pak na straně 17.

LEDNÍ HOKEJ:
Čtvrtek 6. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC RT
Torax Poruba (1. přípravné utkání, zimní
stadion v Prostějově).
Pátek 7. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek (2. přípravné utkání, zimní
stadion v Prostějově).
j )

TENIS:
Pondělí 4. srpna až sobota 8. srpna:
10.00: Mistrovství světa družstev do 14
let (Národní tenisové centrum Morava,
kurty v Kostelecké ulici, Prostějov).

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

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 3. srpna
18:30 Iracionální muž
mysteriózní USA
21:00 Nenasytná Tiffany
dobrodružný sci-fi horor ČR
úterý 4. srpna
18:30 Iracionální muž
21:00 Nenasytná Tiffany
středa 5. srpna
18:30 Iracionální muž
21:00 Nenasytná Tiffany
čtvrtek 6. srpna - neděle 9. srpna
Z technických důvodů nehraje

Letní KINO
Mostkovice
středa 5. srpna
21:00 Domácí péče
komediální drama ČR
pátek 7. srpna
21:00 Padesát odstínů šedi
erotický film
sobota 8. srpna
21:00 Babovřesky 3
letní filmová komedie ČR
neděle 9. srpna
21:00 Zvonilka a tvor Netvor
animovaný rodinný film USA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Knihovna pro děti, Vápenice 9
středa 5. srpna
12:00 - 13:30 Den šikulů
Výroba upomínkových předmětů a dalších
drobností z papíru a přírodních materiálů.
čtvrtek 6. srpna
9:00 - 11:30 Hrátky v botanické zahradě
(Botanická zahrada)
10:00 - 11:00 Čtení pohádek a příběhů
12:00 Pizza kvíz
Nejrychlejší dětský luštitel získá čerstvou pizzu.
Zahrádka Národního domu
/ Kulturní klub Duha
draaků
ků
21:00 Noc s filmem lovci draků

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
sobota 8. srpna
20:00 SKATEPARK PARTY

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.

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

www.vecernikpv.cz

TIP

k obrazovce

SLUNCE,
SENO, JAHODY

Komedie
ČR (1983)
Režie: Z. Troška
Hrají: P. Kikinčuk, H. Růžičková, J. Lábus,
M. Zounar, J. Kretschmerová, L. Kopřiva
Šimon Plánička, student vysoké zemědělské školy, si vyjednal prázdninovou
brigádu v jihočeských Hošticích. Má ctižádostivé plány: hodlá zde uskutečnit vědecký pokus, který by prokázal, nakolik
kulturní podněty ovlivňují dojivost krav.
V novém prostředí se musí vyrovnávat
s řadou situací, jež zdejším svérázným
obyvatelům připadají naprosto běžné. I
rodina, která mu poskytla ubytování, ho
trochu vyvádí z míry. Generálem je tam
korpulentní matka Škopková, její muž
se drží láhve piva a cílevědomě se snaží
vyhýbat práci, devadesátiletá babička lidové komedie do své rodné vesnice mnoha tamním obyvatelům. Heleně
na dvorku pokřikuje z postele... Režisér a využil řady postřehů ze života. Ve fil- Růžičkové přinesla role Škopkové velký
Zdeněk Troška zasadil děj nenáročné mu poskytl drobné herecké příležitosti divácký ohlas.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
čtvrtek 6. srpna od 9:00 do 11:30 hodin
Hrátky v Botanické zahradě Voňavé a
barevné aktivity v Botanické zahradě Petra Albrechta na Lidické ulici v Prostějově.
Vstupné: 20 Kč/ dítě.
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.

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

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 pro- Multikulturní centrum Mozaika
gramy pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let:
Raisova 1159, Prostějov
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC
Od
29.
července do 6. září je Mozaika
nebo na www.mcprostejov.cz
z důvodu prázdninové pauzy uzavřena.

SEMTAMNÍK
úterý 4. srpna 2015 - Prohlídka ZOO
Olomouc na Svatém Kopečku
Komentovaná prohlídka ZOO s možností
pohladit si kontaktní zvířátka. Odjezd vlakem z Pv v 8:00 hodin, odjezd z Ol vlakem
ve 13:07 hodin. Vstupné pro ZTP-P a doprovod 55 Kč.
čtvrtek 6. srpna 2015 od 9:00 do 12:00
hodin - Pletení z pedigu v klubovně SONS
RÙZNÉ…
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU,
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
Nabízíme možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního
poradenství, vám také nabízíme zajištění baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme
na změnu telefonní ho čísla poradenského zařízení: 775 549 777

ÚTERÝ
4.8.2015
20:15 HODIN

akce v regionu...

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

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Sobota 8.8. 18.00 - 20.00
Bruslení pro veřejnost
Neděle 9.8. 9.00 - 11.00
Bruslení pro veřejnost
18.00 - 20.00
Bruslení pro veřejnost

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

Slatinická sedmička prověří běžce všeho věku
Tuto sobotu 8. srpna se za mediálního partnerství
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku uskuteční první ročník charitativního závodu Slatinická sedmička, jehož účelem je přes Nadaci
Šance podpořit oddělení 21b olomoucké fakultní nemocnice, které ošetřuje
hematoonkologicky nemocné děti. A právě tam poputuje celé startovné ve výši
šedesáti korun i veškerý výtěžek z akce.
Zúčastnit se může každý a program akce, jejímž patronem se stal ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík, začíná v osm ráno registrací běžců, o hodinu později se
uskuteční start dětských závodů na 100, 300 a 1000 metrů, o půl jedenácté dopoledne
přijde na řadu hlavní běh o délce 7,6 kilometrů a s převýšením necelých dvě stě metrů.
První kilometr vede po silnici, druhý polní cestou, zbývající část vede až na malé výjimky po lesních cestách. Muži budou podle věku rozděleni do pěti kategorií, ženy do tří.
Vyhlášení vítězů je v plánu čtvrt hodiny před polednem, poté se bude losovat tombola.

Prapodivná plavidla
pokoří stražiský La Manche
Rybník na návsi bude nadcházející sobotu 8. srpna hostit II. Stražickou neckyádu - La Manche. Akce pořádaná obecní
hospodou Osma začíná ve 14:00 hodin,
kdy se na hladinu vydají první podomácku vyrobená plavidla. Závodit se bude
v kategoriích dětí a dospělých, zájemci
se mohou přihlásit do pátku 7. srpna na
telefonním čísle 728 866 636. Chybět
nebudou ani dobroty z udírny, makrely,
pivo, limo či písničky z Fonziho krabičky,
to vše pod heslem Není důležité vyhrát,
ale potopit se.

www.vecernikpv.cz

Šermířský víkend v Plumlově

Akce s názvem „Přijíždí pan Vratislav“
bude probíhat na plumlovském zámku
celý víkend. Program zahájí v sobotu
8. srpna v deset hodin skupina historického šermu Taurus a nabitý program bude
pokračovat až do nedělní půl šesté večer.
Návštěvníci budou moci vidět nejen
šermířská představení, ale i historické
tance, divadelní představení, výstavu
barrandovských kostýmů ze známých
filmů, dobové vojenské ležení, dobovou
lukostřelnici, domácí zvířata a dravé ptáky. Probíhat budou i soutěže pro děti.
Připraveny jsou také stánky s produkty
dobových řemesel a samozřejmě vynikajícím občerstvením.Plné vstupné činí
100 korun, pro děti 60 korun.

POZOR! KOMPLETNÍ LOSY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ OD KRAJE PO OKRES strany 24-25
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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„OLYMPIC, OLYMPIC!“

Naleznete
uvnitř

SKANDOVAL FRENETICKÝ DAV
V PROSTĚJOVĚ
JSME ŠŤASTNÍ
●● Průzkum spokojenosti mezi občany přesto zaznamenal pokles
strana 19

NOVINKA

Rozjíždíme
tipovaèku

Foto: agentura HIT TRADE

NADŠENÍ FANOUŠCI
VRÁTILI PETRA JANDU
ZPÁTKY NA PÓDIUM
HNED DVAKRÁT
strana 18

JEDNOU
VĚTOU
●● V Prostějově otevřeli Rákosníčkovo hřiště, které skýtá řadu příležitostí pro dětské radovánky. Byli
jsme u toho! Čtěte na straně 19

PROSTĚJOV
PROSTĚJO
OV Velmi dobrá zpráva pro vš
všechny
šeecchny fotbalové nadšence, kteří jsou zároveň pravidelnými čtenáři
Večerníku. S blížícím se startem nové sezóny 2015-2016
a její podzimní části pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník
připravil tipovací soutěž zaměřenou především na fotbal
výkonnostní úrovně.
Každé vydání nejčtenějšího regionálního periodika budete mít nově možnost, zapojit se soutěžně-zábavnou
formou do aktuálního dění na zelených trávnících! V našem sázkařském listu můžete tipovat devět Večerníkem

vybraných utkání zás
zástupců Prostějovska v mistrovských
soutěžích od MSFL až po čtvrtou třídu OFS Prostějov.
Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na zajímavé ceny od
řady partnerů z nejrůznějšího spektra, a to jak v každém
kole, tak hlavně i po konečném zúčtování. Na ty šťastné
čekají například suvenýry, upomínkové předměty, permanentky na zápasy 1.SK Prostějov, ale také k fotbalu
patřící pivo a další propriety. Podzimní vítěz se pak může
těšit mimo jiného na mobilní telefon a pro celkového
mistra je připraveno zatím utajené překvapení... (red)

PRAVIDLA CELÉHO KLÁNÍ A TIKET PRO ÚVODNÍ KOLO NAJDETE NA STRANĚ

Pohřebák rozdával

URNIČKY!

●● Poplatky za stánky na XXXIII.
Prostějovských hanáckých slavnostech zůstávají ve stejné výši jako
v roce minulém. Rozhodla o tom
Rada města Prostějova na svém
úterním jednání.

●● Na obloze se v uplynulém týdnu objevil „Modrý měsíc“. Viděli
jste ho? Pošlete nám vaše fotografie, ty nejlepší odměníme!
●● Orel Adam Goga nezažil úspěšný evropský šampionát do 18 let,
mladí čeští basketbalisté totiž bojovali jen o konečné patnácté místo a
společně s dalšími dvěma soupeři
sestupují do „B“ divize.

●● Dnešní tématickou stranu zaměřil Večerník na potřebné služby
strana 21

ČEŠI JSOU
SPOKOJENI

●● V Prostějově bylo rozlosováno
tenisové MS do 14 let
strana 31

zveme na šlágr Večerníku - FOTBAL

Jako první přijede Hulín
PROSTĚJOV Krátká letní přestávka je defintivině u konce a
po profesionálních soutěžích
se o tomto víkendu rozjíždí
také nižší soutěže, mezi nimi
i třetí fotbalová liga, kde má
prostějovský region svého
nejkvalitnějšího vyslance - tým 1.SK.
MSFL doznala oproti minulé sezóně značných změn, kvalitní soupeři ale zůstávají. Tím také bude nepochybně Spartak
Hulín, s nímž„eskáčko“ změří síly na stadionu SCM Za Místním
nádražím v sobotu 8. srpna od 16:30 hodin.
O tom, jak důležitý je start do ligové sezóny, netřeba pochybovat. Jestli je výhodnější začínat doma či venku, je pouze
spekulace. Loni se Jurově družině vstup do sezóny proti také
velmi silnému Hlučínu doma vydařil a diváci viděli pět pohledných branek, tři z nich v soupeřově síti. Jak se současnému, ještě silnějšímu týmu podaří přetavit úspěšnou generálku do zápasu o první mistrovské body, uvidí, doufejme,
hojná divácká kulisa o sobotním podvečeru. A Večerník bude
samozřejmě při tom!

vs

●● Jiří Cetkovský naskočil po boku
Roupce, Látala, Havlíka, Moučky či
Poulíčka do prvního přáteláku extraligových Pardubic, jeho setrvání
na východě Čech však zatím stále
není jisté a rozhodnou až následující týdny.

●● Pouze Libor Žondra zasáhl
z regionálního tria do prvního kola
druhé fotbalové ligy a brankou přispěl k vysoké výhře Znojma nad
nováčkem z Vyšehradu, Dreksova
Karviná nehrála vůbec a Tomáš
Machálek zůstal jen na lavičce
Opavy.

26!

DROBNÉ OPRAVY
A VÝPRODEJE

Majitel pohřební služby Pavel Makový byl jako pořadatel turnaje připraven v sobotu rozdat ceny. No, co kdyby to
s někým na kurtu „šlehlo“!
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Když rozdává, tak jedině rakvičky
nebo urničky! Prostějovský „pohřebák“ Pavel Makový uspořádal v sobotu tradiční turnaj v nohejbalu URNA CAP 2015. A co jiného dát jako hlavní
sponzor akce do placu vítězům sportovního klání?
No samozřejmě urny! „Já myslím, že se někomu

později budou hodit,“ smál se na celé
kolo už dopoledne Pavel Makový.
A tak zástupci vítězných družstev si
večer v podpaždí odnášeli tyto ceny,
a nutno podotknout, že z nich měli
velkou radost!
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

Reportáž
čtěte na
straně

31

Bližší informace najdete na straně 27,
vše podstatné před sezónou pak v předsezónním
servisu, který je přílohou dnešního vydání.

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL KLENOVICE N/H

SK LIPOVÁ

TJ SOKOL MOSTKOVICE

SK JESENEC-DZBEL

TJ FC HNĚVOTÍN

FK SPARTAK LIPNÍK N. BEČVOU

FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE

FC BEŇOV

FK NOVÉ SADY „B“

NEDĚLE 9.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOBOTA 8. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

NEDĚLE 9. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

NEDĚLE 9. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOBOTA 8. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

18

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

PETR JANDA ROZHODNĚ
NENÍ „STAREJ A NEVRLEJ“
VIDEO&FOTOG

ALERIE

klikni na

v.cz
www.vecernikp

BYLI JSME
U TOHO

OLYMPIC TO NA PŘEHRADĚ
ROZJEL „JAKO ZA MLADA“
PLUMLOV Uplynulou sobotu 1. srpna se na plumlovské přehradě slavil svátek všech bigbíťáků. Po roce sem opět zavítala
legendární skupina Olympic v čele se sympatickým a nestárnoucím rockerem Petrem Jandou. Olympic divákům přivezl
jako vždycky téměř dvouhodinovou nadílku vynikající muziky. Poctivě zahráli průřez celou svou dlouholetou tvorbou od
písniček ze šedesátých let až po novinky z chystaného alba.
Úlohy předskokanů se se ctí chopily kapely Pryor a Penzistor.
To vše sledovala hojně zaplněná pláž U Vrbiček, kde se sešli
mladí, ti dříve narození, ale i ti úplně nejmenší. Večerník u toho
pochopitelně nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

pely. Že je to skutečná česká legenda,
napoví pár čísel. Olympic je hvězdou
naší hudební scény již neuvěřitelných
třiapadesát let. Vydal jednadvacet
řadových alb, k tomu dalších pět desek v angličtině, šestnáct záznamů z
koncertů, dvaadvacet výběrových alb,
dvanáct remasterovaných alb ve Zlaté
edici, získal šest Zlatých slavíků, vstoupil do Síně slávy v anketě Gramy. Počet
odehraných koncertů za třiapadesát let
zřejmě nelze spočítat. Pokud by se o
to však někdo pokusil, došel by určitě
k úctyhodnému číslu dosahujícímu
možná i desítek tisíc.

„Já nejsem zlej, jen nasranej, že jsem
tak starej a nevrlej,“ zpíval v jedné ze
svých písní, které mohli návštěvníci
koncertu slyšet, Petr Janda. Pokud se
tak oblíbený rocker opravdu cítí, při
jeho vystupování na pódiu to tak rozhodně nevypadalo. Naopak sršela z něj
neuvěřitelná pohoda, dobrá nálada,
energie a jeho neskutečných třiasedm- Na koncert pøišli staøí i mladí
desát let by mu určitě nikdo netipoval. Není tedy divu, že každý koncert
Olympicu znamená davy fanoušků.
Olympic je na èeské rockové
Nejinak tomu bylo i v sobotu na přescénì již tøiapadesát let
hradě. A bylo zde možno vypozoroNaopak snad každý smekne pomyslný vat jednu možná trošku překvapivou
klobouk při pohledu do minulosti ka- věc. Že všichni zpívali, když zazněly

hity jako Pták rosomák, Jasná zpráva
a Otázky, to je při jejich vystoupeních
běžné. Že ovšem ale bude publikum
plné mladých lidí, kteří budou nadšeně zpívat písně z alba vydaného minulý rok, a dokonce i novinky, které ještě
na žádném albu ani nevyšly, to už je
věc, kterou je potřeba vyzdvihnout. Je
tedy jasné, že Olympic rozhodně není
žádná „mrtvá“ legenda, ale naopak
má posluchačům neustále co nabídnout. Navíc je Petr Janda ve výborné
autorské formě, což dokazují úspěchy
posledních alb „Souhvězdí šílenců“ a
„Souhvězdí drsňáků“. Možná to, že se
na poslední desce rozhodli přitvrdit,
přilákalo mladší fanoušky. „Nejlepší
pecka dneska byla ´Kámen co se valí´.

Legendární rocker Petra Janda je již U Vrbiček skoro jako doma a s majitelem pořádající agentury HIT TRADE jej pojí už více
jak obchodní vztah. Zcela vpravo pak další hudebník Zdeněk Havel.
Foto: agentura HIT TRADE

A pak ještě ´Leguán´,“ vypíchl hned
dvě písně právě z posledního alba
osmadvacetiletý Lukáš.
Koncert si naplno užili skutečně všichni.
Když Olympic spustil rockovější hity,
pařilo se napříč generačním spektrem.
A ve chvíli, kdy přišly na řadu romantické ploužáky, byly k vidění partnerské
dvojice, ale například i tatínek s malou
dcerkou či maminka s miminkem v náručí. Při závěrečné děkovačce pak
celé publikem svorně spustilo skandování: „Olympic, Olympic!“ I proto se Petr Janda a spol. vrátili na pódium ze zákulisí hned dvakrát, aby
svým věrným příznivcům poskytli
další a další přídavky. To vzájemné
sepětí bylo cítit skutečně silně.

Olympic na pøehradì zahraje
i pøíští rok

„Olympic je moje srdcová záležitost.
Proto jsem rád, že už jsme za ta léta
spolupráce navázali téměř přátelské
vztahy,“ poukázal hlavní organizátor
akce Peter Zlámal na fakt, že legendy kolem Petra Jandy vystoupily na
Prostějovsku v posledních letech už
několikrát. Naposledy se tak stalo loni
také „U Vrbiček“. „Vzpomínám na
jedno období v minulosti, kdy tady
hrávali každý rok. Tuhle tradici bych
si přál vrátit. Dokud budou hrát a lidi
na ně budou chodit, můžeme se těšit
na každoroční koncert,“ dodal Zlámal
příslib do budoucna s tím, že spokoje-

Fotoreportáž

nost s průběhem sobotního koncertu
netajil ani samotný Petr Janda. „Moc
si pochvaloval publikum. Říkal, že
místní lidé jej umí načerpat a myslím, že nemluvil jen tak ze slušnosti.
Skutečně si celý koncert užíval, stejně
jako všichni lidé, kteří přišli. S průběhem i samotnou návštěvností jsme
spokojeni,“ zářil šéf agentury HIT
TRADE.
Vzhledem k tomu, že sobotní vystoupení mělo opravdu velký úspěch a
kapela, kterou diváci vůbec nechtěli
pustit z pódia, musela téměř půl hodiny přidávat, už teď se můžeme těšit na
„Olympic U Vrbiček 2016“. To už nám
určitě také představí desku „Souhvězdí
romantiků,“ která má vyjít na podzim.

3,x foto: Pavla Vašková a agentura HITTRADE

Jednou z předkapel sobotního koncertu bylo se- Nadšení fanoušci si celý koncert Olympicu užívali Ještě před legendami pobavili publikum nezdolní
skupení, které si říká Pryor. Během svého vystou- hojně a dosyta. Pařilo se po celou dobu a v kaž- a nestárnoucí frajeři ze skupiny Penzistor. A byla
pení ukázali, že talent mají...
dém věku.
to vskutku jízda...

Koncert kapely Alkehol: Divadlu na zámku zapršelo
Rockový nářez v centru města
BYLI JSME
U TOHO

PŮVODNÍ
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Tomáš
KALÁB

KONICE Už sedmý ročník divadelního festivalu na konickém
zámku uspořádalo místní městské
kulturní středisko o nedělním odpoledni. Právě polovina prázdnin
je tradiční čas na trochu kultury
v letním příjemném lenošení. Tentokrát se na zámecké nádvoří sjely
čtyři divadelní soubory, přičemž
první polovina programu byla jako
vždy určena dětem.
„Hodně záleží na počasí, máme sice
vždy připravené náhradní prostory pod
Kdo by neznal českou rockovou legendu? V Prostějově byli chlapi z Alkeholu jako doma díky jejich zdejším příznivcům.
střechou, ale není to ono,“ přemítala
Foto: Petra Hežová
starostlivě se zrakem upřeným na zataženou oblohu Milena Navrátilová, řemálo,
úderem
dvacáté
hodin
ovládla
prostranství
před
Petra Hežová
muzeem česká rocková legenda Alkehol. Pochopitelně ditelka kulturního střediska. „V parném
PROSTĚJOV Programová nabídka Prostějovského nesměly chybět známé songy jako Buráky a Nechte vlaléta tentokrát přišla k chuti především příznivcům jky vlát, ale v rámci svého nejnovějšího „R.U.M.“ tour
rock music. Na pódiu se vystřídaly jihočeská posluchačům představili i novinky ze zatím posledního
rocková kapela Menhir a česká rocková legenda Al- stejnojmenného CD.
kehol, načež v publiku to pořádně vřelo.
„Tuhle kapelu poslouchám, co pamatuju, takže jejich
Že je Prostějov srdcem rockové město, se přesvědčil vystoupení jsem si nemohl nechat ujít. Je to naprostá
každý, kdo ve čtvrtek v podvečer dorazil na Masaryko- bomba,“ liboval si příznivec kapely Laďa Pavelka.
vo náměstí, kde si spolu s fanoušky zařádily jihočeská „Konečně písničky, které se dají poslouchat. Takové ty
rocková skupina Menhir a česká legendární rocková ka- ´Mišíky´, nebo co to bylo minule, to se s pravou hudbou
pela Alkehol. Skalní rockoví příznivci dorazili v tradiční nedá srovnat,“ míní fanoušek Petr, který se stylově oblékl
černé právě na šestou večerní, kdy bylo vše zcela v režii do rockového trika s logem kapely Alkehol.
českobudějovického Menhiru. Těm tak přichystali Členové kapely v závěru vystoupení vyslyšeli žádost
zdejší fans skvělou atmosféru, která rozjela čtvrteční fanoušků o hudební přídavek a nabídli posluchačům
rockový večer.
hudební nášup, podle reakcí by ale přítomní fanoušci
„Tohle bylo potřeba, pořádný rockový nářez jak má snesli takové nášupy ještě minimálně dva. Tak snad příště...
být. Doufám, že bude takových vystoupení tady v Prozatím se můžete těšit třeba na čtvrtek 13. srpna, Olina s Hubertem právě vybírají
umění.
Prostějově víc,“ věří Pavel Lamač, který na akci dorazil kdy zdejší hudební příznivce potěší revival bandy adepta provazochodeckého
Foto: Tomáš Kaláb
s partou přátel. A aby toho rockového nadělení nebylo Pantock a Elán kontraband.

Od počátku programu bylo zámecké nádvoří zaplněno dětmi a jejich rodiči.
Foto: Tomáš Kaláb

počasí je většina lidí na koupališti, dnes
to zatím vypadá příznivě,“ doufala při
pohledu na zaplněné nádvoří, z něhož
téměř polovinu tvořili dětští diváci.
První kabaretní představení „Řádu červených nosů“ z Blatnice pod Svatým
Antonínkem ještě počasí přálo. Děti
se na křídlech fantazie přenesly spolu
s kohoutkem a vrabčákem do všech
světadílů, aby se nakonec zase vrátily
tam, kde nejlépe, domů. Pásmo vtipů,
písniček, scének, říkanek a tanečků se
malým divákům líbilo, spokojeni byli i
účinkující. „Byli jsme tu už před dvěma
roky a do nádherné kulisy konického
zámku se rádi vracíme. Děti byly vděčné publikum,“ svěřil se po představení
exkluzivně Večerníku Michal Bartoník.
Jestliže se děti bavily už při prvním představení, tak druhé je přímo vtáhlo do
děje. Skupina Klaun Family z Olomouce, kterou zastupovali Hubert s Olinou,
totiž pro děti uspořádala Konkurz do
cirkusu Pižďuch. Přestože se do rozjetého výběru vhodných adeptů na ská-

kací blechy, provazochodce či krotitele
zvířat začaly mísit dešťové kapky, celý
program nakonec dopadl na jedničku.
Po tanečním vystoupení patřilo hlediště
především dospělým. Divadelní soubor Eduarda Vojana z Brněnce přijel
s letošním premiérovým představením
Poslední aristokratka aneb Jak je důležité míti rodokmen, zpracovaného do
formy scénického čtení na námět knihy
Evžena Bočka. A závěrem přišla opravdová lahůdka - brilantní komedie plná
záměn Nájemníci pana Swana v podání Ochotnického divadla Boskovice.
„Vzhledem k termínu není jednoduché
sehnat účinkující, kteří tráví léto jinak
než divadelními zájezdy. Velmi toužím
po Divadelním odboru litovelského
Sokola, ale tam to termínově asi nesladíme. Některé soubory jsme už u nás
uvítali opakovaně,“ poodhalila dramaturgickou přípravu festivalu Navrátilová. Jeden ze tří hlavních každoročních
podniků kulturního střediska se letos v
Konici vydařil.
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SPOKOJENÝCH LIDÍ JE MÉNĚ V URČICÍCH USPOŘÁDAL
Obliba života Prostějovanů poklesla o šest procent

PROSTĚJOV Každoročně si vedení města nechává zpracovávat
průzkum spokojenosti místních
obyvatel se životem v Prostějově.
Ten letošní ukázal, že celkově
je spokojeno devětasedmdesát
procent dotázaných občanů.
Jde o vysoké číslo, ale nelze si
nevšimnout, že pozitivně se
vyjádřilo o šest procent méně než
v loňském roce. Prostějovští radní
při otázce Večerníku, proč tomu
tak je, pouze bezradně pokrčili
rameny...
„Stejně jako vloni bylo v průzkumu,
který nám zajišťují studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu, dotázáno osm set občanů
Prostějova. Devětasedmdesát procent z nich vyjádřilo spokojenost
se životem v Prostějově, což je
skutečně o šest procent méně jako
před rokem,“ potvrdila Večerníku
Alena Rašková, první náměstkyně
primátora Statutárního města
Prostějov. Podle jejího vyjádření
jsou ale lidé se životem v Prostějově
spokojeni dlouhodobě. „Nejlépe
jsou v průzkumu hodnoceny
možnosti realizace vlastních zálib
a mezilidské vztahy. Například v
loňském roce označilo maximální
spokojenost deseti body třiatřicet
respondentů, letos to bylo jednou

Chystá se
ROCKOVÝ
GULÁŠ
PROSTĚJOV Už příští sobotu
se bude přepisovat společenská
historie. Na pláži plumlovské
přehrady U Vrbiček se totiž
uskuteční premiérový GULÁŠ
ROCK FEST, který pořádá
agentura HIT TRADE společně
s provozovatelem pláže Radkem
Kocourkem. „Tato akce navazuje na všechny dosavadní Pivní
festivaly a podobné akce. Chceme ovšem současně přinést
něco ojedinělého,“ poznamenal
s úsměvem za organizátory Petr
Zlámal.
„O českém národu je všeobecně
známo, že má vřelý vztah jak k pivu,
tak ke gulášům. A právě to byl důvod k tomuto spojení, a proto jsme
zvolili tuto variantu. Program jsme
sestavili tak, aby se bavila celá rodina. Na své si přijdou dospělí
i děti. K tomu jsme navíc stanovili lidový vstup, který je obyčejnou
českou stokorunu,“ prozradil dále
Zlámal s tím, že celá akce odstartuje v 15:00 hodin. „Končit by se
mělo zhruba o půlnoci a vystupovat bude necelá desítka kapel všech
možných žánrů od rocku přes folk,
blues, pop až po country. Každý
hudební přívrženec si tak najde to
svoje. K tomu bude zajištěn doslova festival gulášů. Návštěvníci najdou několik stánků, kde si budou
moct zakoupit klasický hovězí či
vepřový guláš, ale také bramborový, zvěřinový i řadu dalších. Připraven je také bohatý doprovodný
program včetně možnosti jízdy na
koních, hasičských ukázek i seskoků parašutistů prostějovské Dukly,“
láká fajnšmekry majitel pořádající
agentury HIT TRADE.
Jde o premiérovou akci, po níž
pořadatelé usoudí, jaká bude její
budoucost. „Vyhodnotíme, co si
návštěvník bude přát a uvidíme,
jak bohatá bude historie této ojedinělé události,“ uvedl Petr Zlámal.
Za největší trháky jsou považovánmy revivalové kapely Smokie
a AC/DC.
Soutěžit o vstupenky
můžete na straně 20!

tolik, tedy celkem šestašedesát
respondentů,“ vyčetla z průzkumu
první náměstkyně.
Jak Večerník zjistil, respondenti
odpovídali na otázky úrovně života
v oblasti sociální, společenské, ekonomické, vzdělávací, bezpečnostní
a dalších. Když se všechny
odpovědi „sečetly“, vyšla z toho o
šest procent menší spokojenost
se životem v Prostějově než v roce
2014. „Těžko nyní pitvat podrobně
všechny odpovědi a názory občanů
Prostějova v aktuálním průzkumu.
K poklesu míry spokojenosti ve
srovnání s rokem 2014 mohlo dojít
i vzhledem k celospolečenské situaci,“ zdůraznila fakt Rašková.
Například jsme zaznamenali pokles
spokojenosti v oblasti životního
prostředí, někteří respondenti
dali najevo, že nejsou spokojeni s množstvím veřejné zeleně
v Prostějově. Podle mého názoru je
to dáno některými až hysterickými
vyjádřeními na kácení stromů při
investičních akcích v poslední době.
Přitom nových stromů, keřů či
květin sázíme mnohem víc než v minulých letech. Nedokážu si tedy onu
nespokojenost některých lidí v tomto směru až tak vysvětlit,“ pokrčil
rameny náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil.
(mik)

MAŠKARNÍ KARNEVAL
URČICE Prázdniny se blíží ke své polovině a pro děti, které je zrovna netráví někde u vody nebo v přírodě uspořádal Kulturní klub Určice ve spolupráci s obecním úřadem v sobotu 25. července „Letní maškarní karneval“.
Bohatý program plný písniček, her, soutěží, tanečků a hádanek se uskutečnil v areálu místní sokolovny. I pro rodiče byla připravena vědomostní
soutěž. Závěr vydařeného odpoledne obstarala diskotéka.
(tok)

Oproti minulým rokům letos míra spokojenosti občanů Prostějova se životem ve
městě poklesla. Přesto je velmi vysoká, osmi z deseti oslovených lidí se žije v našem městě dobře.
Zdroj: Magistrát města Prostějova
Na dovednostní soutěže bylo potřeba obzvláštní soustředění...

... které se ale vyplatilo a na úspěšné masky čekala odměna.
2x foto: Kulturní klub Určice

SOŇA HORVÁTKOVÁ POBÍRÁ 51 TISÍC KORUN PODLE ZÁKONA
„Na vysoké sociální dávky mají nárok všichni pěstouni,“ upozorňují odborníci

PROSTĚJOV Reportáž Večerníku z minulého vydání
o přídavkách v celkové výši jedenapadesát tisíc korun, které
pobírá na čtyři děti v pěstounské péči Soňa Horvátková
z Prostějova, vzbudila mezi veřejností obrovské emoce.
Jen počáteční článek si na webových stránkách Večerníku
přečetlo během pouhých šesti dnů bezmála sedmdesát tisíc
lidí! Další tisíce přibyli o víkendu a když k tomu připočteme
tištěný náklad, který projde celou rodinou, atakovali jsme
ve čtenosti tohoto článku magickou stovku! Bohužel mnozí
z nich celou záležitost komentovali rasistickými výroky, jež
nemají v podobných případech místo. Jak Večerník ověřil, uvedená výše státních příspěvků na děti v pěstounské péči vůbec
není neobvyklá a má na ni nárok každý.

Michal KADLEC
„Dvacet let se zabývám občanským
poradenstvím a šestnáct let naše nezisková organizace provozuje azylový dům pro matky s dětmi. Článek
ve Večerníku o paní Horvátkové
považuji za zavádějící. Podstatou je
skutečnost, že romská žena pobírá
od státu jedenapadesát tisíc korun

na čtyři děti. Jak ale sami uvádíte,
děti jsou jí svěřeny do pěstounské
péče soudem a dávky pěstounů
jsou pro všechny občany stejné, nezávisí a nemohou záviset na etniku,
pracovní aktivitě a podobně. Vše
je jasně napsáno v zákonech, proto
doporučuji všem, aby si je prostudovali a nevyvolávali zbytečně napětí
ve společnosti. Už tak je ho dost.

K tomu podotýkám, že pokud by
těmto dětem byla soudem nařízena
ústavní výchova formou dětského
domova, hradil by stát na každé dítě
šestatřicet tisíc korun,“ upozornila
Večerník Marie Paukejová, vedoucí
Poradenského centra Rovné šance
pro všechny z Českých Budějovic.
Během uplynulých sedmi dní byla
redakce doslova bombardována
ohlasy nejen různých neziskových organizací, které se Soni
Horvátkové zastávaly, ale naopak
i dopisy rozhořčených občanů. Ti
namítají, že oni sami si o podobně
vysokých sociálních dávkách na
děti mohou nechat jen zdát...
Veškeré emoce ale krotí i sám vedoucí odboru sociální péče prostějovského magistrátu Jaroslav Svozil,
kterého Večerník rovněž oslovil.
„Sociální dávky na děti v pěstounské
péči jsou jasně definované zákonem
a má na ně nárok každý, ať se jmenuje Petr nebo Pavel. Bohužel, toto

Dávky pìstounské péèe

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let
Výše odmìny pìstouna èiní za kalendáøní mìsíc

8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě
12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
20 000 Kč, je-li pečováno o 3 děti
Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna
pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 korun.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
většina lidí nevnímá a celý problém
bagatelizuje. Pokud soud někomu
svěří do pěstounské péče dítě, děje
se tak ve velmi přísném režimu. Tím
také vzniká nárok na státní příspěvek. A věřte, že to není pouze v případě romských rodin. Jestliže byste
zveřejnili stejný příběh o pěstounské
rodině většinové komunity, nevzbudil by určitě žádné negativní reakce,“

tvrdí Jaroslav Svozil. Nezbývá, než
s ním souhlasit...
Večerník se během uplynulého víkendu snažil znovu kontaktovat
Soňu Horvátkovou, ale se zlou jsme
se potázali. „Už s vámi nebudu vůbec
o ničem mluvit. Lidé se ukázali jako
zlí a vy za to můžete,“ vykázala nás
žena, která se stará o čtyři děti svých
sourozenců.

Rákosníčkovo hřiště prošlo první zatěžkávací zkouškou

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘILÁKALO STOVKY DĚTÍ
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Dlouho očekávané
slavnostní otevření nově vybudovaného Rákosníčkova hřiště
na Husově náměstí si uplynulou
sobotu 1. srpna nenechaly ujít
davy rodičů s dětmi. O hřiště se
zasloužili sami Prostějované, a to
úspěšným hlasováním v anketě
společnosti Lidl, která následně
stavbu hřiště i program jeho
slavnostního otevření zajistila.
Oslava zahájení provozu byla pojata ve velkém stylu a zlatým
hřebem bylo vystoupení Michala Nesvadby, dětem známého
průvodce Kouzelné školky.
Samotný program odstartoval v deset hodin, kdy byl oficiálně předán
symbolický klíč od dětského hřiště
do rukou zástupců vedení města.

O hodinu později začalo vystoupení oblíbeného Michala, který
měl mezi dětmi obrovský úspěch.
Na pódiu ho vítaly jako nějakou
skutečnou celebritu. A nutno dodat, že to s nimi opravdu uměl.
Důkazem toho byly salvy smíchu,
které se nesly celým „Husákem“.
Téměř pětačtyřicet minut děti
nespustily z komika ani na moment zrak a ochotně po něm opakovaly všechny „blbinky“, které jim
předváděl. Když nakonec vystoupil
i známý skřítek František, dětská radost neznala mezí.
Po celý den až do osmnácté hodiny
děti dováděly na zbrusu novém
hřišti a plnily disciplíny, za které
dostaly dárkovou taškou plnou
hraček a sladkostí. Hřiště tak prošlo
opravdu náročnou zatěžkávací
zkouškou, ve které, jak se zdá, obstálo bez ztráty kytičky. Připraveno
bylo také malování na trička či
obličej. A nechyběl ani Rákosníček,
s nímž se děti nadšeně fotily.
Hlad a žízeň mohli všichni

návštěvníci zahnat u stánku
s občerstvením.
„Moc se mi to líbilo. Hlavně to,
že jsem mohl vidět Michala. Je
s ním sranda,“ komentoval nadšeně
dění na hřišti malý Adam. A jeho
maminka dodala: „Mají to hezky
vymyšlené, děcka to tady fakt baví.
Jen ty dlouhé fronty na jednotlivé
disciplíny jsou trošku nevýhodou,
ale zas je dobře, že se pro ty děti
u nás něco dělá.“
Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízejí
dětem k aktivnímu hraní velkou
prolézačku, pískoviště, šikmou
horolezeckou stěnu, lanovou
překážku, nechybí kolotoč a různé
druhy houpaček. Klidovou zónu
doplňuje domeček a oplocené
hřiště poskytuje dostatek laviček
a zpevněnou plochu pro kočárky.
Tak snad se i to prostějovské
stane oblíbeným místem pro setkávání dětí a maminek a dlouho
nám vydrží tak hezké, jak bylo
v sobotu otevřeno...

Michal z Kouzelné školky to s dětmi skutečně uměl...

Foto: Pavla Vašková
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Konstelace hvězd Prostějova
Trošičku příjemnější dny z pohledu horkého slunce budou ve znamení
zvýšené aktivity u většiny Prostějovanů. V hojném počtu se bude hlavně
sportovat. Možností je několik, nemusíte ale své tělo hned zhuntovat ve
snaze dohnat manko ve fyzické kondici.

BERANI - 20.3. až 18.4. Při lustrování svého rodokmenu přijdete na
velmi zajímavé novinky. Možná i teď
se dá dosáhnout na nějaké peníze,
protože vaši předkové byli velmi bohatí. Řízení o dědictví jste ale propásli, nikdy však není pozdě.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Úzkostlivě
dbejte na hygienu, bacily začínají
řádit všude okolo vás. Fyzické námaze se vyhýbejte jako čert kříži, vaše
tělo bude totiž po celý týden velmi
oslabeno. Zaměřte se na aktivní odpočinek, přečtěte si dobrou knihu.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. V práci
prožijete perné období, jakoby se
proti vám všichni spikli... Najednou
na vás každý bude vidět jen chyby
a tím samozřejmě na vás nenechá
nikdo nit suchou. Braňte se i za cenu
toho, že zastrašíte šéfa výpovědí.
RACI - 20.6. až 21.7. Hned v úvodu
týdne se vám přihodí menší nehoda,
která bude mít vliv na vaše následující jednání. Věci, které jste jindy řešili
s naprostou samozřejmostí, se nyní
stanou doslova černou můrou. Krizi
ale naštěstí překonáte.

LVI - 22.7. až 21.8. Pro korunu byste si koleno nechali vrtat, takže když
vás nyní požádá dobrý přítel o půjčku, nevyhovíte mu. Možná byste ale
měli, protože záhy se dostanete do
podobné situace i vy. Konejte dobro
a to vám bude oplaceno.
PANNY - 22.8. až 21.9. Při cestě
městskou hromadnou dopravou potkáte člověka, do kterého se můžete
lehce i zamilovat. Nikdy jste totiž
ještě nikoho tak roztomilého a sympatického neviděli. V tomto případě
zafunguje láska na první pohled.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Jen tak tak
uniknete maléru v podobě exekuce.
Po značných finančních peripetiích
vám ale pomohou rodiče, takže exekutoři nakonec ostrouhají. Řešte ale
příště své finanční problémy včas,
nečekejte na žádné zázraky.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Většinu
z vás teprve dovolená čeká, takže
do té doby si dejte do kupy veškeré
pracovní záležitosti a také navštivte
potřebné úřady, na které jste se měli
dostavit už dříve. Pak teprve se klidně můžete válet u moře.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Vaším
problémem zůstává, že nikoho nenecháte domluvit a neustále mu skáčete do řeči. Přestože chcete mít vždy
poslední slovo, tentokrát udělejte výjimku. Nechejte svého nadřízeného
mluvit až do konce, jde o vaše dobro.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Ztratí se vám větší množství peněz,
což pochopitelně ponesete s obrovskou nelibostí. Problém je, že vás neokrade zloděj, nýbrž cenné bankovky
si vezme někdo ze členů vaší rodiny.
Možná omylem, možná schválně...
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Většinou
ve vašem myšlení převládá pesimismus, ale tento týden k němu nebudete mít pražádný důvod. Naopak, na co
sáhnete, to vám rozkvete pod rukama.
Už při vyplňování tiketu Sportky vám
musí být jasné, že vyhrajete.
RYBY - 19.2. až 19.3. Nejenom
o sebe, ale více byste měli pečovat
i o svůj majetek. Každopádně si tento týden umyjte auto a uspořádejte
generální úklid své domácnosti. Přece se pořád nenecháte pomlouvat, že
jste nepořádníci a lenivci!

nákupní serviss
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PIVO
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Naše RESUMÉ

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA... GULÁŠ ROCK FEST?

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci
nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na
zbrusu nový nářez GULÁŠ ROCK FEST. Spojení hned několika hudebních žánrů s tradičním českým
jídlem je něco, co vás prostě musí chytit! Právě taková akce se koná na pláži plumlovské přehrady U Vrbiček a to již PŘÍŠTÍ SOBOTU 15. SRPNA 2015. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do
Společenského domu v Prostějově. Díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž bude probíhat od pondělí 3. do pátku 7. srpna. Jestliže v tomto časovém úseku odpovíte správně na níže
položenou otázku, může se hned PŮLTUCET Z VÁS těšit z lístku ZADARMO.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK STOJÍ VSTUPENKA NA PREMIÉROVÝ GULÁŠ ROCK FEST?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „GULÁŠ ROCK
FEST“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608
960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 7. SRPNA, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců zveřejníme hned v příštím
vydání Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

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 Hačky:
Dne: 17. 8 2015 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Hačky ( mimo areálu Bols)
Obec : Želeč
Dne: 18. 8. 2015 od 07:30 do 14:30
hodin. 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 TS Želeč
4. v ZD (č. 300318) + FVE Želeč 1
(č. 701618)

Obec: Hradčany, Kobeřice, Dobromilice
Dne: 18. 08. 2015 od 07:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
obce KOBEŘICE (vč. fy Cropagro), HRADČANY (vč. areálu ZD). Obec DOBROMILICE
(mimo část vymezenou čísly 336,
135, 193, 279 po konec obce sm.
Doloplazy vč. postranních ulic
s č. 305, 299, 303). Odběratelské
TS: Kobeřice ZD (č. 300648)
+ Hradčany ZD (č. 300696).
Obec: Stínava, Holubice
Dne: 19. 08. 2015 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Stínava, Holubice vč. ZD,

Květiny od nás jsou vždy čerstvé a o celkovou kompozici květin se starají profesionální floristi, kteří květiny a věnce připravují s citem pro danou příležitost
a k maximální spokojenosti těch, kteří si je u nás objednali. To vše zajišťujeme za velmi příznivé ceny.
Naše služby zahrnují vyřízení všech formalit spojených s úmrtím, jako např. vytisknutí parte včetně barevné fotografie a vyřízení úmrtního listu. Zajistíme
dopravu pro smuteční hosty, pohoštění po obřadu
a další služby dle přání pozůstalých.
V naší provozovně si můžete objednat věnce, kytice a žardiny i na obřady, které nezajišťuje naše
pohřební služba. Tyto květiny Vám přivezeme na
místo, kde se obřad koná.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

redakce se rozšířila

▶

▶

inzerci
podávejte zde

Olomoucká 10

adresa zůstává stejná

chatových lokalit, lokalit u hájenky,
Pohodlí
Obec: Ospělov, Milkov, Otročkov, Hvozd
Dne: 20. 08. 2015 od 7:30 do
14: 30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce včetně podnikatelských subjektů Ospělov, Milkov,
Otročkov. Dále nemovitosti od
Hvozd vodárna, sm. Vojtěchov,
číslo popisné 97, 31, 30, 51,
57. Odběratelské TS: Ponikev
ZD (č. 300813), S Hvozd koně
(č. 300801), TS Hvozd vodárna
(č. 300802), TS Milkov 2. v ZD
(č. 300550).
E.ON Prostějov

POHŘEBNÍ SLUŽBA .A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O.

K nejoblíbenějším českým nápojům patří bezesporu točený mok, a to v jakékoliv podobě. Půllitrovou „Plzeň“ koupíte nejlevněji v Bille, kde rovnou naložte
do košíku i desítku Staropramenu, na který narazíte za stejnou cenu i v Tesku.
Tam si zajeďte pro dvoulitrového Braníka. Ochucené pivko Frisco seženete nejvýhodněji v Bille a Albertu. Nealkoholického Birella i černého Kozla z Velkých
Popovic nabízí za nejnižší cenovku Kaufland. Nenechte se pobízet a na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 29. července 2015

OD 3. DO 9. 8. 2015
Pořad pro naše malé hvězdáře: DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO pondělí až čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin.
Povídání, pozorování a závěr pořadu tvoří pohádka. Vstupné 20 Kč.
Školička pro 5 – 11 leté zvídálky: MĚSÍC - pondělí až pátek od 10:00 do 11:00 hodin. Na sebe navazující setkání
doplněné v závěru týdne pozorováním Měsíce na denní obloze. 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 21:30 hodin. V pozorovatelně
probíhají stavební práce a proto nabízíme pozorování pouze přenosnými dalekohledy. Večer je možné pozorovat
planetu Saturn. Měsíc couvá do poslední čtvrti a proto přestává rušit večerní pozorování Vstupné 20 Kč.
· Expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku pozorování.
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Pohřební služba Technických služeb je historicky
nejstarší fungující firmou působící na Prostějovsku
v oblasti pohřebnictví a služeb s tím spojených. Její
založení se datuje již k roku 1899. Provozovna naší
pohřební služby se nachází na Žižkově náměstí
č. 19 (vedle budovy České spořitelny). V jejích
prostorách najdete mimo pohřebního zboží také
velký výběr umělých květin, ozdobných svíček, křestních roušek, svíček a dalších předmětů.
V příjemném prostředí naší provozovny vás čeká
vstřícné a milé vystupování týmu pracovníků, který
vám ochotně poradí a pomůže při zajištění všech
náležitostí souvisejících se smutečním rozloučením.
U nás si můžete zvolit způsob a průběh posledního
rozloučení s blízkým člověkem zcela dle vašich představ a možností.
Naší snahou je, abychom pomohli blízkým zesnulých s vyřízením všech skutečností spojených se zajištěním smutečního obřadu.
Přejeme si stejně jako vy, aby rozloučení bylo důstojné a tyto poslední chvíle byly naplněny nerušenou
vzpomínkou na vámi milovanou osobu.
Na naší provozovně na Žižkově náměstí, kde máme
vlastní vazárnu květin, Vám rádi pomůžeme s výběrem
z více jak 30 druhů věnců, kytic, žardin a kytic na rakev
opatřených stuhou s tištěným nápisem. Samozřejmostí je dovoz květin ke smutečnímu obřadu, popř. jejich
následný odvoz na místo určené pozůstalými.

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

Ukázku naší práce můžete zhlédnout na

www.pohrebnictvi-pv.cz

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Vítejte, milí čtenáři Večerníku,
na další speciální straně, tentokrát věnované opravám všeho druhu a s tím
souvisejícími výprodeji. Koneckonců, co se nehodí jednomu, může se hodit druhému. Tak a teď po pravdě, kolikrát už se vám v domácnosti pokazilo něco, s čím jste si nevěděli rady? Ti šťastnější, kteří mají doma taťku šikulu, manžela - domácího kutila nebo jste sami majiteli extrémně dovedných
zlatých českých ručiček, si zaslouží potlesk a závistivé pohledy nás ostatních, kteří si na opravu žehličky, televize i instalaci antivirového programu
musejí volat opraváře nebo alespoň zručného kamaráda z práce. Právě pro
ty z vás je tu naše nabídka šikovných opravářů všeho druhu, kterým k dokonalosti chybí snad jen šátek Ferdy Mravence.
Tak neváhejte a vyberte si z naší bohaté nabídky, a třeba se i začtěte do článků, věnovaných právě vám, kteří si se šroubovákem nebo instalačními programy právě nerozumíte. Budeme jen rádi, pokud díky našemu přispění
Texty: Petra Hežová
objevíte něco, co vám vytrhne trn z paty.

Využíváte k nakupování
letní výprodeje?

Většina oslovených
Prostějovanů využívá
letních výprodejů
k výhodným nákupům.

vzorek: 400 respondentů
starších 15 let
realizace: studenti školy

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

UMĚLÁ INTELIGENCE MEZI NÁMI

OPRAVÁŘŮV RÁJ
Taky vám vadí, že většina výrobků
v dnešní době konzumní společnosti,
je vyráběna mnohdy i cíleně tak, aby
se, jen co uplyne záruční doba, poroučela rovnou do koše, protože oprava
je drahá, náhradní díly je obtížné sehnat nebo je prostě jednodušší zajít
do supermarketu pro novější verzi?
A už jste slyšeli o Opravárně? To je kouzelné místo na internetu, kde můžete
poprosit šikovného opraváře, aby vám
zachránil milovanou televizi, zabral šaty,
do kterých jste konečně zhubla, nebo
opravil rádio po dědečkovi, nad kterým
už v leckteré opravně kroutili hlavou
a bezmocně krčili rameny, a to vše za rozumný peníz. Je to ale také místo, které
sdružuje šikuly po celé republice, kteří
rádi kutí a opravují. Poradí si se zašitím
kalhot, opravou nábytku i s výměnou
displeje u mobilního telefonu. Cena za
opravu záleží na vzájemné dohodě a vy
tak nejenže nezatížíte svoji peněženku,
ale dáte možnost přivýdělku zdejším šikulům a navíc chráníte životní prostředí
před hromadami zbytečného odpadu.
Ať už jste majitelem zlatých českých ručiček, nebo nutně potřebujete něco opravit, mrkněte na www.opravarna.cz.

Jak jste na tom s počítačovou gramotností? Dělá vám problém i přiložit
k e-mailu fotku nebo si hučíte po síti s jistotou profíka se sluchátky na uších
a webkamerou v pohotovostním režimu? Není to tak dávno, kdy jsem každý počítačový problém od špatně napsaného slova ve Wordu po nepodařený souboj v online hře řešila vypnutím a opětovným zapnutím počítače.
A tak asi není divu, že se na mě můj elektronický kamarád několikrát výrazně rozezlil a odmítl spolupracovat. To pak, když jsem se vlekla do opravny
spolu se svým Microsoftem, který oproti svému jménu nebyl ani malý ani
měkký, ale zatraceně těžký, bylo lehce nepříjemné vysvětlovat opraváři, co
bylo příčinou počítačového kolapsu. „Ajťák“ se po mém vysvětlení shovívavě usměje, zahltí mě několika odbornými pojmy, jak si mám v případě
nouze počínat bez toho, abych si opět uškvařila základovou desku a hotovo. Teď už jsem na tom o poznání lépe, alespoň rozpoznám monitor od tiskárny a ve chvílích osvícení udám i rozdíly mezi hardwarem a softwarem.
Dokonce jsem se v průběhu času stala hrdou majitelkou celkem dvou stolních počítačů, tří notebooků a tří tabletů - aneb když se daří, tak se daří.
Ne, že bych se svými počítačovými znalostmi nějak výrazně pokročila, ale
alespoň na tom nejsem tak jako kolegyně z práce, která mi s děsem v očích
onehdy oznámila, že si asi omylem smazala software i wifi... V tomhle případě už ani ten nejzkušenější „ajťák“ nepomůže.

Opravy a úpravy odìvù
.5(-ÿ296.e6/8æ%<
JANA MAGDONOVÁ
JAN

ATRIUM 1.p.Hlaváèkovo nám.1,PV

15073110732

Mob.: 737 403 156

15073110729

Provozní doba PO-PÁ 10-16 hod.

Hodinový manžel - kutil k vašim službám
Radost z nově zakoupené kuchyňské linky zřejmě u každého
pohasne ve chvíli, kdy bezradně
stojí uprostřed plátů dřeva a návodem ve švédštině, ve kterém
s přehledem rozpoznáme jen
jméno dodavatelské země. Ne
každý se může označit za Ferdu
Mravence a tak není ostuda, když
požádáme o pomoc odborníka.
Ale koho?
Než začnete pátrat v kruhu rodiny
a přátel, zkuste se obrátit na někoho,
kdo se nebude vymlouvat na pochroumaná záda a udělá si na práci
čas dřív než o Velikonocích. Řeč je
o relativně novém fenoménu mezi

kutily, tzv. hodinovém manželovi.
Nemusíte mu prát ani vařit, prostě
jen přijde, udělá, co je potřeba a navíc si přinese vlastní nářadí. Pro hodinového manžela je maličkost zrýt
zahradu, ořezat živý plot, sestavit
obytnou stěnu i zapojit novou televizi. Drobné řemeslnické práce provede bez zbytečných průtahů, na jaké
jsme zvyklí od firemních řemeslníků, a na rozdíl od nich mají mnohem
větší pole působnosti, takže vymění
prasklé žárovky stejně pohodlně
jako obkladačky v koupelně nebo
rozbité panty v kuchyňské lince. Pochopitelně ani jeho služby nejsou zadarmo, ale ruku na srdce, není lepší

se kvůli kapajícímu kohoutku nebo
protékající toaletě obrátit na kutila
- všeuměla, než čekat tři dny na instalatéra, před kterým se musíte bez
nadsázky téměř klanět, aby si na vás
udělal čas? Práce hodinového manžela alias údržbáře, montéra, zedníka
a opraváře v jedné osobě vás bude
stát v průměru dvě stě korun za hodinu a platí u něj stejná pravidla, jako
u práce ostatních řemeslníků v tom
smyslu, že se nemusíte bát případné
nedostatky reklamovat.
Takže pokud si na nějakou tu opravu netroufáte, zkuste využít služeb
hodinového manžela. Nebudete
litovat!

/3*+É-(.
Ochoz 56, 798 52 Konice
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malá kopaná

závìreèné ohlédnutí
za vicov open veteran cup 2015
„Potkali se kamarádi a vyšlo nám i počasí,“
těší hlavní organizátory vícovského turnaje
VÍCOV Podruhé v řadě se Františkové Vlach s Kocourkem pustili
do uspořádání turnaje v malé kopané pro hráče nad pětatřicet
let. Na konci července se tak do Vícova sjela celkem sedmička
mančaftů, která svedla dohromady více než dvě desítky zápasů.
Ty rozhodly o tom, kdo si odnese hlavní trofej v klání Vícov Open
Veteran Cup 2015. Oproti loňské premiéře tak sice mužstev lehce
ubylo, s organizační i sportovní stránkou ovšem panovala velká
spokojenost.
„Nikdo se nezranil tak vážně, aby
musela přijet sanitka, takže turnaj
splnil to, proč jej děláme. Mají se
potkat lidi, kteří se ‚iks‘ let neviděli, stará garda si zahraje fotbal
se sobě rovnými, takže po této
stránce spokojenost. Přálo nám
i počasí, nebylo žádné extrémní horko, rozhodčí to také zvládli dobře
a poděkování patří také sponzorům,
bez nichž bychom se do celého klání
nemohli pustit,“ usmíval se spokojený František Kocourek.
A podobná slova volil i jeho kolega, jehož ovšem trochu mrzí, že se
nyní o myšlenku uspořádat turnaj
starých pánů zajímají v nedalekém
Krumsíně, coby součást dalšího
ročníku Haná Cupu. „My se tímto
turnajem chceme bavit. Je vidět,
že tu jsou zápasy bez faulů, žádné
konflikty s rozhodčími, pivko k
tomu také patří. Velký dík patří zejména Olomouckému kraji a prv-

nímu náměstkovi hejtmana Olomouckého kraji panu Mačákovi,
jenž převzal nad celou akcí záštitu,
osobně se zúčastnil a přinesl nám
i sponzorský dar. Velice si vážím
přízně sponzorů a navíc nám vyšlo
počasí, když v období parných veder bylo právě v sobotu oblačno,“
podotkl Vlach.
Zamrzela naopak neúčast loňského
vítěze z Bučovic, jenž se nedal dohromady. Na poslední chvíli také odřekl
svou účast ze stejného důvodu domamyslický Pokop, nepřijel ani prostějovský Ariston, jenž o tom dlouho
uvažoval. „Trošku jsme asi prokalkulovali termín, protože se již rozběhly
přípravy a hlavní dovolené, takže to
příští rok pravděpodobně posuneme k začátku července. Chtěl bych,
aby se tu sešlo aspoň deset mančaftů, je to pak lepší a má to gradující
atmosféru. I tak ale zhruba tři zápasy
od konce hrál Relax pomyslné finále

Sponzoøi Veterán Cupu Vícov Open 2015:
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
Záštitu nad turnajem převzal 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák

SOUPISKY
JEDNOTLIVÝCH
ÚÈASTNÍKÙ
Relax Prostějov: Michal Kaštil,
Přemysl Slouka, Petr Fialka, Dušan
Svoboda, Dušan Cehelský, Karel Frnatík, Ivo Rek, Ivo Zbožínek.
Indiana Plumlov: Zbyněk Lošťák, Miloš Grác, Petr Kutný, Lukáš
Konečný, Pavel Chug, Miroslav
Grmela, Tomáš Parák.
Unavení Hanáci Kroměříž:
Podehradský, Tomáš Buksa, Miroslav Frajt, Vlastimil Brančík, David
Kalina, František Buksa.
Maxim Držovice: Tomáš Mačkal, Maxim Gábor, Radek Hloušek, Jiří Zaoral, Jiří Smékal, Pavel
Kubíček, Martin Sokol, Jiří Fréhar, Pavel Ociepka.
Old Boys Vícov: David Spáčil,
áčil,
Josef Trubka, Vladimír Staněk,
ěk,
Tomáš Humpolíček, Radek
ek
Zdobina, Martin Dostál, Franntišek Vlach.
1.FC Krumsín: Evžen Sovík,,
Sergej Sovík, Luděk Petržela,
František Krpec, Přemysl Mlčoch, Petr Kouřil, Marek Pelzl,
Václav Uličný, Martin Konšel.
Panters Juniors Vícov: Richard Votava, Jan Krištofík,
Marek Pliska, Miroslav Krutovvský, Michal Nedvěd, Jiří Walter,
alter,
Jiří Otáhal, Petr Luňáček, Michal
chal
Stanke.

OHLASY ÚÈASTNÍKÙ
Karel Frantík (Relax Prostìjov):
„Pro mě to byl první veteránský turnaj a mohl jsem si zahrát se starýma
klukama, s nimiž jsem začínal, když jsem před více než deseti lety přišel
do Relaxu. Jsem za to rád a těší mě také, že jsme vyhráli. Bylo to sice o
něco pomalejší, ale zvykl jsem si na úroveň. (smích) Pro mě byla nejlepším
mančaftem Kroměříž, která nás přehrála. Dokázali jsme se ale v posledním zápase s Indianou semknout, každý jsme zabrali a dokázali jsme zápas
vyhrát, což nám zajistilo první místo. Myslím si, že úroveň byla celkem
slušná a doufám, že se tu potkáme i příští rok a dobře si zahrajeme. Nyní
už opět vítězí velký fotbal, v létě pauzy moc není, měli jsme jen týden dovolené. Zůstávám i nadále v rakouském Waldhausenu, už jsem tam jako
doma. Začínám šestnáctý rok a doufám, že tam ještě nějakou dobu zůstanu.“

Ivo Zbožínek (Relax Prostìjov):

Vícovského turnaje se zúčastnil také první náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Alois Mačák (vpravo), jenž nad ním převzal osobní záštitu. Foto: archiv F. Vlacha

s Indianou, kdy si to oba týmy rozdaly o prvenství,“ připomněl Kocourek
mač, jenž výsledkově jednoznačně
vyzněl pro Relax.
Oba hlavní muži navíc během turnaje plnili i další role, Kocourek
vedl zpoza hřiště svůj Relax Prostějov a Vlach pomohl Old Boys
Vícov přímo na trávníku. „Gólů
padá čím dál míň, alespoň dvěma
jsem ale stále přispěl. Bezprostředně po turnaji je to na výměnu kyčle,
kolena. Jak tady říkáme všichni, do
pondělka se možná dáme dohromady, do úterka snad, ve středu
nás to už bolet nebude. A jsme takoví ‚blázni‘, že je čtvrtek vezmeme rakety a půjdeme hrát tenis
a v sobotu fotbal. Sice to na nás není
moc vidět, ale snažíme se udržovat
sportem. A kamarádství je to nejvíc,“ vyprávěl Vlach.
A právě setkání známých se vydařilo na jedničku. „Rodina nás sice teď
moc neviděla a manželka s úsměvem
nadhodila, že by si měla najít hodinového manžela na posekání zahrady, ale je to tu takové srdečné. S ně-

kterými jsme se roky neviděli, třeba s
Milošem Grácem jsem byl na vojně,
sehnal jsem mu tady práci, aby mohl
zůstat na Moravě a neviděl jsem ho
od poloviny devadesátých let,“ vyzdvihuje opětovně nosnou myšlenu
celé akce František Vlach.
Do dresu pak pro malé zpestření oblékl i mladíky Martina Musila s Radimem Chytilem, kteří mají ke splnění
věkového limitu ještě hodně daleko.
„Celý turnaj poctivě odseděli na lavičce, musí si ještě deset let počkat.
Udělal jsem to kvůli menšímu hecování, což se povedlo,“ usmíval se.
Další výzvou pro něj osobně je závod
dračích lodí, jenž se na plumlovské
přehradě uskuteční už za měsíc.
„Vždy jsem tu pořádal Menšíkovy jedenáctky, říkal jsem si ale, že už toho
asi bylo dost a chtělo by to něco jiného. Dále chceme ještě uspořádat nohejbalový turnaj, a ač to někomu zní
špatně, hospoda U Veterána tu bude
fungovat stále,“ pousmál se. Společně se pak již nyní těší na příští rok
a v pořadí třetí Vícov Open Veteran
Cup.

„VŠICHNI BYLI ŠIKOVNÍ, MRŠTNÍ A ZKUŠENÍ,“
CHVÁLIL SOUPEŘE NEJLEPŠÍ GÓLMAN MICHAL KAŠTIL
VETERÁN
N

Texty: Jiří Možný

VÍCOV
V Cenu pro krále brankábranká
řů si z vícovského veteránského
(n
turnaje odnesl Michal Kaštil (na
zákro
snímku). Také díky jeho zákroRela
kům se podařilo hráčům Relaxu šest ze sedmi zápasů vyhrát a
celkovéh
dojít si až k poháru pro celkového
vítězedruhéhoročníkukláníurče
vítěze
druhého ročníku klání určepětatřice
ného pro hráče nad pětatřicet
let.
●● Jak jste se cít
cítil
zpátky mezi tyčetyče
mi?

„Po třech letech jsem vstoupil do branky, tak jsem z toho měl trochu obavy,
ale nakonec jsme postavili dobrý mančaft a vyšlo to. Hlavní ale bylo setkat se,
zahrát si a udělat si žízeň. Nám se navíc
povedlo i vyhrát, takže o to lepší a maximálně to splnilo očekávání.“
●● Měli jste v průběhu turnaje namále?
„Při posledním zápase. Ten předposlední jsme s Kroměříží hladce prohráli, a kdybychom ztratili i s Indianou,
tak bychom skončili druzí nebo třetí.
Navíc jsme dohrávali bez střídání jen
ve čtyřech lidech, protože někteří kluci museli odjet a jeden se zranil. Měli
jsme z toho velkou obavu, protože
jsme už byli unaveni a navíc Indiana
stále měla o co hrát a potřebovala vyhrát, aby skončila první. Neříkám, že
bychom si nevěřili, šli jsme do toho s
tím, že to zkusíme, a vyšlo to. Bylo to
takticky dobře vedené odzadu a vyšlo
to nakonec.“
●● Cítil jste se jako nejlepší brankář?
„Bylo tady sedm gólmanů a všichni
chytali výborně, fakt jsem hleděl. Byl to
sice veteránský turnaj, ale všichni byli šikovní, mrštní, zkušení. Kdyby vyhlásili
kohokoliv, tak je to oprávněné.“

„Přijel jsem až do druhého zápasu, ten první kluci vyhráli, tak jsem jim to
nechtěl zkazit. Moc nás nebylo, čekal jsem, že si tu bude chtít Peťa Kiška
spravit reputaci z Krumsína, kde se trošku vyplakal. Bohudík tu nebyl, tak
jsme vyhráli. (smích) Tímto ho všichni zdravíme a příště musí něco donést,
aby se do nabité sestavy vešel. A Míša Spáčil asi stále mobil nemá. (smích)
Atmosféra byla uvolněná, je to veteránský turnaj s respektem k soupeři, takže se hrálo bez faulů, záludností. Chvílemi bylo teplo, terén těžký a zápasů
hodně, ale všichni to přežili ve zdraví, to je důležité.“

Ivo Antoníèek (rozhodèí):
„Perfektní organizace celého turnaje. Jsem tady druhým rokem a musím
poděkovat panu Kocourkovi s panem Vlachem. Je vidět, že hráči se navzájem respektují a odehrává se to v duchu fair play, každý se k faulu přizná,
takže tam někdy ani nemusím být. (úsměv) Těší mě, že po zápase přijdou,
poděkují za výkon a už nyní se těšíme na příští rok. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra, je to taková rodinná akce, každý se zná s každým. Chvílemi to bylo náročné, ale mezi každým zápasem jsem mohl mít
pět deset minut pauzu a zahánělo se to nealkoholickými i alkoholickými
nápoji, takže v pohodě. (úsměv) Každý jsme pískali jedenáct zápasů, ale
dopadlo to dobře a všichni jsou spokojeni, to je to hlavní.“

Miloš Grác (Indiana Plumlov):
„Velice jsem si to užil, díky oběma Františkům se to odehrálo na velice vysoké
úrovni. Bylo to velmi pěkné, já i moje děvče z Mexika jsme si celý turnaj nemohli vynachválit a jsme nadšeni. Naše mužstvo navíc skončilo druhé, i s tím
jsme velice spokojeni. Přijeli jsme to vyhrát, ale bohužel se to podařilo Relaxu,
kde jsem před časem začínal. Na trávník se stále dostávám velice často, v Indianapolis hraji ligu. Tam je to na dost vysoké úrovni, hlavně ženy. Hrajeme mixy
a ony to tam berou velice zodpovědně. Odešel jsem tam v roce 1996 původně
na jeden rok a už jsem tam pomalu dvacet let. Žiju tam a do České republiky
přiletím jen tak třikrát do roka na skok, zahraju fotbal a letím zpátky. Teď mě
přilákal tento turnaj a ještě akce o týden dříve v Dobrušce.“

Tomáš Buksa (Unavení Hanáci Kromeøíž):
„Povedlo se nám zlepšení oproti loňsku, za dva roky budeme první. (smích)
Takže příští rok nám bude stačit postup do finále a druhé místo. Asi se bude
měnit termín, aby se mohlo zúčastnit více mančaftů, jenže nevíme, jestli
bude vyhovovat nám. Přelom června a července totiž míváme nabitý. Začali
jsme jako špatně namazaný stroj, dělal nám problémy místní ‚yellow‘, ale v
pohodě. Na tomto terénu je důležité, kdo dá dříve první a druhý gól, navíc
jsme mužstva na podobné úrovni a spousta zápasů mohla skončit i opačně.
Loni jsme hráli úplně stejně, prohrajeme dva zápasy, potom všechno vyhrajeme. Atmosféra je přátelská a parádní, kvůli tomu jsme se dali dohromady a
přijeli jsme tak, abychom měli aspoň jednoho na střídání, to jsme přemluvili
toho nejstaršího z celého turnaje, mého tátu. Všichni tu asi byli starší než my,
my jsme měli kolem šestatřiceti let, tím pádem se to dalo vydržet. Jsme pro
každou špatnost a dostáváme se nyní do věku starých pánů, tak si to užíváme.“

Petr Kouøil (1.FC Krumsín):
„Svůj vlastní výkon bych nechtěl moc hodnotit, přece jen je to už několik
let, co kromě srandamačů s kamarády fotbal nehraji. Jsem rád, že se stále
alespoň občas na hřiště dostanu, takže jsem rád, že jsem se mohl turnaje zúčastnit. Moc se mi tu líbilo, bylo to perfektně zorganizované a šest
zápasů bylo v takovém teple dostatečným počtem. Mohli jsme tu potkat
mnoho známých, povykládali jsme.“

Josef Trubka (Old Boys Vícov):
„Tento turnaj proběhl velice dobře a jsem s ním spokojen, úroveň nemá
chybu. Vynikající jako loni a vše se událo, jak má. Na to, že mám pětapadesát let, tak jsem si své odehrál a jsem se vším spokojen. Stejně tak jsme měli
velice dobrý tým, mančaft hrál úplně super. Na to, že jsme měli jen dva a
následně pouze jednoho na střídání, tak jsme to odehráli velice dobře.“

Obsáhlou
FOTOGALERII
a
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www.vecernikpv.cz
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zjistili jsme

Jiří MOŽNÝ

KONICE, URČICE Kruh se uzavírá! Populární regionální fotbalista Petr Ullmann se
e
é
po dlouholetém putování rozhodl k návratu na rodnou hroudu.V průběhu krátké
letní pauzy se upekla jeho výměna z Určic do jeho kmenové Konice. „Proběhlaa
výměna za Otu Cetkovského, který bydlí v Určicích a byl hráčem Konice,“ potvrdill
exkluzivně Večerníku Petr Ullmann.„Uli“ však nebude nastupovat za Konici, ale zaa
nedaleký Jesenec!„Rozhodlo cestování. Konice hraje A skupinu, kde jsou dalekéé
výjezdy. Jesenec má naopak soupeře z bližšího okolí. Na podzimní část jsme see
s PeťouTichým dohodli, že budu v Jesenci,“ doplňuje Ullmann.

Petr Ullmann (v bílém), bude na podzim hájit barvy
Jesence.
Foto: Zdeněk Vysloužil
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O dalších fotbalových přesunech a novinkách od zelených trávníků se můžete dočíst
na stranách 26, 27, 29 a 31.

CHYSTÁ SE PŘESUN! Kývne Ivo Zbožínek Plumlovu?
PLUMLOV Obrana v troskách!
Katastrofální přípravné výsledky,
naprostý chaos v defenzívě a enormní příděly branek.
To je trudná současnost nováčka I.A
třídy O KFS z Plumlova. Poslední ranou do vazu byla sobotní generálka

s Waldhausenem, jenž svlékl obranu
Sokola přímo do naha. Plumlovští
bafuňáři tak logicky bijí na poplach
a shánějí posily. Na prvním místě v tomto
seznamu, jak exkluzivně zjistil Večerník,
křičí jméno IVO ZBOŽÍNEK! „Ivo
je hráč, kterého by snad chtěl každý

GLOSA VEČERNÍKU
KU
TOMÁŠ KALÁB

Motivace základ úspěchu
Letošní léto bylo z fotbalového hlediska uspořádání domácích soutěží
výjimečné. Škatulata se hýbala nezávisle na sportovních výsledcích
pohříchu směrem dolů do nižších
soutěží, nahoru se nikomu moc
nechtělo. Nezřídka se i při relativně
slušném finančním zdraví klubu lze
setkat s názory, že je lépe hrát na špici
nižší soutěže než na chvostu té vyšší.
Je tady však jeden parametr, který
hovoří zásadně proti. A tím je motivace hráčů. Vím, o čem píši, stačí
se totiž podívat na výkony našeho
prostějovského „eskáčka“. Uplynulé
dvě sezóny přesvědčivě dokázaly, že najít motivaci na papírově
nejslabší celky je zatraceně těžká věc.

Vzpomeňme si na domácí zápasy
s Mikulovicemi, Žďárem nad Sázavou, Vyškovem či Třebíčí. Body utíkají
a rozpačitý dojem z herního výkonu
zůstává.
Jak diametrálně odlišný výkon jsou
schopni titíž hráči předvést, ukázal
přípravný zápas s olomouckou Sigmou. A koneckonců i v zimě se Spartou. Tým působí po taktické stránce
a mírou nasazení jako vyměněný.
Proto si říkám, že čistě z tohoto
hlediska by Prostějovu druhá liga
slušela. Kdyby v každém utkání
tým předvedl stejně zodpovědný
výkon, na který jednoznačně má,
nemusel by mít v této soutěži ani
vyloženě záchranářské starosti...
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klub z regionu. Samozřejmě, že bychom jej rádi získali i my. Nějaká
jednání proběhla,“ přiznal barvu na
přímý dotaz Večerníku František
Kocourek, sekretář Plumlova. „Kluci
mě přemlouvají dobrý měsíc, je to
pravda,“ potvrdil Ivo Zbožínek, ale

vzápětí dodal: „Já ale momentálně
nikde hrát nechci. Chci si dát od fotbalu v nejbližší době chvilku oddech.“
Bývalý ligový hráč Zlína nebo
brněnské Zbrojovky, jenž po odchodu
z 1.SK Prostějov působil poslední
sezóny v Určicích, však musí mít

Plumlova plnou hlavu. Nadstandardní
přátelské vazby s Františkem Kocourkem nebo současným trenérem
Petrem Kiškou, mohou být výrazným
závažím na pomyslné misce vah, které
mohou rozhodnutí vytáhlého stopera
nakonec změnit...
(zv)

HOKEJISTÉ jdou na to!
PROSTĚJOV První dva přípravné zápasy na novou hokejovou
sezonu sehrají v tomto týdnu prostějovští hokejisté. A obě střetnutí
se uskuteční v jejich domovském
stánku, když na Hanou zavítají
dva účastníci druhé ligy a spolufavorité nadcházejícího ročníku
třetí nejvyšší domácí soutěže.
Náhradou za zrušený duel se slovenskou Skalicí se stane duel s Porubou. Semifinalista posledních dvou
ročníků se v Prostějově představí
ve čtvrtek 6. srpna od 18:00 hodin
a pro oba celky půjde o první zápasové představení v letní přípravě.
Znovu po několika měsících tak na
zdejší stadion dorazí Tomáš Sršeň,
jenž se po konci na lavičce Jestřábů
znovu ujal z pozice hlavního trenéra právě ostravského celku. Oba
soupeři na sebe naposledy narazili
v úspěšném ročníku 2013/2014, kdy

Jestřábi jednou vyhráli po šedesáti
minutách, jednou padli v prodloužení, jednou na nájezdy a jednou
v normální hrací době.
O třiadvacet hodin později započne
druhý přátelský souboj. Páteční podvečer bude patřit Jestřábům a jejich
návštěvě z Frýdku-Místku. Dorazí tak
ambiciózní tým, jenž se nedávno stal
farmou extraligového Třince. To ho
řadí mezi aspiranty na postup do první
ligy. A právě Oceláři se jen o den dříve
představí v moderní frýdeckomístecké aréně Polárka, poté už se hráči
tamějšího HC vydají do Prostějova.
S Frýdkem-Místkem sehráli Jestřábi
památnou čtvrtfinálovou sérii v postupovém ročníku. Zatímco v základní
části si připsali čtyři poměrně hladké
výhře, v play off prohrávali 1:2 na zápasy a byli necelých dvacet minut od vyřazení. Zdařil se jim obrat a vyvrcholilo
to až úspěšnou baráží o první ligu.

Co se týče kádru, tak nic převratného se v jestřábím hnízdě
neděje. Jak zní z pražské Sparty,
na střídavé starty bude v Prostějově působit zkušený útočník
Michal Dragoun! Dvaatřicetiletý forvard bude pro novou
sezonu patřit trvale do kádru trenéra Jandače, kde již na
jaře působil na střídavé starty.
A stejnou formou nyní míří i na
Hanou. O plánovaném příchodu tohoto jména již před mnoha
týdny Večerník ze svých zdrojů
informoval.
V následujících čtyřech týdnech
poté ještě sehraje „A“-tým Prostějova devět přípravných mačů, půjde
o dvousouboje s Třebíčí, Přerovem,
Havířovem, Šumperkem a výjezd do
Skalice. Do první ligy vstoupí Jestřábi ve středu 9. září na ledě Benátek
nad Jizerou.
(jim)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Také na mistrovství Evropy hráčů
do šestnácti let bude mít prostějovský basketbal své zastoupení, vedle
trenéra Petra Bálinta se do Bulharska
vydávají i Filip Sigmund a Matouš
Pluhař. Ukazuje se, že práce s mládeží Orlům jde.
DEBAKL
Do sehrání prvního přátelského
střetnutí prostějovských hokejistů
zbývají už jen necelé čtyři dny, oficiální soupiska ovšem i tak zatím čítá
pouze čtrnáct jmen a uplynulý týden
nic nového nepřinesl. S kým budou
Jestřábi hrát?
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Nedávný domácí šampionát mládeže v dráhové cyklistice se žluto-modrým barvám vydařil na
jedničku, jezdci SKC TUFO Prostějov si vyjeli více než tři desítky
cenných kovů. A to už je pořádně
slušný úlovek.
VÝROK VEČERNÍKU

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

TENISOVÉ ROZCESTÍ

HURÁ ZNOVU NA FOTBAL!

KOUZLO MALÝCH SPORTŮ

Po dvojici slavných grandslamových turnajů French
Open a Wimbledonu, které tradičně následují
krátce za sebou během června a července, dospěla
tenisová sezóna jako obvykle ke svému turnajově
hluššímu období. Až téměř do zářijového US Open
se nehrají žádné opravdu velké podniky, uprostřed
roku zavládl pomyslný klid zbraní.
Dvě největší hvězdy TK Agrofert Prostějov i celé
ČR využily tohoto prostorového okna k nabírání
sil pro zbytek soutěžního ročníku 2015. Tomáš
Berdych se po nesmírně náročném programu (od
ledna v podstatě bez přestávky) oženil, užil si svatební cestu a bílý sport aspoň na čas pustil z hlavy. Petra Kvitová se pro změnu sbírala z brzkého vyřazení
v Londýně, přičemž v jejím případě by víc než
odpočinek pomohla koncepční tréninková práce.
Jedno ale mají obě hráčské osobnosti společné:
nacházejí se na určitém pomyslném rozcestí, ze
kterého může další cesta vést jak nahoru, tak dolů.
Zastaví Berdych po skvělé úvodní třetině roku
následné polevení a získá konečně turnajový
titul? Přijdou u Kvitové další zápasové výpadky,
nebo najde nevyzpytatelnou pohodu a najede
zpět na vítěznou vlnu? Tohle jsou klíčové otázky k
zodpovězení.

Tak nám to o nejbližším víkendu zase začne. Co?
Nová sezóna nižších fotbalových soutěží, tentokrát s podtitulem letopočtů 2015/2016. Opět se
v každém městečku i vesnici, kde mají k dispozici ten
všední zázrak jménem travnaté hřiště, bude každou
sobotu či neděli mastit nejpopulárnější sport na
světě, ta překrásná hra v míč kopaný.
Jak už je každoroční zavedenou tradicí, podzimní
část startuje uprostřed horkého léta a zdaleka ne tak
dlouho po skončení předchozích bojů, jako je tomu
v zimě mezi podzimem a jarem. Tentokrát se nehrálo pouhé dva měsíce, někde si možná ani nevšimli,
že nějaká zápasová přestávka vůbec proběhla.
Pauzu navíc vyplnily různé jednorázové turnaje,
přípravné duely nebo akce v malé kopané, přechod
do mistráků tedy bude naprosto nenásilný a plynulý.
Čeho je škoda? Že v našem okrese neuvidíme tolik
kvalitního fotbalu z vyšších soutěží jako v minulé
sezóně. Prapor hodně vysoko drží jen třetiligový
1.SK Prostějov, zatímco divizi vyklidily sestoupivší
Určice, které se chystají na krajský přebor už pouze
s Kralicemi, neboť Konice i Klenovice rovněž spadly
dolů. Ono ale níže jsou leckdy k vidění zajímavější
bitvy než výše, proto si nestěžujme. Naopak platí
jediné: vzhůru do hledišť!

Ve sportovních odvětvích, o nichž jsem psal
v předchozích dvou statích (tenis, fotbal) - i v mnoha jiných (hokej, basketbal, atletika, volejbal atd.) se na nejvyšší provozované úrovni dají vydělat velké
či alespoň hezké peníze. Pak jsou však i sporty, kde
můžete patřit k nejlepším v republice a být třeba i
národním reprezentantem, a přesto nevyděláte ani
korunu. Aniž by vám to vadilo. Jak je to možné?
Ukázkovým příkladem je korfbal, o kterém
podrobně referujeme na poslední straně dnešního
vydání Večerníku. Tento jediný oficiální sport na
světě určený pro smíšené týmy mužů a žen prostě
děláte z čirého nadšení a z lásky k této zajímavé
hře, nebo vůbec ne. Ekonomickou motivaci není
potřeba jakkoliv řešit, neboť na zaznamenáníhodné
finance si prostě nesáhnete, ať jste řadový pěšák
nižší kvality či tahoun mistrů ČR.
V dnešní době honby za hmotnými statky by si
spousta lidí nechápavě klepala na čelo, proč vlastně
takový sport dělat. Jenže právě v této peněžní
nezkaženosti korfbalu a podobných odvětví
spočívá i jejich kouzlo patrné pouze pro jedince
vyznávající primárně jiné hodnoty. A tuhle krásu
vychutnávanou dovnitř jim ze srdce přeji. Stojí za to
i bez prachů.

„TAK DLOUHO JSEM
NA HLAVIČKU ŤUKAL,
AŽ JSEM HŘEBÍČEK
ZATLOUKL.“

Trenér Mostkovic JIŘÍ KAMENOV
jásal z návratu Matěje Hatleho
KOMETA VEČERNÍKU

LIBOR ŽONDRA
Rodák z Pivína se na novýý ročník
druhé nejvyššíí domácí fotbalové
soutěže připravil
avil kvalitně a pouzee jeden
poločas čekal na to,
než dosáhne první
branky v nové sezoně.
I díky jeho přičinění vyhrálo
Znojmo nad
Vyšehradem
vysoko 4:0
a je druhé.
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

fotbal

Uplynulá vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nabídla ohlédnutí za fotbalovou sezonou 2014/2015 od Moravskoslezské fotbalové ligy až po IV. třídu OFS Prostějov. Letní fotbalová přestávka byla nicméně velice krátká, takže sotva jeden ročník skončil,
druhý už je před svým zahájením. První i druhá fotbalová liga již
dokonce odstartovaly, o nadcházejícím víkendu se tak stane i v
případě nižších soutěží.
V tomto čísle tak nabízíme rozlosování jednotlivých skupin, kde
má Prostějovsko své zástupce, a připojujeme rovněž redakční
předpověď, jak to bude po podzimní části vypadat.
Texty a foto: Jiří Možný

I.B tøída, sk. „A“:
3. Kostelec na Hané
5. Pivín
9. Nezamyslice
10. Vrchoslavice
I.B tøída, sk. „B“:
4. Protivanov
7. Hvozd
8. Jesenec
11. Otinoves
II. tøída:
1. Haná Prostějov
2. Brodek u Prostějova
3. Vrahovice
4. Skalka
5. Držovice
6. Čechovice „B“
7. Horní Štěpánov
8. Němčice nad Hanou
9. Přemyslovice
10. Olšany
11. Určice „B“
12. Smržice
13. Otaslavice
14. Zdětín
Zd

I.A tøída, sk. „A“:
7. Konice
I.A tøída, sk. „B“:
2. Čechovice
5. Lipová
7. Mostkovice
8. Klenovice na Hané
9. Plumlov
III. tøída:
1. Tištín
2. Vícov
3. Ptení
4. Výšovice
5. Dobromilice
6. Brodek u Konice
7. Kladky
8. Bedihošť
9. Kostelec na Hané „B“
10. Protivanov „B“
11. Nezamyslice „B“
12. Čechy pod Kosířem

Jedním z nováčků krajského přeboru je Sokol Ústí, jenž v posledním
ročníku I.A třídy neztratil ani bod
a v šestadvaceti duelech nastřílel
trojciferný počet branek.
1. kolo, neděle 9. srpna,
16.30:
Šternberk – 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 8.
srpna, 16.30), Dolany – Želatovice (sobota
8. srpna, 16.30), Jeseník – Medlov (sobota 8.
srpna, 16.30), Ústí – Litovel (10.00), Zábřeh –
Mohelnice „B“, Určice – Hněvotín, Kojetín –
Kralic na Hané, Velké Losiny – Chválkovice.

2. kolo, neděle 16. srpna,
16.30:
Chválkovice – Šternberk (sobota 15. srpna,
16.30), Kralice na Hané – Velké Losiny (sobota 15. srpna, 16.30), Hněvotín – Kojetín
(sobota 15. srpna, 16.30), 1.HFK Olomouc
„B“ - Dolany (10.00), Zábřeh – Určice, Mohelnice „B“ - Litovel, Medlov – Ústí, Želatovice –
Jeseník.

3. kolo, sobota 22. srpna,
16.30:
Šternberk – Kralice na Hané, Dolany – Chválkovice, Jeseník - 1.HFK Olomouc „B“, Litovel
– Medlov, Ústí – Želatovice (neděle 23. srpna,
10.00), Určice – Mohelnice „B“ (neděle 23.
srpna, 16.30), Kojetín – Zábřeh (neděle 23.
srpna, 16.30), Velké Losiny – Hněvotín (neděle
23. srpna, 16.30).

Jesenec – Nové Sady „B“ (sobota 8. srpna,
16.30), Babice u Šternberka – Velká Bystřice
(sobota 8. srpna, 16.30), Otinoves – Zvole (sobota
8. srpna, 16.30), Hvozd – Postřelmov, Doloplazy –
Libina, Leština – Paseka, Protivanov – Slavonín.

2. kolo, sobota 15. srpna, 16.30:
Slavonín – Paseka (čtvrtek 13. srpna, 17.30),
Libina – Leština, Postřelmov – Doloplazy, Zvole
– Hvozd, Nové Sady „B“ - Babice u Šternberka
(neděle 16. srpna, 10.15), Protivanov – Jesenec
(neděle 16. srpna, 16.30), Velká Bystřice – Otinoves (neděle 16. srpna, 16.30).

3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Hvozd – Velká Bystřice (sobota 22. srpna, 16.30),
Babice u Šternberka – Protivanov (sobota
22. srpna, 16.30), Otinoves – Nové Sady „B“,
Jesenec – Slavonín, Doloplazy – Zvole, Leština –
Postřelmov, Paseka – Libina.

4. kolo, sobota 29. srpna, 16.30:
Slavonín – Libina, Postřelmov – Paseka, Zvole
– Leština, Jesenec - Babice u Šternberka, Nové
Sady „B“ - Hvozd (neděle 30. srpna, 10.15),
Protivanov – Otinoves (neděle 30. srpna, 16.30),
Velká Bystřice – Doloplazy (neděle 30. srpna,
16.30).

5. kolo, neděle 6. září, 16.30:
Libina – Postřelmov (sobota 5. září, 16.30),
Babice u Šternberka – Slavonín (sobota 5. září,
16.30), Otinoves – Jesenec (sobota 5. září,
16.30), Hvozd – Protivanov, Doloplazy – Nové
Sady „B“, Leština – Velká Bystřice, Paseka –
Zvole.

6. kolo, sobota 12. září,
16.00:
Slavonín – Postřelmov, Zvole – Libina, Jesenec
– Hvozd, Babice u Šternberka – Otinoves, Nové
Sady „B“ - Leština (neděle 13. září,10.15), Protivanov – Doloplazy (neděle 13. září,16.00), Velká
Bystřice – Paseka (neděle 13. září,16.00).

4. kolo, neděle 30. srpna,
16.30:

(neděle 20. září, 16.00), Velké Losiny – Mohelnice „B“ (neděle 20. září, 16.00).

Předehrávané 15. kolo,
středa 23. září, 16.00:

Chválkovice – Jeseník (sobota 29. srpna, 16.30),
Kralice na Hané – Dolany (sobota 29. srpna,
16.30), Hněvotín – Šternberk (sobota 29. srpna,
16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Ústí (10.00), Mohelnice „B“ - Medlov, Želatovice – Litovel, Zábřeh
– Velké Losiny, Určice – Kojetín.

Ústí – Mohelnice „B“, Litovel – Jeseník, Medlov –
Dolany, Želatovice – Šternberk, 1.HFK Olomouc
„B“ - Velké Losiny, Chválkovice – Kojetín, Kralice
na Hané – Určice, Hněvotín – Zábřeh.

Předehrávané 14. kolo,
středa 2. září, 17.30:

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:

Mohelnice „B“ - Hněvotín, Zábřeh – Kralice na
Hané, Určice – Chválkovice, Kojetín - 1.HFK
Olomouc „B“, Velké Losiny – Želatovice, Šternberk
– Medlov, Dolany – Litovel, Jeseník – Ústí.

Chválkovice – Želatovice (sobota 26. září, 16.00),
Kralice na Hané – Medlov (sobota 26. září,
16.00), Hněvotín – Litovel (sobota 26. září, 16.00),
Určice – Jeseník (sobota 26. září, 16.00), Kojetín
– Dolany, Velké Losiny – Šternberk, Zábřeh – Ústí,
Mohelnice „B“ - 1.HFK Olomouc „B“.

5. kolo, sobota 5. září,
16.30:
Šternberk – Zábřeh, Dolany – Hněvotín,
Jeseník – Kralice na Hané, Litovel - 1.HFK
Olomouc „B“, Ústí – Chválkovice (neděle 6.
září. 10.00), Kojetín – Mohelnice „B“ (neděle
6. září. 16.30), Velké Losiny – Určice (neděle
6. září. 16.30), Medlov – Želatovice (neděle 6.
září. 16.30).

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:
Chválkovice – Litovel (sobota 12. září, 16.00),
Kralice na Hané – Ústí (sobota 12. září, 16.00),
Hněvotín – Jeseník (sobota 12. září, 16.00),
1.HFK Olomouc „B“ - Medlov (10.00), Zábřeh
– Dolany, Určice – Šternberk, Kojetín – Velké
Losiny, Mohelnice „B“ - Želatovice.

7. kolo, sobota 19. září,
16.00:
Šternberk – Kojetín, Dolany – Určice, Jeseník
– Zábřeh, Litovel – Kralice na Hané, Ústí –
Hněvotín (10.00), Medlov – Chválkovice (neděle
20. září, 16.00), Želatovice - 1.HFK Olomouc „B“

9. kolo, sobota 4. října,
15.30:
Šternberk – Mohelnice „B“, Dolany – Velké Losiny, Jeseník – Kojetín, Litovel – Zábřeh, 1.HFK
Olomouc „B“ - Chválkovice (neděle 4. října, 10.00),
Ústí – Určice (neděle 4. října, 15.30), Medlov –
Hněvotín (neděle 4. října, 15.30), Želatovice –
Kralice na Hané (neděle 4. října, 15.30).

10. kolo, neděle 11. října,
15.00:
Kralice na Hané - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 10. října, 15.00), Hněvotín – Želatovice
(sobota 10. října, 15.00), Šternberk – Dolany (sobota 10. října, 15.00), Mohelnice „B“ - Chválkovice, Zábřeh – Medlov, Určice – Litovel, Kojetín
– Ústí, Velké Losiny – Jeseník.

11. kolo, sobota 17. října,
15.00:
Litovel – Kojetín, Dolany – Mohelnice „B“,
Jeseník – Šternberk, Chválkovice – Kralice na
Hané, 1.HFK Olomouc „B“ - Hněvotín (neděle

IV. tøída:
1. Plumlov „B“
2. Pavlovice u Kojetína
3. Brodek u Prostějova „B“
4. Mostkovice „B“
5. Tvorovice
6. Pivín „B“
7. Přemyslovice „B“
8. Doloplazy
9. Biskupice
10. Ivaň
11. Želeč

7. kolo, neděle 20. září,
16.00:
Hvozd - Babice u Šternberka (sobota 19. září,
16.00), Libina – Velká Bystřice (sobota 19. září,
16.00), Postřelmov – Zvole (sobota 19. září,
16.00), Doloplazy – Jesenec, Leština – Protivanov, Paseka – Nové Sady „B“, Otinoves –
Slavonín.

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:
Babice u Šternberka – Doloplazy (sobota 26.
září, 16.00), Otinoves – Hvozd (sobota 26. září,
16.00), Slavonín – Zvole (sobota 26. září, 16.00),
Nové Sady „B“ - Libina (10.15), Protivanov
– Paseka, Jesenec – Leština, Velká Bystřice –
Postřelmov.

9. kolo, sobota 3. října,
15.30:
Hvozd – Slavonín, Libina – Protivanov,
Postřelmov – Nové Sady „B“, Zvole – Velká
Bystřice, Doloplazy – Otinoves (neděle 4. října,
15.30), Leština - Babice u Šternberka (neděle 4.
října, 15.30), Paseka – Jesenec (neděle 4. října,
15.30).

10. kolo, sobota 10. října,
15.00:
Slavonín – Velká Bystřice, Babice u Šternberka –
Paseka, Otinoves – Leština, Hvozd – Doloplazy,
Nové Sady „B“ - Zvole (neděle 11. října, 10.15),
Protivanov – Postřelmov (neděle 11. října, 15.00),
Jesenec – Libina (neděle 11. října, 15.00).

11. kolo, neděle 18. října,
15.00:
Libina - Babice u Šternberka (sobota 17. října,
15.00), Postřelmov – Jesenec (sobota 17. října,
15.00), Zvole – Protivanov (sobota 17. října,
15.00), Velká Bystřice – Nové Sady „B“, Doloplazy
– Slavonín, Leština – Hvozd, Paseka – Otinoves.

www.vecernikpv.cz

ALEA sportswear
I.A tøída, skupina „A“:

Smoos krajský pøebor mužù:
18. října, 10.00), Ústí – Velké Losiny (neděle
18. října, 15.00), Medlov – Určice (neděle 18.
října, 15.00), Želatovice – Zábřeh (neděle 18.
října, 15.00).

12. kolo, neděle 25. října,
14.30:
Hněvotín – Chválkovice (sobota 24. října, 14.30),
Šternberk – Ústí (sobota 24. října, 14.30), Dolany
– Jeseník (sobota 24. října, 14.30), Zábřeh – 1.
HFK Olomouc „B“, Určice – Želatovice, Kojetín
– Medlov, Velké Losiny – Litovel, Mohelnice „B“
- Kralice na Hané.

13. kolo, sobota 31. října,
14.00:
Jeseník – Mohelnice „B“, Litovel – Šternberk,
Chválkovice – Zábřeh, Kralice na Hané –
Hněvotín, Ústí – Dolany (neděle 1. listopadu,
10.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Určice (neděle
1. listopadu, 10.00), Medlov – Velké Losiny
(neděle 1. listopadu, 14.00), Želatovice – Kojetín
(neděle 1. listopadu, 14.00).

I.A, sk. „A“:

14

Druhou nejvyšší krajskou fotbalovou soutěž hrál Sokol Konice
naposledy v sezoně 2000/2001,
nyní se do ní po téměř jedné a půl
dekádě vrací.
1. kolo, neděle 9. srpna,
16.30:
Štěpánov – Bělkovice (sobota 8.8., 14.00),
Moravský Beroun – Rapotín (sobota 8.8.,
16.30), Černovír – Maletín (10.00), Bohuňovice
– Konice, Troubelice – Hlubočky, Haňovice – SK
Řetězárna, Loštice – Dubicko.

2. kolo, sobota 15. srpna,
16.30:

16. kolo, sobota 7. listopadu,
14.00:

Maletín - SK Řetězárna, Bělkovice – Bohuňovice,
Dubicko – Štěpánov, Hlubočky – Moravský BerHněvotín – Určice, Kralice na Hané – Kojetín, oun, Konice – Troubelice (neděle 16.8., 16.30),
Chválkovice – Velké Losiny, Litovel – Ústí, 1.HFK Haňovice – Loštice (neděle 16.8., 16.30), Rapotín
Olomouc „B“ - Šternberk (neděle 8. listopadu – Černovír (neděle 16.8., 16.30).
10.00), Želatovice – Dolany (neděle 8. listopadu
3. kolo, neděle 23. srpna,
14.00), Medlov – Jeseník (neděle 8. listopadu
16.30:
14.00), Mohelnice „B“ - Zábřeh (neděle 8. listoŠtěpánov – Haňovice (sobota 22.8., 16.30),
padu 14.00).
Maletín – Rapotín (sobota 22.8., 16.30), Moravský
17. kolo, neděle 15. listopadu,
Beroun – Konice (sobota 22.8., 16.30), Černovír –
13.30:
Hlubočky (10.00), Bohuňovice – Dubicko, TroubeLitovel – Mohelnice „B“ (sobota 14. listopadu, lice – Bělkovice, Loštice - SK Řetězárna.
13.30), Dolany - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 14.
4. kolo, sobota 29. srpna,
listopadu, 13.30), Šternberk – Chválkovice (so16.30:
bota 14. listopadu, 13.30), Ústí – Medlov, Jeseník
– Želatovice, Velké Losiny – Kralice na Hané, SK Řetězárna – Rapotín, Hlubočky – Maletín,
Bělkovice – Moravský Beroun, Dubicko – TroubeKojetín – Hněvotín, Určice – Zábřeh.
lice, Haňovice – Bohuňovice (neděle 30.8.,
16.30), Loštice – Štěpánov (neděle 30.8., 16.30),
Konice – Černovír (neděle 30.8., 16.30).

5. kolo, neděle 6. září,
16.30:
Štěpánov - SK Řetězárna (sobota 5. září,
16.30), Moravský Beroun – Dubicko (sobota 5.
září, 16.30), Maletín – Konice (sobota 5. září,
16.30), Černovír – Bělkovice (10.00), Rapotín
– Hlubočky, Bohuňovice – Loštice, Troubelice
– Haňovice.

6. kolo, sobota 12. září,
16.00:

SK Řetězárna – Hlubočky, Bělkovice – Maletín,
Dubicko – Černovír, Štěpánov – Bohuňovice,
Haňovice – Moravský Beroun (neděle 13. září,
16.00), Loštice – Troubelice (neděle 13. září,
16.00), Konice – Rapotín (neděle 13. září, 16.00).

FGP studio .B tøída, skupina „B“:
1. kolo, neděle 9. srpna, 16.30:

PODZIMNÍ ČÁST, SEZÓNA 2015/2016

Texty a foto: Jiří Možný
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Krajský pøebor:
8. Kralice na Hané
10. Určice

25

LOSY KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH SOUTÌŽE MUŽÙ
Krajský pøebor:

na umístìní po podzimní èásti:

pondělí 3
3. srpna 2015
www.v
www.vecernikpv.cz

I.B, sk. „B“:

Sportika II. tøída – Pøebor OFS Prostìjov:
1. kolo, sobota 8. srpna,
16.30:

6. kolo, sobota 12. září,
16.00:

Přemyslovice – Skalka (neděle 9. srpna,
16.30), Brodek u Prostějova - Čechovice „B“
(neděle 9. srpna, 16.30), Horní Štěpánov –
Držovice (10.00), Němčice – Zdětín (neděle
9. srpna, 16.30), Vrahovice - Haná Prostějov,
Otaslavice - Určice „B“, Olšany – Smržice
(17.00).

Skalka - Haná Prostějov (hřiště Klenovice na
Hané), Zdětín - Určice „B“ (neděle 13. září,
16.00), Držovice - Smržice, Čechovice „B“ Olšany, Přemyslovice - Otaslavice (neděle
13. září, 16.00), Brodek u Prostějova - Vrahovice (hlášenky), Horní Štěpánov - Němčice
(hlášenky).

2. kolo, sobota 15. srpna,
16.30:

7. kolo, sobota 19. září,
16.00:

Slavonín – Nové Sady „B“, Jesenec – Zvole,
Babice u Šternberka – Postřelmov, Otinoves –
Libina, Hvozd – Paseka (neděle 25. října, 14.30),
Doloplazy – Leština (neděle 25. října, 14.30), Protivanov – Velká Bystřice (neděle 25. října, 14.30).

Skalka – Smržice (hřiště Klenovice na Hané),
Určice „B“ - Olšany, Haná Prostějov - Otaslavice, Zdětín – Vrahovice (neděle 16. srpna,
16.30), Držovice - Němčice, Čechovice „B“
- Horní Štěpánov, Přemyslovice - Brodek u
Prostějova (neděle 16. srpna, 16.30).

Němčice – Skalka (neděle 20. září, 16.00), Vrahovice - Horní Štěpánov, Otaslavice - Brodek u
Prostějova, Olšany – Přemyslovice (hlášenky),
Smržice - Čechovice „B“ (neděle 20. září, 16.00),
Určice „B“ - Držovice (hlášenky), Haná Prostějov
– Zdětín.

13. kolo, neděle 1. listopadu,
14.00:

3. kolo, neděle 23. srpna,
16.30:

8. kolo, sobota 26. září,
16.00:

Libina – Hvozd (sobota 31. října, 14.00),
Postřelmov – Otinoves (sobota 31. října, 14.00),
Zvole - Babice u Šternberka (sobota 31. října,
14.00), Nové Sady „B“ - Protivanov (10.15),
Velká Bystřice – Jesenec, Leština – Slavonín,
Paseka – Doloplazy.

Brodek u Prostějova – Skalka (hlášenky), Horní
Štěpánov – Přemyslovice (hlášenky), Němčice Čechovice „B“, Vrahovice – Držovice (sobota 22.
srpna, 16.30), Otaslavice – Zdětín (sobota 22.
srpna, 16.30), Olšany - Haná Prostějov
(hlášenky), Smržice - Určice „B“.

Skalka - Zdětín (hřiště Klenovice na Hané),
Držovice - Haná Prostějov, Čechovice „B“ - Určice
„B“, Přemyslovice - Smržice (neděle 27. září,
16.00), Brodek u Prostějova - Olšany (hlášenky),
Horní Štěpánov - Otaslavice (hlášenky), Němčice
- Vrahovice (neděle 27. září, 16.00).

14. kolo, sobota 7. listopadu,
14.00:

4. kolo, sobota 29. srpna,
16.30:

9. kolo, sobota 3. října,
15.30:

Slatinice – Protivanov, Zvole – Otinoves,
Postřelmov – Hvozd, Libina – Doloplazy, Nové
Sady „B“ - Jesenec (neděle 8. listopadu, 10.15),
Velká Bystřice - Babice u Šternberka (neděle 8.
listopadu, 14.00), Paseka – Leština (neděle 8.
listopadu, 14.00).

Skalka - Určice „B“ (hřiště Klenovice na Hané),
Haná Prostějov - Smržice, Zdětín – Olšany
(neděle 30. srpna, 16.30), Držovice - Otaslavice, Čechovice „B“ - Vrahovice, Přemyslovice
- Němčice (neděle 30. srpna, 16.30), Brodek
u Prostějova - Horní Štěpánov (hlášenky).

Vrahovice – Skalka, Haná Prostějov - Sokol
Přemyslovice, Otaslavice – Němčice, Olšany Horní Štěpánov (hlášenky), Smržice - Brodek u
Prostějova (neděle 4. října, 15.30), Určice „B“ Přemyslovice (hlášenky), Zdětín – Držovice
(neděle 4. října, 15.30).

Skalka – Přemyslovice (hřiště Klenovice na
Hané), Čechovice „B“ - Brodek u Prostějova,
Držovice - Horní Štěpánov, Zdětín – Němčice,
Haná Prostějov – Vrahovice, Určice „B“ - Otaslavice, Smržice – Olšany.

15. kolo, sobota 14. listopadu,
13.30:

5. kolo, neděle 6. září,
16.30:

10. kolo, sobota 10. října,
15.00:

13. kolo, sobota 31. října,
14.00:

Hvozd – Zvole, Otinoves – Velká Bystřice,
Babice u Šternberka – Nové Sady „B“, Jesenec
– Protivanov, Paseka – Slavonín (neděle 15.
listopadu, 13.30), Leština – Libina (neděle 15. listopadu, 13.30), Doloplazy – Postřelmov (neděle
15. listopadu, 13.30).

Horní Štěpánov – Skalka (hlášenky), Němčice Brodek u Prostějova, Vrahovice – Přemyslovice
(sobota 5. září, 16.30), Otaslavice - Čechovice
„B“ (sobota 5. září, 16.30), Olšany – Držovice
(hlášenky), Smržice – Zdětín, Určice „B“ - Haná
Prostějov (hlášenky).

Skalka - Držovice (hřiště Klenovice na Hané),
Čechovice „B“ - Zdětín, Přemyslovice - Haná
Prostějov (neděle 11. října, 15.00), Brodek
u Prostějova - Určice „B“ (hlášenky), Horní
Štěpánov - Smržice (hlášenky), Němčice - Olšany
(neděle 11. října, 15.00), Vrahovice - Otaslavice.

Olšany - Skalka (hlášenky), Smržice - Otaslavice
(neděle 1. listopadu, 14.00), Určice „B“ - Vrahovice (hlášenky), Haná Prostějov - Němčice, Zdětín
- Horní Štěpánov (neděle 1. listopadu, 14.00),
Držovice - Brodek u Prostějova, Čechovice „B“
- Přemyslovice.
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Nejlépe střílejícím mužstvem z aktuálního kvarteta regionálních zástupců v „B“ skupině I.B třídy byl
Protivanov, jenž měl průměr přes
dvě branky na zápas.
12. kolo, sobota 24. října,
14.30:

II. tøída:

7. kolo, neděle 20. září,
16.00
Moravský Beroun – Loštice (sobota 19. září
16.00), Hlubočky – Konice (sobota 19. září 16.00),
Maletín – Dubicko (sobota 19. září 16.00), Černovír
– Haňovice (10.00), Bohuňovice - SK Řetězárna,
Troubelice – Štěpánov, Rapotín – Bělkovice.

0

Bez červené karty zvládly uplynulý ročník okresního přeboru dva
mančafty – sestupující a již zrušené kralické „béčko“ a společně
s nimi také Sokol Přemyslovice.
11. kolo, sobota 17. října,
15.00:
Otaslavice – Skalka, Olšany – Vrahovice (hlášenky),
Smržice – Němčice (neděle 18. října, 15.00), Určice
„B“ - Horní Štěpánov (hlášenky), Haná Prostějov
- Brodek u Prostějova, Zdětín – Přemyslovice
(neděle 18. října, 15.00), Držovice - Čechovice „B“.

12. kolo, sobota 24. října,
14.30:
Skalka - Čechovice „B“ (hřiště Klenovice na
Hané), Přemyslovice - Držovice (neděle 25. října,
14.30), Brodek u Prostějova - Zdětín (hlášenky),
Horní Štěpánov - Haná Prostějov (hlášenky),
Němčice - Určice „B“ (neděle 25. října, 14.30),
Vrahovice - Smržice, Otaslavice - Olšany.

Předehrávané 14. kolo,
středa 28. října, 14.30:

8. kolo, (sobota 26. září,
16.00:

1. kolo, neděle 9. srpna,
16.30:

Štěpánov – Moravský Beroun, SK Řetězárna
– Konice, Bělkovice – Hlubočky, Dubicko – Rapotín, Haňovice – Maletín (neděle 27. září, 16.00),
Loštice – Černovír (neděle 27. září, 16.00),
Bohuňovice – Troubelice (neděle 27. září, 16.00).

Klenovice na Hané – Lipník nad Bečvou (sobota
8. srpna, 16.30), Lipová – Opatovice, Brodek u
Přerova – Čechovice, Bělotín – Náměšť na
Hané, Lutín – Slatinice, Mostkovice – Beňov,
Všechovice – Plumlov.

9. kolo, neděle 4. října,
15.30:

2. kolo, neděle 16. srpna,
16.30:

Moravský Beroun – Bohuňovice (sobota 3.
října 15.30), Maletín – Loštice (sobota 3. října
15.30), Hlubočky – Dubicko (sobota 3. října
15.30), Černovír – Štěpánov (10.00), Rapotín –
Haňovice, Konice – Bělkovice, Troubelice - SK
Řetězárna.

Plumlov – Klenovice na Hané (sobota 15.
srpna, 16.30), Náměšť na Hané – Lutín (sobota 15. srpna, 16.30), Opatovice - Lipník nad
Bečvou (10.00), Beňov – Všechovice, Slatinice
– Mostkovice, Čechovice – Bělotín, Lipová –
Brodek u Přerova.

10. kolo, neděle 11. října,
15.00:

3. kolo, neděle 23. srpna,
16.30:

SK Řetězárna – Bělkovice (sobota 10. října
15.00), Dubicko – Konice (sobota 10. října
15.00), Štěpánov – Maletín (sobota 10. října
15.00), Bohuňovice – Černovír, Troubelice
– Moravský Beroun, Haňovice – Hlubočky,
Loštice – Rapotín.

Klenovice na Hané – Beňov (sobota 22. srpna,
16.30), Lipník nad Bečvou – Plumlov (sobota
22. srpna, 16.30), Brodek u Přerova – Opatovice, Bělotín – Lipová, Lutín – Čechovice,
Mostkovice – Náměšť na Hané, Všechovice
– Slatinice.

Opatovice – Náměšť na Hané (10.00), Čechovice
– Slatinice, Lipová – Beňov, Brodek u Přerova –
Plumlov, Bělotín – Lipník nad Bečvou, Lutín – Klenovice na Hané, Mostkovice – Všechovice.

11. kolo, sobota 17. října,
15.00:

4. kolo, neděle 30. srpna,
16.30:

11. kolo, neděle 18. října,
15.00:

Moravský Beroun - SK Řetězárna, Maletín –
Bohuňovice, Hlubočky – Loštice, Bělkovice
– Dubicko, Černovír – Troubelice (neděle 18.
října, 10.00), Konice – Haňovice (neděle 18.
října, 15.00), Rapotín – Štěpánov (neděle 18.
října, 15.00).

Náměšť na Hané – Všechovice (sobota 29.
srpna, 16.30), Opatovice – Plumlov (10.00),
Beňov – Lipník nad Bečvou, Slatinice – Klenovice na Hané, Čechovice – Mostkovice,
Lipová – Lutín, Brodek u Přerova – Bělotín.

Klenovice na Hané – Mostkovice (sobota 17.
října, 15.00), Lipník nad Bečvou – Lutín (sobota
17. října, 15.00), Plumlov – Bělotín (sobota 17.
října, 15.00), Beňov – Brodek u Přerova, Slatinice – Lipová, Náměšť na Hané – Čechovice,
Všechovice – Opatovice.

12. kolo, neděle 25. října,
14.30:

5. kolo, neděle 6. září,
16.30:

1. kolo, sobota 8. srpna,
16.30):

I.A, sk. „B“:
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Jižnější skupina I.A třídy svede dohromady hráče hned pěti okresních
celků - Čechovic, Lipové, Mostkovic, Klenovic i Plumlova. To znamená celkem rovné dvě desítky derby.
9. kolo, neděle 4. října,
15.30:
Klenovice na Hané – Bělotín (sobota 3. října, 15.30),
Lipník nad Bečvou - Brodek u Přerova (sobota
3. října, 15.30), Plumlov – Lipová (sobota 3. října,
15.30), Beňov – Čechovice, Slatinice - Náměšť na
Hané, Mostkovice – Opatovice, Všechovice – Lutín.

10. kolo, neděle 11. října,
15.00:

12. kolo, neděle 25. října,
14.30:

SK Řetězárna – Dubicko (sobota 24. října 14.30),
Štěpánov – Hlubočky (sobota 24. října 14.30),
Moravský Beroun – Černovír (sobota 24. října
14.30), Bohuňovice – Rapotín, Troubelice –
Maletín, Haňovice – Bělkovice, Loštice – Konice.

Klenovice na Hané - Náměšť na Hané (sobota
5. září, 16.30), Lipník nad Bečvou – Slatinice
(sobota 5. září, 16.30), Plumlov – Beňov (sobota 5. září, 16.30), Bělotín – Opatovice, Lutín – Brodek u Přerova, Mostkovice – Lipová,
Všechovice – Čechovice.

13. kolo, sobota 31. října,
14.00):

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:

Maletín – Moravský Beroun, Rapotín – Troubelice, Hlubočky – Bohuňovice, Bělkovice –
Loštice, Dubicko – Haňovice, Černovír - SK
Řetězárna (neděle 1. listopadu, 10.00), Konice
- Štěpánov (neděle 1. listopadu, 14.00).

Náměšť na Hané – Lipník nad Bečvou (sobota
12. září, 16.00), Opatovice – Beňov (10.00),
Slatinice – Plumlov, Čechovice – Klenovice na
Hané, Lipová – Všechovice, Brodek u Přerova
– Mostkovice, Bělotín – Lutín.

Klenovice na Hané – Opatovice, Lipník nad
Bečvou – Všechovice, Plumlov – Mostkovice, Náměšť na Hané – Brodek u Přerova,
Čechovice – Lipová (neděle 1. listopadu, 14.00),
Beňov – Lutín (neděle 1. listopadu, 14.00), Slatinice – Bělotín (neděle 1. listopadu, 14.00).

14. kolo, (sobota 7. listopadu,
14.00):

7. kolo, neděle 20. září,
16.00:

14. kolo, neděle 8. listopadu,
14.00):

SK Řetězárna – Haňovice, Dubicko – Loštice,
Bělkovice – Štěpánov, Hlubočky – Troubelice, Rapotín – Moravský Beroun, Maletín
– Černovír, Konice – Bohuňovice (neděle 8.
listopadu, 14.00).

Klenovice na Hané – Lipová (sobota 19.
září, 16.00), Lipník nad Bečvou – Čechovice
(sobota 19. září, 16.00), Plumlov - Náměšť
na Hané (sobota 19. září, 16.00), Beňov
– Slatinice, Lutín – Opatovice, Mostkovice –
Bělotín, Všechovice – Brodek u Přerova.

15. kolo, neděle 15. listopadu,
13.30:
SK Řetězárna – Maletín (sobota 14. listopadu
13.30), Štěpánov – Dubicko (sobota 14. listopadu 13.30), Moravský Beroun – Hlubočky
(sobota 14. listopadu 13.30), Černovír – Rapotín (10.00), Loštice – Haňovice, Troubelice –
Konice, Bohuňovice – Bělkovice.

Opatovice – Čechovice (10.00), Lipová - Náměšť
na Hané, Brodek u Přerova – Slatinice, Bělotín –
Beňov, Lutín – Plumlov, Mostkovice – Lipník nad
Bečvou, Všechovice – Klenovice na Hané.

13. kolo, sobota 31. října,
14.00:

Kladky - Ptení, Dobromilice - Protivanov „B“,
Výšovice - Tištín, Brodek u Konice. - Bedihošť,
Nezamyslice „B“ - Kostelec na Hané „B“
(10.00), Vícov - Čechy pod Kosířem.

4. kolo, neděle 30. srpna,
16.30:
Ptení - Čechy pod Kosířem, Kostelec na
Hané „B“ - Vícov (sobota 29. srpna, 16.30),
Bedihošť - Nezamyslice „B“ (sobota 29. srpna,
16.30), Tištín - Brodek u Konice, Protivanov
„B“ - Výšovice (sobota 29. srpna, 16.30),
Kladky - Dobromilice.

5. kolo, neděle 6. září,
16.30:
Dobromilice - Ptení, Výšovice - Kladky, Brodek
u Konice - Protivanov „B“ (hlášenky), Nezamyslice „B“ - Tištín (10.00), Vícov - Bedihošť,
Čechy pod Kosířem - Kostelec na Hané „B“.

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:
Ptení - Kostelec na Hané „B“, Bedihošť Čechy pod Kosířem (sobota 12. září, 16.00),
Tištín - Vícov, Protivanov „B“ - Nezamyslice
„B“ (sobota 12. září, 16.00), Kladky - Brodek
u Konice, Dobromilice - Výšovice.

7. kolo, neděle 20. září,
16.00:
Výšovice - Ptení, Brodek u Konice - Dobromilice (hlášenky), Nezamyslice „B“ - Kladky

III. tøída:

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:

15. kolo, neděle 15. listopadu,
13.30):

Opatovice – Slatinice (10.00), Náměšť na
Hané – Beňov, Čechovice – Plumlov, Lipová
– Lipník nad Bečvou, Brodek u Přerova – Klenovice na Hané, Bělotín – Všechovice, Lutín
– Mostkovice.

Lipník nad Bečvou – Opatovice (sobota 14. listopadu, 13.30), Klenovice na Hané – Plumlov (sobota 14. listopadu, 13.30), Všechovice – Beňov,
Mostkovice – Slatinice, Lutín - Náměšť na Hané,
Bělotín – Čechovice, Brodek u Přerova – Lipová.
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Netradičně jen tucet mužstev zasáhne do nového ročníku III. třídy, o zbylá volná místa nebyl mezi
oslovenými týmy zájem.
(10.00), Vícov - Protivanov „B“, Čechy pod
Kosířem - Tištín, Kostelec na Hané „B“ Bedihošť (hlášenky).

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:
Ptení - Bedihošť, Tištín - Kostelec na Hané
„B“, Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem (sobota 26. září, 16.00), Kladky - Vícov, Dobromilice - Nezamyslice „B“, Výšovice - Brodek
u Konice.

9. kolo, neděle 4. října,
15.30:
Brodek u Konice - Ptení (hlášenky), Nezamyslice
„B“ - Výšovice (10.00), Vícov - Dobromilice,
Čechy pod Kosířem - Kladky, Kostelec na Hané
„B“ - Protivanov „B“ (hlášenky), Bedihošť – Tištín
(sobota 3. října, 15.30).

10. kolo, neděle 11. října,
15.00:
Ptení - Tištín, Protivanov „B“ - Bedihošť (sobota 10. října, 15.00), Kladky - Kostelec na
Hané „B“, Dobromilice - Čechy pod Kosířem,

Výšovice - Vícov, Brodek u Konice - Nezamyslice „B“ (hlášenky).

11. kolo, neděle 18. října,
15.00:
Nezamyslice „B“ - Ptení (10.00), Vícov - Brodek
u Konice, Čechy pod Kosířem - Výšovice,
Kostelec na Hané „B“ - Dobromilice (hlášenky),
Bedihošť - Kladky (sobota 17. října, 15.00),
Tištín - Protivanov „B“.

Dohrávané 2. kolo ,
neděle 25. října, 14.30:
Ptení - Vícov, Čechy pod Kosířem - Nezamyslice „B“, Kostelec na Hané „B“ - Brodek
u Konice (hlášenky), Bedihošť - Výšovice
(sobota 24. října, 14.30), Tištín - Dobromilice, Protivanov „B“ - Kladky (sobota 24. října,
14.30).

Dohrávané 1. kolo,
neděle 1. listopadu, 14.00:

Kojetín „B“ - Přerov „B“, Újezdec – Horní
Moštěnice, Dub nad Moravou – Kostelec na
Hané, Nezamyslice – Čekyně, Pivín – Tovačov
(neděle 9. srpna, 16.30), Troubky – Ústí „B“
(neděle 9. srpna, 16.30), Nemilany – Vrchoslavice (neděle 9. srpna, 16.30).

2. kolo, neděle 16. srpna,
16.30:
Čekyně – Pivín (sobota 15. srpna, 16.30), Horní
Moštěnice – Dub nad Moravou (sobota 15. srpna,
16.30), Ústí „B“ - Tovačov (10.00), Přerov „B“ - Újezdec (14.00), Vrchoslavice – Kojetín „B“, Troubky –
Nemilany, Kostelec na Hané – Nezamyslice.

3. kolo, sobota 22. srpna,
16.30:
Nemilany – Ústí „B“, Kojetín „B“ - Troubky, Újezdec – Vrchoslavice, Dub nad Moravou – Přerov
„B“, Nezamyslice – Horní Moštěnice, Pivín –
Kostelec na Hané (neděle 23. srpna, 16.30),
Tovačov – Čekyně (neděle 23. srpna, 16.30).

4. kolo, neděle 30. srpna,
16.30:
Horní Moštěnice – Pivín (sobota 29. srpna, 16.30),
Nemilany – Kojetín „B“ (sobota 29. srpna, 16.30),
Ústí „B“ - Čekyně (10.00), Přerov „B“ - Nezamyslice
(14.00), Vrchoslavice - Dub nad Moravou, Troubky
– Újezdec, Kostelec na Hané – Tovačov.

5. kolo, sobota 5. září.
16.30:
Kojetín „B“ - Ústí „B“, Újezdec – Nemilany, Dub
nad Moravou – Troubky, Nezamyslice – Vrchoslavice, Čekyně – Kostelec na Hané, Pivín
– Přerov „B“ (neděle 6. září. 16.30), Tovačov –
Horní Moštěnice (neděle 6. září. 16.30).

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:
Horní Moštěnice – Čekyně (sobota 12. září,
16.00), Nemilany - Dub nad Moravou (sobota
12. září, 16.00), Kojetín „B“ - Újezdec (sobota
12. září, 16.00), Ústí „B“ - Kostelec na Hané
(10.00), Přerov „B“ - Tovačov (14.00), Vrchoslavice – Pivín, Troubky – Nezamyslice.

7. kolo, sobota 19. září,
16.00:

Újezdec – Ústí „B“, Dub nad Moravou – Kojetín
Plumlov – Všechovice (sobota 7. listopadu, „B“, Nezamyslice – Nemilany, Čekyně – Přerov
14.00), Lipník nad Bečvou – Klenovice na Hané „B“, Kostelec na Hané – Horní Moštěnice
(sobota 7. listopadu, 14.00), Náměšť na Hané – (neděle 20. září, 16.00), Pivín – Troubky (neděle
Bělotín (sobota 7. listopadu, 14.00), Opatovice – 20. září, 16.00), Tovačov – Vrchoslavice (neděle
Lipová, Čechovice – Brodek u Přerova, Slatinice 20. září, 16.00).
– Lutín, Beňov – Mostkovice.

III. tøídy OFS Prostìjov:
3. kolo, neděle 23. srpna,
16.30:

Clean4you I.B tøída,
skupina „A“:

Král sportovní trávníky
I.A tøída, skupina „B“:

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:

Nemilany – Pivín (sobota 26. září, 16.00), Kojetín „B“ - Nezamyslice (sobota 26. září, 16.00),
Újezdec - Dub nad Moravou (sobota 26. září,
16.00), Ústí „B“ - Horní Moštěnice, Přerov „B“
- Kostelec na Hané, Vrchoslavice – Čekyně,
Troubky – Tovačov.

I.B, sk. „A“:

1

Po ročním pobytu v nižších patrech se zpět do krajských soutěží
vrací Haná Nezamyslice, úřadující
vítěz okresního přeboru.
9. kolo, sobota 3. října,
15.30:
Dub nad Moravou – Ústí „B“, Nezamyslice –
Újezdec, Čekyně – Troubky, Horní Moštěnice
– Přerov „B“, Kostelec na Hané – Vrchoslavice (neděle 4. října, 15.30), Pivín – Kojetín „B“
(neděle 4. října, 15.30), Tovačov – Nemilany
(neděle 4. října, 15.30).

10. kolo, sobota 10. října,
15.00:
Nemilany – Čekyně, Kojetín „B“ - Tovačov, Újezdec
– Pivín, Dub nad Moravou – Nezamyslice, Ústí „B“
- Přerov „B“ (neděle 11. října, 10.00), Vrchoslavice –
Horní Moštěnice (neděle 11. října, 15.00), Troubky
– Kostelec na Hané (neděle 11. října, 15.00).

11. kolo, neděle 18. října,
15.00:
Nezamyslice – Ústí „B“ (sobota 17. října, 15.00),
Horní Moštěnice – Troubky (sobota 17. října,
15.00), Čekyně – Kojetín „B“ (sobota 17. října,
15.00), Přerov „B“ - Vrchoslavice (14.00), Pivín Dub nad Moravou, Tovačov – Újezdec, Kostelec
na Hané – Nemilany.

12. kolo, sobota 24. října,
14.30:
Nemilany – Horní Moštěnice, Kojetín „B“ - Kostelec na Hané, Újezdec – Čekyně, Dub nad
Moravou – Tovačov, Nezamyslice – Pivín, Ústí
„B“ - Vrchoslavice (neděle 25. října, 10.00),
Troubky – Přerov „B“ (neděle 25. října, 14.30).

13. kolo, neděle 1. listopadu,
14.00:
Čekyně – Dub nad Moravou (sobota 31. října,
14.00), Horní Moštěnice – Kojetín „B“ (sobota
31. října, 14.00), Přerov „B“ - Nemilany, Vrchoslavice – Troubky, Kostelec na Hané – Újezdec,
Pivín – Ústí „B“, Tovačov – Nezamyslice.

14. kolo, neděle 8. listopadu,
14.00):
Čekyně – Nezamyslice (sobota 7. listopadu,
14.00), Horní Moštěnice – Újezdec (sobota 7. listopadu, 14.00), Ústí „B“ - Troubky (10.00), Vrchoslavice – Nemilany, Přerov „B“ - Kojetín „B“, Tovačov
– Pivín, Kostelec na Hané - Dub nad Moravou.

15. kolo, sobota 14. listopadu,
13.30:
Nezamyslice – Kostelec na Hané, Dub nad Moravou – Horní Moštěnice, Újezdec – Přerov „B“,
Kojetín „B“ - Vrchoslavice, Nemilany – Troubky,
Tovačov – Ústí „B“ (neděle 15. listopadu, 13.30),
Pivín – Čekyně (neděle 15. listopadu, 13.30).

IV. tøídy OFS Prostìjov:
3. kolo, sobota 22. srpna, 16.30):
Želeč - volno, Plumlov „B“ - Doloplazy (neděle
23. srpna, 16.30), Tvorovice - Pavlovice u Kojetína (neděle 23. srpna, 16.30), Mostkovice „B“
- Ivaň, Pivín „B“ - Biskupice, Přemyslovice „B“ Brodek u Prostějova „B“.

4. kolo, neděle 30, srpna, 16.30):
Brodek u Prostějova „B“ - volno, Biskupice Přemyslovice „B“, Ivaň - Pivín „B“ (sobota 29.
srpna, 16.30), Pavlovice u Kojetína - Mostkovice
„B“, Doloplazy - Tvorovice, Želeč - Plumlov „B“.

5. kolo, neděle 6. září, 16.30:
Plumlov „B“ - volno, Tvorovice - Želeč
(hlášenky), Mostkovice „B“ - Doloplazy
(hlášenky), Pivín „B“ - Pavlovice u Kojetína
(sobota 5. září, 16.30), Přemyslovice „B“ Ivaň (hlášenky), Brodek u Prostějova „B“ Biskupice (hlášenky).

6. kolo, neděle 13. září, 16.00:

Protivanov „B“ - Ptení (sobota 31. října,
14.00), Kladky - Tištín, Dobromilice - Bedihošť,
Výšovice - Kostelec na Hané „B“, Brodek u
Konice - Čechy pod Kosířem (hlášenky), Nezamyslice „B“ - Vícov (10.00).

Biskupice - volno, Ivaň - Brodek u Prostějova
„B“ (sobota 12. září, 16.00), Pavlovice u Kojetína - Přemyslovice „B“, Doloplazy - Pivín
„B“, Želeč - Mostkovice „B“, Plumlov „B“ Tvorovice (hlášenky).

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

7. kolo, neděle 20. září,
16.00:
Tvorovice - volno, Mostkovice „B“ - Plumlov
„B“ (hlášenky), Pivín „B“ - Želeč (sobota 19.
září, 16.00), Přemyslovice „B“ - Doloplazy

(hlášenky), Brodek u Prostějova „B“ - Pavlovice u Kojetína (hlášenky), Biskupice - Ivaň.

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:
Ivaň - volno, Pavlovice u Kojetína - Biskupice,
Doloplazy - Brodek u Prostějova „B“, Želeč
- Přemyslovice „B“, Plumlov „B“ - Pivín „B“
(hlášenky), Tvorovice - Mostkovice „B“
(hlášenky).

9. kolo, sobota 3. října,
15.30:
Mostkovice „B“ - volno, Pivín „B“ - Tvorovice,
Přemyslovice „B“ - Plumlov „B“ (hlášenky),
Brodek u Prostějova „B“ - Želeč (hlášenky),
Biskupice – Doloplazy (neděle 4. října, 15.30),
Ivaň - Pavlovice u Kojetína.

10. kolo, neděle 11. října,
15.00:
Pavlovice u Kojetína - volno, Doloplazy Ivaň, Želeč - Biskupice, Plumlov „B“ - Brodek
u Prostějova „B“ (hlášenky), Tvorovice Přemyslovice „B“ (hlášenky), Mostkovice „B“
- Pivín „B“ (hlášenky).

11. kolo, neděle 18. října,
15.00):
Pivín „B“ - volno, Přemyslovice „B“ - Mostkovice „B“ (hlášenky), Brodek u Prostějova „B“ Tvorovice (hlášenky), Biskupice - Plumlov „B“,
Ivaň - Želeč (sobota 17. října, 15.00), Pavlovice
u Kojetína - Doloplazy.

www.vecernikpv.cz

IV. tøída:

5
Pouze pět bodů ztratili na jaře
fotbalisté Pavlovic a právě velká bodová jízda je vynesla až na
třetí místo, z něhož tým nechtěl
postoupit výš. Také nyní by měl
patřit mezi spolufavority.
Dohrávané 2. kolo,
neděle 25. října, 14.30:
Přemyslovice „B“ - volno, Brodek u Prostějova
„B“ - Pivín „B“ (hlášenky), Biskupice - Mostkovice „B“, Ivaň - Tvorovice (sobota 24. října,
14.30), Pavlovice u Kojetína - Plumlov „B“,
Doloplazy - Želeč.

Dohrávané 1. kolo,
neděle 1. listopadu, 14.00:
Doloplazy - volno, Želeč - Pavlovice u Kojetína, Plumlov „B“ - Ivaň (hlášenky), Tvorovice - Biskupice (hlášenky), Mostkovice „B“
- Brodek u Prostějova „B“ (hlášenky), Pivín „B“
- Přemyslovice „B“ (sobota 31. října, 14.00).

VEÈERNÍK I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více informací
●● více sportu ●● více fotografií
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fotbal

Nově skládané Určice jsou opatrné

PROSTĚJOV Jak předesíláme na titulní straně této části Večerníku, na
naše stránky se vrací kdysi tolik oblíbená možnost tipovat fotbalové zápasy
s prostějovským zastoupením, či přímo odhadnout regionální derby v nižší
krajské či okresní soutěži. Nejenom, že v dlouhodobém klání poznáme toho
největší odborníka na „pralesní“ fotbal, ale současně se vám otevírá šance
vyhrát atraktivní a hodnotné ceny... Takže, neváhejte a s chutí do toho!

JAK NA TO?
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé
pondělí najdete ve sportovní části PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku předtištěný
tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit
a doručit na adresu redakce - Olomoucká 10, Prostějov. Jiná možnost tipování,
než formou vyplnění originálního předtištěného tiketu, neexistuje!

JAK SE BODUJE?
Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných tipů pak bude
následující: správně odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správně odhadnutá
remíza - 0 = 3 body, správně odhadnutá výhra hostů - 2 = 2 body.
V případě bodové rovnosti více tipujících, bude o vítězi jednotlivého kola rozhodovat vyšší počet trefených remíz, případně dvojek - výher hostů.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém klání vyhodnocen nejúspěšnější tipující - vítěz daného kola s největším počtem bodů. Získané
body se pak budou započítávat do celkového pořadí, které bude vyhodnoceno
po skončení podzimní části regionálních fotbalových soutěží. Ti nejúspěšnější
experti se mohou těšit na hodnotné odměny od partnerů naší soutěže.

O CO SE HRAJE?
Vítěz prvního kola se může těšit například na multipack výběrových piv od jednoho z partnerů naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTĚJOV. Druhý a
třetí v pořadí pak obdrží PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníkua
nejrůznější upomínkové předměty.

TIPOVACÍ KUPÓN

TIP

1

0

2



FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 1. KOLO:
1. 1.SK Prostějov - Hulín
2. Určice - Hněvotín
3. Přemyslovice - Skalka

URČICE Pouze necelé dva měsíce dostal na sestavení a sehrání
výrazně obměněného kádru vracející se kouč Určic Evžen Kučera.
Po letním sestupu z divize totiž
opustila určické řady celkem šestnáctka hráčů, jejichž místo zatím
zaujala celkem desítka jmen z cizích klubů. Mnohem větší prostor
se tak rýsuje pro domácí hráče a
odchovance oddílu.
„Byl to velký ‚fofr‘, ale zatím můžu
být spokojen. Za tak krátkou dobu
jsme toho zvládli poměrně dost a až
na zápas s Morkovicemi to bylo dobré. Snad se nám podaří i další věci
doladit,“ konstatoval Evžen Kučera.
Vedle koncovky by si přál zapracovat
i na defenzivní činnosti. „Je to otázka
delší doby, aby věděli a zažili si praktiky, jak nabíhat, jak se vracet, prostě
taktické věci,“ upozornil. Hlavním
přáním je tak nemít záchranářské

starosti a sezonou úspěšně projít.
„Raději buďme trochu opatrnější,
osobně doufám v umístění kolem
desátého místa,“ přiznal staronový
lodivod Určic. I pro něj osobně nyní
nastává seznamovací půlrok, a sice
mapování jednotlivých soupeřů. „O
soutěži toho nemohu moc soudit,
ztratil jsem za dvě divizní sezony
přehled o krajském přeboru. Myslel jsem, že Litovel bude silnější, na
špičku nyní tipuji Velké Losiny, Jeseník, Ústí a Hněvotín. Některé týmy
hodně posílily, to vše se ale ukáže až
v soutěži,“ přemítal Kučera.
Při pohledu na současnou určickou soupisku a základní sestavu
v generálce proti Litovli nezůstal
oproti jaru kámen na kameni. V
bráně se místo dua Nejezchleb-Piták
střídají Števula s Kostelkou, téměř
zcela novou obranu si řídí zkušený
Otakar Cetkovský. Vedle něj na-

stupují Tomáš Lakomý s Markem
Zacpalem a Lukášem Zelinou, nyní
je na zkoušce ještě David Gottvald
z Vyškova a připraven je jediný pamětník Dominik Bokůvka. Ze zálohy pamatuje úspěšné časy pouze
Patrik Hochman a v útoku pokračují

Michal Trajer s Petrem Halouzkou.
„Patrik se vrací po zranění a hned byl
hodně vidět. Proti Litovli na druhý
gól přihrál, dirigoval si hráče a je pro
nás velkým přínosem,“ těší Kučeru
setrvání jedné z opor předešlých určických výběrů.
(jim)

TJ SOKOL URČICE SOUPISKA PODZIM 2015:
Brankaři:
Petr ŠTEVULA
Ondřej KOSTELKA
Obránci:
Lukáš ZELINA
Marek ZACPAL
Tomáš LAKOMÝ
Dominik BOKŮVKA
Otakar CETKOVSKÝ

1994
1994
1995
1991
1992
1991
1984

Záložníci:
Patrik HOCHMAN
František PLAJNER
Marcel ZABLOUDIL
Martin SURALA
Útočníci:
Petr HALOUZKA
Michal TRAJER
Patrik ZAPLETAL

1990
1992
1989
1994
1992
1989
1996

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Sekretář: Petr KOUŘIL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA

změny:

Příchody: Števula (návrat z hostování v Kralicích), Kostelka, Surala (oba hostování z Vyškova), Zacpal (hostování z Čechovic), Cetkovský (přestup z Konice), Zelina, Lakomý, Bokůvka (všichni hostování z 1.SK Prostějov), Plajner (návrat z hostování v Plumlově), Zabloudil (hostování z Držovic).
Odchody: Miroslav Nejezchleb, Michal Skopalík, Tomáš Los (všichni hostování v Lutíně – v jednání), Milan Piták (konec hostování z Otinovsi), Marek
Hloch, Ivo Zbožínek, Lubomír Machynek, David Pekař, Martin Svozil, Vít Kopečný (všichni konec hostování z 1.SK Prostějov), Michal Pavel (zdravotní
pauza), Tomáš Zapletal (konec hostování z Černovíru), Petr Haluza (konec hostování z Čechovic), Radim Vaněk, David Javořík (oba hostování v Kojetíně
– v jednání), Lukáš Koláček (konec hostování z Vyškova).

Kraličtí přivedli mládí i zkušenosti

DO BRANKY SE VRACÍ KREJČÍ
KRALICE NA HANÉ Nezvykle
velké množství změn nastalo během
letní přestávky v táboře FC Kralice
na Hané. Mezi sezonami se v kolonce
odchodů objevilo šest jmen a stejný
počet se nově do městečka kousek
od Prostějova vydal. Pokračující
kouč Ivo Gottwald věří, že se podařilo posílit, i proto by se rád se svým
mužstvem zařadil do horní poloviny
krajského přeboru.
„Letní příprava byla hrozně krátká
a navíc znehodnocena dovolenými,
třeba nabírání kondice se tak vůbec
nedá věnovat. Mohli jsme odehrát jen
několik zápasů, ale mohu být víceméně
spokojen. Věřím, že se mi podařilo nové
tváře úspěšně zabudovat do systému
a že na každý post přišel lepší hráč,“ je
Gottwald před startem sezony naladěn
optimisticky.
Pozice jedničky mezi třemi tyčemi se
opět po řadě měsíců ujal David Krejčí.
Zpočátku to sice vypadalo na angažování Tomáše Urbánka, jenž již v Kralicích také působil, nakonec se však do
velice známého prostředí vrací kmenový hráč 1.SK Prostějov. „Oslovili
mě, že potřebují gólmana. Rok jsem

nehrál, ale řekl jsem, že to zkusím a půjdu na trénink, po něm se uvidí. Mám
z toho dobré pocity, první trénink
i zápas se vydařily. Tehdy jsem skončil
z pracovních a osobních důvodů, nyní
to zkusím znovu a krajský přebor je
tak optimální. Když to hraješ odmala
nějakých třiadvacet let, tak ti to prostě
chybí,“ potěšilo nové angažmá šestadvacetiletého gólmana. A spokojenost
byla oboustranná. „Tak dobrý brankář
tu již roky nechytal. David potvrdil, že
má třetiligové parametry a mám velkou radost, že se nám podařilo zacelit
nečekanou díru, když mi Tomáš odřekl příchod dva týdny před soutěží,“
oddechl si oddílový stratég.
Ze stejného klubu zamířil do Kralic
i Dominik Šatný, jenž na jaře vyšel z dorostu. „Počítám s ním do středu zálohy
místo Pavla Valtra. Hrál jsem s jeho dědou, můj syn zase s jeho otcem. Je vidět,
že prošel lepší dorosteneckou kopanou,
návyky tam jsou. Dobře se jeví i Martin
Kováč z Konice, jenž také prošel prostějovským dorostem. Měří skoro dva metry a je velice šikovný,“ těší Gottwalda.
Další novou tváří je Vít Císař. Hráč
Pernštejna studuje vysokou školu

v Olomouci a do Kralic původně přišel
v pozici maséra, nakonec se z něj stala
i hráčská akvizice. Z „béčka“ se připojil Tomáš Procházka a zatím poslední
posilou se stal zkušený bek Filip Škoda. „Je to urostlý hráč, jenž naposledy
hrál v Dolanech. Dostatečně agresivní,
takový člověk mi v kádru chyběl. Umí
si organizovat hráče před sebou a je využitelný na všechny standardní situace,
v obraně i útoku potřebujeme někoho,

kdo půjde nekompromisně do hlaviček,“ těší se na příspěvek od zkušeného
beka.
Suma sumárum nechtějí být Kralice
pouze do počtu. „Možná to bude znít
rouhavě, byl bych ale hodně zklamaný, kdybychom na tom byli hůře než
v polovině tabulky. Letošní deváté
místo bylo solidní, ale chtěli bychom
nyní ještě výš,“ má jasno Ivo Gottwald.
(jim)

FC Kralice na Hané – soupiska pro podzim 2015:
Brankaři:
David KREJČÍ
Radim MILER
Obránci:
Jan DOČKAL
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Filip ŠKODA

1988
1972
1986
1995
1983
1987
1983

www.vecernikpv.cz

Záložníci:
Petr DOSTÁL
ALOIS LEXA
Jan NEČAS
Ondřej NOVOTNÝ
Tomáš PROCHÁZKA
Dominik ŠATNÝ
Lukáš TRONEČEK
Útočníci:
Vít CÍSAŘ
Martin KOVÁČ
Jaroslav LEHKÝ

1994
1994
1977
1995
1985
1996
1993
1991
1996
1984

REALIZAÈNÍ TÝM

Trenér: Ivo GOTTWALD
Masér: Vít CÍSAŘ
Předseda klubu a vedoucí mužstva: Jan NOVOTNÝ

změny:

4. Brodek u Pv - Čechovice B

Přišli: Krejčí, Šatný (oba hostování z 1.SK Prostějov), Škoda (hostování z Uničova), Císař (hostování z Pernštejna), Kováč (hostování z
Konice), Procházka („B“-mužstvo).
Odešli: Petr Števula (konec hostování z Určic), Michal Němec (konec hostování z Frýdlantu nad Ostravicí), Jiří Kamenov (konec hostování z Mostkovic), Jakub Répal (bez angažmá), Pavel Valtr (hostování v Pivíně), Ondřej Petržela (škola).

5. H. Štěpánov - Držovice
6. Němčice - Zdětín

Mostkovice dokázaly udržet Hatleho KLENOVICE


7. Vrahovice - Haná Prostějov
8. Otaslavice - Určice B
9. Olšany - Smržice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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MOSTKOVICE Na velké posílení
středu hřiště si během léta políčilo vedení Mostkovic. A tato snaha byla úspěšná, po podzimním
hostování v Klenovicích a jarním
působení v divizních Kozlovicích se zpět do mateřského oddílu vrací tvůrce hry Matěj Hatle.
A není jedinou novou akvizicí v kádru účastníka I.A třídy, trenér Jiří
Kamenov má pro novou sezonu
z čeho vybírat.
„Z hostování v jiných oddílech se nám
vedle Matěje vrátili syn a Honza Bureš, podařilo se prodloužit hostování
Marka Pořízky, usilujeme o setrvání
Honzy Waltra, o nějž mám eminentní
zájem, na přestup bychom měli získat
Michala Všetičku a pro podzim jsme
získali Kubu Šlézara,“ vyjmenoval šéf
tamějšího „A“-mužstva dlouhý výčet
hráčů.
Nejblyštivější ze všech jmen je ale
osoba Matěje Hatleho. „V Kozlovicích se také obměňuje tým a měl
jsem od něj příslib návratu. Tak

Foto: archív Večerníku
dlouho jsem na hlavičku ťukal, až
jsem hřebíček zatloukl,“ mnul si
ruce Kamenov. Velkou radost mu
ale udělaly i ostatní přesuny. „Šlézar
je produktivní, je gólový a mohl by
podporovat útočnou sílu ze zálo-

hy. Umí se také stáhnout a být nepříjemným na pozici předstopera.
Bude pro nás velkým přínosem. Je
potřeba pouze zapracovat na sehrání,“ těší se na postupné zvyšování
výkonnosti mužstva.
Aktuálně je tak se složením kádru
téměř plně spokojen. „Ještě uvažuji
o někom do obrany, pak by to bylo
stoprocentní. Věřím ale, že se s Kostelcem dohodneme na Honzovi
Waltrovi, je to univerzál a chce u nás
hrát. Nyní se zotavuje po operaci,
v září by se ale mohl vrátit na trávník. Ve hře je i návrat Laďu Vojtíška z Afriky,“ nastínil Jiří Kamenov,
jenž by tak rád navázal na loňský
úspěšný podzim. „Kádr budeme
mít silnější, výsledky to snad potvrdí
a bude se nám dýchat dobře. Na černého koně tipuji Lutín, my budeme
rádi, když budeme hrát klidný střed
tabulky. Přál bych si klidný podzim,
odrazí se to i do příjemné atmosféry v kabině,“ podělil se o vyhlídky.
(jim)

PŘEDSTAVILY POSILY
KLENOVICE NA HANÉ Bez Tomáše Lakomého, Martina Pytely
a Jakuba Šlézara zahájí sezonu
v I.A třídě hráči Klenovic. Náhradou za tyto opory je příchod Pavla
Losmana s Ladislavem Dvořákem
z Kralic, Lukáše Fryse z Brodku
u Prostějova a Jaroslava Frýborta
mladšího, jenž naposledy hostoval
v Bedihošti.
„Snad už nikdo další neodejde a rádi
bychom ještě někoho přivedli. Na
tréninky se scházíme dvakrát týdně
a účast je průměrná, což ale ovlivňují
směny i dovolené,“ zmínil nový trenér
týmu Vladimír Horák.
On sám osobně je před startem soutěže optimistou a věří, že se podaří na
uplynulý nevydařený ročník rychle
zapomenout. „Věřím, že budeme hrát
klidný střed tabulky bez strachování
se o sestup. Mužstvo není špatné, sice
někteří odešli, síla tu ale pořád je,“ neskládá zbraně.
(jim)

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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GENERÁLKA přinesla pět branek a Nekudův hattrick HULÍN PŘES LÉTO POSÍLIL
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Poslední přípravné utkání sloužící jako generálka
na nastávající podzimní sezónu se
„eskáčku“ vydařilo. Proti diviznímu
Ústí nad Orlicí dominovalo především v prvním poločase, kdy soupeři nastřílelo po pěkných akcích
tři branky. Hattricku dosáhl Nekuda, po jedné brance přidali Kroupa
a Machálek. Závěr zápasu zpestřil
na žádost hostů penaltový rozstřel.
Přestože měla být sestava prakticky
totožná s tou pro mistrovská utkání,
musel trenér František Jura řešit potíže v obranné čtveřici. Na předzápasovém tréninku si totiž po zásahu
parťáka Suse zranil koleno Hirsch,
takže na pravém kraji nastoupil Krejčíř a nalevo Pančochář. Do brány se
postavil Kofroň.
Nekuda se zastřeloval po sérii rohových kopů z hranice šestnáctky už
v úvodu utkání. Neuplynula ještě ani
úvodní desetiminutovka, když se gólman hostí srazil s dobře postaveným

Kroupou a sám postižený proměnil
nařízenou penaltu - 1:0. Ústecká
Jiskra směrem dopředu zrovna nejiskřila a první střelu nad Kofroňovu
branku vyslala až po dvaceti minutách hry. Domácí měli naproti tomu
dostatek času a prostoru na pilování
přechodové fáze a standardních situací. Po jednom z rohů se po několika odrazech dostal k míči Nekuda
a ukázkovým „angličanem“ zvýšil na
rozdíl dvou branek – 2:0. Ve 38. minutě ještě Nekudův technický pokus
po Koudelkově výzvě mířil těsně nad
břevno, o minutu později po dalším
Koudelkově potažení míče a centru
na Kroupu našel zkušený fotbalista
lépe postaveného spoluhráče, který
přidal svoji druhou branku v utkání
– 3:0. Ještě do poločasu orazítkoval
Fládr z přímého kopu břevno.
Hned po přestávce musel ústecký
brankář likvidovat další nebezpečné
střely Koudelky a Fládra. Po hodině
hry propadl domácí obranou Nágl,
který se ocitl sám před Kofroněm
a z otočky pohotově snížil – 3:1.
O navýšení náskoku se snažil vystřídavší Machálek, podařilo se to ale
čtvrthodinky před koncem opět po
rohu Nekudovi, který parádní střelou
završil svůj hattrick – 4:1. Deset minut
před koncem poslal dopředu dlouhý

1.SK Prostìjov – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5:1 (3:0)
Branky: 8. Kroupa z penalty, 31., 39. a 73. Nekuda, 80. Machálek - 60. Nágl
Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň (77. Polák) - Krejčíř (69. Sečkář), Sus, Rus (77. Hloch), Pančochář
- Petržela, Fládr, Zelenka (63. Langer), Koudelka (75. Machynek) - Nekuda
(79. Přikryl), Kroupa (63. Machálek). Trenér: František Jura.

FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Jak se hlavičkuje novými míči,
zakouší právě Martin Sus.
Foto: Tomáš Kaláb

nákop Fládr, Machálek s Machynkem
si před brankou sice trochu překáželi,
přesto prvně jmenovaný uklidil míč
do branky – 5:1. Do dobrých šancí se
ještě dostali Přikryl s Machynkem, ale
skóre se už neměnilo.
Jelikož v Čechách je i ve vyšších soutěžích praxí penaltový rozstřel při
nerozhodném výsledku, na žádost
hostí se jako bonus na závěr kopaly
penalty. „Soustřeďte se, ještě jsme ne-

vyhráli,“ nabádal s nadsázkou své svěřence trenér Jura. Z pětice exekutorů
se v dresu domácích neprosadil pouze
Sečkář, který svůj pokus téměř ukázkově zahodil, jinak Sus, Přikryl, náhradní
brankář Polák a Machálek se nemýlili.
Právě Polák se rozchytal k nevídanému
výkonu, když soupeři stále efektnějšími zákroky zmařil hned tři pokutové
kopy! I na penalty tedy domácí vyhráli
poměrem 4:2.

Pozápasové
hodnocení trenérů
František JURA - 1.SK Prostějov:
„Zejména v prvním poločase jsem na hřišti v našem podání viděl herní prvky,
které jsme trénovali a potřebovali přenést do herní praxe. V některých fázích
naše hra vypadala velmi dobře, byť ideální to rozhodně nebylo. Generálka nám
sice vyšla, ale mistrovské zápasy jsou pochopitelně úplně jiné. Pokud bychom
ovšem pokračovali v tomto trendu, věřím, že budeme úspěšní a výsledky by se
měly dostavit. Ve složení základní sestavy jsme měli ještě nějaké otazníky, což
bylo vidět v základním rozestavení, navíc nám chyběl Martin Hirsch. Nastoupil
místo něj Pančochář, který hrál sice vlevo, ale jevil se velice dobře, tam bychom
alternativu měli. Utkání nám v tomto směru hodně napovědělo.“

PROSTĚJOV V řadách prvního
soupeře Prostějova v novém ročníku
MSFL se toho přes léto ledacos
změnilo. Stálicí zůstává trenér
Jindřich Lehkoživ, který svůj tým
dovedl k sedmému místu v uplynulém ročníku. S pětačtyřiceti
body skončil Spartak o skóre před
Zábřehem, když jeho hráči nastříleli
víc branek než sousední Kroměříž.
Vzájemné zápasy s tímto soupeřem
v minulém ročníku tak trochu kopírovaly podzimní a jarní formu. Zatímco na
podzim „eskáčko“ venku vyhrálo 2:0
díky Zelenkově brance a Burešem zlikvidované penaltě, na jaře nezužitkovalo
soupeřem
darované
vedení
a umožnilo mu návrat do zápasu
a srovnání skóre.
Na začátku přípravy přivítal trenér
čtyři nové tváře, Postavu, Ourodu a Žáčka z Fatry Napajedla
a Pospíšila, který přišel na roční hostování z dobrovolně sestoupivšího

Zábřehu. Právě ten zaznamenal jediný
úspěch v přípravném utkání proti
Vyškovu, v němž Spartak prohrál 1:4.
Jelikož jeden z útočníků uspěl na
testech ve Frýdku-Místku, doplnil
ofenzivní duo Krhut-Pospíšil Václav
Ondřejka, který prošel Slováckem,
Mladou Boleslaví a Karvinou.
A hned v prvním utkání v novém dresu
zaznamenal proti Valašskému Meziříčí
hattrick! Zadní řady naopak vyztužil
kmenový hráč Liberce, stoper Vojtěšek.
V generálce na sezónu, která Hulínu
vzhledem k porážce 1:2 v Uherském
Brodě zrovna nevyšla, se představila
základní jedenáctka Chytil – Krhut,
Číhal, Vojtěšek, Labuda – Postava,
Dvořáček, Laciga, Ondřejka, Šrom –
Pospíšil.
V domácí sestavě se velmi
pravděpodobně nepředstaví krajní
obránce Hirsch, jinak by všichni
hráči měli být v pořádku a připraveni
(tok)
nastoupit.

TJ Sokol Èechovice - 1.SK Prostìjov U19 2:4 (1:1)
Branky: 37. Kolečkář, 85. A. Pospíšil - 44. vlastní Frys, 65. Procházka, 88.
Matocha, 89. Gottwald.
Rozhodčí: R. Motal - Hladký, Spurný. Diváků: 50.
Sestava Čechovic
D. Klimeš - Frys, M. Klimeš, Vlach, Ján - Pytela, Haluza, Kolečkář, Jančík Nejedlý, Jáhl. Střídali: Drmola, A. Pospíšil. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava 1.SK U19
Konečný (46. Šarman) - Blahoušek, K. Pospíšil, Abrahám, Pavelka - Žouželka, Závodný, Makowski, Zapletal - Gottwald, Přikryl. Střídali: Procházka,
Hýbl, Vladař, Matocha, Vincourek, Prokop, Koláček, Škrabal,, Popelka,
p , Štverák. Trenér: Radim Weisser.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

„S NOVÝMI BALÓNY MOHOU PADAT PĚKNÉ BRANKY,“ Mladíci 1.SK s cenným skalpem
těší se střelec z větších vzdáleností Zdeněk Fládr
PROSTĚJOV Teprve v pátek
si na tréninku hráči poprvé
vyzkoušeli nové fotbalové míče Nike Ordem 3, se kterými
odehrají domácí utkání. Jak se
toto základní fotbalové náčiní
jevilo hráči s ostrou střelou,
kterým bezesporu Zdeněk
Fládr je, přiblížil v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.

Tomáš KALÁB
Jak se z vašeho pohledu vydařila generálka na sezónu?
„V prvním poločase jsme hráli to, co
po nás trenér chce. Rotovali jsme,
hráli po zemi, přenášeli hru z jedné
strany na druhou. Z toho nakonec
pramenily ty tři góly, které jsme
vstřelili. První poločas byl z naší stra-

ny, řekl bych, velice solidní. Přátelské
utkání je ale samozřejmě něco jiného než mistrák.“
Poprvé jste hráli se zbrusu
novými míči, jaký z nich
máte dojem?
„Základní rozdíl je nepochybně v barvě... (úsměv). Pro brankáře nemusí být
z tohoto důvodu někdy úplně optimální. Když se správně trefí, letí velmi
pěkně a mohou z toho být pěkné góly.
Až se trochu okopají, budou to dobré
balóny. Pro útočníky to může být výhoda, pro brankáře někdy problém.“
Z přímého kopu jste trefil
břevno, cítíte se na sezónu
ve střelecké formě?
„Občas se mi to podaří trefit, tentokrát z toho bylo bohužel jen břevno,
ale góly si nechávám na důležitější
zápasy.“ (úsměv)

Foto: archív Večerníku

V Blansku zápas rozdílných poločasů,

za domácí válel ŠVANCARA

BLANSKO Diametrálně rozdílné
poločasy odehráli fotbalisté 1.SK Prostějov v předposledním přípravném
utkání na půdě divizního Blanska.
Zatímco v prvním poločase nastoupili s trochou nadsázky rezervisté, kteří
mnoho fotbalové krásy nepředvedli,
po přestávce opravila skoro nová jedenáctka výsledný dojem a srovnala
skóre na konečných 2:2.
Utkání s Blanskem domluvil trenér
František Jura právě kvůli tomu, aby
dal příležitost hráčům, kteří zatím
v přípravě nedostali tolik příležitostí.
V brance se objevil na první poločas
Bureš, v obraně Marek Hloch, v záložní řadě Zelenka, Machynek a Sečkář.
Proti nim nastoupil ještě nedávný spoluhráč Trtílek, který minulý týden bezprostředně po návratu do mateřského
týmu nastřílel hattrick, jemuž dělal
parťáka v obraně zkušený Švancara.
Právě ten se už po pěti minutách dostal po přečíslení dva na jednoho sám
před Bureše, mířil ale mimo tři tyče.
O tři minuty později už ale jím
sklepnutý balón dopravil do sítě nadvakrát Nečas - 1:0. Švancara byl na-

FK Blansko – 1.SK Prostìjov 2:2 (2:1)
Branky: 8. Nečas, 39. Trtílek - 38. Nekuda, 73. Kroupa
Sestava 1.SK Prostějov
I. poločas: Bureš - Hirsch, Hloch, Rus, Pančochář - Machynek, Langer, Zelenka, Sečkář - Nekuda, Kroupa.
II. poločas: Kofroň - Krejčíř, Sus, Rus, Sečkář - Machálek, Pančochář (60.
Přikryl), Fládr, Petržela, Koudelka - Kroupa. Trenér: František Jura
dále velmi aktivní a Bureš se měl co
ohánět, aby všechny pokusy domácích
vyrazil aspoň na rohové kopy, kterých
měli Blanenští celou sérii. Na druhé
straně vyslal nebezpečnou střelu z přímého kopu Langer, sedm minut před
přestávkou vyrovnal z voleje nádherným „angličanem“ Nekuda - 1:1. Vzápětí předvedli ukázkový kontr Švancara s Trtílkem a druhý jmenovaný poslal
domácí opět do vedení. - 2:1
Po přestávce Jura hráče notně prostřídal a obraz hry se zásadně změnil, když
míč na svých kopačkách měli povětšinou hosté. Přikryl Koudelkovu nabídku ještě nevyužil, až čtvrthodiny před
koncem poslal „Koudy“ míč do druhé
vlny na nabíhajícího Kroupu a ten sám
před gólmanem nezaváhal - 2:2.
„Trenér si mě chtěl vyzkoušet na místě

krajního beka, což byla docela zajímavá zkušenost,“ vysvětlil svůj neobvyklý
operační prostor ve druhém poločase
po zápase Michal Sečkář. „Dopředu
nemám problém podporovat útok,
horší byla orientace směrem dozadu
po nakopávaných míčích,“ poznal nelehký defenzivní chlebíček talentovaný
fotbalista.
„První poločas byl poznamenán složením jedenáctky hráčů, které jsem
v přípravě potřeboval vyzkoušet.
Mohli jsme prohrávat mnohem víc,
kdyby několik šancí nezachránil Bureš.
Ve druhém poločase už šlo o typický
zápas divizního týmu s třetiligovým,
míč jsme měli většinou na kopačkách,
nevytvořili jsme si ale dostatek příležitostí ke skórování,“ zhodnotil utkání
kouč Jura.
(tok)

ČECHOVICE Mládí vpřed! Nedělní podvečer patřil
na čechovickém trávníku generálce na I.A třídu. Domácí soubor se poměřil s elitním dorosteneckým výběrem
prostějovského eskáčka a musel se smířit s dvoubrankovou porážkou.
„Byl to prakticky náš první silnější přípravný soupeř, který
nás prověřil a já jsem spokojený,“ pochvaloval si přes porážku kvalitního soka Jaroslav Klimeš, kouč Čechovic. „Dobrý
zápas. Na obou stranách je spousta šikovných fotbalistů
a hra měla úroveň,“ komentoval ve stejném duchu Radim
Weisser, kormidelník devatenáctek. Oba celky rozehrály
od prvních minut líbivou partii plnou pohybu a techniky.
O krůček vepředu byli Prostějovští, kteří také mohli jít do
vedení. Gottwald padl po kontaktu s Vlachem jako podťatý,
sám se ujal exekuce penalty, ale lajdáckým kopem nechal
vyniknout ´Kimiho´ Klimeše v čechovické bráně. První
branky se diváci dočkali až krátce před poločasem, ale stála
za to! Kolečkář se položil na šestnáctce do Pytelova centru
a z voleje poslal míč nechytatelně k tyči - 1:0.
Aktivní dorostenci se dočkali vyrovnání až v úplném závěru půle. Blahoušek prošel z pravé strany do šestnáctky
a jeho střílenou nahrávku si smolně srazil do vlastní sítě
Frys - 1:1.
Prostějovští mladíci prostřídali do druhého dějství téměř
celou jedenáctku a Čechovice tak získaly nadvládu nad středem hřiště. Paradoxně se však dostali do vedení hosté, když
po vykombinování celé obrany přetavil Vincourkovu náhru
ve vedení Procházka - 1:2. Domácí tým nechtěl očividně na
domácím pažitu prohrát a dočkal se zaslouženého vyrovnání. Po rohovém kopu se hlavou prosadil Adam Pospíšil
- 2:2. Místo remízy však nakonec slavili dorostenci, kteří dokázali v úplném závěru dvakrát skórovat. Nejprve propálil
hladovou zeď z volného kopu Matocha, aby ho následoval
individuálním průnikem Gottwald - 2:4. „Bylo vidět, že
je soupeř dobře trénovaný a má široký kádr. Ti kluci jezdili

Nehrálo se v rukavičkách, ale fér. Agresivitu obrany
pocítil i domácí forvard Nejedlý. Foto: Zdeněk Vysloužil

a dávali nám zabrat. Já jsem ale za podobnou prověrku rád,“
hodnotil Jaroslav Klimeš a dodal: „Nechybělo nám nasazení, měli jsme dobré věci.“ S úsměvem komentoval vydařený
part i Radim Weisser. „Pěkný fotbal v hezkém prostředí. Já
jsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme se prezentovali. Mohli jsme využít všechny hráče širšího kádru,“ pochvaloval si Weisser a pokračoval: „Máme v kádru momentálně
čtyřiadvacet hráčů plus Přikryla a Petrželu, kteří trénují
s muži. Je jasné, že tolik fotbalistů udržet nemůžeme. Budeme zužovat. Do startu sezóny hrajeme ještě s Přerovem
a Holicí. .“
Čechovičtí jdou do nové sezóny prakticky bez posil.
„Vrátil se akorát Pytela a hrát za nás bude Haluza. Rádi
bychom se pohybovali v tabulce nahoře a předváděli
pohledný fotbal,“ uzavírá Jaroslav Klimeš. Jeho svěřence čeká premiéra na hřišti nováčka z Brodku u Přerova.
Utkání se hraje v neděli 9. srpna.
(zv)

Objevil trenér Jura brankářského

ŽOLÍKA na penaltový rozstřel v poháru?
PROSTĚJOV Byť byl závěrečný penaltový rozstřel po generálce žádostí
českého celku, ani pro domácí 1.SK
Prostějov nebyl úplně bez zajímavosti, protože se klidně může stát,
že právě tato herní varianta bude
rozhodovat utkání 2. kola Poháru
FAČR s Třincem. Naposledy pokutové kopy rozhodovaly duel před
dvěma lety proti Zlínu, kde domácí
střelci totálně selhali.
„Bylo to příjemné zpestření, byť tradiční
exekutoři už byli vystřídáni, takže se uplatnili další,“ poznamenal po utkání František
Jura. „Ve velmi dobrém světle se ukázal

Kuba Polák, který u nás s nadsázkou řečeno za dobu svého působení v roli náhradního gólmana ohromně vyrostl,“ ocenil
Jura brankářské umění náhradníka.
Jakub Polák, který je prostějovským odchovancem, působil v mužském fotbale
v Olšanech a Klenovicích, kde odehrál
pro tento tým smolnou minulou sezónu. Při absencích Tomáše Bureše kryl
ve většině přípravných utkání i pohárovém utkání v Hodoníně záda Zdeňkovi
Kofroňovi. Na poslední čtvrthodinku
naskočil do sobotní generálky, což mu
umožnilo předvést nečekané kousky
v penaltovém rozstřelu. „Penaltový roz-

střel jsem chytal asi vůbec poprvé, když
nepočítám tréninky. Samozřejmě jsem
několika pokutovým kopům čelil v běžném utkání, tam se mi nijak zvlášť nedařilo,“ svěřil se skromný gólman. Teď si to
ale vynahradil a efektnost jeho zákroků
rostla s každou další penaltou. A to ještě
jednu proměnil!
„Asi zůstanu v Klenovicích,“ odvětil Jakub na dotaz, jaké jsou jeho další fotbalové plány. „Je to trochu škoda, Kuba má
určitě na vyšší soutěž,“ soudí Jura. Jenže
po nevydařené sezóně celků z Prostějovska možností v současné době mnoho na výběr není...
(tok)
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ADÉLA PŘIBYLOVÁ: „KOLO JSEM MĚLA UŽ V KOČÁRKU“
Mladá krasojezdkyně z Němčic nad Hanou opanovala juniorskou kategorii
a touží vévodit i ženám. Snem je odletět na mistrovství světa do Malajsie

●● V čem tkví hlavní tréninkové
zi oběma kategoriemi?
rozdíly mezi
„Hlavně je to o domluvě, aby přišli
oba dva na trénink. (smích) A pak
dinaci, aby vše vypadalo
taky o koordinaci,
dé se musejí sehrát. Když
stejně, oba lidé
věk sám, tak může být
je tam člověk
eúspěchu naštvav případě neúspěchu
ný jen sám na sebe, ale ve
dvojici je to jiné a moba.“
hou za to oba.
ařilo se
●● A podařilo
ořit sevám vytvořit
ojici?
hranou dvojici?
ekla, že
„Já bych řekla,
strovství
ano. Na mistrovství
Evropy jsmee kromě
čátku jeli
pádu na začátku
hodně čistěě a měli
té. Akorát
jsme to najeté.
nevím, jestlii budeme
dále pokraspolu i nadále
čovat, záleží to na tom,
jestli se můj partner
ozve. (smích)) O prázdninách se mu moc trénovat
nechce, tak uvidíme...“
ouho již spolu
●● Jak dlouho
závodíte?
„S Jarkem dva roky. Předtím
iorkách jezdila se
jsem v juniorkách
uchařovou z Brna.
Zuzanou Kuchařovou
me, když mi bylo třiZačínaly jsme,
náct, a daly jsme to dohromady,
abychom mohly na mistrovství Evropy, ukončily jsme to ale hned další
rok, kdy nás nenominovali. Byly tam
totiž určité neshody, tak jsme se obě
daly na sólovou dráhu.“
●● Jak jste se vůbec vy osobně dostala ke krasojízdě?
„Je to taková rodinná záležitost. Jezdila už moje babička, poté mamka
i sestra, takže jsem už v kočárku měla
kolo. (smích) Byly i okamžiky, kdy mě
to vůbec nebavilo, mohla jsem mít
tehdy nějakých dvanáct třináct let, ale
jsem ráda, že jsem u toho zůstala. Nepřináší mi to sice žádný finanční zisk,
ale dobrý pocit a čistou radost.“

„Byly i okamžiky, kdy mě to vůbec nebavilo,
krasojízdy zůstala.
ale jsem ráda, že jsem u krasoj
Nepřináší mi to sice žádný finanční zisk,
čistou radost...“
ale mám dobrý pocit a čis
nebyla. Hrozně ráda
bych se tam dostala,
o to větší motivaci mám.“
●● Příprava probíhá
podle představ?
„Zatím celkem jo. Chtěla bych se
dostat aspoň na sto čtyřicet bodů
a vidím to celkem růžově.
●● To už znamená světovou úroveň?
„No, na ni by to chtělo aspoň těch
sto sedmdesát bodů. (smích) Pak
bych patřila mezi absolutní světovou špičku, protože prvních pět
mívá kolem sto sedmdesáti až sto osmdesáti
bodů. Ať už jsou
to německé

rukou nebo nohou, jestli spadnete,
te cvik byl proveden třeba jen
jestli ten
polov Na vše dohlíží sbor šesti
z poloviny.
rozhod
rozhodčích
a jeden hlavní. Hlavní
ča měl by sledovat celou jízdu
hlídá čas,
vyře případnou nejednotnost,
a vyřešit
zbývají rozhodčí bodují sestavu.“
zbývající
●● Co z vaší stávající jízdy patří
mezi n
nejobtížnější prvky?
„Určitě piruety, teď jsem přidávala
J
další. Jsou
takové rizikové, a i když
je umít
umíte stoprocentně, tak se může
stát, že to nevyjde. Je to prostě takozrád “
vé zrádné.
Ko aktivních kolegů máte
●● Kolik
Něm
v Němčicích?
„No, te
teď se náš malý klub poměrně
rozrost a máme asi patnáct dětí. Na
rozrostl
jaře po
pobíhá sezona žáků a juniorů,
teď na podzim je Elite. Tyto závody
odjíždí jen já, můj partner a Aneodjíždíme
ta Šikli
Šiklingová.“
●● A léto pro vás bylo víceméně
odp
odpočinkové?
„T ani příliš ne. Začátkem
„To
č
července
jsme byli na Slovens kde se konalo třetí kolo
sku,
V
Východoevropského
poháru.
ně jsem skončila na prvním
V něm
místě. A již v sobotu prvního srpna
jsem oodjela na soustředění do Německa kde budu deset dní.“
mecka,
●● Co konkrétně máte v Němecp
ku na programu?
„Nejde o klasické soustředění, spíše je to takové mezinárodní setkání
mládež kde nebudou jen krasomládeže,
jezdci, ale i rychlobruslaři a další
sportovci a možná i nesportovci
napříč odvětvími. Já se tam vydávám
poprvé, ale závodníci z Brna jezdí
každým rokem. Letos se jim uvolnilo místo, tak toho využívám.“

holky, nebo závodnice z Rakouska, Švýcarska
či Slovenska.“
●● Jak vlastně vypadá
taková závodní jízda?
„Závodník má mezi dospělými předvést třicet
prvků, každý z nich má
svou bodovou hodnoFoto: Jiří Vosička
tu podle obtížnosti.
Maximální výsledky
jeden v každé kategorii. To zname- ze všech cviků se sečtou a vznikne
né, že bude dost těžké se tam kvali- maximální hodnota, které lze dosáhfikovat.“
nout a od ní se pak odečítají body
●● Věříte si na pozici české ženské za provedení, jestli tam byl dotek
jedničky?
„Ráda bych si věřila. (úsměv) Již koncem srpna mě čekají první závody
a uvidíme na podzim, jaké to bude.
ADÉLA PŘIBYLOVÁ
Mým cílem je ale kvalifikovat se do
✓ Narozena: 19. června 1997
Malajsie a obhájit titul v ženách. To
✓ Oddíl: TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
by bylo super.“
✓ Úspěchy: společně s Jaroslavem Vránou juniorská vice●● Láká vás přímo Malajsie, země
mistryně Evropy ve dvojicích, úřadující mistryně repubpořád dosti exotická?
liky mezi ženami, trojnásobná mistryně republiky v juniorkách.
„Láká. Mám ráda cestování, ale zatím ✓ Zajímavost: krasojízdě se vedle Adély věnovaly i její babička, mase mi poštěstilo poznávat jen Evro- minka a sestra.
pu a mimo ni jsem zatím ani jednou

se mohu učit nové prvky, abych je
mohla do sestavy zapracovat.“
●● A daří se vám stále něco nového
přidat?
„Ano, momentálně se učím pět nových prvků, tři z nich už zvládám tak
na devadesát procent a zbývající dva
ještě potřebuji doladit. Ale do mistrovství světa ještě několik měsíců
zbývá.“
●● Kdy a kde se bude konat nejbližší světový šampionát?
„Tentokrát se tak stane počátkem
listopadu v Malajsii. Letenky jsou
celkem drahé, takže si účast vybojuje
poměrně málo závodníků, třeba jen

vizitka

15022510202

●● Na jaře jste se v krasojízdě
dvojic stala vicemistryní Evropy.
Berete to jako svůj zatím největší
úspěch?
„Určitě ano. Doufali jsme, že se vrátíme s medailí, ať už to bude stříbro,
nebo bronz, podobu cenného kovu
už jsem moc neřešila. Byl to nakonec
poměrně nervák, protože nás tam
bylo dost párů s podobnými body.
Někteří popadali, další zajeli čistě, tak
to bylo napínavé. Můj partner spadl
hned na začátku sestavy a byl trochu
rozhozený, dali jsme se ale ryhle do
kupy a dopadlo to nakonec dobře.
(úsměv)“
●● Zlato bylo tehdy hodně daleko?
„První skončila německá sestava, která měla v součtu o dost bodů víc. Ale
nemyslím si, že to bylo jako v jiných
disciplínách, kde Němci byli nedostižně před námi. Naopak bylo to
celkem vyrovnané. Je znát, že u nich
je tento sport mnohem populárnější,
v Německu je hodně velká konkurence a je těžké se v reprezentaci udržet.
Mají daleko více klubů po celé zemi a
v každém třeba i deset trenérů, zatímco třeba my máme v Němčicích jen
jednoho. (úsměv) Roli hrají i finance,
mohou si dovolit jiné věci, jako třeba
nové pomůcky.“
●● Jaká je vlastně pozice krasojízdy v České republice?
„Každý sport má něco a třeba fotbalu se věnuje hodně lidí. Řekla bych,
že krasojízda je taková specialita, poměrně originální odvětví, které není
masové, ale má řadu nadšenců.“
●● Vaší hlavní disciplínou je závod
jednotlivkyň a dvojice jsou spíše
úspěšným doplňkem?
„Ano, správně. V jednotlivkyních
jsem se loni stala podruhé v kariéře mistryní republiky v juniorkách
a poprvé v kategorii Elite. Navíc jsem
se zúčastnila mistrovství světa, kde
jsem se nakonec z dvanáctého místa
posunula na sedmé. Toho si také hodně považuji.“

●● Jak vypadá váš klasický týden
během sezony?
„Já moc nerozlišuju, jestli je sezona,
nebo ne, stále chodím třikrát čtyřikrát týdně na trénink. Během závodů se soustředím na to, abych stihla
celou sestavu do časového limitu,
a moc se neučím nové
prvky, protože na ně
čas není. Ale když
sezona není, tak
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NEMČICE NAD HANOU,
PROSTĚJOV Ve sbírce Adély
Přibylové se vyjímají celkem
pro Večerník
k
čtyři dresyy určené pro domácí
y, jako bonus k tomu
šampiony,
Jiří
letá krasojezdkyně
osmnáctiletá
MOŽNÝ
z oddílu TJ Stavební stroje
aroslava Vrány titul
Němčice nad Hanou přidala po boku Jaroslava
c. Nyní talentovaná
evropské vicemistryně v závodech dvojic.
vou sezonu, jejíž vrsportovkyně finišuje s přípravou na novou
é Malajsii. Právě tam
chol nastane při mistrovství světa v daleké
ějovského Gymnázia
míří ambice sympatické studentky prostějovského
zhovor pro Večerník
Jiřího Wolkera, z níž po celý exkluzivní rozhovor
sršela uvolněnost a spousta energie, což se projevilo i spoustou vtipných odpovědí.

exkluzivní rozhovor
ozhovor

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

Konice se proti Mostkovicím bavila hrou

KONICE V jednoznačnou záležitost se změnil sobotní duel Konice s
Mostkovicemi. Domácí se do svého
soupeře od počátku pustili a již do
konce úvodní půlhodiny vedli 3:0,
po změně stran pak svůj náskok ještě navýšili. Podle výsledku tak nebylo zřejmé, že se potkaly dva celky ze
stejné soutěže, byť jiné skupiny.
„Chyběli nám tři hráči ze základu, ale ti,
co dostali šanci, bojovali. Bylo to dobré
a dali jsme góly, to nás v minulých zápasech trápilo. Bylo vidět, že kluci mají
chuť,“ těšilo Radka Řeháka, jenž se
musel obejít bez Ladislava Bílého a Tomáše Sedláčka, navíc jen lehce utkání
absolvoval zraněný Ladislav Blaha. To
jeho protějšek z mostkovické lavičky
na tom byl ještě hůře. Měl sice k dispozici některé posily, musel se ale obejít
hned bez poloviny základního kádru.

„Chyběli nám Všetička, Bureš, Radek
Hanák, Chmelař, Martin Vojtíšek, Kamenov. Všichni patří do základu, což se
na hře projevilo. Na to ale přípravné
zápasy jsou. Udělali jsme chyby a byli
od mladého ia běhavého soupeře potrestáni,“ smutně konstatoval Jiří Kamenov, mostkovický kouč.
Domácí byli lepší na míči, dařili se
jim postupné útoky i rychlé přenášení hry, dostávali chybující defenzivu
soupeře pod tlak a při lepší koncovce
se mohl zrodit i dvojciferný výsledek.
Vedle několika zkušených hráčů a řady
mladíků se v dobrém světle předvedl
i teprve šestnáctiletý Jaromír Krása,
jenž se také probil až do gólové šance.
A Konice si mohla úspěšně vyzkoušet
i variantu na tři obránce. „Je to jedna
z variant založení útoku, zkoušeli jsme
ji už na jaře v krajském přeboru, když tu

byli Marťa Růžička s Milanem Čižmarem. Počítáme, že soupeři tu nebudou
moc napadat a jeden obránce je tak
navíc. Honza Vogl je rychlý a nabízí se
možnost rychlého přechodu do útoku,“ nastínil Řehák. To jeho kolega se
snažil nedělat z porážky velkou vědu.
„Výsledek 5:0 mě vůbec nerozhazuje,
vytkneme si jen chyby, čtyři tam byly
obrovské a zbytečné. Konici to navnadilo a mě to nevyhazuje z rovnováhy
a jsem nad věcí. Kluci bojují o základ
a kdy jindy si to vyzkoušet? Naostro by
to bolelo víc. Dělali jsme hloupé chyby
a domácí měli šikovné hráče. Musíme
se toho vyvarovat a věřím, že nám za
týden pět hráčů základu chybět nebude,“ zmínil Kamenov.
Pro hosty to již byla generálka, domácí
se ještě ve středu od půl šesté střetnou
s Jesencem.
(jim)
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Mostkovický Matěj Hatle (u míče) na
vše nestačil a hosté si tak z Konice odvezli vysokou porážku. Foto: Jiří Možný

Sokol Konice - TJ Sokol Mostkovice 5:0 (3:0)
Branky: Gottwald 4, Kořenovský z penalty.
Sestava Konice
Machač - Vogl, Rus, Burget, F. Drešr - Gottwald, Řehák, Kořenovský, Krása
- Blaha, Antl. Trenér: Radek Řehák.
Sestava Mostkovic
Lukáš - Musil, Milar, Šlézar, Kapounek - Šlambor, Hatle, Pořízka, Dadák Křišťan, Kuchař. Střídali: Ordelt, Zbořil. Trenér: Jiří Kamenov.
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KLENOVICE S PIVÍNEM
REMIZOVALY
PIVÍN, PROSTĚJOV Fotbalisté
Pivína potvrdili, že v jejich zápasech bude padat hodně branek, generálka proti Klenovicím přinesla
na obou stranách celkem čtyři
přesné zásahy. Oba celky se v průběhu hry dostaly do vedení, nakonec z toho vzešla remíza 2:2. (jim)
Více čtěte na ww.vecernikpv.cz.
TJ Sokol v Pivínì TJ Sokol Klenovice n/H 2:2 (1:1)

Branky: Valtr, Filka – Všianský, Borovský. Sestava Pivína: V. Svozil –
Spálovský, Vláčilík, M. Sedlák – R.
Švéda, J. Svozil ml., Valtr, Vrba – Šín,
Filka, Hýžďal. Trenér: Jaroslav Svozil
starší. Sestava Klenovic: Polák –
Frys, T. Cetkovský, Liška, Losman –
Vitásek, Rozehnal, Všianský, R. Cetkovský – Borovský, Přikryl. Střídali:
Dvořák, Prášil, Frýbort. Trenér: Vladimír Horák.

BORKAMI ZNĚLA NĚMČINA: Určice zvládly

PLUMLOV S TĚŽKÝM DEBAKLEM! generálku proti Litovli
PLUMLOV Kruté zrcadlo! Plumlovský nováček I.A třídy O KFS
inkasoval v sobotním podvečeru
tvrdý direkt. S výkonnostně
srovnatelným
rakouským
soupeřem z Waldhausenu, byli
Plumlovští rádi, že nedostali desítku...
„Takhle jsem si generálku
nepředstavoval. Každý si zkusil, co
neumí…,“ obtížně hledal slova Jaroslav Frýbort, nejzkušenější plumlovský plejer. „Čekal jsem, že to
dopadne jinak! Myslel jsem, že nás
Plumlov převálcuje. Za výsledek
jsem ale pochopitelně rád,“ komentoval Karel Frantík, místní odchovanec hájící barvy Waldhausenu.
Do poslední zápasové přípravy
nastoupili plumlovští fotbalisté se
zbrusu novou posilou v podobě Romana Kocourka, jenž by měl zacelit
díru po odchodu Petra Ullmanna.
Dalšími novými tvářemi oproti
jaru byli exvrahovický Dvořák,
diblík Varga nebo Olejník. „Sestava je taková, jaká je. Cílem bylo
protočit všechny hráče,“ podotkl
Sláva Frýbort, jenž vedl tým místo
služebně zaneprázdněného Petra
Kišky.

Nutno podotknout, že domácí
působili ve srovnání se sehraným
celkem soupeře jako parta odborářů,
která si vyběhla na trávník udělat
žízeň... Rakušané, v jejichž středu zářili
explumlovští Frantík s Matouškem,
si s nesourodou jedenáctkou Petra
Kišky dělali, co chtěli. Zvláště střed
domácí obrany působil dojmem
hodně hladové zdi. S chutí hrající
hosté si vytvářeli jednu šanci za
druhou a jen díky vychýlené koncovce nenasázeli Sokolu potupnou
dvoucifernou nadílku. Konečné
skóre se zastavilo na osmičce, což byl
hodně milosrdný rezultát katastrofálního plumlovského vystoupení…
„Podobnou přípravu už jsme zažili.
Trénovali jsme i ráno, někdo toho
měl v nohách asi více, než měl.
Pořád si to zkrátka nesedlo. Góly
jsme dostávali po hrozných chybách.
Hráli jsme přesně to, na co nemáme.
S otevřenou obranou bez rychlostních typů, jsme brejkové hře soupeře
nemohli čelit,“ popsal bolesti Frýbort
a dodal: „Máme ještě týden, abychom to dali dohromady. Víme, co
nás čeká, átřída má kvalitu. Za týden
bude sestava úplně jiná. Bude se hrát
o body!“

Kralice zakončily porážkou
FC Kralice na Hané - FK Nové Sady 0:2 (0:2)
Sestava Kralic:
Krejčí - Dostál, Hlačík, Martinka - Troneček, Šatný, Neoral, Nečas, Dostál - Kováč, Lehký. Střídali: Miler, Lexa, Novotný, Procházka. Trenér: Ivo Gottwald.
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
S nováčkem divizní „E“ skupiny
změřili na závěr přípravného období své síly fotbalisté Kralic na
Hané. Po předchozí vysoké porážce od Rousínova, divoké přestřelce
s Pivínem a výhře nad Chropyní se
tentokrát účastníkovi Krajského
přeboru Olomouckého kraje postavil poslední vítěz této soutěže
Nové Sady. A papírový favorit potvrdil svou kvalitu, když dokázal na
půdě svého soupeře zvítězit.
„Byl to velice těžký soupeř, který
všem naděloval hodně branek, naposledy jen do poločasu dal čtyři Kozlovicím. Kompaktní a silné mužstvo,
které si vytvářelo šance, dalo nám ale
dvě poměrně hloupé branky,“ narážel
kralický kouč Ivo Gottwald na skórování z pokutového a následně rohového kopu. Právě tyto dva zásahy
z první půle určily konečné skóre.
Domácí vsadili na defenzivní taktiku

a nechali svého soupeře hrát, i tak se
rovněž dostávali do slibných příležitostí. Žádnou se jim ale nepodařilo
využít. „S průběhem můžu být spokojen. Byli jsme sice pod tlakem, nedostali jsme však gól ze hry. A klukům
to ukázalo, že ještě na sobě musejí
pracovat, aby se vyrovnali celku, který je na tom výborně s míčem a má
lepší techniku. Je vidět, že hráči Nových Sadů prošli Sigmou či Holicí,“
podotkl Gottwald.
Nyní se již soustředí na vstup do
soutěže, o který se postará víkendový duel na půdě Kojetína. „Domácí
jsou v těchto soutěžích téměř vždy
favoritem, proto jsme si pro generálku vybrali právě Nové Sady, abychom
si mohli ověřit defenzivnější styl,“
vysvětlil kralický lodivod, jenž se pro
první dvě kola bude muset obejít bez
staronové gólmanské jedničky Davida Krejčího. I proto odchytal druhou
půli zkušený Radim Miler.
(jim)

„KOCA“ ZPĚT NA SCÉNĚ
PLUMLOV Odchovanec prostějovského 1.SK Roman Kocourek,
jenž byl nedílnou součástí divizního
kádru eskáčka v jeho premiérové
divizní sezóně, se vrací k fotbalu. Po
delší pracovní anabázi na britských

ostrovech je zpět v České republice a
pokusí se oživit svou fotbalovou kariéru. V posledním přípravném utkání
se „Koca“ objevil v sestavě Plumlova,
za který by měl nastupovat v podzimní části letošní sezóny.
(zv)

TJ Tatran Litovel - TJ Sokol Urèice 1:3 (0:2)
Branky Určic: Trajer 2, Zapletal.
Sestava Určic
Kostelka - Zelina, Lehký, Cetkovský, Gottwald - Plajner, Zabloudil, Surala,
Hochman - Trajer, Zapletal. Trenér: Evžen Kučera

BYLI JSME
U TOHO
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Karel Frantík (s míčem), měl v drtivé většině soubojů jasně navrch. Vyprávět by
o tom mohl i ´Georg´ Kiška.
Foto: Zdeněk Vysloužil

S úsměvem, ale i rozpaky hodnotil
duel Karel Frantík, autor dvou branek
vítězného týmu. „Dobře jsme zavírali
prostor a dávali góly z kontrů. Z naší
strany super vystoupení,“ a jako plumlovský asistent pak doplnil: „Budeme
muset klukům asi zase přidat. Opět
odpadli fyzicky. V létě už to asi nedohoníme, v zimě nás ale čeká spousta

práce. Waldhausen hraje srovnatelnou soutěž a já nejsem rád, že jsme
kluky přejeli takovým rozdílem.“
Po devastující porážce tak budou
mít Plumlovští týden na rozbor
příčin nečekaného debaklu. Mistrovská premiéra v I.A třídě je
čeká v neděli 9. srpna na hřišti
(zv)
Všechovic.

TJ Sokol Plumlov - SC Waldhausen 2:8 (1:4)
Branky Plumlova: Hladký, Gryglák.
Sestava Plumlova
Simandl (Moravec) - Křupka, Olejník, Kutný, Klváček - Varga, Frýbort, Śevcůj, Kocourek, Fabiánek - Hladký. Střídali: Dvořák, Trajer, Gryglák. Hrající
trenér: Jaroslav Frýbort.

LITOVEL, PROSTĚJOV Tím
nejlepším způsobem se s krátkým
obdobím letní přípravy rozloučili
fotbalisté Určic. Týden po domácí prohře s Morkovicemi zajížděli
k poslednímu přípravnému střetnutí do Litovle a na hřišti tamějšího
Tatranu si počínali poměrně suverénně. Jejich vítězství tak mohlo být
i výraznější než jen o dvě branky.
„Každý zápas je jiný a lze předpokládat, že Litovel nebude patřit k tomu
nejlepšímu v krajském přeboru, ale
generálka se nám vydařila. Domácí
byli rádi, že se sešli, věřím ale, že když
se nám podaří tento výkon zopakovat, nebudeme mít v soutěži problémy,“ hovořil kouč Evžen Kučera naplněn optimismem.
Velkou radost mu dělala defenzivní
práce mužstva i hra směrem dopředu, kdy se hostům dařilo dostávat do
množství příležitostí. „Vycházeli jsme
ze zajištěné obrany a fungovalo to ve-

lice dobře, gól jsme dostali až v devadesáté minutě z trestného kopu. Domácí si jinak nic nevytvořili a my jsme
naopak mohli vyhrát i 10:1. Nebylo to
sice na jednu branku, chodili jsme ale
do rychlých brejků, kdy se ocitli sami
před brankářem Trajer pětkrát, Patrik
Zapletal třikrát, Surala dvakrát,“ sečetl
další velké možnosti.
O góly svého týmu se postarali právě
Trajer se Zapletalem, na nichž by chtěl
kouč stavět i v sezoně. „Naše koncovka je slabší, protože nemáme žádného
vyloženého střelce, ale Patrik loni dal
spoustu branek za 'béčko' a dorost, tak
věřím, že se začne prosazovat i v 'áčku'.
A u Michala je to klasika, kdyby dal
všechny své šance, tak je jasně nejlepším střelcem soutěže,“ připomněl jeho
um dostat se do nebezpečných pozic.
První ostrou prověrkou, která napoví, jak na tom obměněný kádr je,
projdou Určice v neděli doma proti
(jim)
Hněvotínu.

Kostelec otočil přestřelku s Jesencem

KOSTELEC NA HANÉ Pohledná
generálka. Souboj tradičních přípravných soupeřů završil předsezónní přípravu dvou účastníků I.B
třídy Olomouckého KFS. Soubory
Kostelce na Hané a Jesence nabídly
v sobotním odpoledni vcelku zajímavou podívanou, okořeněnou
sedmi brankami. Ve vyrovnaném
duelu se nakonec z těsné výhry radoval domácí tým.
„Po herní stránce nebyl z naší strany
zápas až tolik vydařený. Jedná se však
o přípravu, pořád zkoušíme, dolaďujeme,“ pronesl po zápase domácí
kouč Ivo Vykopal. „Fotbal se musel líbit. Šance byly na obou stranách, škoda jen, že jsem postrádal čtyři hráče ze
základu. Trápí nás viróza,“ dodal Petr
Tichý, kormidelník Jesence.
Na přípravu vcelku interesantní podívanou, poskytli padesátce přihlížejících hráči obou celků. V domácí
ustálené sestavě se oproti jarní části
představila pouze jediná nová tvář brankář Jakub Menšík. „Kuba je náš
hráč, chytá za béčko a po domluvě
s naší jedničkou Lukášem Menšíkem
dostal šanci. Kádr jsme doplnili pouze z vlastních zdrojů. Oslovené posily
neměly zájem, což mě mrzí zvláště
v jednom případě. Je to ale každého
věc,“ prozradil Ivo Vykopal. V jesenecké obraně pak operoval Motl,
kterého by měl v sezóně doplnit ještě
zkušený Petr Ullmann. „Přišel Lukáš
Motl, největší posilou by pak měl být
Peťa Ullmann. Na dovolené je pak

Milda Navrátil, od kterého si hodně
slibujeme,“ pochlubil se slušným doplněním kádru Petr Tichý.
Zajímavou přestřelku zahájil kostelecký Preisler, jenž se proháčkoval
středem a výstavním bodlem vymetl
šibenici - 1:0. Pár minut na to, se předvedl i hostující kanonýr Jirka Tichý.
Zaběhl si po levé straně za obranu
a šikovným obstřelem poslal míč na
zadní tyč - 1:1. Další krásný moment
měl na svědomí Jirka Božek, jenž napřáhl ze třiceti metrů a jeho pumelice
zaplula přesně k tyči - 2:1. Poslední
gólové poločasové slovo si pak vzal
jesenecký Svoboda, jenž se individuálně prosadil v šestnáctce a po obejití
obránce i gólmana dával do prázdné
– 2:2.
Hosté dokázali obrátit vývoj utkání
krátce po přestávce. Konečný zacvičil s pravou stranou kostelecké defenzívy, poslal na šestnáctku Čížkovi
a jesenecký špílmachr poslal utěšenou ranou svůj tým do vedení – 2:3.
Domácí hráči však díky možnosti
střídání získávali územní převahu
a dočkali se i zaslouženého vyrovnání. Po sérii chyb hostující obrany
se chytrým přehozením padajícího
Kýra prezentoval mazák Langr - 3:3.
Rozhodující trefu pak zařídil Lužný,
jenž ustál tvrdý souboj na pravé straně
a po jeho průniku do velkého čtverce
doklepával Preisler - 4:3.
„Já jsem s úrovní utkání spokojený.
Dobře jsme si zahráli, Kostelec nakonec těžil z většího počtu střídajících

FOTO & VIDEO
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klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Kostelečtí (v červeném), si ve druhé půli vytvořili výraznou převahu.
Foto: Zdeněk Vysloužil

FC Kostelec na Hané - SK Jesenec 4:3 (2:2)
Branky: Preisler 2, Božek, Langr - J. Tichý, Svoboda, Čížek.
Sestava Kostelce
J. Menšík - Synek, Baláš, Móri, Zatloukal - Hruban, T. Menšík, Langr, Grepl Lužný, Preisler. Střídali: Božek, Skalník, Muzikant. Trenér: Ivo Vykopal.
Sestava Jesence
K. Laštůvka (46. Kýr) - Žouželka, Burian, Motl, Horák - Konečný, Čížek, P.
Tichý, Kořenovský - J. Tichý, Svoboda. Trenér: Petr Tichý.
hráčů,“ poznamenal k zápasu Petr Tichý a sezónním ambicím dodal: „Posílili jsme, ale žádné postupové cíle si
neklademe. Jsme rádi, že finančně zajistíme I.B třídu, nikam se netlačíme.“
Vyšší ambice pak mají po páté příčce kostelečtí. „Vždycky chcete být
přece lepší než minule. Máme tým
poskládaný z vlastních šikovných odchovanců, jsme dlouho pohromadě,
výkonnostní posun by měl být znát.
Jesenec nás prověřil, má kvalitní tým.

Jeho hra se točí okolo výrazné individuality Davida Čížka,“ zamyslel se Ivo
Vykopal.
Kostelečtí zahájí své mistrovské tažení sobotním venkovním
soubojem v Dubu nad Moravou.
Vlastním fanouškům se představí
v neděli 16.8. v derby s Nezamyslicemi. Jesenec pak odstartuje sezónu domácím mačem v sobotu 8.
srpna od 16:30 hodin hostí rezerv(zv)
ní výběr Nových Sadů.

30

Pondělí 3. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal, basketbal

RYCHLÝ
AGELKY ZAHAJUJÍ PŘÍPRAVU! PRÁVĚ DNES VEČERNÍK

Lodivod Čada: „Přáteláky ještě dolaďujeme“
PROSTĚJOV Pondělí 3. srpna je pro letošek dnem, kdy prostějovské volejbalistky startují společnou přípravu na novou
sezónu 201520/16. K úvodnímu tréninku se dnes odpoledne v
16.30 hodin VŠAK sejde ani ne polovina hráčského kádru žen VK
AGEL, ale zato pod vedením kompletního realizačního týmu.

Marek Sonnevend
Hlavní kouč Miroslav Čada, asistent
trenéra Ľubomír Petráš, kondiční
trenér Jan Neužil, masér Jan Müller
i statistik Lukáš Miček přivítají v hale
Sportcentra DDM s naprostou určitostí jen nahrávačku Veroniku Tinklovou, smečařku Barboru Gambovou, univerzálku Solange Soares
a možná ještě novou, dosud neprozrazenou posilu na blok.
Nahrávačka Kathleen Weiss, blokařka Quinta Steenbergen, sme-

čařka Tatsiana Markevich i libero
Julie Kovářová budou ještě dlouho
chybět kvůli plnění reprezentačních
povinností směrem k podzimnímu
mistrovství Evropy. Blokařka Sonja
Borovinšek se vinou zdravotních
problémů zapojí až okolo 20. srpna,
nad příletem univerzálky Liannes
Simon do České republiky se pro
změnu vznášejí otazníky v souvislosti s komplikacemi ohledně získání nových víz. A také zatím není
přesně známo, kdy v Prostějově
začnou trénovat dvě dosud ofici-

álně nepotvrzené poslední posily,
které by na Hanou měly přestoupit rovněž z Kuby.
Naopak jasno je nad rámcovou podobou přípravy, která by se v ničem
zásadním neměla lišit od předchozích úspěšných let. „Během úvodních šesti týdnů budeme trénovat
vždy od pondělí do pátku každý den
dvoufázově, když dopoledne strávíme v posilovně či jinde v terénu
a odpoledne na hřišti v hale. Zaměření bude převážně kondiční, hodně
prostoru dostane náš nový odborník
na fyzičku Honza Neužil. Zároveň
ale zařadíme hned od počátku i herní prvky, což se nám v minulých rocích osvědčilo,“ sdělil Čada.
Přípravné zápasy a turnaje nepřijdou
na řadu dříve než od poloviny září.

Pøijdou dvì
Kubánky?!

Připravit, pozor, start! Prostějovským volejbalistkám skončila dovolená a opět se
tedy budou muset potit při náročném tréninkovém drilu. Foto: archív Večerníku

„Přesný program přáteláků ještě dolaďujeme, na tohle je dost času. Každopádně máme v plánu nasadit do
tréninku dle potřeby mladé odchovankyně klubu, neboť především v úvodu

přípravy budeme mít k dispozici menší počet hráček. Možná dokonce někdy propojíme svůj trénink s juniorkami VK, ale tuhle variantu zatím teprve
zvažujeme,“ naznačil Čada.

TRÉNINKOVÝ DRIL NA NOVOU SEZÓNU ZAČÍNÁ I MLÁDEŽNICÍM VK

PROSTĚJOV Ve shodném termínu jako oddílové ženy zahajují přípravu na soutěžní ročník
2015/2016 také extraligové mládežnice VK AGEL Prostějov. Volejbalové juniorky i kadetky hanáckého klubu čeká další sezóna
v nejvyšší české soutěži, oba týmy
přitom budou obhajovat medailový post: výběr U19 bronz a družstvo do 17 let zlato.
„Máme vlastně dva začátky tréninkového procesu. Takový zahřívací
přijde už v pondělí třteího srpna, ale
tohle se týká jen části děvčat a začne-

me spíš volnějším tempem. Oficiálně a naplno pak odstartujeme ve
středu pátého srpna poté, co se připojí reprezentantky z celku kadetek
České republiky po návratu z turnaje
v gruzínském Tbilisi a rovněž holky,
které v létě objížděly beachvolejbalové akce,“ informoval šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Tři dny v domácím prostředí Prostějova následně vystřídá tradiční
soustředění s převážně kondičním
zaměřením. Tentokrát jej však talentované Agelky včetně žákyň nestráví
ve Sloupu, nýbrž vyrazí jinam: do

Česko na Evropském olympijském festivalu mládeže:

Ze tří hráček se MEIDLOVÁ ZRANILA
TBILISI, PROSTĚJOV Letním
zápasovým vrcholem se pro volejbalové juniorky České republiky stal Evropský olympijský
festival mládeže, který se celý
uplynulý týden hrál v gruzínské metropoli Tbilisi. Na tento
prestižní turnaj se s národním
výběrem České republiky vydaly i tři hráčky VK AGEL Prostějov: smečařka Pavla Meidlová,
blokařka Sarah Cruz a smečařka
Vendula Valášková.
Bohužel prvně jmenovaná se nešťastně zranila hned v úvodním
a slibně rozjetém utkání s Belgií. Češky nad prvními soupeřkami základní
skupiny urvaly vstupní set 25:22,
jenže pak musela zraněná Meidlová
ze hřiště a bez ní to družstvu tolik
nešlo. Všechny tři další sady ovládly

Belgičanky, načež svěřenky kouče
Aleše Nováka podlehly po velkém
boji těsně Polsku a poté nikoliv jasně
i favorizovanému Srbsku.
Tím obsadily ve své grupě poslední
čtvrté místo, aby v závěrečných duelech o nižší umístění nejprve nestačily na silné Rusko a pak nejtěsnějším poměrem udolaly domácí
Gruzii. Z čehož rezultovala konečná sedmá příčka. Dobrou zprávou
je alespoň to, že Cruz i Valášková si
během turnaje dostatečně zahrály
a odváděly solidní výkony.
Nyní bude pokračovat příprava juniorek ČR na absolutní vyvrcholení letošního roku, kterým se stane
Mistrovství světa do 20 let 2015 (od
9. do 19. září v Portoriku). Zamíří
do atraktivní destinace i zástupkyně
prostějovského volejbalu? (son)

Výsledky Evropského olympijského
festivalu mládeže v Gruzii

Základní skupina: Česko – Belgie 1:3 (22, -19, -17, -19), Česko – Polsko
2:3 (17, -23, -19, 26, -10), Česko – Srbsko 1:3 (-20, -23, 21, -17).
O 5. až 8. místo: Česko – Rusko 0:3 (-10, -9, -21).
O 7. místo: Česko – Gruzie 3:2 (21, 19, -21, -22, 9)

Jeseníků s ubytováním v Karlově na
horské chatě Kamzík. „Sloup v Moravském krasu nám poskytoval dobré podmínky a byli jsme tam zvyklí,
ale není od věci po delší době něco
změnit. My jsme teď k takovému
kroku přistoupili a věřím, že to bude
ku prospěchu,“ očekává Matěj.
Náročný terén Karlova i okolí poskytne ideální trasy pro výběhy do
terénu, cyklistické výpravy nebo rozličná cvičení a hry rozvíjející fyzičku.
V menší míře bude náplň týdenního kempu od soboty 8. do soboty
15. srpna věnována též volejbalo-

vým tréninkům. „Herní věci zařadíme spíš pro zpestření, na ty bude
dost času později. Podstatné je nabrat v Jeseníkách co nejlepší základ
kondice pro celý nadcházející ročník
a holky v tomhle směru dostanou
pořádně zabrat,“ ujistil kouč.
Přímo z hor se prostějovské juniorky
s kadetkami přesunou do Morkovic
coby jiné obvyklé destinace, kde je
čeká tradiční herní soustředění končící ve středu 19. srpna. „Tento pobyt pokaždé věnujeme intenzivnímu pilování individuálních herních
prvků s tím, že týmové ladění potom

přichází na řadu až po návratu domů
ve zbytku přípravy,“ upřesnil Matěj.
Teprve během srpna se definitivně
doladí hráčské složení jednotlivých
kolektivů se jmenovitým výčtem odchodů i příchodů a také přesná podoba trenérského štábu. „Jak už jsem řekl
dříve, s kolegy si všichni společně sedneme a poradíme se o tom, kdo jaké
družstvo si vezme na starosti. Totéž
platí pro Solange Soares, která by se do
péče o klubovou mládež měla zapojit.
Podrobnosti teprve doladíme, až Soli
dorazí z Brazílie do České republiky,“
připojil Jaroslav Matěj.
(son)

KRISTÝNA ADAMČÍKOVÁ VYHRÁLA
beachvolejbalové MČR juniorek do 20 let

Nadějná volejbalistka Kristýna Adamčíková (na snímku vlevo) si připsala další
skvělý úspěch. Tentokrát po boku s Annou Komárkovou.
Foto: Facebook

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Nejcennějšího úspěchu v dosavadním průběhu letošní beachvolejbalové sezóny dosáhla Kristýna
Adamčíková, která v šestkovém volejbalu nastupuje za VK AGEL Prostějov. Oním úspěchem je triumf
na Mistrovství republiky juniorek
2015 do 20 let v Českých Budějovicích, kde kralovala společně se svou
parťačkou Annou Komárkovou.
Na jih Čech se sjelo šestnáct nejlepších dvojic věkové kategorie U20
podle celostátního žebříčku a Týna
s Annou patřily k největším favoritkám, neboť už loni získaly na tomto
šampionátu stříbro, respektive bronz
(tenkrát ještě coby soupeřky). Roli
papírově silného týmu plnily beze-

zbytku od začátku až do konce turnaje, když během pěti utkání neztratily
jediný set!
Díky výsledkové suverenitě postoupily z klasického pavouka na dvě porážky
přímo do semifinále, v němž kromě
krátkého zaváhání zkraje druhé sady
neměly neřešitelné problémy s párem

Resová, Svobodová. Následně duo
Adamčíková, Komárková smetlo
ve finále z kurtu Veroniku Pískovou
s Martinou Maixnerovou a mohlo
křepčit nad zaslouženým dobytím
mistrovského titulu.
„Jóó v Budějicích, tam by prý chtěl žít
každý! A proč? Protože se tam přece
doluje zlato z písku. Ukecaly jsme trenéra, aby nás ještě jednou pustil zpátky do juniorské kategorie na MČR
U20. Bezva turnaj, který jsme si dost
užily a nakonec oslavily i vítězným tanečkem, úplný Gangnam style,“ radovaly se spokojené premiantky na svém
facebookovém profilu. Pro Kristýnu
šlo už o celkově pátý titul do její osobní
volejbalové sbírky!
(son)

Výsledky dvojice Adamčíková, Komárková
na MČR U20 v Českých Budějovicích 2015
1. kolo: Migasová, Křečková 2:0 (13, 7). 2. kolo: Vraná, Havlínová 2:0
(14, 10). 3. kolo: Písková, Maixnerová 2:0 (18, 6). Semifinále: Resová,
Svobodová 2:0 (14, 21). Finále: Písková, Maixnerová 2:0 (13, 17).

Konečné pořadí MČR U20 v Českých Budějovicích 2015

1. Adamčíková, Komárková, 2. Písková, Maixnerová, 3. Majdáková,
Trojanová, 4. Resová, Svobodová, 5. Honzovičová, Pluhařová a Kotlasová,
Štochlová, 7. Lésková, Pavlovská a Vraná, Havlínová atd.

Prostějov (son) - Na webovém
portálu www.volleycountry.com
se v minulém týdnu objevila nadmíru zajímavá informace následujícího znění: volejbalistky VK
AGEL Prostějov posílí pro novou
sezónu dvě reprezentantky Kuby
Sulian Matienzo a Melissa Vargas
Abreu! Zdrojem tohoto tvrzení
je prezident Kubánské volejbalové federace Ariel Sainz, který
danou skutečnost zmínil v rozhovoru pro Rádio Rebelde. Vedení
prostějovského oddílu však tuhle
zprávu ani nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. „Je pravda, že se snažíme
hráčsky posílit na smečařském
postu. A každý ví, že jsem zhruba
před dvěma měsíci navštívil za
tímto účelem Kubu. Ale zatím
nemáme uzavřenou žádnou novou smlouvu s tamní volejbalistkou,“ pprozradil Večerníku hlavní
trenér žen vékáčka Miroslav Čada.
Podle našich informací by ovšem
kouč Agelek měl právě během
aktuálního týdne znovu nabrat
směrem na „Ostrov svobody“, aby
podepsal kontrakty se dvěma výše
zmíněnými plejerkami. Pokud
se tak opravdu stane, bude tým
Prostějova pro soutěžní ročník
2015/2016 vskutku mimořádně
silný!

Zbrojí i Eczacibasi
Prostějov (son) - V uplynulé
sezóně dosáhl turecký velkoklub
Eczacibasi VitrA Istanbul svých
historických úspěchů, když vyhrál
evropskou Champions League
i Mistrovství světa klubů. V
následujících týdnech a měsících
po tomto dvojím zářezu navíc dělá
maximum, aby mohl směle útočit
na další trofeje.
Soupeř VK AGEL v základní
skupině Ligy mistryň 2015/2016
přivedl do už tak nabitého
hráčského kádru vynikající
reprezentantku Turecka na smeči
Neriman Ozsoy, nahrávačskou
členku národního výběru USA
Molly Kreklow, mladou smečařku
Tijanu Boskovic a talentovanou
univerzálku Damlu Cakiroglu.
Nové smlouvy podepsaly univerzálka Gözde Yilmaz, libera
Gülden Kuzubasioglu i Dilara
Bagci a především hlavní trenér,
renomovaný odborník Giovanni
Caprara z Itálie.
Naopak družstvo obhájkyň trofeje z nejvyššího poháru starého
kontinentu opustily
p y nahrávačka
Nilay Őzdemir, smečařka a dlouholetá kapitánka Esra Gümüs
Kirici i další smečařka Seyma
Ercan. Jiné posily jsou však
velmi pravděpodobně ještě na
obzoru. Ať s nimi či bez nich ale
každopádně platí jedno: úřadující
mistr Champions League bude
pro naše volejbalistky nesmírně
těžko k překonání...
(son)

BASKETBAL: Čeští mladíci uhráli s Poláky remízu

PROSTĚJOV Poslední dvě zápasové prověrky před odjezdem na
evropský šampionát divize „B“
v bulharské Sofii sehráli čeští basketbaloví reprezentanti do šestnácti let na počátku uplynulého
týdne v Prostějově. Soupeřem
výběru prostějovského kouče Petera Bálinta byli Poláci a v prvním
souboji se domácímu celku podařilo vybojovat hodně netradiční
výsledek v podobě remízy, odveta
již patřila soupeři.
„Jsem spokojen. Bylo to pro nás přínosem a ukázalo nám to, na čem bychom
ještě měli pracovat. Ukázalo se, že
Poláci byli dobrou volbou, sestoupili
z 'áčka' a byli silným soupeřem,“ těšilo
lodivoda českého národního týmu.
Z hlediska předvedeného výkonu

i výsledku mu větší radost udělalo pondělní střetnutí. Po první čtvrtině měl
sice navrch soupeř, další dvě desetiminutovky ovšem vyšly mnohem více
jeho celku, jenž disponoval sedmibodovým náskokem. Závěr už ale patřil
severnímu sousedovi České republiky
a přineslo to nerozhodné skóre 64:64.
„Bylo to povedené utkání, dařila se
nám hra a vedle slabin to ukázalo
i dobře naučené prvky. Přišla navíc
zhruba stovka diváků, kteří povzbuzovali a vytvořili důstojnou atmosféru,“ těšilo Bálinta.
Odveta už byla jednoznačná a Poláci
neponechali od počátku nic náhodě,
domácí navíc opustilo štěstí v zakončení. „Bylo to takové laxnější a navíc
jsou zápasy, kdy to prostě nejde. Nemohli jsme trefit koš, což však neby-

lo dáno soupeřem, ale spíše frustrací
z nevydařených pokusů. Alespoň jsme
zjistili, co doladit,“ všímal si pozitiv.
Na výsledcích se podílelo i duo prostějovských Orlů Filip Sigmund
s Matoušem Pluhařem. „Jedná se
o rozehrávače a hráče na pozici čtyři.
Nebudou patřit mezi úplně klíčové
hráče jako loni Váňa s Nábělkem, do
finálové dvanáctky se ale prosadili
a měli by patřit i do rotace deseti hráčů pro každé utkání,“ odhadl Bálint
jejich šance.
Šestičlennou základní skupinu rozehraje český výběr ve čtvrtek 6. srpna
o půl osmé středoevropského letního
času proti Norsku, v následujících
dnech se pak ještě utkají s Irskem,
Slovinskem, Nizozemskem a Rakouskem.

Èeská republika U16
- Polsko U16 64:64
(16:21, 20:11, 18:15, 10:17)

Rozhodčí: Dolinek, Kapaňa, Zatloukal. Trestné hody: 18/12 - 38/20.
Ztráty: 31 - 20. 5 chyb: Mikyska.
Sestava a body ČR: Slavík 12, Krejčí
10, Mráz 9, Havlík 8, Výcha 6, Bzonek
6, Pluhař 5, Mikyska 3, Farský 2, Šiler 2,
Sigmund 1, Kačer, Karlovský.
Èeská republika U16
- Polsko U16 42:77
(11:19, 9:24, 12:17, 10:17)

Trestné hody: 12/5 - 32/25. Ztráty:
27 - 19, 5 chyb: Mikyska.
Sestava a body ČR: Mráz 19, Havlík 9,
Mikyska 4, Karlovský 3, Krejčí 2, Farský
2, Výcha 2, Sigmund 1, Slavík, Kačer,
Šiler, Bzonek, Pluhař.
(jim)

Do zápasů s Polskem zasáhli i dva Prostějováci, Filip Sigmund si připsal dva body
a Matouš Pluhař (na snímku s míčem) nastřádal celkem pět bodů. Foto: Facebook
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Nohejbalový turnaj v „Koupelkách“ Včera večer se losovalo WJTF 2015:
ovládlo TOTÁLNÍ NASAZENÍ Tenisové týmy ČR čekají
Letošní URNA CAP byl věnován zesnulému Jaroslavu Šmídovi

PROSTĚJOV Celkem třináct tříčlenných družstev se uplynulou sobotu
zúčastnilo tradičního, letos již čtrnáctého ročníku nohejbalového turnaje
URNA CAP 2015. Po celý den byly
k vidění líté boje, které vyvrcholily až
ve večerních hodinách. Turnaj ovládla trojice s bojovným názvem Totální
nasazení, která ve finálovém duelu
zdolala bohumínskou Skudru. Třetí
skončili Čechovičtí.
„Osobně jsem s úrovní letošního ročníku
velmi spokojený, a to jak po stránce sportovní, tak společenské. Kvůli rekonstrukci areálu vedle prostějovské sokolovny

FOTOGALERIE

NEZNÁMÍ PROTIVNÍCI

PROSTĚJOV Hodně nečitelné soupeře přiřadil
českým
výběrům los mistrovství světa tenisových
www.vecernikpv.cz
družstev do 14 let. Dívky budou o postup bojovat
s Itálií, Indií a Egyptem, na chlapeckou sestavu čekají
naděje Korey, Argentiny a Egypta.
„Obecně se dá říci, se s losem panuje spokojenost. Chlapci nastoupí proti nejvýše nasazenému týmu a dostanou
možnost poměřit své síly s nejlepšími. Uvidíme, jak se mimoevropským hráčům bude dařit na antuce, uvedl sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jaroslav Balaš.
S losováním byl spokojený nehrající kapitán dívčí sestavy Lubomír Štych, který si přál, aby jeho hráčky narazily
Při některých soubojích u sítě šlo skutečně o nohy. Hráči předváděli famózní
především na neznámé soupeřky. „Chtěl jsem týmy, které
výkony.
Foto: Michal Kadlec
nejsou z Evropy a z tohoto pohledu jsem docela spokojený,“
nohejbalem doslova žil, bohužel nás náh- řekl Štych.
le opustil. Na začátku turnaje všichni zú- V prvním zápase chlapci narazí na Korejce, dívky vyzvou
častnění hráči drželi za Jarouška minutu
ticha,“ připomněl Pavel Makový.
Sportovní úroveň amatérských družstev
mnohdy předčila očekávání. „NejmladBody
 Skupina A
šímu účastníkovi Jakubu Schneiderovi
Rusko
X
bylo dvanáct let, nejstaršímu pak pětaČína
X
padesát. Bylo vidět, že tímto sportem
Rumunsko
X
se může bavit každý. A právě zábava, to
Kolumbie
X
Vítězné družstvo Totální nasazení si zlatou urnu z rukou Pavla Makového sku- byl jeden z nejdůležitějších aspektů této
tečně zasloužilo.
Foto: Michal Kadlec
akce,“ dodal Pavel Makový.
(mik)
Body
 Skupina C
jsme museli letos zvolit náhradní řešení,
Japonsko
X
Výsledky 14. roèníku URNA CAP
ovšem kurty v ´Koupelkách´ nás příPolsko
X
jemně překvapily. Uvidíme, ale možná Čtvrtfinále: Totální nasazení – Drobci 2:0, Vataři – Čunín 2:0, Čechovice
Maroko
X
pro příští ročníky tohoto nohejbalového – Imbaque 2:0 a Skudra – Hnisavá rána 2:0. Semifinále: Totální nasazení
Kanada
X
turnaje opět zvolíme toto prostředí,“ pro- – Vataři 2:0, Skudra – Čechovice 2:0. O 3. místo: Čechovice – Vataři 2:1.
zradil Večerníku Pavel Makový, hlavní Finále: Totální nasazení – Skudra 2:0.
sponzor turnaje. Jak vzápětí prozradil,
Stupnì vítìzù
čtrnáctý ročník URNA CAP byl předeBody
 Skupina A
vším věnován dlouholetému účastníku 1. Totální nasazení (Martin Müller, Jan Müller, Petr Vlach)
Korea
X
turnaje, který se sobotního klání už ne- 2. Skudra Bohumín (Jiří Skudřík, Ivan Vašek, Milan Srníček)
Argentina
X
dožil. „Jaroslav Šmíd z Kostelce na Hané 3. Čechovice (Leoš Pluháček, Radek Chmelka, Miroslav Zapletal)
Česko
X
Egypt
X
klikni na

Indii. Úvodní dvouhry startují dnes,.tj. V pondělí 3. srpna
po zahajovacím ceremoniálu v 11:00 hodin.
Vše podstatné o WJTF 2015 najdete ve speciálu, který
(lv)
je součástí dnešního vydání Večerníku.

Foto: www.itftennis.com

Dívky


Skupina B

Česko
Itálie
Indie
Egypt


Body

X

X

X

X

Skupina D

USA
Paraguay
Nový Zéland
Maďarsko

Body

X

X

X

X

Chlapci



´
´
zapasove
´ ˇ

menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
CLEAN4YOU 1.B TŘÍDA,
FOTBALOVÁ LIGA:
SKUPINA „A“:
1. kolo: 1.SK Prostějov - Hulín (so- 1. kolo, sobota 8. srpna, 16.30:
bota 8.8., 16.30, rozhodčí: Cieslar - Dub nad Moravou – Kostelec na
Duda, Kaloč).
Hané (Šmíd – Pivoňka, Molík),
Nezamyslice – Čekyně (Sedláček
SMOOS KRAJSKÝ PŘEBOR:
– Valouch, Malčánek), Pivín – To1. kolo, neděle 9. srpna, 16.30: Ur- vačov (neděle 9.8., 16.30, Kulička
čice – Hněvotín (Štětka – Pospíšil, – Odstrčil, Lasovský), Nemilany –
Grečmal), Kojetín – Kralic na Hané Vrchoslavice (neděle 9.8., 16.30, Petr
(Zelík – Kašpar, Motal).
– Žvátora, Janáček).
ALEA SPORTSWEAR 1.A TŘÍDA,
FGP STUDIO 1.B TŘÍDA,
SKUPINA „A“:
SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 9. srpna, 16.30: 1. kolo, neděle 9. srpna, 16.30:
Bohuňovice – Konice (Bartůněk – J. Jesenec – Nové Sady „B“ (sobota
Dorušák, Vojtek).
8.8., 16.30, Kylar – Chládek, Hubený), Otinoves – Zvole (sobota 8.8.,
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
16.30), Vojtek – Dorušák, OFS PV),
1.A TŘÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 9. srpna, 16.30: Hvozd – Postřelmov (Šteier – Vedral,
Klenovice na Hané – Lipník nad Halenka), Protivanov – Slavonín
Bečvou (sobota 8.8., 16.30, Oulehla (Mílek – Zemánek, Přikryl).
– Sigmund, Frais), Lipová – OpatoMORAVSKOSLEZSKÁ
vice (Straka – Jílek, Lepka), Brodek u
DOROSTENECKÁ
LIGA - U17:
Přerova – Čechovice (Molík – Januš,
Pivoňka), Mostkovice – Beňov (Vrá- 1. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
na – Koláček, Majer), Všechovice – (neděle 9.8., 10.00, Soukal - Ol KFS,
Plumlov (Knop – Oulehla, Sigmund). Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná
(neděle 9.8., 10.00, Ol KFS - Soukal,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PŘEBOR DOROSTU:
1. kolo: Konice – Velké Losiny (sobota 8.8., 10.00, Dokoupil), Nové
Sady – Určice (sobota 8.8., 16.30, Perutka), Kostelec na Hané – Chválkovice (neděle 9.8., 11.00, Kašpar).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV SPORTIKA II. TŘÍDA:
1. kolo, sobota 8. srpna, 16.30:
Přemyslovice – Skalka (neděle 9.8.,
16.30), Brodek u Prostějova - Čechovice „B“ (neděle 9.8., 16.30),
Horní Štěpánov – Držovice (10.00),
Němčice – Zdětín (neděle 9.8.,
16.30), Vrahovice - Haná Prostějov,
Otaslavice - Určice „B“, Olšany –
Smržice (17.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Skupina C

USA
Tchaj-wan
Polsko
Maroko

Body

X

X

X

X



Skupina B

Brazílie
Kanada
Čína
Francie


Body

X

X

X

X

Skupina D

Španělsko
Chorvatsko
Austrálie
Venezuela

Body

X

X

X

X

Aktualizované zpravodajství najdete denně
na www.vecernikpv.cz

Veselý potrápil favorizovaného Nadala
HAMBURK,
PROSTĚJOV
Poprvé v kariéře si prostějovský
tenista Jiří Veselý zahrál proti Rafaelovi Nadalovi. Velkou hvězdu trápil více než dvě hodiny, přesto na
turnaji v Hamburku na devítinásobného grandslamového vítěze
nestačil a těsně prohrál, přesto
mohl být prostějovský hráč docela
spokojený.

„Podal jsem opravdu velmi solidní
výkon. V klíčových okamžicích
hrál Nadal zkušeně a já udělal
několik drobných chybiček a ty
rozhodly,“ konstatoval Veselý,
který v Německu nejdříve porazil
Haidera-Maurera z Rakouska a pak
vypadl z Nadalem.
„Byla to velká škola. V poslední době
podávám nevyrovnané výkony,

ale pořád se snažím dostat na svoji
úroveň. Takové zápasy mi v tom
můžou jedině pomoci, uvedl Veselý,
jehož soupeř nakonec celý turnaj
vyhrál a radoval se ze svého 47. antukového titulu v bohaté kariéře.
Hamburk, dvouhra muži: 1. kolo:
Veselý (ČR) - Haider-Maurer
(Rak.) 3:6, 6:1, 6:0, 2. kolo: Veselý
(lv)
– Nadal (1-Šp.) 4:6, 6:7.

Pohár OFS Prostějov: „Přemky“ v poháru kousaly, dál jde ale Plumlov
PŘEMYSLOVICE, PROSTĚJOV Soubojem tradičního účastníka okresního přeboru s nováčkem I.A třídy odstartoval v úterý
nový ročník okresní fáze Poháru FAČR. Více se dařilo favorizovanému Plumlovu, jenž se ale na půdě Přemyslovic notně natrápil. V dalším kole se právě Plumlov střetne s Čechovicemi,
druhou semifinálovou dvojici tvoří Mostkovice s Kralicemi.
Více týmů nemělo o účast zájem.
„Nevíme proč, ale rok co rok se
příliš týmů nepřihlašuje. Možná za
to mohou dovolené a finišování s
přípravou na sezonu, ale ceny jsou
atraktivní. Vítěz získá poukázku na
sportovní potřeby v hodnotě pět tisíc korun, pohár a právo postupu do
krajské fáze, finalista si přijde na vybavení za tři tisíce korun,“ nechápe
sekretář OFS Prostějov Karel Kubalák tradičně malý zájem mezi regionálními týmy o tuto soutěž.
Letos se tak do poháru přihlásilo jen

pět celků, původně šesté Tvorovice
se ihned zase odhlásily. „Byl to omyl.
Hrajeme IV. třídu a nemůžeme
soupeřit s celky z I.A nebo I.B třídy.
Nic jiného v tom nebylo, naštěstí
jsme to včas zjistili,“ oddychl si
předseda tamějšího Sokola Martin
Úlehla.
Jediným ryzím reprezentantem
okresních soutěží se tak staly
Přemyslovice, které nastupují o dvě
patra níže než Plumlov. Tento rozdíl ovšem dlouho nebyl na trávníku

znát. Hosté se sice dostali do vedení,
střelou z velké dálky ovšem dokázal
domácí Cita ještě do poločasu vyrovnat a ihned po jeho zahájení se po
větší hlavičkované dokonce podařilo
Přemyslovicím zásluhou Havelky jít
do vedení.
„Byl to velice dobrý zápas z naší
strany. Už v první půli jsme měli
během šesti minut tři gólovky, kdy
jsme dokonce jednou trefili břevno.
Kdybychom to proměnili, mohlo se
zrodit překvapení. Hodně se mi to
líbilo, bylo to kvalitní, kádr se rýsuje
dobře,“ mnul si ruce i přes porážku
spokojený kouč Přemyslovic Jaroslav Liška.
Radost mu dělala nejen hra, ale i
fakt, že se o branky postarali dva
útočníci, věkem ještě dorostenci.
„V první půli jsme byli lepší a tak

do pětasedmdesáté minuty to bylo
vyrovnané. Je pravda, že Plumlov
vyhrál zaslouženě, má kvalitnější
mužstvo, ale nedrtil nás. Bohužel
dokázal velice rychle obrátit na
2:3, když měl při dobře založených
útocích štěstí v podobě našich tečí,“
popisoval rozhodující pasáž.
Celkově je s přípravou spokojen, generálku obstará středeční odpolední
zápas ve Hvozdu. „Odehráli jsme
dobrý turnaj v Drahanovicích, kde
jsme hráli 0:0 se Slatinicemi a 2:3 s
domácími, bylo to velice vyrovnané.
A o víkendu nás již čeká Skalka,
s níž jsme minulý ročník končili,“
připomněl Liška zajímavost.
Více vrásek na čele tak měl přes
výhru na čele trenér Plumlova Petr
Kiška. „Přijeli jsme v téměř kompletní sestavě, padesát minut jsme ale

byli slabší. Naštěstí se nám podařilo
během pár minut skóre otočit, pak
už jsme si došli k zaslouženému
vítězství. Domácí ale byli dlouho
nebezpeční,“ vnímal.
Zaskočil ho především výkon vlastních hráčů. „Neukázali kvalitu,
kterou by měli mít. Pro některé by
i okresní přebor mohl být výzvou.
Stále je co zlepšovat, na druhou
stranu si kluci zaslouží pochvalu za

přístup k tréninkům, třikrát týdně
chodí poctivě všichni,“ vypíchl.
I vzhledem k odchodům Plajnera, Zabloudila a nově i Ullmanna očekává velice náročnou
nováčkovskou sezonu. „Asi budeme
hrát o udržení v soutěži, to je jasné.
Museli bychom přivést adekvátní
posily, což se nám zatím nepodařilo.
Budou to těžké boje od prvního utkání,“ předesílá Petr Kiška. (jim)

TJ Sokol Pøemyslovice - TJ Sokol Plumlov2:4 (1:1)
Branky: Cita, Havelka - Dvořák 2, Křupka, Klváček.
Sestava Přemyslovic:
K. Konečný - Studený, Kučera, M. Tyl, Špaček (70. L. Vybíral) - D. Možný (63.
Jurník), J. Konečný, L. Tyl, Mucha- Cita (50. Ráček), Havelka (60. Barna).
Sestava Plumlova:
Moravec - Křupka, Olejník, Kutný, J. Kiška - Fabiánek, Gryglák, Ševcůj, Klváček - Frýbort, Dvořák. Střídali: Simandl, Kolařík, Varga, Trajer, Čarný.
Trenér: Petr Kiška.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Korfbalisté Prostějova mají nejlepší mládež z celé ČR
Úspěšný oddíl z Hané sbírá v nenápadném sportu
se svými talenty mistrovské tituly jako houby po dešti
PROSTĚJOV Nesvítí na ně záře reflektorů, zůstávají spíš v klidu a ústraní veřejností málo sledovaného sportu. Přesto dělají svoji činnost zatraceně dobře. Kdo a co? Korfbalisté SK RG
Prostějov svou péči o mládež. Oddíl, který dlouhodobě patří do
širší republikové špičky ve všech věkových kategoriích, dokázal
v posledních letech ještě zkvalitnit práci s mladými nadějemi.
A v současnosti se dá bez přehánění označit za klubovou jedničku v tomto směru z celé České republiky! Večerník se proto
na počínání pod děravými koši zaměřil trochu podrobněji.

exkluzivní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Marek
Sonnevend
Znáte korfbal? Víte aspoň rámcově,
jak se hraje? Pokud ne, nelze se tomu
zase tolik divit, neboť se jedná o spíše okrajové sportovní odvětví, byť se

jovský klub pod změněným názvem SK RG v doslova průlomové
sezóně 2010/2011. Tehdy totiž
minižáci i mladší žáci opanovali
mistrovství republiky, navíc starší
žáci získali stříbro za druhé místo,
dorostenci bronz za třetí příčku
a senioři skončili pátí v extralize.
Tato bilance udělala z Hanáků
v daném letopočtu výsledkového
národního premianta ze všech klubů ČR.

minižáků na republikových šampionátech mezi lety 2012 a 2015.
„Korfbal není jen o sportu jako
takovém, ale prioritou je pro nás
i společenské dění kolem něj. Minimálně dvakrát ročně pořádáme
společenské akce pro všechny členy
klubu. Předvánoční a posezónní setkání s dětmi, s jejich rodiči i s bývalými hráči se stala oblíbenou součástí našeho oddílového kalendáře.
Účast pravidelně přesahující stovku
lidí je toho důkazem. Dále pořádáme každý rok pro děti týdenní
soustředění buď v Holandsku, nebo
v Česku. A hlavně bereme děti jako
partnery: čím jsou starší, tím víc
s nimi probíráme a nastavujeme
plány do budoucna. Jde totiž hlavně o jejich budoucnost,“ popisují
své priority svorně Uherková, Konečný a Uherka.

Zlatí minižáci. SK RG Prostějov má nejlepší mladý potěr v Česku, o čemž svědčí letošní titul na mistrovství republiky.
Foto: archiv oddílu SK RG.

Návaznost ve sbírání medailových
úspěchů pro zástupce Hané zatím
končí v kategorii do 19 let, kde herně
vyladěný a soudržný kolektiv většinou zůstává ještě pohromadě bez přílišných personálních odchodů jinam.
Díky tomu prostějovští dorostenci
od čtvrtého postu z roku 2012 stále
víc kralují, když po následném zisku stříbra hned dvakrát za sebou
(loni i letos) slavně dosedli na extraligový trůn. A to již určitě stojí
za velkou pozornost, neboť opakovaně panovat nejstarším mládežníkům rozhodně není nic snadného
ani samozřejmého.

Vítězní dorostenci. Také ve věkové kategorii do 19 let slavil prostějovský korfbal letos zlato na národním šampionátu.
Foto: archiv oddílu SK RG.

Skromné zaèátky
po revoluci
Do našeho okresního města přinesl korfbal v roce 1990 Jiří Kremla,
dlouholetý učitel tělesné výchovy na RG a ZŠ města Prostějov
ve Studentské ulici. Tento sport
ho naprosto nadchnul během návštěvy Nizozemska, kde se jedná
o masovou a celonárodní záležitost blížící se svou tamní popularitou například rychlobruslení,
pozemnímu hokeji či cyklistice.
Prostějov tak měl od výše zmíněného
roku nově založený korfbalový oddíl
SK Junior, který už po pěti letech dokázal vyhrát dorosteneckou extraligu,
leč trvale mezi nejlepší v ČR nepatřil.
Víc pronikat tam začal teprve po přelomu tisíciletí, kdy výběr dospělých
třikrát ovládl 1. ligu a zamířil do extraligy, starší žáci pro změnu triumfovali
v Českém poháru 2003. Opravdový
boom však přišel až později, přesněji
řečeno v posledních pěti letech.

Čím si s odstupem času takový
skok nahoru vysvětlit? „V první řadě za tím stojí pevné zázemí
na RG a ZŠ Prostějov. Máme zde
hráčskou základnu v dětech navštěvujících tuto školu, na níž je
korfbal známý a patří tam k nejoblíbenějším kroužkům i díky tomu,
že už funguje téměř dvacet let.
A jelikož někteří naši trenéři jsou
také učitelé na této škole, hraje se
korfbal v rámci tělesné výchovy.
Sport společný pro kluky a holky
je k tomu naprosto ideální. Rovněž se nám podařilo nastartovat
a dlouhodobě udržovat týmovou
práci na funkcionářské úrovni.
Každý tým má minimálně jednoho
trenéra, ale spíše dvojici, která se
vhodně doplňuje a dokáže mladé
motivovat. Někteří z nich své kvality prokazují i při vedení reprezentačních celků. A samozřejmě je za
tím spousta drobné mravenčí práce týden po týdnu na hřišti i mimo
něj,“ vyložila Večerníku předsedkyně oddílu Jana Uherková společně s kouči Davidem Konečným
a Martinem Uherkou.

Žáci zdárnì pokraèují,
dorost výkladní skøíní
Že nadšení, elán i herní umění členy SK RG neopouštějí ani v kategoriích mladšího a staršího žactva,
o tom svědčí žně cenných kovů za
uplynulé roky. Když budeme znovu
počítat jen poslední čtyři sezóny, dohromady v nich korfbalové výběry
Prostějova „U13“ a „U16“ posbíraly
vynikajících pět mistrovských titulů.
Šikovní hráči i hráčky totiž rostou,
stárnou a přitom po věkovém přesunu výš nadále válí.

stráveného společného času. Ostatně jedno korfbalové motto zní naprosto výmluvně (bez postranních
významů prosím): Holky s klukama, kluci s holkama!
„Nemáme žádné finanční odměny
na žádné úrovni klubové hierarchie.
Od města Prostějov a Olomouckého kraje dostáváme dotace na mládež a platíme si členské příspěvky,
přičemž tyto prostředky následně
vydáme hlavně na pronájem haly,
cestovné či platby rozhodčím.
Řadu doprovodných akcí, soustředění a mimosoutěžních turnajů si
sponzorují hráči sami, takže místo
výdělku investují vlastní peníze.
Kdo ale tomuto sportu propadne,
tak by jej za nic jiného nevyměnil
a vynaložené koruny se bohatě vrací
v podobě skvělých zážitků. Velkou
odměnou je pro nás pochopitelně i
zájem dětí a podpora jejich rodičů,“
libují si činitelé SK RG Prostějov.
„Ve vedení oddílu táhneme za jeden
provaz, jsme dobrá parta, která se
umí vhodně doplňovat. Myslím,
že se nám daří ve stejném duchu
vychovávat i další generace, kterým předáváme kromě zkušeností
i nadšení a lásku ke sportu, který se
nám stal doslova osudovým. A pokud se nám to bude dařit i nadále,
o korfbal v Prostějově se nemusíme
bát,“ doplnilo trio Uherková, Konečný, Uherka optimisticky.
Až se tedy někdy zase dočtete
o dalších úspěších SK RG, tak
věřte, že si to opravdu zaslouží!

Umístìní korfbalistù SK RG Prostìjov v republikových soutìžích za posledních pìt let
Minižáci
Mladší žáci
Starší žáci
Dorostenci
Dospělí

Minižáci jsou
základem

Prostějovský korfbal je ukázkovým
příkladem toho, nakolik se vyplatí pečlivě starat o vlastní potěr. SK
RG věnuje nejmladším adeptům
skutečně velkou pozornost a jakkoliv nejsou výsledky u takhle
Prùlomový rok 2011 malých sportovců rozhodující, dokládají, že kvalita práce s dětmi je
Novou, extrémně úspěšnou éru opravdu vysoká. Viz druhá, čtvrtá,
své existence odstartoval prostě- opět druhá a první pozice družstva

1.místo
1.místo
2.místo
3.místo
5.místo
2.místo
5.místo
1.místo
4.místo
5.místo
4.místo
5.místo
1.místo
2.místo
5.místo
1.místo
2.místo
1.místo
1.místo
5.místo
1.místo
1.místo
7.místo
1.místo
5.místo

to jeho propagátoři snaží sympaticky
změnit. Pro laiky můžeme krátce shrnout, že se nejvíce podobá basketbalu, ovšem na vyšší koše postrádající
desku, bez driblování a s menším míčem podobným fotbalovému. Kromě
toho je unikátní tím, že jej společně
a zároveň proti sobě hrají obě pohlaví.
A Prostějovanům se v něm již poměrně dlouho výborně daří.

li zlomit utkání ve svůj prospěch.
V posledních letech nám vytoužené play off vždy proklouzlo mezi
prsty na poslední chvíli. Chyběla
nám systematická každoroční práce
s dospělým výběrem. V současné
době však už jde hlavně o získávání
zkušeností našeho mladého družstva s věkovým průměrem okolo
dvaceti let, aby jeho výkonnost byla
vyrovnaná a po taktické i psychické
stránce vyspělá. Už loňskou sezónu dokázal tento mančaft bodovat
s každým soupeřem v extralize,
dokonce na úvod porazil i budoucího mistra z Brna. Věříme tak, že
v nejbližších letech se mezi elitu
Dospìlí dosud
v dospělých probojujeme a dloubez medaile
ho v ní zůstaneme,“ shodli se opět
Kde naopak SK RG na průnik do Uherková, Konečný a Uherka.
absolutní české elity stále čeká,
to je seniorská kategorie. Ačkoliv Budoucnost je slibná
dospělý tým Prostějova už dlouho
hraje extraligu a každoročně tluče Co se tedy našim korfbalistům nena bránu postupu do semifiná- podařilo mezi dospělými do letošle mezi top čtyři celky ČR, zatím ka, klidně může přijít v následujínikdy se mu tento kýžený průlom cích sezónách. Oddíl SK RG má
nepovedl a drží trochu raritní sérii k tomu veškeré předpoklady: na
řady pátých míst v extralize. Na daný sport dost početnou členskou
bednu či aspoň čtvrtou pozici ne- základnu rozumných zapálených
pomohlo dosud nic včetně obsa- lidí, zavedený a skvěle fungující syszení postu hlavního trenéra zahra- tém péče o mladé talenty, řadu kvaničním odborníkem z Nizozemska litních trenérů a především lásku ke
korfbalu i sportování obecně. Což
před několika lety.
„V seniorské kategorii většina hrá- znamená mnohem víc než peníze,
čů nezažila větší úspěchy, nikdo se kterých se sice příliš nedostává, ale
moc neprosazoval v reprezentaci, na druhou stranu aspoň nemohou
a když došlo na klíčové okamžiky kazit kamarádské vztahy, pozitivní
zápasů, soupeři většinou dokáza- myšlení ani čirou radost z krásně
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