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RODÍ SE SKANDÁL?

Provedli jsme zkoušku

Měl nejmenovaný žák
osmé třídy Základní
školy v Čelechovicích na Hané se svojí spolužačkou pohlavní styk, nebo došlo jen na orální sex?
Nebylo nakonec ale všechno úplně jinak?....

Co od nich můžete čekat?

Třináctiletý školák vyšetřován
za SEX SE SPOLUŽAČKOU!
Prostějov/mik
Jak se Večerníku podařilo
v uplynulých dnech exkluzivně
zjistit, prostějovská kriminálka
v současnosti vyšetřuje třináctiletého chlapce, kterého
rovněž nezletilá dívčina obvinila z pohlavního zneužívání!

Pravdivé obvinění? Celá čelechovická škola nyní čeká na závěry policejního šetření. Zneužíval sexuálně chlapec svoji spolužačku? Ilustrační koláž

Identitu hocha nemůžeme
z důvodu ochrany osobních
dat
nezletilých
zveřejnit
a vůbec celý zprvu skandální
případ je z velké části zahalen
tajemstvím...
více čtěte na straně 13!

VĚŠTKYŇ!
Velká hra
o budoucnost

Prostějovsko/akr, mls - Už od pradávna
ávna se lidé
touží dozvědět, co je čeká a nemine. Kromě nejrůznějších horoskopů založených na
a věštění
z hvězd se k předpovědi budoucnosti nejčastěji
jčastěji
používají karty. Na Prostějovsku nepochybchybně působí mnohem víc kartářek, než byste
yste
čekali. A o práci rozhodně nemají nouzi!
i!
Najde se totiž stále více zvědavců, kteří
eří
si právě k nim chodí pro poučení či pro
o
radu. Příbuzná redaktorky Večerni-ce paní Lišková v rozpětí několika
měsíců vyzkoušela řadu kartářek na
Prostějovsku. S názory se nám svěřila
i řada našich čtenářek. Nejenom z je-jich výpovědí složil Večerník test, který
ý
může (ale nemusí) leccos napovědět.
Chcete znát, jak to celé dopadlo?
Nalistujte stranu 6!

INZERCE

Po-Pá 8.30-17 hodin So 8-12 hodin

Autobusový svoz
zajištěn!
nalistuj stranu 10

AVALON MUSIC BAR, Újezd 8, PV. NOVĚ OTEVŘENÁ DISCOTÉKA
9 771212 667008
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pá - so: 20.00 - 05.00 hod.; rezervace tel.: 775 10 20 45

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zůstaly jen díry
Předminulou sobotu ráno
bylo nahlášeno zcizení železných poklopů od kanalizačních vpustí,
p , a to u ggaráží
ve Vrahovicích na ulici Čs.
odboje. Strážníci na místě
zjistili tři chybějící mříže,
po kterých zůstala odkrytá
šachta v hloubce přibližně půl metru. O situaci
byl vyrozuměn pracovník
technických služeb. Hlídka
prozatímně dala k vzniklým
otvorům kužely, aby nedošlo
ke zranění občanů nebo ke
škodě na majetku. Pachatele
krádeže se toho času nepodařilo vypátrat.
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Na nádraží v Konici se málem VRAŽDILO
Bydleli v jednom bytě. Pohádali se, jeden druhého pobodal

Rozmlátil Ferrari!
K havárii osobního vozidla
bez zranění, zato se škodou
převyšující půl milionu, došlo předminulou sobotu krátce po deváté hodině večer na
y
rychlostní
komunikaci v katastru Prostějova. Šestatřicetiletý cizinec s luxusním
vozem Ferrari zřejmě nepřizpůsobil rychlost dostal
smyk a narazil do středových svodidel. Alkohol byl
na místě vyloučen dechovou
zkouškou, nikdo zraněn nebyl. Hmotná škoda byla vyčíslena na 540 tisíc korun.

Konice, Prostějov/mik

Během středeční noci uplynulého týdne
tekla na nádraží v Konici krev! Večerník
se jako první médium hned ve čtvrtek ráno dozvěděl kusé informace, podle kterých se tady hodinu po půlnoci pohádali
dva bezdomovci a jejich spor skončil pro
jednoho z nich málem tragicky! Při našem
dalším pátrání však vyšlo najevo, že se
o žádné bezdomovce nejednalo. Ti dva
y dokonce velkými
ý
muži spolu bydleli a byli
kamarádi...
více čtěte na straně 8!

ČERNÁ KRONIKA

Místo činu. Na konickém nádraží se uprostřed týdne v noci strhla rvačka mezi dvěma muži. Jeden
druhého pobodal, mladší z nich bojuje v nemocnici o holý život!
Fotokoláž Večerníku

Na Kosíři našli Opilý HRUBIÁN zmlátil družku
Hledaní byli zadrženi
Během minulého týdne předali strážníci policistům dvě
hledané osoby. V prvním případě se jednalo o mladistvého chovance. Prvního červnového dne v odpoledních
hodinách byla přijata inforp
mace z operačního
střediska
Policie ČR o útěku šestnáctiletého chlapce z výchovného ústavu. Hledaného se
podařilo strážníkům zadržet
po dvou dnech od oznámení.
Hlídka si hocha povšimla při
pohybu v Havlíčkově ulici.
Po ověření jeho totožnosti
p
putoval
na služebnu Policie
ČR. Druhou nalezenou osobou byl pětatřicetiletý muž.
I on skončil zásluhou strážníků v rukou policistů.

Kdo šlohnul řetízek?
Muž si předminulou neděli
pozval do bytu svého známého. Po jeho odchodu však
zjistil, že mu zmizel řetízek,
který měl odložený na stole.
Toto své tvrzení zakládal
na skutečnosti, že nikdo
jiný kromě výše zmíněného
a jeho syna se v bytě po tuto
dobu nenacházel. Strážníci
p
podezřelou
osobu zastihli
v restauraci. Šestašedesátiletý muž potvrdil návštěvu
v bytě, ale popřel jakoukoliv
spojitost svojí osoby se ztrátou zmíněného řetízku. Celý
spor rozsoudí správní orgán.

To je ale zmatkař!
Ne vždy se potvrdí, co občan
vypovídá. Nepříjemnou událost zažil čtyřiačtyřicetiletý
muž. Ten prostřednictvím
mobilního telefonu nahlásil
na linku 156 své okradení
skupinou osob. Ta mu měla
odcizit peněženku. Strážníci
dotyčného zkontaktovali.
Oznamovatel byl ovlivněn
lihovinami a nebyl schopen
sdělit popis podezřelých.
Ztrátu peněženky zjistil až
po příchodu domů. Z důvodu neznámého pachatele
y o věci vyrozuměna
y
byla
Policie ČR. Ovšem při příjezdu
hlídky muž objevil šrajtofli
v batohu. Tímto se vše vysvětlilo.

OBĚŠENCE

Velký Kosíř, Prostějov/mik Doživotní trauma z hrůzného
nálezu budou mít zřejmě lidé,
kteří předminulou sobotu
našli v lese na Kosíři viset na
stromě zapáchající mrtvolu
muže. Podle našeho zjištění
zde oběšenec visel už hezkou
řádku dní, policie však odmítá případ blíže komentovat.
Těžko říct, proč policie odmítá informovat veřejnost i o takových nepříjemných věcech,
ale zprávu o nálezu oběšeného muže z předminulé soboty
se Večerník dozvěděl až několik dní poté od lidí z Čech
pod Kosířem. Víceméně zcela
náhodně...
Až na náš opakovaný dotaz
tisková mluvčí prostějovské policie případ potvrdila,
nicméně jen s velmi stručným
vyjádřením. „Mohu potvr-

dit, že v sobotu 1. června byl
v prostoru Kosíře nalezen
v lesíku oběšený muž. Jeho
identita je policii známa, jedná se o šestapadesátiletého
muže. Přivolaný lékař cizí zavinění vyloučil, byla nařízena
zdravotní pitva,“ uvedla Irena Urbánková. Víc nic. Veřejnost se ovšem bude oprávněně ptát na další podrobnosti.
Z oficiálních zpráv policie se
ale nic nedozvíme. „Bližší informace s ohledem na rodinu
nebudeme uvádět,“ řekla jen
stroze Irena Urbánková.
V tuto chvíli není tedy známo,
zda muž před sebevraždou
například zanechal dopis na
rozloučenou, ve kterém vysvětlil důvody svého činu.
Večerník bude nadále zjišťovat, o jakého muže jde a proč
spáchal takto hrůzný čin...

Na řadu přišly pěsti a kopance…

Prostějovsko/mik - Není
měsíce, aby policisté neřešili
násilné činy v rodinných
kruzích. Nejinak tomu bylo
v uplynulých dnech. Strážci
zákona byli nuceni vykázat ze
společného obydlí hrubiána,
který brutálním způsobem
napadl svoji družku. A protože
byl navíc opilý, jak zákon
káže, skončil na záchytce.
„Mohu potvrdit, že prostějovští
policisté realizovali další
vykázání. V letošním roce se
jedná již o sedmý případ,“
řekla na úvod Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR a
vzápětí přidala podrobnosti
k případu. „V pondělí třetího
června ve večerních hodinách
v jedné obci na Prostějovsku
velmi
vulgárně
nadával
třiadvacetiletý muž své o rok
mladší družce. Od nadávek
přešel k fyzickému útoku. Kopl
ji do stehna a přidal i několik

Ilustrační foto
ran pěstí. Na místo přivolaná
policejní hlídka agresora zajistila a převezla na policejní
služebnu. Tam u něj provedla
dechovou zkoušku, bylo mu
naměřeno 2,35 promile alkoholu v dechu,“ prozradila Irena
Urbánková s tím, že na základě
lékařského vyšetření byl muž
převezen do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci k
vystřízlivění.

Během šetření policisté navíc
zjistili, že se nejedná o první
případ takového jednání
ze strany tohoto agresora.
„Využili tedy svého zákonného
oprávnění a muže na dobu deseti
dnů vykázali ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí.
Samotný incident z pondělního
večera policie šetří jako přestupek
proti občanskému soužití,“
uzavřela policejní mluvčí.

ze soudní síně...
„KRÁL BORDELŮ“ PŮJDE NA DEVĚT LET DO VĚZENÍ
Zahradník Roman Vaněk si pěstováním marihuany vydělával až miliony korun

Ono se řekne „jenom“ tráva. Pokud se ale do pěstování této rostlinky pustíte ve velkém, vyděláte na
tom víc peněz, než pokud byste na plný úvazek
prodávali pervitin a k tomu ještě brigádně kradli auta. I v Prostějově najdete velké množství pěstíren.
Králem ve svém oboru byl zřejmě osmatřicetiletý
Roman Vaněk. Pěstírny měl hned tři - v kotelně
na okraji Plumlova, v prostějovské ulici Stanislava
Manharda a jednu i v sousedním Přerově. Policisté
v nich zabavili pětadvacet kilo neobyčejně kvalitní marihuany za více jak čtyři a půl milionu korun.
Dámy a pánové, kdo z vás to má?
Brno, Prostějov/mls
Ve čtvrtek uplynulého týdne se
Roman Vaněk naposledy postavil před senát Krajského soudu
v Brně. Za pěstování trávy v „interiéru“ hrozilo dosud netrestanému zahradníkovi osm až dvanáct
let vězení. Do této chvíle si už
„odseděl“ více jak rok ve vazbě.
Do ní byl vzat po březnové poli-

cejní razii v Plumlově. Elektřinu
do svých špičkově vybavených
pěstíren navíc odebíral „načerno“. Nic jiného mu ani nezbývalo, obrovský odběr potřebný pro
jeho velkopěstírny by ho u distributorů velmi rychle prozradil. Jen
za necelého tři čtvrtě roku tím dle
znaleckého posudku prokazatelně způsobil škodu za téměř dva
miliony korun.

Vaněk: „Chtěl jsem
trávou léčit!“
Svoji obhajobu Vaněk, stejně jako
řada jemu podobných postavil na
tom, že jeho záměrem bylo pěstovat konopí pouze pro léčebné
účely. „Je mi líto, že jsem úmyslně
pěstoval konopí a kradl elektřinu.
Uvědomuji si, že jsem tím překročil zákon. Neměl jsem však jinou
šanci, jak se v pěstování marihuany zdokonalit. Odmítám, že bych
chtěl něco prodat,“ snažil se u soudu obhájit Roman Vaněk. Senát
Krajského soudu v Brně mu
však neuvěřil, uznal ho vinným
a poslal ho na devět let do vězení. Rovněž mu udělil povinnost
zaplatit škodu, kterou způsobil
nelegálním odběrem elektřiny.

Nebyl sám
Druhým
spoluobžalovaným,
který si společně s Vaňkem vyslechnul rozsudek, byl sedmadvacetiletý Ondřej Zaoral z Kostelce

Ve vězení se musel uskromnit. U osmatřicetiletého Romana Vaňka
z Prostějova policisté našli trávy za více jak 4,5 milionu korun. Ziskem
z nelegálního prodeje financoval svůj životní styl. Foto: Martin Zaoral
na Hané. Ten se u Vaňka nechal
zaměstnat a pomáhal mu s pěstováním konopí v jeho plumlovské
pěstírně. „O dům jsem přišel kvůli
dluhům svého strýce. Potřeboval
jsem si vydělat peníze, abych měl
z čeho žít, proto jsem se u pana
Vaňka nechal zaměstnat,“ snažil
se vysvětlit Zaoral, který od soudu
odešel s třemi roky natvrdo.

Policie rovněž po zásahu
v Plumlově pásla i po Jiřím A.
(49), který je známý jako majitel mlýna v Hamrách. Muž, který svého času plánoval v Podhradské ulici v Plumlově vybudovat
penzion, ovšem nakonec v celé
záležitosti překvapivě vůbec obžalován nebyl.
(pokračování na straně 13)

Prostějov/mik

I
www.
vecernikpv.
cz

Opilá havarovala
Předminulý pátek, hodinu před
p
ppůlnocí,, došlo
v Říční ulici v Prostějově k
havárii, ve které figuroval
alkohol. Sedmačtyřicetiletá cyklistka, která jela po
uvedené ulici, se měla míjet
s protijedoucím vozidlem
a nezvládla své kolo. Najela na nezpevněnou krajnici
a upadla na silnici. Ke střetu
s vozidlem naštěstí nedošlo.
Během havárie utrpěla žena
lehké zranění, dechovou
zkouškou jí policisté naměřili 2,37 promile alkoholu
v dechu.

Nakladač zmizel

po kvartetu hledaných
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 výše uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

Lhal při úvěru
Ze spáchání přečinu úvěrového podvodu je podezřelý
pětatřicetiletý muž z Prostějovska, který v prosinci roku
2010 uzavřel u jedné ze společností úvěrovou smlouvu
o poskytnutí úvěru. Za celou
dobu však uhradil pouze
část. K dnešnímu dni dluží
sto tisíc korun. Během prověřování kriminalisté zjistili,
že při sjednávání smlouvy
uvedl nepravdivé údaje,
týkající se jeho finančních
možností. V pátek si od
prostějovských kriminalistů
vyslechl sdělení podezření
ze spáchání přečinu, za který
mu hrozí až pětiletý pobyt za
mřížemi.

Škodu za 336 tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel, který v noci z neděle
na pondělí ukradl nakladač
Locust, který byl odstavený
na rychlostní komunikaci
R46 ve směru na Olomouc,
nedaleko nájezdu u Držovic.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu
neoprávněné užívání cizí
věci.

Feťák za volantem
Ve středu před devátou hodinou večer zastavila hlídka
v Belgické ulici řidiče vozidla Nissan Serena. Jeho test
na návykové látky byl pozitivní na marihuanu, amphetamin, a methamphetamin.
Po poučení se odmítl podrobit lékařskému vyšetření
v nemocnici, spojenému
s odběrem biologického materiálu. K požití návykové
látky se doznal. Během kontroly policisté navíc zjistili,
že řidič je vlastně neřidič,
protože nevlastní žádné řidičské oprávnění.

Lapka dřevorubec?

PAVEL KAŇUŠČÁK

PETR HOLUBEK

BARBORA RAFAELOVÁ

PETR NOVÁK

se narodil 15. března 1967 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. června 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 46
do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry. Další údaje k hledané osobě nejsou známy.

se narodil 4. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila policie celostátní pátrání dne
14. března 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 30 do 34 let,
měří mezi 170 až 175 centimetry.
Další údaje k hledané osobě nejsou známy.

se narodila 17. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 9. dubna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

se narodil 27. června 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila policie celostátní pátrání dne
6. srpna 2012. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 37 do 38 let, měří
mezi 170 až 180 centimetry.
Další údaje k hledané osobě nejsou známy.

Škodu za téměř 250 tisíc
korun způsobil zatím neznámý pachatel, který se
v noci z úterý na středu vloupal do jedné z prodejen ve
Vrahovicích. Z ní ukradl 12
motorových
ý ppil a čtyři
y vrtací
a sekací kladiva. Škoda poškozením byla vyčíslena na
10 tisíc korun, odcizením na
240 tisíc korun. Zloději hrozí
pět let vězení.

Zpravodajství

Seniorka se chtěla ZABÍT
Skok z pátého patra PŘEŽILA!
Prostějov/mik - A zase ta poliklinika! Během posledních let už
poněkolikáté si zoufalý člověk vybral páté patro nemocniční budovy
k sebevražednému činu! Minulý týden
ve středu však starší žena měla z pekla štěstí. Smrtící pád přežila, i když je
nyní stále v kritickém stavu…
Prostějov/mls
„Žena si vyhlédla volně přístupné místo v pátém patře
polikliniky, otevřela si okno a
než jí v tom kdokoliv dokázal
zabránit, vyskočila,“ popsala
nešťastnou událost Hana
Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti Agel, provozující
prostějovskou nemocnici.
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„Policie tuto nešťastnou
událost skutečně vyšetřuje.
Zatím není zřejmé, proč
se žena k takovému činu
rozhodla. Pád přežila, ale
utrpěla velmi vážná zranění,“ uvedla den poté Irena
Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje
s dosahem na Prostějov.
Více se dočtete na straně 13

Tady to bylo. Budova polikliniky prostějovské nemocnice bývá občas
vyhledávaným místem sebevrahů. Ve středu tady skokem z pátého
patra chtěla ukončit svůj život starší žena.
Foto: Michal Kadlec

Bankomat u Billy ROZDÁVAL DVOUTISÍCOVKY
To bylo terno! Proč jste tam taky nebyli?
Prostějov/mls - Naprosto nevšední porucha postihla bankomat České spořitelny u Billy
v Plumlovské ulici. Pokud jste
od něj chtěli pět set korun, vyjela vám z něj rovnou dvoutisícovka. Na účtu se vám přitom
odečetla pouze požadovaná
pětistovka! Zpráva o „jistotě
čtyřnásobku“ se mezi Prostějovany šířila rychlostí blesku.
U automatu se po celý den tvořily dlouhé fronty...
Jako v pohádce si museli připadat klienti České spořitelny, kteří
poslední dubnový den zamířili do
bankomatu u prostějovské Billy.
„Mohu potvrdit, že uvedený bankomat místo pětistovek vydával
dvoutisícové bankovky. Chybný
výdej trval několik hodin,“ reagoval na dotaz Večerníku Jan
Holinka z tiskového centra České
spořitelny.
Jak je možné, že se něco takového přihodilo? Nabízela by se
možnost, že zaměstnanec bezpečnostní agentury vložil peníze
do špatného kastlíku. Bylo tomu

tak? „Nejednalo se o pochybení
některého z našich zaměstnanců.
Chyba byla způsobena technickou závadou na bankomatu,“
reagoval Holinka.
Zpráva o „výherním bankomatu“
se šířila rychleji, než by kdokoliv
z nás čekal. Jeho služeb během
krátké doby využily desítky lidí.

Z takto získaných peněz se však
dlouho netěšili. Rozdíl jim totiž bude zpětně odečten z účtu.
„Všechny klienty jsme již kontaktovali. Drtivá většina z nich přistoupila na dorovnání rozdílu vybíraných částek. V současné době
jednáme ještě s několika klienty
jiných bank,“ uzavřel Holinka.

U Billy. Tento bankomat v Plumlovské ulici postihla neobyčejná závada. Pokud jste si ovšem nepospíšili, měli jste smůlu.
Ilustrační foto: Michal Kadlec

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE OKOLO PROSTĚJOVA BYLA SMRTELNOU PASTÍ
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„Snížení rychlosti na stovku ale jednoznačně pomohlo, počet havárií
výrazně poklesl,“ vyzvedává pozitivní fakt policejní dopravní inženýr

Jak moc je rychlostní komunikace okolo
Prostějova nebezpečná? A zlepší se její bezpečnost po rekonstrukci, kterou už nějaký čas
prochází a další opravy ještě budou pokračovat?
Fakta jsou jasná a nikoliv příznivá. Od roku 2000
došlo na dálnici v katastru Prostějova celkem
k 2 012 dopravním nehodám, které si vyžádaly neuvěřitelných sedmadvacet lidských životů,
stovky lehkých i těžkých zranění. My všichni máme ještě v paměti ty nejhorší tragédie. Na konci
září roku 2006 na estakádě Haná po nárazu do
odstaveného náklaďáku narazilo v plné rychlosti osobní vozidlo, v němž na místě zahynulo pět
Poláků. V únoru roku 2011 pak tady řidička BMW
přelétla svodidla a v protisměru narazila do škodovky. Zemřelo šest lidí včetně dvanáctiletého
dítěte. Jediným pozitivním faktem alespoň je, že
v posledních letech počet havárií výrazně poklesl...
Prostějov/mik
V loňském roce si „naši“ rychlostní komunikaci vzali na paškál vědci z Ústavu soudního
znalectví v dopravě z Fakulty
dopravní ČVUT v Praze. Provedli velmi detailní rozbor dopravních nehod na dálnici okolo
Prostějova za rok 2010, který si
vybrali jako vzorek.
„V uvedeném roce došlo na
rychlostní komunikaci v katas-

tru bývalého okresu Prostějov
k stodevatenácti dopravním
nehodám. Podle analýzy vědců bylo zjištěno, že třiadevadesát těchto havárií bylo
zapříčiněno pouze chybou řidičů, jen u velmi nízkého procenta nehod byla prokázána
kumulace chyby řidiče s vadou na komunikaci nebo také
srážkou se zvěří,“ seznámil
Večerník s nejvýznamnějšími
fakty Michael Vafek, dopravní
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Počet havárií a jejich následky na rychlostní
komunikaci v katastru Prostějovska

Největší tragédie. V únoru 2011 řidička BMW v obrovské rychlosti přelétla svodidla a v protisměru
narazila do škodovky. Zemřelo šest lidí včetně dvanáctiletého dítěte. Jak říká policejní inženýr Michael
Vafek, drtivá většina nehod na dálnici jde na vrub chybujícím řidičům.
2x foto: archiv Večerníku
inženýr Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.
Vedení trasy, hustota provozu,
rozhledové poměry a rychlost jízdy vozidla podle vědců
z ČVUT v Praze určují, kolik
času bude mít řidič na řešení
náhlé dopravní situace. Výpočty prokazují, že řidiči měli
při dopravních nehodách z roku
2010 možnost řešit pětapadesát
procent případů bezkolizně,
dále šestadvacet procent mohli

INZERCE

„Za pětadevadesát procent havárií,
i těch s fatálními následky, si řidiči
mohou sami! Byla zde povolena
stotřicítka, řidiči jezdili sto šedesát.
Teď mají jezdit stovkou, tak snížili
rychlost na sto třicet kilometrů...,“

konstatuje nad smutnou skutečností
s nádechem ironie MICHAEL VAFEK

Rok

počet
nehod

usmrceno těžké
zranění

lehké
zranění

2000

168

0

4

17

2001

170

5

2

19

2002

176

2

6

29

2003

158

2

6

12

2004

179

1

7

12

2005

197

1

0

12

2006

208

5

0

14

2007

188

0

2

18

2008

130

2

3

16

2009

102

2

7

27

2010

119

0

2

36

2011

119

7

3

22

2012

98

0

0

27

Dopravní inspektorát Policie ČR Prostějov

řešit bez následků nehody jen za
předpokladu rychlého a precizního rozhodnutí. „Praxe ukazuje, že rozdíl mezi nehodou
a takzvaně skoronehodou spočívá pouze v desetinách sekundy, což jsou v praxi jen jednotlivé metry,“ řekl Michael Vafek.
Detailně byla také analyzována mimoúrovňová křižovatka

u Olšan u Prostějova. „Bylo
zjištěno, že omezenou rychlost na osmdesát kilometrů
v hodině tady nedodržuje
pětadevadesát procent řidičů,
sedmačtyřicet procent z nich
pak v uvedeném místě překročilo rychlost o více než dvacet
kilometrů v hodině.
(pokračování na straně 6)

Parkoviště u hřiště NEBUDE
Prostějov, Brno/mls

... a PĚT MEGA je fuč!
Prostějov/mik - Lidská hloupost je
bezmezná! Kvůli naprosto nepochopitelným protestům několika málo
občanů z panelového domu na Sídlišti
E. Beneše přišel prostějovský magistrát jako mávnutím proutku o pět
milionů korun ze státní kasy.Adesítky
lidí o možnost pohodlného parkování
v místě vedle fotbalového hřiště!
Zhruba před dvěma měsíci Večerník
informoval o záměru města Prostějova
rozšířit na již zmíněném Sídlišti
E. Beneše počet parkovacích míst
přibližně o padesátku. Na tuto akci
měla radnice možnost získat státní dotaci. Bohužel, dvě družstva vlastníků
z tohoto sídliště se odvolala proti
územnímu rozhodnutí, což znamená,
že město dotaci čerpat nemůže. Hypotetických pět milionů korun tak radním
proklouzli mezi prsty!
Zástupci družstev tvrdí, že nové
parkoviště by znamenalo pro obyvatele větší hlukovou zátěž, více exhalací, zvýšilo by zatížení Olomoucké
ulice a zejména nesouhlasili s tím,
aby zde parkovali například sportovci nebo návštěvníci sportovního
areálu na zmíněném sídlišti. „Nedomníváme se, že by tyto argumenty byly
opodstatněné, nicméně v praxi to znamená zastavení celé akce. Je to škoda,

protože požadavek na zvýšení počtu
parkovacích míst ze sídliště zazníval.
Věnovali jsme tomu prioritní pozornost, akci naplánovali a měli možnost

získat na ni i dotaci. Občané ale takto
sami rozhodli, takže musíme tento
názor respektovat,“ uvedl náměstek
primátora Zdeněk Fišer.

Náměs
bouchntek
do stol ul
u!

Nic nebude! Tady mělo být v brzké době postaveno parkoviště pro padesát
aut za výrazného přispění státu. Díky nepochopení několika starousedlíků z
toho ale nebude nic...
Foto: Michal Kadlec

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

12

Primátor
P
i á v pohodě.
h dě První
P í mužž prostějovskéé
radnice prodělal ve čtvrtek další ze séPříliš slorie blíže nespecifikovaných operací.
žité. Ať žije
Miroslav Pišťák se po zdravotních
přebujelá
česká
problémech se srdcem a plícebyrokracie! Razantní
mi cítí už být v pořádku
změnu čeká schvalování vítěa těší se na brzký
zů výběrových řízení na investiční
návrat do křesla
akce města. Zatímco doposud dodavaprimátora.
tele vybírala na základě konkurzu
rada města, nyní tak může činit pouze
celé zastupitelstvo.

Rovný tucet uchazečů se přihlásil do druhého výběrového
řízení na post ředitele či ředitelky Městského divadla v Prostějově. O opakovaný konkurz
mělo zájem osm účastníků
z předešlého neúspěšného řízení a čtyři nováčci. Vyberou
z nich radní konečně nového
„tyjátrmajstra“?

-

Osobnost týdne
JAN ŽELEZNÝ
JA

Trojnásob olympijský vítěz a světový
Trojnásobný
šampion, ale i držitel světového rekordu
v hodu ošt
oštěpem se stal patronem středečatletic
ních atletických
závodů mládeže Čokolátretr které se uskutečnily na stadová tretra,
dionk při základní škole na Sídlišti
dionku
Sv
Svobody,
která nese jeho jméno.
J
Jeho
osobní účast na závodech
motivovala startující drobotinu k velkým výkonům.

Výrok týdne
„VEŠEL
VEŠ
EŠEL
ŠEL
ELJJSEM
JSE
SEM
SEM
DO OBCHODU
A ŽENSKÝ ZAČALY
PIŠTĚT. TO SE MI
STALO NAPOSLEDY
TAK PŘED
PADESÁTI LETY!“
Postarší zarostlý a dosti
zapáchající bezdomovec
se svěřil se svým zážitkem

ZÁPLAVY ZASÁHLY I LIDI NA PROSTĚJOVSKU. ZACHOVÁME SE PODLE TOHO?

Analýza
Martin Zaoral
Kromě tradičně rozvodněné Brodečky v Otaslavicích
jsme se na Prostějovsku
větších povodní ani letos
nedočkali. Přesto záplavám
prostě nešlo uniknout. Přívaly
vody doprovázela mediální
tsunami, která spláchla úplně
všechny.
Není se co divit. Záplavy podobně jako jiné katastrofy či
tragédie u všech lidí vzbuzují obrovský zájem. Je proto
zcela pochopitelné, pokud
celostátní média v uplynulých
dnech vrhla všechnu ener-

Česká republika v uplynulém týdnu žila katastrofálními povodněmi.
Samozřejmě, že záplavy bezprostředně nepostihly všechny obyvatele státu. Například na Prostějovsku jakoukoliv újmu na majetku,
zdraví, či dokonce životech nikdo nezaznamenal. To však neznamená, že nás povodně nezasáhly. Díky médiím jsme o jejich rozsahu
i ničivosti měli dokonalý přehled. Nikdo z nás si pohled na zaplavená
města a vesnice nenechal ujít. Zásadní je, zda zůstaneme pouze
u ukájení vlastní zvědavosti a vzdychání, jaká že je to hrůza či ironickém vtipkování. Pokud ano, bude to pouze naše vlastní ostuda.
gii jedním jediným směrem.
Voda díky tomu zaplavila
nejen chaty, činžáky, silnice,
mosty, polní cesty, rušné ulice,
pražské metro i vesnické hřbitovy, ale kromě toho všeho se
na nás valila také ze stránek
novin, obrazovek televizorů i
monitorů počítačů.
Přemýšleli jste někdy, proč
tomu tak je? Proč lidé touží
po pozitivních zprávách, ale
zaujmou je pouze ty negativní? Důvod je prostý. Je to
u nás podmíněno již geneticky. Vše podstatné se u nás
odvíjí od našeho pudu sebezáchovy. A pro přežití v divoké

přírodě stejně jako v dnešní
vyspělé společnosti jsou mnohem užitečnější informace o
nebezpečných a nepříjemných
věcech, které by v budoucnu
mohly ohrozit nás samé. Příjemné a pozitivní záležitosti
nás sice potěší, ale nevzrušují
nás, nejsou pro nás důležité,
a proto nás v podstatě nezajímají. Katastrofy nás však přirozeně fascinují.
Obdobné je to i v každodenním životě. Pokud vás
váš partner pochválí, nepochybně vás to zahřeje u srdce, nicméně nějaké bouřlivé
reakce to u vás nevyvolá. Na

fejeton HON NA ŠTĚSTÍ...
Petra Hežová
Sázíte sportku, poctivě
nakupujete
a následně stíráte
úctyhodnou
hromádku
výherních
losů, svědomitě křížkujete Megableskovku a čekáte, že
se štěstí tentokrát přece jen splete
a přihraje vám nějakou tu sumičku na přilepšenou?
Není divu, že se ledaskdo pořádně namíchne, když pak nej-

lépe v době, kdy máte v práci
největší frmol nebo kdy si naopak dopřáváte odpoledního
šlofíka, zavolá ne příliš důvěryhodně znějící zástupkyně
neznámé společnosti, která
vám radostně oznamuje, že
jste se sice stali šťastným výhercem zájezdu k moři nebo
půl milionu korun, ovšem pod
podmínkou, že si objednáte
nejméně dvě rehabilitační
deky, masážní strojek na kolena nebo zaručeně bezbolestnou a stoprocentně účinnou
depilační sadu. Ti rozčilenější
z nás otráveně praští telefonem a v duchu pošlou onu
nositelku „dobré zprávy“ do
háje nebo jiných končin, ti

ostatní trpělivě vysvětlují, že
výhru by brali, ale o nabízené
produkty zájem nemají.
K dovršení všeho se dozvíte, že
soused, kterého jste už léta neviděli ani hnout prstem natož tak
jít do práce, vyhrál luxusní vilu v
zahraničí, kam se stěhuje spolu
s mladičkou milenkou.
Optimista možná namítne, že
peníze přece štěstí nepřinášejí,
ale uznejte sami, že takový milionek báječně uklidní nervy...

Konstelace hvězd Prostějova

Ne všichni jsou z nekonečného deště nešťastní. Naopak radost
mají houbaři, jelikož právě oni správně tuší, že letos budou v
lesích doslova a do písmene žně. Plakat ovšem budou obchodníci. Jejich zákazníky totiž mokro a kaluže drží doma...

Berani - 20.3.- 18.4. Pečení holubi vám do huby
rozhodně létat nebudou! Pokud chcete mít ze své
práce nějaký užitek, musíte se více snažit. Váš dosavadní laxní přístup nevzbuzuje moc optimismu,
navíc nadřízení začínají být nervózní.
Býci - 19.4.-19.5. Okolo vás začíná chodit čím dál
tím více lidí, kteří touží po vašem skalpu. Máte
stále dostatek nepřátel, kterým jste v minulosti
pořádně šlápnuli na kuří oko. Zůstaňte ve střehu,
neprodávejte svoji kůži nijak lacino!
Blíženci - 20.5.-19.6. Tento týden budou vaše
smysly hodně v útlumu, což se projeví jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě. Váš partner z
toho bude na větvi a vy mu nebudete schopni vysvětlit důvod vaší pokažené nálady. Bude ale líp!
Raci - 20.6.-21.7. Pozor, vy se budete ve velmi
blízké budoucnosti ženit či vdávat! Rozhodne se
už tento týden, kdy se dozvíte, že jste to při milování neukočírovali a tak nějak se zadařilo! No, co
se dá dělat, čekají vás rodičovské povinnosti!
Lvi - 22.7.-21.8. Buďte trošku soudní a nechoďte
do zaměstnání tak vyzývavě oblečeni! V případě
žen se to sice dá ještě pochopit, ale pánové, vy ze
sebe nedělejte šašky. Jinak vás ale v práci čeká
samá pohoda, žádný průšvih na obzoru.
Panny - 22.8.-21.9. Lidem se prostě nezavděčíte
a poznáte to naplno v nejbližších dnech. Přestože
hned pro několik jedinců jste udělali málem zázraky, oni vás za přátele stále nepovažují. Příště se
vykašlete na zbytečnou práci pro druhé.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Držte se tento týden zaběhnutých postupů v práci, nevymýšlejte zbytečně žádné složité novoty. Asi se budete snažit ohromit své
nadřízené, ale veškerá vaše práce bude bohužel
marná. Vybijte si energii jinde.
Štíři - 22.10.-20.11. Čeká vás velmi zajímavá
zpráva, se kterou si však nebudete vědět hned rady.
Půjde o peníze, které se k vám blíží velmi rychle.
Stejně rychle tak můžete přemýšlet o zcela jiném
životě plném blahobytu. Dokážete to?
Střelci - 21.11.-20.12. Splní se vám celoživotní
sen! Respektive hned několik, protože zbohatnete,
povýšíte v zaměstnání a čeká vás svatba se současným partnerem. Co víc si přát? Pozor ovšem, ať se
vám z toho nezatočí hlava!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Vy v těchto dnech
máte jedinečnou příležitost vykonat dobrý skutek.
O pomoc vás požádá přítel v nouzi. Přestože to
nebude pro vás jednoduché, nebudete váhat ani
vteřinu. A uděláte dobře, budete mít radost.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Začnete se povážlivě flákat,
doma i v práci. Důvodem budou vaše stále častější návštěvy restauračních zařízení a nočních barů.
Měli byste více myslet na vydělávání peněz a také
na štěstí vlastní rodiny.
Ryby - 19.2.-19.3. Čeká vás týden plný hádek a
sporů. Především sousedé si nedají pokoj a neustále vás budou popichovat. Na příznivé notě nebudete naladěni ani v partnerském vztahu, tady půjde
doslova o „Itálii“! Prostě týden zvaný blbec.

druhou stranu, pokud vám
bude říkat něco nepříjemného, pak je reakce zajištěna.
Velká krize je ovšem vždy i
velkou šancí. Všichni Češi,
Moraváci i Slezané jsou typickým příkladem lidí, kteří,
pokud jim nic nechybí, začnou se mezi sebou dohadovat kvůli malichernostem. Pokud je však v minulosti nějaká
skutečná katastrofa zasáhla,
dokázali se vždy spojit a vzájemně si pomoci.
Věřme tedy, že za povodňovou vlnou a mediální tsunami
bude následovat i přílivová
vlna projevů sounáležitosti.

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika
tématům. Z celé plejády vašich
podnětů a příspěvků jsme vybrali čtveřici nejzajímavějších,
kterou vám nyní předkládáme...

Je to jenom pocit?

Modlitba nepomohla. Symbolický obrázek pražských povodní obletěl celý svět.
Foto: Internet
Je nemorální očekávat, že se
místo nás o všechno postará
stát, či někdo „kdo to má na
starosti“. Takový přístup dělá
z lidí ovce a je přímou cestou
do pekel.
Doufejme tedy, že i letos budou lidé do zaplavených míst
prostřednictvím humanitárních organizací posílat vše potřebné, že se na jejich účtech
sejde dostatek peněz a dokonce, že se najde i dostatek ob-

divuhodných dobrovolníků,
kteří se vypraví pomáhat do
nejhůře zasažených oblastí.
Informace o povodních
u nás snad nevzbudí pouze
úlevu, že se nám něco podobného vyhnulo, ale zároveň i pocit sounáležitosti.
Nemůžeme totiž předstírat,
že se nás záplavy netýkají.
Zasáhly každého z nás. A je
pouze na nás, jak se k tomuto faktu postavíme...

PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE…

to, jak slunce vlastně vypadá...
Nikol Hlochová
Ale ať si jen nestěžuju, letošní
Jsem docela počasí má i své světlé stránky,
spokojený protože se společnost utužuje a
člověk a na kdykoliv přijde řeč na toto téma,
počasí na- máte jakýsi takový příjemný
dávám jen pocit sounáležitosti, protože
málokdy. s vámi souhlasí minimálně deset
Nevadí mi lidí z deseti, kteří jsou aktuálním
zimní mra- počasím podobně otráveni jako
zy, ledovka vy. Když se podívám z okna a
a přívaly sněhu ani letní ve- na teploměr, mám pocit, že jsem
dra a ostré paprsky sluníčka se nějakým způsobem zasekla v
nebo podzimní plýskanice, to čase někdy na začátku jara a aprík danému ročnímu období lové počasí mě nechce pustit ze
prostě patří. Ale to, co se děje svých spárů. Následný pohled do
letos, je moc už i na mě. A kalendáře mě však vyvede z omjak jste na tom vy? Také se ylu a já jen marně přemýšlím,
cítíte tak unavení a znechu- jestli jsem se zbláznila já, nebo
cení z věčně pošmourných to počasí. Aktuální maximální
a chladných dní? To je asi odpolední teploty jen kolem
hloupá otázka, viďte?
dvaceti stupňů Celsia...
V nějakém článku na internetu Nevím, jak vám, ale mně moc
jsem se dočetla, že letos bylo červnové tedy nepřipadají.
jasných a slunečných asi jen Předpovědi počasí (kterým
něco málo přes osmdesát ho- už stejně nejspíš skoro nikdo
din, a to máme, pěkně prosím, nevěří) nám zatím moc růžové
skoro polovinu roku za sebou! vyhlídky také nedávají. VzPomalu začínám zapomínat na pomínáte si na doby, kdy se

glosa týdne

na nás z médií valily zprávy
o globálním oteplování? Horka, sucha, dusno a podobně.
Nevím, jestli dnes ještě existuje
někdo, kdo tomu věří. Já mám
spíš tak trochu pocit, že nám
nastává druhá doba ledová,
protože uplakané počasí, které
denně panuje venku za oknem,
s oteplováním nemá opravdu nic
společného.
Musíme doufat, že se příroda
probere a nenadělí nám místo
slunečného a teplého léta další
litry vody nebo třeba metr sněhu
a zamrzlé rybníky. Ale ne, jsem
optimistka. Za pár dní, konkrétně
21. června, nám začne léto a já
pořád ještě doufám a věřím, že
bude dlouhé, teplé a slunečné
a že se za pár týdnů budeme
pošmourným a propršeným
dnům jenom smát.
Nebo že by opravdu pomalu
začínala druhá doba ledová?!

Agentura

Na náměstí se vrátí LENIN!

Už to bude čtyřiadvacet let, co z
tehdejšího náměstí 9. května zmizela bronzová socha Vladimíra
Iljiče Lenina v nadživotní velikosti. Prostě tenkrát přijel jeřáb s
velkým nákladním autem, šup a
šup, a soudruh Lenin, u kterého
si zamlada naše generace dávala
rande, odcestoval navždy pryč do
městského depozitáře. Navždy?
Skutečně tak byla na konci roku
1989 udělána tečka za čtyřicetiletou totalitou? Prdlajs!
Brzy nato putoval před radnici
náš tatíček prezident Masaryk,
přejmenovalo se po něm celé
náměstí a na Vladimíra Iljiče se
tak nějak zapomnělo. Jenomže
od srpna tohoto roku bude všechno jinak, Lenin se vrací! „Mohu
tuto nemilou zprávu potvrdit.
Zastupitelstvo města se na svém
mimořádném jednání rozhodlo
vrátit sochu Vladimíra Iljiče Lenina na původní místo v rámci

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

plánované rekonstrukce náměstí
T. G. Masaryka. O dalším názvu
centrálního náměstí budeme
ještě jednat,“ šokoval Agenturu
Hóser Miroslav Nakaseseděl,
primátor Prostějova.
Ale důvod? Proč? „No, jak bych
vám to vysvětlil, prostě časy se
mění a bůhví, jak to bude příští
rok po volbách,“ pokrčil rameny
primátor. Návrat bronzové sochy
Lenina si vymínili prostějovští
komunisté. Ti už si také brousí
zuby na příští vládu nad městem.
„Chceme zachovávat tradice a
Vladimír Iljič k Prostějovu patřil
stejně tak, jako první náměstek
primátora Nikamnepospíchal
k lednímu hokeji. A jelikož očekáváme velmi dobrý volební výsledek na všech frontách v roce
2014, chceme už nyní, pár měsíců před výročím Velké říjnové socialistické revoluce, sochu znovu
zabudovat na našem náměstí,“

potvrdil informace kolující už
nyní městem Pepino Augustus,
jeden z našich zastupitelů. „Není
důvod těmto požadavkům nevyhovět, pro návrh hlasovala
většina zastupitelů,“ dodal další
z komunistických komunálních
politiků Jaroslav Pěnkava.
Pro návrat Lenina byl kupodivu i pravicový zastupitel za
ODS Tomáš Stalinstein. „Před
časem jsem chtěl sochu Lenina koupit a vystavit si ho na
zahradě. Nebylo mi to povoleno, tak ho chci mít alespoň
nablízku. No co, jako malé dítě
jsem u jeho sochy na náměstí chodil s lampionem v ruce
jako pionýr. Prostě nostalgie,“
překvapil svým prohlášením
zastupitel s přemírou IQ.
Socha V. I. Lenina bude na prostějovském náměstí slavnostně
odhalena 1. srpna tohoto roku.
Za Agenturu Hóser Majkl
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V poslední době se situace s křičícími Romy na náměstí rapidně
zlepšila, ale stále, když procházím centrem města, mám takový
nepříjemný pocit. Počet cikánů,
kteří se tady všelijak poflakují,
nepoklesl. Plíží se za vámi nebo
vedle vás, probodávají vás očima
a dívají se, jestli máte na rameni
kabelku či jestli vám z tašky nečouhá peněženka. Věřím tomu,
že kdo je neopatrný, stává se často obětí kapesních krádeží. Ale co
s tím chcete dělat?
Jana Ohlídalová, Prostějov

Změna nic moc
Ještě před několika měsíci páni
radní nadávali na to, že veřejné
osvětlení ve Smetanových sadech dělá ostudu celému městu a
je potřeba ho okamžitě vyměnit.
Tak jsem se těšil na to, že v rámci rekonstrukce celého parku se
tady objeví nějaké pěkné lampy,
třeba i s historickým image. Ale
to, co se nedávno v parku namontovalo a vydává se to za lampy, není zrovna hezké. Nevím, za
okrasu to rozhodně nepovažuji.
Jan Síbr, Prostějov

Museli ho znát!
Když jsem si přečetl vaši reportáž o loupežném přepadení
na Poděbradově náměstí, hned
jsem měl pocit, že ti lupiči museli
přepadeného velmi dobře znát.
Jsem přesvědčen o tom, že moc
dobře věděli, v kolik hodin chodí do banky s tržbou a že zrovna
v onen pátek ponese tolik peněz.
To mi nikdo nevymluví, tímto
směrem by se také mělo určitě
zaměřit vyšetřování. Ale co budu
já, starý důchodce, radit policajtům, že?
Jan Přidal, Prostějov

A co ti cyklisté?
Prostějovské náměstí se už
před lety stalo pěší zónou. Toto
opatření ze strany radnice jsem
přivítal, protože sám bydlím v
centru a každý den se tudy rád
procházím. Kromě zásobovacích
aut tady moc jiných automobilů
neprojíždí, takže by se zdálo, že
chodcům žádný úraz nehrozí a
nemusí si dávat zas až tak velký
pozor. Jenomže v poslední době
mě začínají štvát cyklisté, kteří
naprosto neohleduplně jezdí po
chodnících okolo výkladů zdejších obchodů a vůbec jim nevadí,
že chodce pomalu srážejí jako
hrušky. Copak na cyklisty neplatí
žádný metr?
Jan Lošťák, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit
svůj názor k článku,
který jste si právě přečetli?

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!

Iwww.

vecernikpv
.cz
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Určitě tento obrázek znáte, procházíte parkem, přilehlými
uličkami či kolem škol a na místě stojí hloučky kouřících
dětí. Karlovy Vary, Louny, Žatec a další města se proto rozhodly učinit razantní kroky, aby zamezily zvyšujícímu se počtu mladých kuřáků. Pokud jsou děti při kouření přistiženy,
je to ohlášeno ve škole, rodičům, ale hlavně i na odboru sociálních věcí. Měly by být tyto kontroly zavedeny i v Prostějově? Na to jsme se ptali v místních ulicích…

Dnes už pošesté na tomto místě přinášíme naše fotografické úlovky opepřené o přilehavé
komentáře. Pokud se i vám podaří zachytit neobyčejný výjev z obyčejného prostějovského
života, pak nám snímek pošlete na email redakce@vecernikpv.cz.
Autoři zveřejněných fotografií od nás obdrží honorář.

KDE TO JSME,
NA SLOVENSKU?

MĚLI BY POLICEJNÍ STRÁŽNÍCI KONTROLOVAT
PŘED ŠKOLAMI KOUŘÍCÍ DĚTI?
Tomáš JAUERNÍK
Prostějov

Petra HANÁKOVÁ
Prostějov

ANO

NE

„Já bych se zavedením takovéto kontroly souhlasil, počet
kouřících dětí totiž stále stoupá.
I když nevím, jestli by měla nějaký význam. Pokud kouřící školáci budou chtít, zapálí si jinde než
u školy. Takže kontroly by spíše
mohly být zaměřeny celkově na
kouřící školáky, ať už se nacházejí kdekoliv. Rozhodně by bylo
dobré kontrolovat parky, nádraží
a různé zákoutí, kde se kouřící
děti schovávají. Velké pokuty
by však měly dostávat i samotní
prodejci cigaret a neměly by být
nikde dostupné ani automaty na
cigarety.“

Cedule u rondelu dávají
vzpomenout na federální časy…

„Podle mě je to každého věc,
zda kouří, či nikoliv. Pokud
kouří školáci, tak určitě není
něco v pořádku, ale policie
v tomto případě podle mě
moc nepomůže. Jestliže budou děti chtít kouřit a budou
vědět, že poblíž škol stojí policisté, tak si na to dají dobrý
pozor a zapálí si třeba po cestě
do školy. Děti by si měli ohlídat hlavně rodiče a ti by JIM
měli Značně dát najevo, co je
pro jejich zdraví dobré a co
nikoliv. Bohužel pokud dítě
vidí, že rodiče jsou kuřáci, je
pak těžké jej nějak poučovat.“

INZERCE

Pro mnohé milé překvapení, pro jiné trapná mýlka. Před rondelem v Olomoucké ulici před zdejší čerpací stanicí se před krátkým časem objevily žlutooranžové cedule nabádající řidiče, aby si v těchto místech dávali majzla.
Hned vedle se totiž staví další část obchodní zóny a odvážní jazykové tvrdí,
že kromě Kauflandu zde najdou místo i McDonald´s či KFC. To je v tuto
chvíli ale jedno. Každého spíše zaujalo, proč varování na dopravních značkách upozorňujících na výjezd ze stavby je psáno ve slovenštině?

Alkohol uvolňuje zábrany a zvyšuje sebevědomí. Jste
uvolněnější a uděláte i věci, které byste bez něj nedokázali.
Je opravdu sex pod jeho vlivem lepší?
Veselá nálada, menší zábrany, větší vzrušení a také vyšší sebevědomí – to jsou hlavní důvody, proč si lidé před
sexem dopřávají alkohol. Někteří na něj nedají dopustit
také proto, že podle nich stupňuje touhu a zlepšuje požitek
ze sexu. To ovšem může platit u žen. U mužů je věc malinko jiná. Ne každý je totiž po alkoholu sexuálním přeborníkem. Na řadu chlapů má alkohol zcela opačný účinek...
Takže pozor, alkohol sice patří k nejstarším známým afrodiziakům a ví se o něm, že povzbuzuje sexuální touhu,
zvyšuje vzrušení a ruší zábrany – ovšem podmínkou je,
že se musí konzumovat v malé míře. Když s partnerem
vypijete tři láhve vína a pak se vrhnete do postele, nečekejte kvalitnější sex. Alespoň ne z jeho strany! Přemíra alkoholu před sexem mužům totiž neprospívá. Řada z nich
má po drincích vážné problémy s erekcí i s neschopností
dosáhnout orgasmu. Sex může být dlouhý a pěkný, ale
ne pro muže. Ten často nemá ejakulaci, ať se snaží, jak
chce. Navíc hrozí, že si druhý den ze slibně rozjetého večera nebudete nic pamatovat!

Prostějov/mik
„A proč ne? Já jsem třeba
z generace, která nedělala skoro žádné rozdíly mezi češtinou
a slovenštinou. Já jsem byla
vychovávána ve zlatých federálních časech, takže umím
stejně dobře česky jako slovensky. Mně je to úplně fuk,“
zareagovala na dotaz Večerníku, co tomu říká, žena procházející po sousedním chodníku.
„My jsme kruhovou křižovatku v Olomoucké ulici neosazovali a dopravní značky
s textem ve slovenském jazyce nám rozhodně nezbyly ve
skladu z období před rokem
1989. Povinnost zabezpečit
problematické místo v době
stavby má investor, což je
slovenská firma. Ty dopravní značky si dotáhla ze Slovenska, zřejmě aby ušetřila,“
míní Miroslav Nakládal, šéf
odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova.
Takže bacha na výjazd zo
stavby v Olomoucké ulici,
vodiči!

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

VÍKENDOVÝ AUTOBUS HVOZDEM
Vadí to někomu? Upozornění poukazující na nebezpečí před rondelem v Olomoucké ulici je na dopravních značkách napsáno slovensky.
Nikdo se však nad tím nepohoršuje, Prostějované je míjejí s úsměvem.
Foto: Michal Kadlec

jak šel čas Prostějovem ...

Na Hrázi

Býval tu mlýn i hostinec. Ulice se původně od května 1881 nazývala Nad rybníkem (do roku 1892 německy
Teichdamm), současné pojmenování platí od 31. ledna
1893 podle polohy na hrázi drozdovitého rybníka. Během
nacistické okupace platilo v letech 1940 až 1945 německé pojmenování Am Teichdamm. Ve stavení č. 10-11 stával mlýn a podle některých teorií i středověká tiskárna.
V domku č. 1 byl oblíbený hostinec U staré rychty na hrázi.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: U Spořitelny

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

KOMPOTY

Jahodový
kompot 410g

Ananas plátky
Hamé 340g

Švestkový
kompot 370g

Kompot aloe vera
250g

Třešňový kompot Hamé 350g

Jablečný kompot
320g

16,90

46,90

42,90

39,90

46,90

30,90

-

24,90

-

-

44,90

-

19,90

-

29,90 (700 g)

36,90(565 g)

-

29,90 (580 g)

16,90 (425 g)

20,90

31,90 (385 g)

-

-

-

19,90

31,90

20,90 (360 g)

38,90

-

-

16,90

17,90

32,90

14,90

-

15,90

Naše RESUMÉÉ
Kdo z nás by neměl rád ovoce
a ještě k tomu s parádně sladkou šťávou...? A tak jsme vyrazili k regálům prostějovských
marketů, abychom zjistili,
kde jsou v tomto směru pro
zákazníka nejmírumilovnější.
Nejoblíbenější jsou bezesporu
jahody, pro které si v plechu
zajděte do Intersparu. Ananas plátky od Hamé nabízí
nejlevněji Kaufland, švestkový
a jablečný kompot pak shodně
Billa, pro ten třešňový musíte
do Lidlu. A kdo má rod trochu exotiky aloe vera, nechť
navštíví Interspar.
Ať vám chutná!

STÁLE JEN PROJÍŽDÍ,
LIDÉ SI PRÝ ZVYKLI
Prostějov/mls
28. KVĚTNA 2013
Představte si, že vyrazíte na autobus, ale řidič vám oznámí, že si budete muset vystoupit dvě zastávky před tím, než jste původně chtěli,
a zbytek dojít pěšky. Obcemi prý sice projíždí, ale má zakázáno v nich
zastavit. Jinak by dostal pokutu. Že něco takového není možné? Asi
byste se divili! Přesně to se totiž minulou neděli stalo Markovi Zapletalovi a jeho rodině. Důvod spočíval v tom, že Hvozd přestal dotovat
nedělní spoje. Považuje je za zbytečné. „Odmítáme už doplácet dále
na víkendové spoje, které jsou absolutně nevytížené. To už by nás pro
těch pár lidí přišel levněji taxík. Chtěl jsem se ohledně celé záležitost
spolu s ostatními starosty sejít s vedením Veolie, ale narazili jsme na
neochotu jednat,“ vysvětlil nám starosta Hvozdu Josef Šmíd. Obec
loni na šest nedělních spojů přispěla 36 tisíc korun, letos byla polovina
spojů zrušena. „Měli jsme platit osmnáct tisíc. Chtěli jsme, aby to bylo
méně, nebo aby se spoje úplně zrušily. Jelikož však nedošlo k jednání,
tak jsme se rozhodli, že peníze prostě neuhradíme,“ dodal Šmíd.
ČERVEN 2013
Ani po roce se situace s víkendovými spoji v Hvozdu nezměnila.
„Z počátku jsme zaznamenali pár negativních reakcí, ale nyní si už
občané nestěžují. Naše rozhodnutí nedoplácet na víkendové spoje
se dotklo jen několika málo z nich. A ti neměli větší problém se
zařídit jinak,“ vysvětlil starosta Hvozdu Josef Šmíd, který si stále
stojí za tím, že doplácení na víkendové spoje jsou pro obec peníze
vyhozené oknem. „Kolik si také myslíte, že v neděli v šest hodin
ráno jelo k nám nebo od nás lidí? Navíc občanů jezdících autobusy
rok od roku stejně ubývá, což souvisí s tím, že už v podstatě každý
má dneska auto,“ uzavřel Šmíd.
napsáno před

10
lety

Tropická vedra
nepřežili tři lidé

Tři lidé podcenili minulý
týden neúnosná vedra, která
zasáhla Prostějovsko. Lékaři
rychlé zdravotnické pomoci se
měli co otáčet, ale při několika
desítkách výjezdů za pacienty
postiženými srdečními či mozkovými příhodami zaznamenali tři případy úmrtí.
„Nástup tropických veder se
v Prostějově projevil nebývalým
nárůstem výjezdů našich sanitek.
Od pondělního rána do pátečního
odpoledne jsme zaregistrovali
dvaašedesát výjezdů, které měly
jednoho společného jmenovatele.
Jednalo se totiž o pacienty, kteří
měli různé zdravotní potíže

způsobené nadměrným teplem.
Další výjezdy sanitek byly registrovány k dopravním nehodám
a dalším událostem. Tři pacienty
se nám však bohužel už zachránit nepodařilo. V drtivé většině
případů jsme vyjížděli k infarktům
či mozkovým příhodám,“ uvedl
Pavel Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
„Jednalo se o různé potíže
především starších lidí, přestože
tentokrát měli potíže i mnohem
mladší občané. Neskutečné
vedro zapříčinilo například prosté
zatočení hlavy, omdlení, srdeční
slabost nebo v mnoha případech
i rozvinutý infarkt,“ zkonstatoval
Pavel Holík.

Zpravodajství
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ŘEDITEL DIVADLA: BUDE KONEČNĚ JMENOVÁN?
Radní vyvrací fámy o manipulaci s výběrovým řízením

První výběrové řízení na post ředitele či ředitelky
Městského divadla v Prostějově po odstupující Aleně
Spurné radní zrušili. Nedokázali se totiž dohodnout
na vítězi. V těchto dnech už je v plném proudu druhý
konkurz, ze kterého by snad měl už konečně vzejít
nový šéf prostějovského divadla. Ale skutečně se
vedení města nedokázalo dohodnout na jednom jediném jméně, které by vedlo náš „tyjátr“? Nebylo to
náhodou jinak? Večerník se vydal veškeré skutečnosti zjišťovat k osobě nejpovolanější...
Prostějov/mik
„Nevěřte fámám. Výběrová komise po prvním konkurzu předala radě města jména tří kandidátů
vhodných pro funkci ředitele
nebo ředitelky divadla. Problém
byl v tom, že po sečtení výsledků
každý z těchto tří kandidátů obdržel naprosto stejný počet bodů.
Byla to náhoda, ale my jsme se
nakonec v radě nebyli schopni
dohodnout na jednom jméně.
Všichni tři byli skutečně vyrovnaní,“ řekla Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
Jenomže městem jdou fámy,

že vedení radnice mělo už dávno předem vyhlédnutého šéfa
divadla, ten se však prvního
konkurzu nezúčastnil, a tak
konšelé raději výběrové řízení zrušili. A vzápětí vyhlásili
druhé... „V něm je nyní dvanáct
uchazečů o tuto funkci. Osm z
nich se hlásí podruhé, další čtyři jsou nováčci. Konkurz bude
ukončen dvanáctého června,
kdy zasedne výběrová komise,
která si postupně pozve všech
dvanáct adeptů k pohovoru. Na
jednání rady města předložíme
pětadvacátého června znovu
pořadí tří nejúspěšnějších kandidátů. Doufám jen, že všichni

tři nezískají znovu stejný počet
bodů,“ pokrčila rameny náměstkyně primátora. „Osobně
si myslím, že tentokrát už rada
o novém řediteli či ředitelce
rozhodne. Dosavadní ředitelka
Alena Spurná sice k třicátému
červnu končí, ale žádný čas
nás netlačí. Pak totiž následují
divadelní prázdniny a potom
až do konce roku jsou všechna
představení nasmlouvaná. Vést
divadlo tedy v případě nouze
zvládne i prozatímní zástupce,“
ujišťuje Hemerková.
Náměstkyně primátora se
rovněž vyjádřila právě k těm
fámám, které tvrdí, že radní
jsou už o novém šéfovi divadla
rozhodnuti. „Chápu vaši otázku. Od té doby, co Alena Spurná oznámila svůj odchod, jsem
sama slyšela už tolik zaručených
zpráv, že bychom měli už ředitelů pět! Údajně tam chceme dosadit kolegyni Miladu Sokolovou,
další říká, že místo držíme pro
současného ředitele knihovny
Aleše Procházku nebo jednatele
Společenského domu Romana
Vejmolu. Ano, tyto drby jsem
slyšela také, a byla jsem proto

Kdo to bude? Rada města oznámí jméno nového šéfa Městského divadla přesně za patnáct dnů.
Fotokoláž: PV Večerník
zvědavá, zda se tito lidé objeví
při výběrovém řízení. Nepřihlásil se ani jeden z nich! Každopádně bych chtěla všechna tato
tvrzení vyvrátit,“ důrazně pronesla Ivana Hemerková.
Jméno nového ředitele či ředitelky Městského divadla
v Prostějově bychom měli znát
po jednání rady města v úterý
25. června. Večerník je sám
zvědav, kdo se chopí žezla a
na svých internetových stránkách vás budeme informovat
jako první!

Primátor je po OPERACI
„Přežil jsem to“, libuje si M. Pišťák
Vyškov, Prostějov/mik - Jak Večerník už informoval, prostějovský primátor Miroslav Pišťák se
v den svých narozenin 6. června
podrobil operaci ve vyškovské
nemocnici. V sobotu jsme se
mu pokusili zavolat, kupodivu
první muž radnice na nemocničním lůžku telefon Večerníku
neodmítnul...
„Díky bohu, přežil jsem to. Cítím
se celkem dobře, snad to vydrží,“
svěřil se Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov. Blíže však svůj stav specifikovat nechtěl, neřekl ani o jaký
operační zákrok vlastně šlo. Na

veřejnosti se ale spekuluje o jeho
namáhaném srdci. Prodělaný
zápal plic z konce loňského roku
primátorovi samozřejmě také na
zdraví nepřidal. „Měl bych být
v pořádku. Těším se na brzký
návrat, ale úterní zastupitelstvo
bude určitě ještě beze mě,“ dodal
Miroslav Pišťák.

KURIOZITA nejvyššího stupně

Opilého jezdce na koni chytili na chodníku strážníci!
Prostějov/mik - To jsou nám
ale věci! Minulé pondělí
strážníci zastavili na chodníku u
Společenského domu jezdce na
koni! Se svým ořem klusal po
chodníku, navíc byl opilý jako
Dán. Nikoliv ten kůň, ale jezdec…
„V pondělí třetího června po poledni se jezdec na zvířeti pohyboval
po chodníku v Komenského ulici.

Tímto se dopustil přestupku, neboť
podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je brán jako
řidič a platí pro něj určité povinnosti
obsažené právě ve výše zmíněném
zákoně. Hlídka u muže při řešení
jeho protiprávního jednání navíc
zjistila požití alkoholických nápojů.
Dechovou zkouškou bylo u
čtyřiapadesátiletého jezdce zjištěno

téměř dva a půl promile,“ informovala Večerník Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie v
Prostějově.
Velmi známá postavička bude
mít nyní ale problémy. Celá
tato událost byla postoupena
správnímu orgánu. Ještě že muž
s koněm nemá řidičský průkaz,
přišel by o něj!

VYROVNÁ SE MĚSTO S DRŽOVICEMI? Blíží se NAPOUŠTĚNÍ drozdovického rybníka
„Tři miliony a projekt na kanalizaci. Víc ne,“ zastává názor primátor
Prostějov/mik - Před více
než měsícem Večerník informoval o novém požadavku
starostky Držovic Blanky
Kolečkářové na konečné
finanční vypořádání mezi
Prostějovem a Držovicemi.
Oficiální odezva zatím sice
není žádná, primátor statutárního města Miroslav Pišťák ovšem Večerníku svůj
osobní názor již sdělil!
Starostka Držovic ve snaze urovnat konečně vztahy
s městem a nastolit přátelství
navrhuje, kromě již dříve
prostějovskými
zastupiteli

schválené částky ve výši 2,9
milionu korun, i proplacení
sumy 1,8 milionu korun. To je
podle starostky pouhá třetina
toho, o co se Držovice nyní

s Prostějovem soudí. V pátek
se Večerník zeptal primátora
Prostějova, zda na radnici už
vědí, jak se k návrhu Blanky
Kolečkářové město postaví.
„Návrh paní starostky Kolečkářové jsem zaslal už před
měsícem všem předsedům

politických klubů v prostějovském zastupitelstvu. Doposud jsem neobdržel jejich
vyjádření. Nechci ovšem, aby
se celá záležitost natahovala
příliš dlouho. Můj osobní názor je ten, že k již schválené
částce necelých tří milionů
korun bychom Držovicím věnovali projektovou dokumentaci k nové kanalizační síti v
této obci v hodnotě osmi set
tisíc korun. Pro další částku
ve výši 1,8 milionu korun
už v zastupitelstvu já ruku
nezvednu,“ sdělil Večerníku
Miroslav Pišťák.

Problém v dalším supermarketu byl v jejich skladování

V Krasicích nabízeli oslizlé párky i klobásy
Prostějov/mls - Nakyslé,
oslizlé a lepkavé uzeniny
prodávali v prodejně Tuti v
Krasicích. Tu v objektu bývalé Sandry provozuje společnost Tempo. Nebezpečné
uzeniny nedávno odhalila
kontrola Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
(SZPI).
V případě krasické prodejny
bylo šokující zejména množství nebezpečných uzenin,
které se tu volně prodávaly.
„Zkažené byly moravské klobásy, jemné párky, klobásy na
gril, šunkové tyčinky i libové
párky,“ vyjmenoval tiskový
mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Potraviny neměly prošlé datum použitelnosti. Proč se tedy
zkazily? „Při kontrole byly
zjištěny nevyhovující teploty
skladování těchto výrobků,“
vysvětlil Kopřiva.
Některé z obyvatel Krasic
zjištění inspektorů nepře-

hodnější nabídku v zadávacím
řízení, do něhož dalo nabídku
šest podnikatelských subjektů,
předložila společnost Skanska
ve výši 3,27 milionu korun.
„Úspora finančních prostředků
tak činí bezmála dva miliony
korun,“ pochválil výsledky soutěže na podzim loňského roku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora zodpovědný za stavební
investice.
V polovině listopadu 2012 bylo
zahájeno vypouštění rybníka s
tím, že akce bude dokončena
do 30. června 2013. Stavebníci však práce o několik týdnů
urychlili a napouštění chovné
nádrže začne již během několika
příštích dnů. „Brzy se sem vrátí
ryby, které byly před zahájením
revitalizace vyloveny a dočasně
umístěny do náhradních rybníků
v Otaslavicích a Hamrech,“ dodal Fišer.
Drozdovický rybník byl založen
již v roce 1460, má rozlohu 1,4
hektaru a obsah vody 14 tisíc
metrů kubických.

Uvnitř hotovo! Drozdovický rybník je připraven k napuštění, stavbaři už dokončují jen okolní úpravy.
Foto: Michal Kadlec

VE VELKÉM TESTU VEČERNÍKU
Poučí se? Prodejna bývalé Sandry se u lidí dlouhodobě těšila velké oblibě. Nedávno v ní však inspektoři objevili problémy se skladováním uzenin.
Foto: Martin Zaoral
kvapilo. „Do bývalé Sandry
jsem chodil pravidelně, ale
přibližně posledního půl roku
se tu hodně pokazili. Vyřešil
jsem to tím, že jsem začal nakupovat jinde,“ prohlásil Michal žijící v Krasicích.

Vyjádření
provozovatelů
prodejny se nepodařilo do
uzávěrky tohoto vydání získat, nezbývá tedy než doufat, že po návštěvě inspektorů se zdejší situace opět
zlepší...

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE OKOLO PROSTĚJOVA

BYLA SMRTELNOU PASTÍ

(dokončení ze strany 3)
Nebezpečnost tohoto úseku
u Olšan dokládají i výsledky
podrobného průzkumu výjezdu
vozidel od této obce a jejich napojení na rychlostní komunikaci.
Během pěti hodin bylo zjištěno
275 připojení, z nichž šestašedesát bylo konfliktních,“ odhaluje
další nebezpečný aspekt na rychlostní komunikaci šéf prostějovské dopravní policie.
Zdá se tedy, že i po četných
rekonstrukčních úpravách
povrchu vozovky, opravách
a zvýšení hrany středových
svodidel a hlavně po omezení
povolené rychlosti na sto kilometrů v hodině má dálnice
okolo Prostějova ještě spoustu
nebezpečných úseků. „Původ

K předání díla dojde v nejbližších dnech

Prostějov/mik - Ještě před
stanoveným termínem bude
dokončena
rekonstrukce
drozdovického rybníka. V
uplynulém týdnu se totiž stavbaři pustili už do závěrečných
úprav okolí této nádrže. Radost tak mají hlavně rybáři,
kteří sem brzy vrátí především chovné kapry.
Prostějovští radní minulý týden
potvrdili, že během několika
dní mají být dokončeny stavební práce na revitalizaci rybníka.
„Firma má termín předání stavby stanoven do konce června.
Zbývá pouze upravit břehy a
chodníky v bezprostředním okolí nádrže. K předání díla městu
dojde zřejmě v předstihu, samotného napouštění bychom se
mohli dočkat v závěru června či
na začátku července,“ informovala Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Připomeňme, že město předpokládalo cenu revitalizace v hodnotě 5,2 milionu korun. Nejvý-

naprosté většiny nehod lze ale
přičíst jen a jen samotným řidičům. Neuvědomují si zřejmě, že
vysoká rychlost je na úkor času
potřebného pro řešení nečekaných dopravních situací. Co si
budeme ale vykládat, řidiči jsou
naprosto nepoučitelní. Byla zde
povolena stotřicítka, řidiči jezdili sto šedesát. Teď mají jezdit
stovkou, takže snížili rychlost
na sto třicet,“ krčí rameny policejní dopravní inženýr.
Přesto odborníci kvitují omezení rychlosti ze 130 kilometrů
na stovku v hodině. I když jak
samotní řidiči, tak dokonce i
někteří krajští úředníci výrazně
proti tomuto omezení protestovali, policisté budou při dalším
rozhodování trvat na této rych-

losti. „Od chvíle, kdy došlo k
tomuto omezení, výrazně poklesl počet nehod na rychlostní
komunikaci v katastru Prostějova. To je hlavní a všem srozumitelný argument. Samozřejmě
na menší počet kolizních situací
má vliv i rekonstrukce povrchu
vozovky na mnoha úsecích,
stejně jako to, že postupem let
se vylepšuje technický stav
vozidel, která po rychlostní komunikaci projíždějí. Naštěstí už
pomalu mizí staré škodovky a
žigulíky. My každopádně trváme na zachování povolené
´stovky´ i po celkovém ukončení rekonstrukce,“ uzavřel toto
téma Michael Vafek z Dopravního inspektorátu Policie ČR v
Prostějově.

„ZVÍTĚZILA“ KARTÁŘKA Z BÍLOVIC
Prostějovsko/akr, mls - Jednoznačně nejznámější kartářkou na Prostějovsku byla proslulá paní Salašová z Kostelce
na Hané. Na věrohodnosti jejích předpovědí se dokonce až
spoléhala spousta lidí, jezdila
k ní i řada známých osobností
českého showbussinesu včetně samotného Karla Gotta!
S odstupem času je jasné, že
ne všechno, co předvídala, se
také nakonec splnilo. Všichni se však shodují na tom, že
se jednalo o velice slušnou a
hodnou paní. Za své služby
velké peníze nechtěla, často
se spokojila třeba s vajíčky
nebo drobnou protislužbou.
V dnešní době však kartářky
často mají svoji vlastní taxu a
z věštění se stal docela dobrý
obchod. Večerník tedy zajímalo, kde za své peníze dostanete předpověď, která se
nejvíce blíží realitě a kde vás
mohou jen tak „lakovat“...

Jitka Rozsívalová:
drahá, ale dobrá
Ze zmíněné malé sondy nejlépe
vyšla Jitka Rozsívalová z Bílovic. Hned několik lidí nezávisle na sobě uvedlo, že jim byla
schopna ledacos poodkrýt.
„Nejdříve jsem jí moc nevěřila,
ale pak jsem zjistila, že je dobrá.
Trefila se asi z osmdesáti procent. Z těch, co jsem navštívila,
je asi nejlepší. Bylo zajímavé se

k ní vracet a ptát na čím dál více
konkrétní věci,“ svěřila se Večerníku paní Lišková. Podobný
názor měla i řada dalších oslovených žen. Přestože všechny
uváděly různou míru přesnosti
předpovědi paní Rozsívalové,
s vysloveně negativní reakcí na
kartářku z Bílovic nevyrukovala ani jedna z nich. Proti této
kartářce na druhou stranu mluví
hlavně to, že není právě nejlevnější. Za každou předpověď
bere čtyři stovky.

Lenu Bendovou někdo
chválí, jiný zatracuje
Řadu velmi dobrých referencí
získala i Prostějovanka Lena
Bendová, která dříve působila v
Jihoslovanské ulici v Salonu Sawan. Následně se přestěhovala
na Dolní ulici. K Leně Bendové
je ale nyní téměř nemožné se
dostat. Kromě toho na ni panují
velmi rozporuplné názory. „Je
opravdu skvělá. Poví vám minulost a následně i budoucnost.
U mě opravdu vše sedělo. Byla
jsem u ní jen jednou, vyrazila mi
však dech. Vše, co mi říkala, jako
by mi dopředu naplánovala,“ vyjádřila se paní Alena. V případě
této kartářky se objevují i docela
opačné názory. „Lena ví celkem
dobře minulost, přítomnost se jí
plete a z budoucnosti se mi nic
nevyplnilo,“ zhodnotila ji další
z našich čtenářek. Jak to rozsekla
naše spolupracovnice? „Vím, že
ji hodně lidí chválí, ale mě nesedla. Vůbec se netrefila a neměla
jsem z ní dobrý pocit. Navíc je

velmi těžké se k ní dostat, čekáte zumy a pak dělá, že na to přišla
i několik měsíců,“ zhodnotila tuto sama. Byla jsem u ní několikrát.
kartářku paní Lišková.
Věštby se vyplnily asi na šedesát
procent. Něco se splnilo do punJančíková spíše radí,
tíku, něco bylo úplná hloupost,“
než předpovídá...
okomentovala tuto kartářku naše
Na Dolní ulici v Prostějově pů- spolupracovnice. Výhodou je
sobí také Marika Jančíková. Po určitě relativně nízká cena. „Platelefonickém objednání se k ní tí se jí tolik, kolik člověk uzná za
dostanete poměrně rychle. „Při- vhodné,“ dodala.
šlo mi, že dělá spíš psycholoDo Kramářské ulice už ne
gickou poradnu než předpověď
budoucnosti. Snažila se rozebrat Poslední z námi navštívených
moji psychiku a ukázat mi cestu, kartářek najdete v Kramářské
jak se změnit, abych došla k lep- ulici. Zuzana Holcmanová na
šímu životu. Jinak jsem se toho naše čtenářky působí jako člood ní mnoho nedozvěděla,“ vy- věk, který se o výklad karet
jádřila se k této kartářce příbuzná zajímá skutečně do hloubky.
naší redaktorky.
Nicméně převládající názory na
ni nejsou právě pozitivní. „MožBarošová:
ná, že kartám rozumí, ale bylo
tak půl na půl
na ní vidět, že se mě snaží něV Partyzánské ulici zase působí kam tlačit. Kromě toho jsme si
paní Barošová. „K této kartářce lidsky moc nesedly, proto bych
je jednoduché se dostat. Zavolá- k ní už znovu nešla,“ prohlásila
te a do týdne vás vezme. Je hod- k ní například žena, která má
ně upovídaná, vytahuje z vás ro- s kartářkami bohaté zkušenosti.
Kromě výše uvedených působí v regionu podstatně více kartářek.
Jedna z nich žije třeba v Brodku u Konice, nepodařilo se nám však
najít někoho, kdy by s ní měl osobní zkušenost. Na závěr je třeba napsat, že předpovídání budoucnosti je věcí velice subjektivní.
Takové je určitě i naše hodnocení jednotlivých kartářek. Proto se
nebráníme i dalším názorům... PIŠTE DO REDAKCE!
Která kartářka na Prostějovsku přijde nejlepší či nejhorší právě vám a proč?
A jaké s nimi máte zkušenosti?
Splnilo se vám něco zásadního, co vám kartářka předpověděla
a nedalo se to předpokládat?
Pište nám své názory na adresu:
Prostějovský Večerník, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov nebo
na e-mail editor@vecernikpv.cz. Pokud se sejde dostatek zajímavých názorů, rádi se k tomuto tématu v budoucnu ještě vrátíme.

Téma Večerníku
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PROSTĚJOV A POHŘEBNÍ SLUŽBY
Když se jenom vysloví název pohřební služba, mnohým přeběhne mráz po zádech.
Proboha, proč se zmiňovat o takových věcech, které někteří považují za morbidní?
Jenomže to je pouze velmi zkreslený pohled
lidí, kteří si zřejmě ani neuvědomují, že každý
z nás tyto firmy bude jednou v životě potřebovat. Jednou? Víckrát! Vždyť kdo z nás se
nesetkal s bolestným faktem, kdy mu odešel na věčnost jeho blízký. A čí pomoc jsme
hledali jako první? Samozřejmě pracovníků
pohřebních služeb, kteří s pochopením naší bolesti zařídili vše potřebné, abychom se
mohli důstojně a se vší noblesou rozloučit
s tím, koho jsme milovali.
Stranu připravil: Michal Kadlec
INZERCE

Když vám zemře někdo blízký

Smrt blízkého člověka vždycky znamená změnu v našem
životě. Na začátku je šok a my
nechápeme nebo nevěříme, že
se něco tak strašného mohlo
stát. Najednou se člověk ocitá
jakoby v „jiném světě“ – světě,
jaký si neuměl dosud představit
a o jakém nejspíš ani nepřemýšlel – ve světě bez člověka, kterého má rád a je pro něj důležitý,
ať už je to jeho rodič, sourozenec, partner nebo kamarád.
Mění se ale spoustu dalších věcí.
Člověk sám se cítí jinak a je překvapen silou bolesti a dalších
emocí, kterého ho přemáhají.
Překvapují ho reakce rodiny,
kamarádů a dalších lidí, se kte-

rými přichází do styku. Mnozí
z nich nevědí, jak s pozůstalým
a ztrátou zasaženým člověkem
mluvit, co mu mají říct, aby ho
nezranili ještě více nebo neřekli nějakou hloupost. Možná
si skrze něj uvědomují vlastní
smrtelnost nebo možnost, že by
se jim v životě mohlo přihodit
něco podobného. Někteří pronášejí fráze, které se v takových
situacích říkávají a nejspíš věří,
že jsou pravdivé. Asi si ani neuvědomují, že v situaci, v jaké
se pozůstalý člověk zrovna nachází, jen těžko může uvěřit, že
„Čas všechno spraví.“ a věty
typu „Život jde dál.“ působí spíš
necitlivě, místo aby pomáhaly.

Staré pořekadlo říká:

„Čas letí jak voda.“ A je tomu tak
Kyticí život začíná a kyticí
život končí. Je to tak už po
několik staletí, kdy radost
i smutek vyjadřujeme kyticí.
Kyticí smuteční se loučíme se
svými blízkými a je důležité
zvolit správný styl a barvu.
I když jde o pohřeb, může být
kytice laděná do veselých barev. Nejčastěji používané jsou
věnce, jak rostlé, tak i umělé.
Ale lidé chtějí změnu, a tak se
tlačí do popředí žardiny, ikebany a kytice volně vázané či
míchané. Stuhy na smuteční
floristice se ladí do barvy květin a podle věku zemřelého,
a tak se můžeme setkat se
stuhami různých barevných
odstínů. Naše vazárna se snaží vždy vyjít vstříc zákazníkům a sladit kytici, žardinu či
ikebanu s věkem zemřelého.
Je pravda, že se setkáváme
i s přáním udělat smuteční
floristiku ve tvaru kříže nebo
plošnou.

Právě letos je tomu
15 let, co naše firma
Pavel Makový
- Pohřební služba, s.r.o.,
vám pomáhá zvládat
ty nejtěžší okamžiky
v životě, jako je úmrtí
blízkého člověka.
„Jsou to chvíle, kdy
si člověk myslí, že tím
dnem vše končí a člověk
zůstane sám. Ale život se
nedá zastavit a co se má
stát, to se stane. Každá
situace se dá nějak řešit
a o to se již patnáct let
snažíme,“ říká
majitel pohřební
služby v Drozdovicích
Pavel Makový.

KONTAKTY:

Drozdovice 79, tel.: 582 341 368
Objednávková kancelář: Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Objednávková kancelář: Brodek u Prostějova,
Císařská 31, tel.: 582 372 000

Ať už je situace jakkoliv komplikovaná, vždycky existuje
nějaké řešení, pomoc a člověk,
který je připravený naslouchat. Jen to vždycky není ten,
koho bychom čekali. I proto je
nyní našim čtenářům k dispozici tato tématická strana.

Václavková a spol., Soukromá pohřební služba

20 let podnikání v pohřebnictví

Již plné dvě desítky let podniká v našem
em městě firma
Václavková a spol., Soukromá pohřební služba.
nu květin a malou
„Během této doby jsme vybudovali vlastní vazárnu
smuteční síň, která slouží pro rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
ední rozloučení.
Stala se často vyhledávaným místem pro poslední
Snažíme se maximálně vyjít vstříc pozůstalým, abychom jim
avková, asisulehčili jejich zármutek,“ ujišťuje Dagmar Václavková,
l.,
tentka jednatele společnosti Václavková a spol.,
uSoukromá pohřební služba. „Je na nás, jak buak
dou lidé spokojeni, protože si někdy neví rady, jak
nci
postupovat při vyřízení pohřbu. Naši zaměstnanci
ad
procházejí různými školeními a kurzy, například
sti
jde o školení hrobníků, řidičů či bezpečnosti
va
a hygieny práce. V loňském roce se například dva
Dagmar Václavková, asistentka jednatele firmy
naši zaměstnanci zúčastnili kurzu v Litoměřicích
u pana Dr. Petra Rambouska, který jako jediný v České republice provádí balzamování
těl zesnulých. Kurz se týkal hygienického zaopatření lidských pozůstatků a následně
jejich úpravy. Na přání objednavatele pohřbu tak upravujeme zesnulé podle fotografie
zemřelého, například jde o úpravu účesu, o líčení a podobně, aby po smrti vypadali co
možná nejdůstojněji,“ dodává Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol., Soukromá pohřební služba má svoji hlavní
provozovnu v Mlýnské ulici č. 31, svoji pobočku pak ještě na Masarykově
náměstí č. 10 v Kralicích na Hané.

KONTAKTY:
Na telefonních číslech 582 343 883, 582 340 004 a nebo na 723 143 419, 723 059 327
nás zastihnete 24 hodin denně. Služba je NEPŘETRŽITÁ!

Firma již dvacet let poskytuje prvotřídní služby v oboru pohřebnictví

3RKĆHEQËVOXæED
$6$763URVWČMRYVUR
äLåNRYRQiPČVWt3URVWČMRY
8VSRĜLWHOQ\
Telefon: 582 344 073
mobil: 602 581 098
6OXåE\KRGLQGHQQČ

www.pohrebnictvi-pv.cz

Jaký druh pohřbu je častější?

Vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici slouží pro
rozloučení se zesnulým v rodinném kruhu.

SMRT VÁS VYSTAVÍ DO TĚŽKÉ SITUACE

Víte, co dělat?

Na rozdíl od oostatních
evropských zemí u nás
zatím příbuzní nejs
nejsou povinni člena rodiny pohřbít.
Může to udělat i cizí člověk.
Zvykem je, že je to ten,
kdo první
p
p
pohřeb
objedná
a zaplatí. Č
Čtěte podrobný
návod, jak postupovat při zařizování
pohřbu.

1. Volejte záchranku,
pak pohřební službu
Pokud někdo zemře v nemocnici,
zdravotnické zařízení zprávu pozůstalým sdělí telegramem a na
nich je, aby vypravili pohřeb. Když
k úmrtí dojde doma, nejdřív zavolejte

3. Průměrná cena pohřbu
záchranku. Lékař tělo ohledá a vystaje 18 000 korun
ví ohledací list, teprve pak shánějte
pohřební službu.
O své představě pohřbu si popovídáte
s pracovníkem pohřební služby, potom si
2. Rozmyslete si,
z katalogu vyberete rakev a květinovou
jaký obřad chcete
výzdobu. Při pohřbu do hrobky musí
V pohřební službě od vás budou chtít ob- být rakev z tvrdého dřeva a se zinkovou
čanský průkaz - váš vlastní i zemřelého, vložkou. Ta je dražší, nejlevnější rakve
případně jeho rodný a oddací list. Někdy pro kremaci stojí okolo 4 000 korun, za
nemocnice občanku sama vrátí úřadům tu do hrobu dáte klidně dvojnásobek a v
a pohřeb můžete vyřídit i bez ní jen s po- zimě bývá dražší i vykopání hrobu. V pohřební službě s vámi také hned sepíší parte
tvrzením nemocnice o úmrtí.
Měli byste mít jasno v tom, jaký pohřeb a vytisknou je. V ceně se objeví i náklady
chcete objednat - kde a kdy by se měl ko- za dopravu těla – v místě svého podnikání
nat, jestli má jít o zpopelnění (kremaci), si pohřební služby obvykle účtují paušál,
nebo pohřeb do země. U kremace můžete mimo zaplatíte podle ujetých kilometrů.
vybírat mezi pohřbem s obřadem, bez Nakonec vám pohřební služba všechobřadu nebo rozloučení s urnou - to pro- ny položky sepíše do kalkulace a vystaběhne až po zpopelnění. Pohřeb do hrobu ví fakturu nebo smlouvu. Průměrná
nebo hrobky je vždy s obřadem. Oba dru- cena za běžný pohřeb v České republice je 18 000 korun.
hy pohřbů mohou být civilní i církevní.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

NA KOSÍŘI už vyšší nebude
PROTIVANOVSKO ROZHLEDNA
Stihne se termín slavnostního otevření?

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Žváččků
Žváčkův
kův ffestival
est
stiivall
zahájí fanfáry
Konice/mls - Nedělní odpoledne bude v konickém zámeckém parku patřit přehlídce
dechových kapel. Osmnáctý
ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, který se koná
na počest hudebního skladatele a hanáckého rodáka Antonína Žváčka, bude zahájen
v neděli 16. června ve třináct
hodin slavnostním průvodem,
který vyjde od budovy základní školy a gymnázia přes
Masarykovo náměstí do zámeckého parku. V programu
se postupně přestaví místní
dechová hudba Koničanka,
Malohanácká muzika, Holóbkova mozeka z Protivanova,
Astra ze Svitav a Žadovjáci.
Kromě dechových kapel vystoupí i mažoretky z Jevíčka.
Akci bude moderovat Josef
Hajkr s Ladou Drešrovou.
Ve Stínavě si budou
hrát bez hranic
Stínava/mls - V sobotu 15.
června ve 14.00 hodin se na
hřišti ve Stínavě uskuteční
Hry bez hranic. Družstva složená ze zástupců obcí mikroregionu Plumlovsko se utkají
v zajímavých disciplínách.
Přijďe povzbudit své družstvo! Dobrá zábava i občerstvení jsou zajištěny.
V Němčicích stráví
pohodové odpoledne
Němčice nad Hanou/mls DDM Orion Němčice nad
Hanou a SDH Němčice nad
Hanou srdečně zvou Na pohodu. Akce se uskuteční v sobotu 15. června od 17.00 hodin
v areálu SDH. Připraven bude
pohodový program. Návštěvníci budou moci sledovat představení kroužků DDM Orion,
hasičskou techniku, zúčastnit
se soutěží pro děti i rodiče
a oslavit Svátek otců.

Jeden z největších zaměstnavatelů na Konicku rozšiřuje výrobu

KONEČNĚ! PILA V PTENÍ POJEDE NAPLNO

Pila v Ptení pomalu, ale jistě vstává z mrtvých. Významná firma, které hrozil podobný
osud jako Oděvnímu podniku v Prostějově,
se navzdory obrovským problémům dokázala
z nejhoršího otřepat. A tomu by v roce 2009,
kdy musela kvůli krizi a stomilionovým dluhům
propustit všech svých dvěstěčtyřicet zaměstnanců, věřil asi málokdo...
Její vedení však na rozdíl od managementu
OP neztratilo nejen víru v budoucnost, ale
i kontakt s realitou. A tak po nutných opatřeních koncem roku 2010 byl na pile provoz obnoven, od letošního července pak zde plnohodnotně pojedou oba provozy.
Ptení/mls
Pila v Ptení je však z minulosti
stále zatížena velkými dluhy.
V současnosti je proto její
existence závislá na benevolenci věřitelů. Jejímu fungování neprospívá ani vleklá krize,
která zasáhla stavebnictví.
Aby toho nebylo málo, musí se
pila potýkat s dubnovým navý-

šením cen kulatiny, kterou zpracovává. Navzdory tomu všemu
se její vedení po pečlivé analýze
rozhodlo od července navýšit
výrobu. „Od začátku prázdnin
plnohodnotně rozjedeme i druhý provoz. Ve srovnání se začátkem letošního roku by se měl
objem zpracovaného dřeva už
více jak zdvojnásobit. Za tímto
účelem nabereme také dalších

Do rozšířené výroby nabere dalších jedenáct lidí
jedenáct zaměstnanců,“ potvrdil Večerníku koncem minulého
týdne ředitel pily Jan Vařeka.

Oproti začátku roku
se výroba zdvojnásobí
V současnosti firma zaměstnává
čtyřiasedmdesát lidí, ještě letos
v únoru jich tu přitom pracovalo
o dvacet méně. Od července chce
ale pila měsíčně pořezat celkem
pětadvacet tisíc kubíků dřeva.
„Důvodů je několik. Máme poměrně dost zakázek a prázdné
sklady. Tím klíčovým je ovšem
fakt, že v souvislosti s dubnovým
zdražením kulatiny potřebujeme
zvýšit objem prodaného dřeva.
Jen tak naše hospodaření zůstane
zdravé i po tomto nesmyslném
navýšení ceny dřeva,“ vysvětlil
Jan Vařeka.
Pila dříve devadesát procent své
produkce vyvážela do zahraničí, zejména do Anglie. Nyní se
situace změnila. „Asi polovina
našich zákazníků je v tuto chvíli
z tuzemska,“ vyjádřil se Vařeka,

Přežila vlastní smrt. Objem výroby na pile v Ptení se během letošního půl roku zdvojnásobil. Za svojí
nejslavnější érou však kvůli krizi ve stavebnictví a vysokým výkupním cenám dřeva bohužel stále pokulhává.
Foto: Michal Kadlec
který si ale zároveň posteskl, že všechny obce na Konicku. Dá
platební morálka firem je čím se výhledově počítat s tím, že by
dál horší.
se pila v Ptení opět stala vysoce
výkonným dřevařským kolosem
Vrátí se staré zlaté časy?
jako před rokem 2009? „To asi
Do vybavení pily se nedlouho ne. Situace na trhu se dřevem je
před jejím zavřením hodně in- stále bohužel hodně nestabilní.
vestovalo. V dobách její největší Nedá se ani očekávat, že by se
slávy tu pracovalo kolem tří sto- v dohledné době uklidnila. My
vek zaměstnanců. S hromadným bychom sice na určitou dobu
propouštěním se pak těžce vy- sehnali zakázky, abychom si
rovnávalo nejen Ptení, ale téměř mohli dovolit nabrat desítky dal-

ších zaměstnanců. Jenže po pár
měsících bychom je s největší
pravděpodobností museli kvůli
nedostatku práce zase propustit.
A touto cestou jít nechceme,“
konstatoval Jan Vařeka. Na úplné
vzkříšení pily v Ptení však stále
čekají desítky lidí. Některým
z nich se totiž ani čtyři roky po
propuštění dosud stále nepodařilo najít práci, která by jim zajistila slušné živobytí.

Proč
se
přehrada
stále
nenapouští? Odpověď je jednoduchá. Čeká se na instalaci
srážedel, která by měla zabránit
přítoku živin vhodných pro rozvoj jedovatých sinic. Ty by se
Hotovo. Nový most vedoucí přes výpusť
zde měly objevit do poloviny
plumlovské přehrady byl minulý týden dočervna. „Dále postoupily oprakončen. Hned tak se po něm ovšem neprovy hráze, například most nad
jdeme...
Foto: Martin Zaoral
výpustí z přehrady je už hotový.
Je však stále součástí stavby, takže
Plumlov/mls - Deště uplynulých přehrady. Leč nepřispěly... Vy- napouštět pokud možno čistou lidé po něm zatím samozřejmě
dní mohly výrazně přispět bagrovaná nádrž stále není v ta- vodou. Ovlažit se v ní sice můžete chodit nemohou,“ prozradila k akk plánovanému napuštění kovém stavu, aby se mohla začít už nyní, příliš si však nezaplavete. tuálnímu stavu tisková mluvčí Po-

Určic brzdí byrokracie

v zadání zrušen. Vyhovět administrativním požadavkům toho
následujícího je však téměř
nemožné. Naši žádost jsme
museli neustále opravovat
a doplňovat. Je to na zblbnutí.
Starostu dělám už třiadvacet
let, ale něco takového nepamatuji,“ nebral si servítky starosta
obce Vlastimil Konšel.
Určice nakonec žádost přece jen podaly. „Jestli jsme
vyhověli a zda nás dokonce
i vyberou, to bychom se měli
dozvědět v září. Pokud budeme mít přiděleny peníze, hned
se pustíme do oprav,“ uzavřel
Konšel.

Konice/peh - Nejen věřící, ale
všichni lidé s dobrým srdcem,
kteří neváhají pomáhat lidem
v nouzi, se v sobotu odpoledne
sešli na farní zahradě konického kostela Narození Panny Marie, kde společně oslavili dvacet
let od znovuobnovení tradice
zdejší charity.

Setkání přátel Charity Konice zahájila děkovná mše, při níž kazatel
připomněl bohatou historii charitativní činnosti v Konici v období
světových válek i současné úspěchy,
které se datují od založení stávající
charity v roce 1993. Pozvání k oslavám přijalo několik desítek hostů
všech věkových kategorií. „K při-

Přehlídka úspěchů. Hosté setkání si nenechali ujít příležitost k prohlídce
fotografií mapujících úspěšné projekty konické Charity. Foto: Petra Hežová

Na nádraží v Konici se málem VRAŽDILO
Jak se v noci ze středy na čtvrtek
objevili na konickém nádraží,
to se v tuto chvíli můžeme
pouze domnívat. Ověřenou
skutečností však je, že jeden
z mužů po vzájemné rozepři
na peróně vytáhl na toho
druhého nůž a několika
bodnými ranami jej málem
usmrtil! Zaměstnanec Českých
drah okamžitě volal policii
a záchranku. Zraněný muž byl
převezen s mnohačetnými bodnými ranami do nemocnice.
„Krajští kriminalisté prověřují
trestný čin vraždy ve stadiu

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

lionu korun by se měla otevřít
už příští sobotu 22. června.
Při naší páteční návštěvě bylo
patrné, že dělníci s pracemi
pořádně postoupili. Základní
konstrukce už byla hotová, na
vrcholu se nacházel i vyhlídkový
ochoz se střechou. Ke své finální
podobě, jak ji známe ze zveřejněných vizualizací, však měla rozhledna stále ještě celkem daleko.
„Děláme maximum, abychom
to stihli,“ reagoval na dotaz Ve-

V TIŠTÍNĚ TO ŽIJE... Sultán Solimán zde provdal dceru
Lotrando z Pivína se pod širým nebem zamiloval do princezny Zubejdy

Tištín/mls - Kolem na divadlo?
V Tištíně to není problém! Právě
bicykl byl nejčastějším dopravním prostředkem, na němž se
lidé z Tištína i z nedalekých obcí
v sobotu vypravili na inscenaci
pivínského divadla Větřák. Do
malebného přírodního areálu
Malý Háječek jich dorazilo několik desítek. A určitě nelitovali. Při
popíjení piva či limonády a pojídání pochoutek z grilu se dobře
pobavili.
Oblíbená
filmová
pohádka
o Lotrandovi a Zubejdě mimo jiné
pojednává o blahodárném vlivu
čerstvého vzduchu a slunce na lidský organismus. Obojího si při sledování právě tohoto příběhu v sobotu užili v Tištíně. Inscenace pod
širým nebem přitom měla svá specifika, která v pražském Národním
divadle běžně nezažijete. Například
se začátkem představení se vyčkalo
až na chvíli, kdy se dočkali všichni
zájemci ve frontě na pivo.
Krátce na to ustaly přítomné děti
v neustálém pobíhání po zeleném
trávníku, usadily se na přistavené
židle a se zájmem se pustily do

sledování osudů nešikovného loupežnického synka Lotranda a zhýčkané sultánské princezny Zubejdy.
Oba nešťastníky dokázal vyléčit
humor i láska, což spokojené publikum na závěr představení ocenilo
potleskem.
Bylo přitom štěstí, že se autoři
výpravné inscenace všeobecně
známé filmové předlohy nedrželi
doslova. Přestože se jim podařilo
vystihnout její poetiku a z veselého
příběhu zachovali vše podstatné,
představení čas od času vhodně
okořenili o vlastní nápad. V exotickém příběhu tak malí i velcí
diváci mimo jiné objevovali i narážky na místa, která velice dobře
znají. „Jestli mi ten doktůrek dceru
nevyléčí, tak mu usekneme hlavičku a kotululů s ní až do Tištína ke
kostelu,“ vyhrožoval například Sultán Solimán v podání Jiřího Vrby.
Kromě této si dlouholetý principál
Větřáku zahrál i roli otce převora.
Do přípravy posledního představení však tentokrát významněji nezasahoval. Jejich hlavním motorem
byla mladá sympatická režisérka
Martina Svozilová. Ta patří k lidem,
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vodí Moravy Gabriela Tomíčková.
Ohledně
věcí
bránících
očekávanému napouštění přehrady se v průběhu uplynulého
týdne nepokročilo. „Příliš
nových informací nemám, prioritu pro nás byla ochrana před
možnými záplavami,“ vyjádřila
se Tomíčková.
Nejvýraznější novinkou je
tak zaměstnání nočního
hlídače na stavbě. Jeho
úkolem je ochránit zaparkovanou techniku před opa-

kovanými nájezdy zlodějů.
Bude-li tomu počasí přát,
mohou se první nedočkavci
ve větší kaluži vyplňující
dno přes tři roky vypuštěné
nádrže osvěžit už nyní. Příliš
si však nezaplavou. Nejenže
v nejhlubších místech voda
dosahuje necelých dvou metrů,
v plavání jim budou vadit také
rostliny bující ze dna přehrady.
Ty by ještě před napouštěním
přehrady měly posekat speciální vodní sekačky.

pokusu, ze kterého je důvodně
podezřelý čtyřiačtyřicetiletý muž
z Prostějovska. Tohoto jednání se
dopustil vůči jednatřicetiletému
muži také z Prostějovska. Oba
se znali. Během konfliktu
mezi nimi starší z nich zaútočil
nožem na mladšího a způsobil
mu mnohočetná zranění, která
poškozeného přímo ohrožovala
na životě. Podezřelý byl policisty
zadržen a umístěn do policejní cely. Ve věci nadále probíhá
prověřování,“
informovala
Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Podle našeho zdroje zatkla
násilníka přímo na konickém
nádraží zdejší policie, na místo

vyjela i prostějovská kriminálka. Po prvotním prošetření
a zajištění místa činu si případ
převzala krajská kriminální
služba. Čtyřiačtyřicetiletý muž
byl umístěn do policejní cely
a s největší pravděpodobností
poputuje do vazební věznice.
Co bylo důvodem hádky obou
mužů, není zatím známo.
Večerník však vyloučil možnost,
že se jednalo o bezdomovce, jak
byla původně veřejnost informována. „Kdepak bezdomovci,
byli to běžní občané Konice, na
první pohled velmi slušní. Dokonce spolu bydleli v jednom
domě tady na Vyšehradě, byli to
kamarádi. Všude spolu chodili,
samozřejmě i do hospody. To,

co se mezi nimi stalo, je tady
pro každého velkou záhadou,“
sdělil exkluzivně Večerníku
jeden z oslovených konických
podnikatelů.
Koncem týdne jsme také
zjišťovali aktuální zdravotní stav pobodaného muže.
„Jednatřicetiletý pacient leží na
oddělení ARO prostějovské nemocnice. Jeho zdravotní stav je
stabilizovaný, nicméně i nadále
velmi vážný,“ sdělila Hana Szotkovská, tisková mluvčí Nemocnice Prostějov. „Zadrženému
pachateli vraždy ve stadiu pokusu hrozí v případě prokázání
viny trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ doplnila policejní mluvčí Irena Urbánková.

pravenému pohoštění nám hraje
živá hudba a pro zájemce je k dispozici ke zhlédnutí virtuální prezentace
a fotokronika mapující činnost charity v průběhu uplynulých dvaceti
letech,“ představuje program oslav
paní Páleníková, která je členkou
Charity Konice už od roku 1997.
„Samozřejmě moc děkuji všem,
kteří s námi přišli to dvacetileté jubileum oslavit. Na počátku jsme si
museli získat důvěru lidí, kteří naši
pomoc potřebovali, ale z nejrůznějších důvodů se ji styděli přijmout.
Charitativní činnost nemusí být
nutně záležitostí věřících, záleží na
člověku a na dávce entusiasmu, se
kterým je ochoten pomáhat lidem
v nouzi,“ upřesňuje ředitelka Charity Konice MUDr. Irena Lenfeldová, která stejně jako ostatní pracov-

Nová dominanta. Na úplném
vrcholku rostoucí rozhledny vlají
ve výšce osmadvaceti metrů nad
vrcholem Velkého Kosíře barevné pentle. Foto: Martin Zaoral

havárie na dálnici u Olšan
Řidič dodávky se podruhé narodil!
Vděčné publikum. V Tištíně v sobotu na pivínské divadlo zamířili malí i velcí. Několik desítek diváků oceňovalo výkony herců potleskem už v průběhu samotného představení.
Foto: Martin Zaoral
kteří mají velice blízko i k prostějovskému divadlu Point.
Tištínu před dvěma roky jen těsně uniklo vítězství v anketě o vesnici roku Olomouckého kraje.
Že se v této vesnici stále něco děje

i nyní, je nepochybné. Pozváním
pivínského Větřáku to zde totiž
ani zdaleka neskončilo...
Už nadcházející sobotu se zde bude
konat X. ročník soutěže družstev
o putovní pohár Starosty honebního

společenstva, v neděli pak na fotbalovém hřišti děti potěší kouzelník
Čárymáryfuk. Všichni místní se už
také těší na zdejší dvoudenní hody,
které jsou v plánu poslední červnový víkend.

jak láska z Větřáku překonala hory i poušť ...

3x foto: Martin Zaoral

Olšany u Prostějova/mik K závažné dopravní nehodě se
škodou přesahující půl milionu
korun došlo ve čtvrtek 6. června
krátce po půl jedné odpoledne
na rychlostní komunikaci za obcí
Olšany ve směru od Olomouce do
Prostějova. Je opravdu jen dílem
náhody a štěstí, že hrůzostrašná
bouračka skončila jen lehkým
zraněním jednoho z řidičů.
„Jednapadesátiletý řidič nákladního
vozidla DAF zřejmě nedodržel
bezpečnou vzdálenost za dodávkou Mercedes Benz, kterou řídil
šestatřicetiletý muž, a narazil do ní.
Dodávka byla odhozena dopředu na
stojící nákladní soupravu Renault.
Alkohol byl u účastníků nehody
vyloučen dechovou zkouškou,“ informovala Večerník tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje Irena
Urbánková. „Během nehody došlo

Z pekla štěstí. Řidič bílé dodávky vyvázl z této děsivé havárie
jen s modřinami. Ještě neměl
spolujezdce! Foto: Policie ČR
k lehkému zranění řidiče vozidla
Mercedes Benz, které si vyžádalo
pouze jednorázové ošetření. Celková hmotná škoda byla vyčíslena
na 520 tisíc korun. Nehodu policisté
nadále šetří,“ dodala.

Kamion se v Němčicích nevlezl
pod most, klády z něj popadaly
Solimánský dvůr. Za Kavčími horami a Sargasovým mořem je Česká loupeživá banda. Za lesy hlubokými a kopci oblými Láska na první pohled. Navzdory obrovské vzdálenosti
poušť Šarivari a tam vládne sultán Solimán, který má nemocnou v půvabné české kotlině žije strašlivý loupežník, jemuž se jeho syn i kulturním odlišnostem se Lotrandovi a Zubejdě nakonec
„stalo něco překrásného“...
Lotrando příliš nevyvedl.
dceru Zubejdu.

Druhá část exkluzivního rozhovoru s kralickým starostou

„Městečko Kralice je pro občany to nejlepší, co může být“
Pavel Kolář hodlá zachovat tradiční ráz obce a těší ho, že je nakročeno k dalšímu zvelebování

Velká rodina. Na farní zahradě konického kostela Narození Panny
Marie panovala přátelská atmosféra.
Foto: Petra Hežová
níci a dobrovolníci charity klade
důraz na lidský přístup a budování
důvěry mezi lidmi, kteří pomoc potřebují a kteří ji poskytují.
Členům konické charity přišli
pogratulovat mimo jiné starosta

města a kolegové z okolních charitativních organizací. „Od zítřka
budou mít auta konické charity na
sobě nápis ´My nejsme žádná rarita, my jsme skvělá z Konice Charita,“ shodli se hosté oslav.

POLICEJNÍ HONIČKA
na hranicích regionu
Feťák a odsouzenec za volantem neunikl!

Uhřičice, Doloplazy/mik - V pátek kolem desáté hodiny večer
zastavovala policejní hlídka
v Uhřičicích na Kroměřížsku
vozidlo Honda Accord. Řidič
však na výzvu nereagoval a začal hlídce ujíždět směrem na
Doloplazy na Prostějovsku.
„Zastavil se až na travnatém porostu za hřištěm v Doloplazích,
kde poškodil skruž studny. Tady
ho policisté dostihli. Řidič se

černíku ohledně zveřejněného
termínu slavnostního otevření
jeden ze stavbařů. „Přinejhorším
budou muset pozvaní hosté přijít
o něco dřív. Pokud budou chtít
rozhlednu vidět, budou si hned
ráno muset rozebrat lešení,“ zavtipkoval další.
Peníze na rozhlednu se podařilo
sehnat mimo jiné díky veřejné
sbírce, v níž si lidé mohli koupit
její jednotlivé schody. Přestože
nejlacinější z nich přišel na deset tisíc, z celkových sto padesáti osmi schodů už zbývá prodat
pouhých sedmnáct.
Po svém otevření rozhledna na
Velkém Kosíři kromě báječného
rozhledu po Hané nabídne také
toalety a kiosek s občerstvením
a suvenýry. Na vstupném dospělí
zaplatí dvacet, děti deset korun.
Brzy by k ní měla rovněž vést
vyasfaltovaná cesta začínající
u Čelechovic a končící v Čechách pod Kosířem. S její stavbou by se mělo začít už o prázdninách.

HRŮZOSTRAŠNÁ

Ani v květnu se s napouštěním přehrady nezačalo

Rekonstrukci centra Konická charita slavila významné kulatiny
Určice/mls - Chodníky a silnice v blízkosti obecního
úřadu by rádi opravili v Určicích. Celá záležitost se však
táhne už půldruhého roku
a výsledek nikde. Důvodem
je stále se zvyšující byrokratická zátěž. Bez ní si však
obce o penězích z Evropské
unie mohou nechat jen zdát.
„Některé chodníky a silnice v okolí obecního úřadu se
u nás nachází v zoufalém stavu.
Rozpočet na jejich opravu odhadujeme na devět milionů korun. Chtěli jsme využít dotace
z Evropské unie, ale jeden program byl kvůli nesrovnalostem

776 159 120

Velký Kosíř/mls - Na vrcholu
hanáckého Mont Blancu je
pořádně rušno. Stavbaři pospíchají při dokončování nové
rozhledny, která už dosáhla
konečné výšky osmadvaceti
metrů. Její vyhlídkový ochoz
se nachází o tři metry níže. Široký rozhled po hanácké krajině si tak lidé už brzy budou
moci užít z celkové výšky 467
metrů nad mořem. Pozoruhodná stavba za šest a půl mi-

však snažil z vozidla utéct, muži
zákona ho ale zadrželi,“ popsala
honičku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Krajského
ředitelství Olomouc.
Proč ale řidič policistům bláznivě ujížděl? Měl k tomu důvod!
„Během šetření zjistili, že se
jedná o dvaatřicetiletého muže,
který má soudem uložen zákaz
řízení všech motorových vozidel
až do března roku 2016. Muž se

zároveň podrobil testu na návykové látky, který byl pozitivní na
amphetamin a methamphetamin.
K požití návykové látky se přiznal,“ řekla Irena Urbánková.
Nyní je chlapík podezřelý za
spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání,
za který mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi. Hmotná škoda na poškozené skruži byla vyčíslena na
dva tisíce korun.

Kralice na Hané - Posledních deset let pojí Pavel
Kolář svůj život se starostováním v Kralicích na Hané.
Před týdnem jsme nabídli úvodní část rozhovoru, nyní
přinášíme zbylé otázky a odpovědi, věnující se plánům pro letošní rok, místním částem Háj a Kraličky
či nejbližším komunálním volbám, které nastanou na
podzim příštího roku.
Jiří Možný
Kralice disponují statusem městečko. Neplánujete vzhledem k přibývajícímu
počtu obyvatel přerod v město?
„V žádném případě. V roce
1316 nás Jan Lucemburský
v Brně povýšil na městečko
a dal nám různá privilegia včetně práva vařit pivo, v roce 2007
nám Parlament České republiky
na základě žádosti zastupitelstva
vrátil status městyse. A myslím
si, že městečko Kralice je pro
občany to nejlepší, co může být.
Tak jak má své historické kořeny městys, tak je má i město.
Máme obce, které mají pět tisíc
obyvatel, i města, která nemají
ani dva tisíce obyvatel. Vidím to
p v historické perspektivě.“
spíše
Chybí vám tu ještě nějaké služby?
„Na to, že bydlíme kousek od
Prostějova, je to dostatečné.
Textil, obuv nebo železářství
by tu měly problémy se uživit,
dnes je totiž každý zvyklý jezdit do supermarketů, které jsou

vzdálené pár minut. Uživí se tu
ppotraviny a restaurace.“
Ke Kralicím patří i místní části Kraličky a Háj.
Jak se staráte speciálně o ně?
„V Kraličkách jsme provedli
plynofikaci a vytvořili klidovou
zónu s parkem a vydlážděnou
plochou k setkávání. Pořádají
tam kácení máje, čarodějnice.
Háj je spíše průmyslová zóna,
tam je nejdůležitější, abychom
občanům dle možností vyšli
vstříc. V obou částech organizujeme dvakrát ročně svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu, přímo v Kralicích pak
hned třikrát do roka. Do Diakonie Broumov odvážíme starý
textil, hasiči organizují sběr kovového šrotu, žáci základní školyy sbírají starý papír.“
Co kromě klasické údržby chystáte na letošek?
„Společně s Olomouckým krajem plánujeme rekonstrukci
ulice Čechůvská. Požádali jsme
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a uděláme
nové chodníky i parkovací stání.

Buď nám to vyjde letos, nebo
v příštím roce. Dále jsme úspěšně požádali u Státního fondu
životního prostředí o štěpkovač
a kontejnery na bioodpad, vyšla
nám i žádost z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
na nový územní plán.“
Jakých
modifikací
územní plán dozná?
„Náš aktuální územní plán je
platný od roku 2002, ale není
digitalizovaný, což je v dnešní
době velký požadavek. Vytvořili
jsme nové plochy pro drobné podnikání, výstavbu už máme téměř
v pořádku. Nepředpokládáme, že bychom se měli ještě
výrazně rozrůstat,
uprostřed obce je
totiž dost záložních
ploch určených k zástavbě.“

Dává vám velikost obce
více možností při získávání dotací?
„To ne. Jednou uspějete, jednou
ne. Máte dobře vyplněnou žádost,
ale nevyjde, pak si myslíte, že vám
žádost nevyjde, a ona vám vyjde.
Musíme být vždy připraveni, letos jsme žádali o sedm dotací a tři
nám vyšly. Některé nám nevyšly,
u některých čekáme na odpověď.
Jedná se například o dvoje vrata
a troje dveře na hasičské zbrojnici
za asi dvě stě padesát tisíc korun.
O ně žádáme přes Místní
akční skupinu (MAS)
j venkov.“
Prostějov
Několikrát
jste se účastnili soutěže Vesnice
roku. Čím vás to
obohatilo?
„Každým
rokem
jsme
se
snažili

ukázat, jak se žije v Kralicích, jak
spolupracujeme s neziskovými organizacemi, jak Kralice mění svou
tvář. Naše dědinka je opravdu velice pěkná. Občané si udržují domy,
my pečujeme o zeleň na obecních
pozemcích. Vracíme se k tomu,
jaká obec dřív bývala, i proto jsme
tu nechtěli kruhový objezd. Po
poslední soutěži se členové zastupitelstva rozhodli, že nikdy více už
do soutěže Vesnice roku nepůjdou.
Dále to nebudu komentovat.“
Za rok a půl se budou konat další komunální voljiž nad tímto terby. Přemýšlíte
Př
mínem
mínem?
„Ne. M
Mám tuto práci rád, dělám
pro ni vvše, ale jaká bude situace zítra, to nnikdo neví. V každém případě mě to baví a chtěl bych i nadále
pracovat
pracov v zastupitelstvu. Když
se práce
prá stane vaším koníčkem
a máte rodinu, která vás v tom
podporuje, tak je to to nejlepší, co
podpor
se může
můž stát. Snažíte se opravdu
vyhově
vyhovět občanům, i když to někdy
jde na úúkor volného času a nemáte
sobotu
sobotu, neděli volnou.“

Nevyšlo to. Z náklaďáku se po nárazu do mostní konstrukce vysypaly klády.
Foto: Policie ČR
Němčice nad Hanou/mik - Ke
kuriózní dopravní nehodě
došlo ve čtvrtek velmi brzy
ráno v Němčicích nad Hanou. Řidič nákladní soupravy
převážející klády si nějak
špatně vypočítal výšku svého
nákladu a zašprajcoval se pod
mostem. Dřevo se mu tak vysypalo z korby...
„Ve čtvrtek šestého června časně
ráno, kolem 3.45 hodin, došlo na
Novosadské ulici v Němčicích
nad Hanou k dopravní nehodě
nákladního vozidla. Z dosavadního šetření vyplývá, že

RAZIE V DĚTKOVICÍCH: Policie

sklidila chlápkovi úrodu marihuany!

Dětkovice/mik - Prostějovští
kriminalisté zahájili trestní
stíhání
šestačtyřicetiletého
muže z Prostějovska, který byl
obviněn ze spáchání přečinu
nedovolené výroby a jiného
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Policie vtrhla v minulých dnech
do jeho domu a sklidila mu desítky rostlin marihuany. Podle
informací Večerníku se jednalo
o razii v Dětkovicích!
starosta Kralic PAVEL KOLÁŘ o tradiční soutěži, do níž „Nejméně od prosince loňského
roku v domě i na zahradě vypěstoval
se letos zapojí Stražisko, Mořice či Skalka tento muž v obci na Prostějovsku

„Po poslední soutěži se členové
zastupitelstva rozhodli, že nikdy více
už do soutěže Vesnice roku nepůjdou.
Dále to nebudu komentovat.“

čtyřiadvacetiletý řidič nákladní
soupravy převážející klády
přehlédl značku omezující maximální výšku vozidla pro jízdu
pod mostní konstrukcí a při výjezdu z Němčic narazil do mostní
konstrukce. Nárazem se klády
vysypaly na vozovku,“ popsala
Večerníku nezvyklý karambol
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Alkohol byl na místě vyloučen
dechovou zkouškou, ke zranění
osob nedošlo. „Hmotná škoda
byla vyčíslena na 170 tisíc korun,“ doplnila Urbánková.

minimálně jednašedesát rostlin
konopí. Z nich následně vyráběl
využitelnou hmotu. Kriminalisty
byly jak rostliny, tak i věci sloužící
k výrobě drog zajištěny jako věci
důležité pro trestní řízení,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Pěstitele marihuany teď čekají
pořádné lapálie. „V případě
odsouzení mu za přečin nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy hrozí až pětiletý
pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.

Kultura v Prostějově a okolí

V SOBOTU PŘIJEDOU NEDVĚDI!
Na pláž U Vrbiček se dostanete
autobusovou dopravou za 10 Kč

Prostějov/pk - A je to tady! Už tuto
sobotu ožije pláž plumlovské přehrady „U Vrbiček“ prvním vrcholem letní kultury na Prostějovsku.
Na programu je jedna z derniér
legend české trampské a folkové
scény, a vy můžete být u toho!
Bratři Nedvědovi se totiž právě letos loučí s fanoušky a na svém turné zavítají i k nám! Agentura HITTRADE slavnou dvojice přilákala
v rámci svých akcí „Plumlovské
léto“ a fanouškům vychází vstříc
i cenou vstupenek. Půjde totiž o
vůbec nejlevnější koncert z celého
turné Jana a Františka Nedvědů!
Na unikátním koncertu turné 2013
bratrské dvojice Honzy a Františka Nedvědových se kromě už
zlidovělých písní můžete těšit i na
nejnovější skladby z posledního
alba Souhvězdí jisker, podle nějž
získalo poslední turné svůj název.

Léta koncertování dolehla i na
legendy českého country stylu,
bratry Jana (67) a Františka (66)
Nedvědovy. Po desetileté přestávce ve společném vystupování
a následném smíření se zpěváci
dohodli, že letošní koncertní turné
bude tím posledním. „Příznivci
této legendární dvojice mají tak
jednu z posledních možností se s
písničkáři osobně rozloučit, naposledy si užít tu nádhernou pohodu
čišící ze všech jejich písniček a
třeba si i zavzpomínat. Ceny koncertu jsou zvýhodněny tak, aby
je mělo možnost vidět co nejvíc
fanoušků pohodové hudby, která
nikdy nezestárne,“ zve na jedinečnou akci majitel pořadatelské
firmy HITTRADE Petr Zlámal.
A aby toho nebylo málo, připravil
si Zlámal pro hudební příznivce
ještě jedno překvapení. „Podařilo

se nám zajistit kyvadlovou dopravu speciálně pro koncerty na pláži
u Vrbiček. Na všechny akce tak
budou jezdit autobusy se sběrnými místy v Prostějově a Mostkovicích. Datumy, časy a místa zveřejňuje dnes Večerník, najdete je
také během nadcházejícího týdne
na stránkách www.hittrade.cz a
www.vecernikpv.cz. Cena pro
jednu osobu činí deset korun,“
vzkázal všem příznivcům Zlámal.
V případě nepříznivého počasí
proběhne rozloučení s folkovými legendami ve Společenském
domě v Prostějově.
Informace o případné změně
místa konání koncertu najdete
nejpozději v sobotu 15.6.
po 8.00 hodin ráno na
internetových stránkách
www.hittrade.cz
a www.vecernikpv.cz!

nejvýznamnější kulturní akce

Zazvonil zvonec a letošnímu MEDartu je konec
Šestnáctý ročník přehlídky prostějovských divadelních souborů a jejich hostů se pochlubil bohatým
programem, z nějž si každý návštěvník mohl vybrat podle svého gusta. Takže proč by Hanák jezdil
za divadlem ven, když ho má doma?
Prostějov/peh
Autorské představení o jednom
významném
prostějovském
rodákovi, jehož jméno určitě
uhodnete, když prozradím, že
jde o vynálezce kontaktních
čoček a nepostradatelných silonek, zahájilo letos již šestnáctý
ročník přehlídky divadelních
vystoupení MEDart. Divadelní
koláž Silonstory v podání nejstaršího dramatického souboru
Ženy v tísni obsáhla nejpodstatnější okamžiky ze života
zdejšího vynálezce Otto Wichterleho a i v následujícím divadelním představení stály ve
světle reflektorů převážně ženy.
Činoherní komedie dle scénáře
Zdeňka Podskalského o ženách
a nejen pro ženy s názvem Žena
v trysku století přilákala na jeviště za oponou více než tři desítky
diváků, kteří se rádi nechali pobavit strastmi a slastmi zástupkyň ženského pohlaví v průřezu
staletí, od biblických časů až po
současnost. „Nejvíc jsem se nasmála asi díky čertovi a Evě, kdy
Eva se ptá čerta, zda má rohy, a
on jí odpoví, že to jsou srolovaná
křidélka,“ smějí se při vzpomínce na jednu z pasáží hry mladé
divačky v publiku. Zasvěcení,
kteří znají původní televizní
film, budou jistě souhlasit, že se
herci a především herečky DS
Na Štaci z Němčic nad Hanou
zhostili svých rolí více než se ctí.

Romantika z časů
královny Viktorie

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KONCERT „BRATŘI NEDVĚDI“!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou HIT TRADE, připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárního dua Jan a František Nedvědi,
kteří vystoupí tuto sobotu 15. června od
20.00 hodin na pláži „U Vrbiček“. V případě nepříznivého počasí se všichni sejdeme ve Společenském sále v Prostějově.
Díky Večerníku ale máte tradičně šanci
být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Ještě před koncertem mezi vás rozdělíme PŮLTUCET LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 10. do čtvrtku
13. června.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

I ve čtvrtečním podvečerním
představení hrála prim žena,
tentokrát hlavní hrdinka knižního příběhu Charlotte Brontëové

– Jana Eyrová. Milostné drama
z období vlády anglické královny Viktorie zaplnilo hlediště při
jevišti za oponou prostějovského
Městského divadla do posledního místečka a diváci nelitovali.
„Bylo to výborné, ta temná atmosféra při svíčkách a sporém osvětlení vyvolávala iluzi, že se dívám
Šťastný konec. Zimní pohádkový příběh o tom, jakou sílu má
na film z doby viktoriánské Anpřátelství, zhlédly desítky malých diváků.
Foto: Petra Hežová
glie,“ chválila výkon herců z olomouckého Divadla Tramtarie MEDart nebylo zdaleka prv- divadelní večerníček by čas od
ním. A jako ve správném kaba- času potěšil každého, bez ohledivačka Lenka Mazalová.
retu, ani v BARU U ETKA/Y du na věk.
nechyběl humor, písně a tanec,
Herci ze Slovenska si což
zdejší publikum ocenilo
A jak se vlastně
otevřeli BAR U ETKA/Y uznalým potleskem.
Páteční MEDart nabídl příznivcům divadla hned několik
laskomin v podobě dramaticko-výtvarné dílny pod odborným
dohledem lektorky Báry Jurinové, kterou vystřídalo netradiční loutkové představení na
motivy románu Jacka Londona
v podání Divadla Plyšového
Medvídka – Tulák po hvězdách
(the Star Rover). V Městském
divadle na jevišti za oponou
čekala na návštěvníky MEDart
festu zahraniční návštěva divadelníků. Mladí herci ze slovenského hlavního města zahráli
prostějovským divákům na tu
správnou notu. Členové divadelního souboru Lano z bratislavské ZUŠ Jozefa Kresánka
předvedli přítomnému publiku
několik drobných příběhů ze
života mladých, a nejen jich.
Tématem divadelního vyprávění byly vztahy dětí s rodiči, mládeží mezi sebou navzájem i ve
vztahu k celé společnosti. „Byli
jsme zvědaví, tak jsme přišli,“
usmívá se sympatický pár diváků, pro něž páteční vystoupení
v rámci divadelního festivalu

Pozvánka pro
malé diváky
Až z časů ušatých čepic, kdy
po světě chodil medvědář
Kuba Kubikula spolu se svým
medvědím kamarádem Kubulou a strašidlem Barbuchou,
pochází divadelní představení,
které si pro nejmenší diváky
připravila Divadlo Hanácké
obce. Mnozí malí návštěvníci v hledišti se s nebojácným
Kubou a medvídkem Kubulou
setkali prostřednictvím divadelní hry poprvé a na jejich
soustředěných výrazech bylo
znát, jak pozorně sledují dobrodružství hlavních hrdinů a
medvědího strašidla Barbuchy,
aby jim neuniklo ani slovíčko.
„Nejvíc se mi líbil medvídek,“
svěřuje se malá Natálka, která
příběh znala z televizního Večerníčku. Pohádkový příběh
dle knižní předlohy z pera Vladislava Vančury ocenily děti
v publiku i jejich odrostlejší
doprovod uznalým potleskem.
Není divu, takový povedený

dělá divadlo?

Jedno z posledních vystoupení
v rámci přehlídky divadelních
souborů názorně ukázalo divákům v hledišti, Jak se dělá divadlo. Část literárního díla Karla
Čapka posloužila divadelnímu
souboru 5+2 Plumlov jako scénář pro vynikající divadelní komedii, při které se diváci v publiku baví, zatímco „režiséra“
může trefit šlak. A protože vyhřátý nedělní podvečer doslova
zval na pořádnou Koupačku,
v Divadle Point se sešlo několik desítek diváků, kteří se po
zhlédnutí francouzské komedie
rozloučili s letošním šestnáctým ročníkem festivalu.
Vedle prostějovských divadelních souborů ZUŠ Vl. Ambrose
a Divadla Point mohli návštěvníci MEDartu 2013 zhlédnout
vystoupení mladých herců ze
ZUŠ Štenberk, Němčic nad Hanou, divadelníků z Olomouce,
Plumlova i Bratislavy. Nabídka
vystoupení byla opravdu pestrá,
a tak se zdá, že Hanáci si přece
jen cestu do divadla najdou. Tak
zase za rok.

jaký
ja
aký bbyl
yll le
letošní
etoošní m
medart...
edartt...
2x foto: Petra Hežová

KOLIK JE BRATRŮM NEDVĚDŮM
DOHROMADY LET?

Na odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ s heslem „Koncert bratrů Nedvědů“.
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. Uzávěrka je
ve ČTVRTEK 13. ČERVNA, 12.00 hodin,
následně proběhne losování a šestice výherců bude kontaktována telefonicky.

Lahůdka na náměstí:
Paco de Lucia se těší do Olomouce
Olomouc/lv - Paco de Lucia,
jeden z nejvýznamnějších
žijících kytaristů světa, bude
hvězdou mimořádného koncertu, který na olomouckém
Horním náměstí proběhne
26. července. Je ztělesněním žánru
flamenco a jeho vystoupení bude
mimořádným zážitkem. Další
hvězdou na pódiu bude tanečník
světového formátu Farruco.
„Před několika lety jsme začali
uvažovat o tom, jak přitáhnout do
Olomouce velké kulturní špičky.
Chtěli jsme změnit představu, že
žijeme v krásném městě, které
ale spí. Jsem přesvědčený o tom,
že se nám to daří a že to potvrdí
také koncert Paco de Lucii,“ uvedl primátor Olomouce Martin
Novotný.
Kvůli koncertu vyroste na
Horním náměstí mezi Arionovou kašnou a Trojicí obří amfiteátr pro tři tisícovky diváků.
„Vystoupení proběhne za
každého počasí. Pro všechny
diváky budou připraveny i
pláštěnky,“ řekl Josef Váňa ze
společnosti TK Plus, která vystoupení marketingově zastupuje.
Pořadatelé se rozhodli fanouškům
nabídnout ojedinělý koncert za
příznivou cenu. Lístky už jsou v
prodeji a začínají na šesti stech
korunách. Nejdražší se prodávají
za osmnáct set. „Rozhodli jsme
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Organizátoři. S plány na návštěvu další světové kulturní hvězdy v Olomouce vyrukovali před média pořadatelé včetně olomouckého primátora
Martina Novotného (na snímku uprostřed) a manažera Josefa Váni z marketingové společnosti TK PLUS (zcela vpravo). Vlevo je Viktor Šebesta,
zástupce festivalu Colores Flamecos.
Foto: www.tkplus.cz
se nasadit takové vstupné, aby si
koncert mohlo dovolit opravdu
široké spektrum posluchačů,“
sdělil Viktor Šebesta, hlavní
pořadatel festivalu Colores
Flamecos. Právě v rámci tohoto
projektu se koncert slavného kytaristy uskuteční.
Podle pořadatelů se prý Paco
de Lucia do Olomouce těší.
„V současné době už si vybírá,
kde vystoupí, a dává přednost
místům, která ho zaujmou.
Poslali jsme mu proto takový

balíček o Olomouci a naše
město se mu zalíbilo,“ poznamenal Šebesta.
Zajištění koncertu není snadnou
záležitostí. Jen nazvučení akustické
kytary je těžký úkol. Pořadatelé
proto najali špičkové zvukaře s
kvalitní technikou a odpovídajícím
certifikátem. „Celý koncert budou
navíc snímat čtyři kamery, projekce poběží na obrazovce čtrnáct
krát sedm metrů. Všichni diváci
uvidí vše, co se bude dít na pódiu,“
tvrdí Šebesta.

Nevšedně všední cesta busem. Mladí herci z DS Lano představili Adam v rekonvalescenci. Eva se v době Adamova „klidového režimu“
obecenstvu několik desítek minipříběhů ze života.
seznámila s ďáblem a zakousla se do jablka poznání.

SKVĚLÉ: Bím 66 u Prostějovanů boduje!

Prostějov/peh - Výstava obrazů malí- jen chcete nechat vtáhnout do pohodových Výstavu můžete navštívit v prostějovře, ilustrátora a grafika Tomáše Bíma barevných obrazů Tomáše Bíma, nenechte si ské Galerii N7 v Netušilově ulici, nově
láká nejen sběratele a milovníky umě- ujít stále probíhající expozici s názvem Bím 66. až do 24. června!
ní, ale je současně vynikající příležitostí
k osobnímu setkání s výtvarným uměním současnosti.
Není divu, že zhlédnout díla jedné z nejvýraznějších osobností české grafiky dvacátého století proto do prostějovské Galerie N7 přicházejí i celé třídy jednotlivých
škol. „V uplynulých dnech jsme tu měli
žáky z Gymnázia Jiřího Wolkera, ZŠ Dr.
Horáka a rovnou tři třídy ze střední školy designu a módy,“ potvrzuje potěšeně
majitelka galerie Helena Žáková. „Na návštěvnost si opravdu nemohu stěžovat,“
usmívá se galeristka s tím, že několik
mistrových obrazů získalo díky výstavě
v Galerii N7 své nové majitele.
Sám autor pohodových obrazů se na postu
diváka a současně vzácného hosta účastnil
probíhajícího prostějovského tenisového
turnaje, příležitost chopit se rakety a sehrát
pár setů na jednom z prostějovských kurtů
jej ale neláká. „Letos nebyl moc čas, ale
příště si určitě zahraju,“ směje se Tomáš
Bím, který si atmosféru a prostředí zdejší
galerie nemůže vynachválit.
O tom, že výstava konající se v rámci oslav
jubilejního dvacátého ročníku prestižního tenisového turnaje UniCredit Czech Open Prostějovany zaujala, svědčí i vysoká návštěvnost,
díky níž je výstava prodloužena do 24. června!
Takže pokud hledáte originální dárek nebo se

Ze života města
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NÁVRH NA LOGO MĚSTA ZASLALO 112 SOUTĚŽÍCÍCH! s DTJ na výměně
Město se dohodlo

Takový nával se nečekal, kdo získá třicet tisíc korun?

Do soutěže na návrh loga a logotypu statutárního města
Prostějova se přihlásilo 112 zájemců. Náměstkyně primátora
Ivana Hemerková, která záměr vytvoření moderního grafického symbolu města prosadila, byla po sečtení všech zatím nerozlepených obálek velmi příjemně překvapena a neskrývala
maximální spokojenost.
Prostějov/mik
„Ještě v pondělí dvacátého května
bylo evidováno pouze patnáct
přihlášených, přesto jsem věřila, že bude z čeho vybírat.
Výsledek však předčil veškerá
naše očekávání. Každý den do
uzávěrky, která byla jednatřicátého května, přibývaly další
a další přihlášky. Jestli podle
pravidel soutěže zaslali jednotliví soutěžící až tři návrhy, bude
mít hodnotící komise nelehkou
práci, kterou jí opravdu nezávidím,“ podotkla s úsměvem
náměstkyně statutárního města
Prostějov Ivana Hemerková.
Prestiž soutěže vedle počtu
přihlášených zvyšuje před-

poklad mezinárodní účasti.
„Při počítání obálek jsem si povšimla, že u jednoho návrhu je
razítko podací pošty z Vídně,“
prozradila dále žena z radnice.
Soutěž bude po rozlepení obálek pokračovat hodnocením
odborné komise, jejíž složení
schválí na příští schůzi rada
města. Komise posoudí návrhy anonymně, aniž by znala
jména tvůrců. „Rada města
na základě doporučení komise vybere maximálně pět návrhů, jež postoupí do druhého
kola. Ve druhém kole vybraní
soutěžící dopracují své návrhy
o další užití loga a logotypu v
praktických příkladech, jako je
vizitka, dárkové předměty, hla-

vičkový papír a podobně. Vítězem se stane autor, jehož návrh
bude radou města vyhodnocen
jako nejlepší. Od něho pak za
třicet tisíc korun koupíme autorská práva, abychom nové
logo města mohli kdykoliv
a kdekoliv použít,“ nastínila
další postup Ivana Hemerková.
Za postup do druhého kola
náleží soutěžícím, kteří splní
podmínky, peněžní dar ve
výši pět tisíc korun, autorovi vítězného návrhu bude
po uzavření smlouvy vyplacen již zmíněný autorský
honorář ve výši třiceti tisíc
korun. „V případě, že žádný
z předložených návrhů nedosáhne předpokládané úrovně

a nesplní tak podmínky soutěže,
vyhlašovatel si vyhrazuje právo
soutěž ukončit bez určení vítěze,“ dodala náměstkyně..
Takto vypadá znak města,
jak se bude líbit jeho logo?

Víc, než se čekalo. Do soutěže o nejlepší návrh nového loga
města se nakonec přihlásilo více jak sto adeptů Náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov Ivana Hemerková tak neskrývala překvapení.
Foto: Michal Kadlec

pozemků pro rondel
Prostějov/mik - Vedení města
ukončilo jednání s Dělnickou
tělocvičnou jednotou o směně
pozemků nutných pro vybudování okružní křižovatky ulic
Anenská a Krasická.
DTJ získá směnou pozemky ve
stejné lokalitě a o stejné výměře,
jakou mají ty, které daruje městu na
výstavbu rondelu. Magistrát se ve
smlouvě o budoucích darovacích
smlouvách zaváže, že před realizací bezúplatného převodu
zajistí na vlastní náklady náhradu
současného tenisového hřiště.
„V blízkosti okružní křižovatky
bude v areálu DTJ postaveno
multifunkční hřiště na tenis a florbal, které bude od komunikace
odděleno protihlukovou betonovou stěnou. Nahradí obvodovou
zeď,“ informoval Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.
Celkové náklady na vybudování
hřiště a protihlukové stěny jsou
předběžně vyčísleny na 2,9 milionu korun. Cena úprav podle
požadavků DTJ bude vyšší než
hodnota stávajícího tenisového
hřiště.

Kostelecká ulice se má z GRUNTU ZMĚNIT. Už příští rok
Prostějov/mik
Stará
zástavba po pravé straně
Kostelecké ulice ve směru
od centra města pomalu mizí
a nahrazují ji nově postavené
nemovitosti, většinou s bytovými jednotkami. Už příští
rok se tak chce radnice pustit
do celkové rekonstrukce této
strany tolik frekventované
ulice. Má zmizet špína
a prach a zaveden bude parkovací pořádek.

„Každý si tu parkuje, jak chce,“ láteří náměstek Fišer

„Již v tuto chvíli máme zpracovanou studii rekonstrukce
Kostelecké ulice. Nejdříve bude
na řadě první etapa, což je část
v úseku od křižovatky u zámku
až po kruhovou křižovatku
s Martinákovou ulicí. Ve druhé
etapě půjde o úpravu Kostelecké
ulice od zmiňovaného rondelu až
po vlečkový železniční přejezd
za restaurací U Chmelů,“ nastínil záměry magistrátu Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statu-

tárního města Prostějova. Podle
něj půjde hlavně o stavební
úpravy parkovacích ploch.
„Studie je vlastně stará už dva
roky, ale až do této doby jsme
čekali, než soukromé subjekty zde dostaví nové bytové
domy. Pravá strana Kostelecké
ulice ve směru od města je ve
strašném stavu, chybí zde zeleň
a na nezpevněných plochách
každý parkuje, jak chce, doslova
živelným způsobem. Někdo

čelem k zástavbě, jiný šikmo
nebo podél. Navíc ten povrch
je nezpevněný, za sucha prašný
až běda, za deště zde vznikají
nánosy bahna a hluboké kaluže. Je
nejvyšší čas s tím něco udělat. Kde
nebude vysazena nová veřejná
zeleň, bude povrch vydlážděn
a parkoviště zde budou mít přísná
pravidla a systém jednotného
stání,“ řekl Zdeněk Fišer s tím, že
by se s rekonstrukcí pravé strany Kostelecké ulice mohlo začít

Radní pod palbou

I

už na začátku příštího roku,
kdy z rozpočtu města bude
muset být vyčleněno několik
milionů korun.
„Horší to bude s druhou etapou,
tady se zatím nemůžeme shodnout
jak s majiteli restaurace U Chmelů,
tak s dopravními odborníky. Jde o
parkování před tímto objektem.
Doposud jsou tady řidiči navyklí
parkovat čelem k restauraci, to ale
policisté kritizují, protože vzápětí
řidiči při odjezdu couvají do sil-

nice a jsou nebezpeční pro ostatní účastníky silničního provozu.
V naší studii počítáme s podélným
parkováním, tím by se ale snížila
kapacita parkoviště až o třetinu.
A to samozřejmě vadí majitelům
provozovny,“ pokrčil rameny
náměstek primátora, který je na
radnici zodpovědný za stavební
investice.
Druhé etapě rekonstrukce
Kostelecké ulice tak budou ještě
předcházet náročná jednání.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Bláto a kaluže už ne! Pravá
strana Kostelecké ulice se má
brzy změnit k nepoznání.
Foto: Michal Kadlec

PŘIPRAVUJE SE ELEKTRONICKÁ AUKCE ENERGIÍ PRO OBČANY
„Systém, který úspěšně zavedl magistrát, se nabízí i domácnostem,“ prozradil Jiří Pospíšil

Prostějovský magistrát v posledním období ušetřil
miliony korun za veřejné zakázky i nákupy energií
díky elektronickým aukcím. První náměstek primátora statutárního města Jiří Pospíšil (na snímku)
nyní předkládá radě návrh, aby magistrát zajistil
prostřednictvím výhodných aukcí také levnější
elektřinu i plyn pro samotné občany Prostějova.
Lidé tak mohou ušetřit tisíce korun ročně!
Prostějov/mik
Večerník se dozvěděl, že připravujete návrh, na jehož základě by prostějovská radnice
mohla získat levnější elektřinu
nejenom pro potřeby města,
ale také pro jednotlivé občany.
O jaký návrh jde?
„Elektrickou energii na rok
2014 za výhodnější ceny jsme
již prostřednictvím elektronické aukce na komoditní burze
zajistili nejen pro magistrát, ale
i pro mateřské, základní a střed-

zprostředkuje nákup energií
formou elektronické aukce?
„Především vysvětlím, že nákup neprobíhá prostřednictvím

ní školy, jejichž budovy jsou
v majetku města, a také v sazbě
za vysoké napětí pro Domovní
správu. Oproti letošním cenám
dosáhneme úspory bezmála
takřka jednoho milionu korun!
A možnost využít stejně výhodných podmínek nákupu elektřiny chceme zprostředkovat také
přímo občanům našeho města.
V době, kdy domácnosti musí
obracet každou korunu, se jedná
jistě o velmi přínosné a potřebné
opatření.“
Jakým způsobem
radnice

magistrátu. Jedná se o sdružení
poptávek domácností v projektu společnosti
eCentre, která je
společn
největším domácím pořadate-

Mohou občané vatele, protože mohou získat
získat i levnější skupinu klientů v zajímavých
plyn?
odběratelských objemech.“
„Přesně tak, elektronická aukPro spoustu lidí
ce zabezpečuje vedle silové
to bude znameelektřiny také výhodný nákup nat přechod k jinému dodavazemního plynu. Zkušenosti z již teli elektřiny či plynu. Nabízí se
uskutečněných e-aukcí naznaču- laická otázka, zda se odběratelé
jí, že u nákupu zemního plynu nemusí obávat nějakých žalob
lze dosáhnout velmi výrazných od současných dodavatelů...
„V žádném případě. Je na kažvzkazuje Prostějovanům úspor.“
Kolik občanů se dém odběrateli, jakého dodavaprvní náměstek primátora
musí přihlásit, tele si zvolí. Společnost eCentre
aby v aukci mohli dosáhnout nabízí zajištění celého adminislem elektronických aukcí lepších cen za energie?
trativního servisu včetně výpoa se kterou jsme navá- „Čím více domácností sdruží vědí smluv pro všechny klienty.
zali
za spolupráci. Pro- svoji poptávku, tím výhodněj- Pro občany je účast v projektu
j
jekt,
který odstartoval ších podmínek lze dosáhnout. zdarma, je jim k dispozici bez jan konci loňského Sdružená poptávka v řádech kýchkoliv poplatků. Navíc účast
na
roku v Říčanech, má stovek odběratelů v jedné aukci v e-aukci nezakládá žádnou poza sebou první velké znamená postavení obchodně vinnost uzavřít smlouvu s vítězúspěchy a hlásí se atraktivního partnera pro velké ným dodavatelem.“
Pokud se podaří
do něj čím dál více dodavatele produktů a služeb.
vyjednat pomocí
měst. Květnové auk- Domácnosti tak mohou dosáhce se účastnilo přes nout výhodnějších podmínek, až elektronické aukce výhodnější
šestnáct stovek do- na úrovni pozice středně velkých cenu pro občany, o jak velký
mácností.“
firem. Je to výhodné i pro doda- rozdíl cen by se mohlo jednat?

„Za elektřinu a plyn
lze nyní ušetřit až
desítky procent!“

INZERCE

Avatarka vsází na spojení dobré

kávy, umění a lidí na stejné vlně
Nová kavárna chce návštěvníkům nabídnout prostor pro duchovní rozvoj

Prostějov/pr - Sen o literární kavárně v centru Prostějova se stal
skutečností. V prostorách bývalé
prodejny knih Bonum na náměstí
T. G. Masaryka letos v květnu otevřela Iva Polická podnik, který chce
návštěvníkům nabídnou víc než jen
dobrou kávu. Jmenuje se symbolicky - Avatarka.
Název kavárny přesně vystihuje filosofii celého podniku. Avatar původně
znamená pozemské vtělení duchovně-přírodní bytosti. „Byli bychom rádi,
kdyby si k nám našli cestu lidé, kteří
mají vztah k přírodě i umění. Chceme nabídnout prostor, ve kterém lidé
budou moci nejen vnímat krásu, ale
také ji sami tvořit a tím se duchovně
rozvíjet,“ vysvětlila svůj záměr majitelka kavárny Iva Polická. Současná
majitelka navázala na provoz Knižní

kavárny v tehdejším knihkupectví
a antikvariátu Bonum. Od letošního
roku podnik vlastní sama. Obchod
s knihami společně s přáteli přetvořila
ve stylově zařízenou kavárnu, v jejíž
zadní části najdou návštěvníci antikvariát. V antikvariátních knihách si zde
mohou hosté kavárny listovat, začíst
se u kávičky. Kromě dobré kávy nabízí majitelka ve svém podniku i výstavy zavedených či začínajících umělců.
„Vernisáže jednotlivých expozici budou doplněny o doprovodný program,
ať už se bude jednat o hudební vystoupení či autorská čtení,“ prozradila
Iva Polická. Kromě výstavní činnosti
by se přímo v podniku mělo i tvořit.
Obsah programů je zaměřen na hosty
od nejmladší generace (práce s dětmi,
loutkové divadélko) až po seniory.
Majitelka v této souvislosti hodně vsá-

zí na spolupráci s Miroslavem Srostlíkem Moravským. Známý prostějovský sochař se loni v Knižní kavárně
třikrát představil jako hudebník, když
zde vystoupil se svojí skupinou Reminiscence. Jeho dílo Zrození Venuše
pak tvoří dominantu celého prostoru.
„Vytvořil jsem ji někdy v roce 2004
a jedná se o první z mých větších plastik,“ prozradil Srostlík, který založil
občanské sdružení s názvem Umělci
a řemeslníci města Prostějova. Jeho
cílem je sdružovat prostějovské kumštýře. „Rádi bychom navázali na to,
o co se dlouhá léta snažil Dušan Kamzík v Baště. Dát dohromady lidi, kteří
jsou na stejné vlně, a v kavárně jim nabídnout místo, kde budou moci naplno
tvořit či zapřádat inspirující rozhovory,“ potvrdil sám Miroslav Srostlík
Moravský.

„Tak například v již zmiňovaných Říčanech se snížila cena
elektřiny o šestnáct a půl procenta
a u zemního plynu téměř o třicet
procent. Například v Praze 6 domácnosti prostřednictvím elektronické aukce ušetřily přes třicet
procent na elektřině a dvaadvacet
procent na zemním plynu. Celková úspora činila více než čtvrtinu
nákladů oproti původní hodnotě
celého balíku energií.“
Kde mohou občané získat další
informace?
„Ve spolupráci se společností zajišťující elektronické aukce připravujeme veřejné setkání s občany,
kde všichni zájemci získají veškeré informace o přínosech, ale
i možných rizicích souvisejících
se změnou dodavatele. Počítáme
také se zřízením kontaktního místa pro všechny individuální dotazy a sběr podkladů pro e-aukci.
O přesných termínech bude vedení města včas informovat.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módědíl
IV.

Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

VÝCHOVA DĚTÍ - znamení poradí!

Srdečně zdravím všechny čtenáře a příznivce Večernice,
Jsem ráda, že se spolu i dnes setkáváme a já vám můžu prozradit spoustu
u
dalších rad, tipů a zajímavostí. Jste zvědaví, co nás čeká dnes? Nejprvee
se podíváme na poslední, v pořadí čtvrtý díl seriálu „Výchova dětí podle
znamení“. Následovat bude článek o naší pokožce a o tom, co všechno
o nás její stav i vzhled může prozradit. Povíme si také něco o afrikánech
a chybět nebude ani chutný recept. Jak už jste si mohli zvyknout, v závěru na vás čeká rozhovor, dnes na téma vlasy a módní trendy v účesech
v roce 2013. Věřím, že se při čtení pobavíte a třeba i trochu poučíte.
Příjemný a hlavně úspěšný začínající červnový týden vám přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

AFRIKÁNY - sluníčka v zahradě
Afrikány jsou určitě nejznámějšími
letničkami. Jejich pěstování je opravdu jednoduché až banální, ze semen je
vypěstuje úplně každý a výsledek je
zaručený. Jsou původem z Ameriky,
jen velice málo druhů pochází z Afriky. Přesto se pro ni ujal název Afrikán.
Zatímco u nás patří k ozdobám zahrádek i okenních truhlíků, v některých
částech černého kontinentu a Austrálie se rozmohly do podoby úporného
polního plevelu. V mírném pásmu to
ale nehrozí, silnější mráz totiž semínka této jednoleté rostliny zničí.

Jak pěstovat?
Rostlina není náročná na stanoviště
ani na půdu. Afrikánům se daří nejlépe na světlém a slunném stanovišti.
Pokud jej však nemáme, lze je celkem
úspěšně pěstovat i v polostínu. Rostou

dobře v každé půdě. Dobře snášejí sucho i krátkodobé přemokření. Sazenice si předpěstujeme
a vysadíme na stanoviště nebo vyséváme na stanoviště přímo. Lépe
prospívá v půdách humózních.
Rostlina je krásná jak v truhlíku,
tak i jako obruba záhonů. Vynikne
s lobelkou, hvozdíkem nebo šalvějí. Je vhodná také k řezu a ve váze
dlouho vydrží.

-

LETNÍ OVOCNÝ KOLÁČ
S TVAROHEM

Zvídaví štíři
(23.10. – 22.11.)
V dětech narozených ve Štíru
se skrývá ohromný potenciál.
Na první pohled působí klidně, ale ve skutečnosti je v nich
skrytý malý čertík. Jsou to živé
a podnikavé děti, které neustále
vymýšlejí nové hry a aktivity.
Nemají kolem sebe příliš přátel
a čas od času se stahují do úplné samoty. Na druhou stranu
si udržují úzkou citovou vazbu
s rodiči. Mezi jejich kladné stránky patří trpělivost a píle, která
spolu se zvídavostí umožňuje
dotáhnout věci do konce. Pokud se jim však nedaří, obviňují

z neúspěchu široké okolí. Vy jako
rodiče ho učte nést porážku, úctu
k autoritě a schopnost odpouštět
i tomu, kdo mu ublížil. Potřebuje umět zacházet se svým egem,
aby mu nepřerostlo přes hlavu,
nebo naopak netrpělo fobiemi.

Energičtí Střelci
(23. 11. – 21. 12.)
Dítě narozené v tomto znamení bývá plné energie a nadšení.
Fyzická aktivita mu prospívá,
obvykle brzy chodí. Potřebuje hodně volnosti a pobyt na
čerstvém vzduchu. Ve škole
bývá oblíbené a snadno nachází přátele. Potřebuje dostatek
času na studium, ale také na
zábavu a hry. Bývá upřímné
a má smysl pro poctivost. Mají
vztah ke hlubšímu vnímání
reality a je dobré je v tom podporovat. Dost často však malí
střelci tíhnou k myšlence, že
nalezli jedinou správnou pravdu. Úkolem rodičů je vštípit
dítěti, že nemůže mít všechno
a hned, že u všeho je dobré
dodržovat rozumnou míru
a že některá omezení jsou nutná
v zájmu bezpečnosti. Dejte také

dítěti možnost se samo rozhodovat
i za cenu, že si párkrát natluče nos.

Milí malí Kozorozi
(22. 12. – 20. 1.)
Toto dítě těžce však nese každý, byť i malý, neúspěch. Potřebuje vaši podporu k tomu,
aby jeho sebevědomí zdravě
rostlo. Jsou to cílevědomé děti,
které vás překvapí svými názory a vyspělostí. V kolektivu se
drží raději zpátky. Mají sklon
k uzavřenosti a na druhé působí
chladným dojmem. S určitou mírou nadsázky by se dalo říct, že
se tyto děti svou sebedisciplinovaností zvládnou vychovat samy.
Kozoroh se potřebuje naučit, že
udržování pořádku jde ruku v ruce
s vlídností k ostatním a že všechny požadavky jde sdělovat slušně
a hezky. Kozorohové podávají
v pozdějším životě ohromné výkony, a proto bychom je měli již
od malička učit, že život není jen
plnění povinností, ale také radost
a užívání si výsledků své práce.
Nebuďte jako rodiče zbytečně autoritativní, zahrajte si spíš na jeho
rádce. Pomalu ho směrujte, ale dejte mu pocit, že si na vše přišel sám.

NAŠE PLEŤ = ODRAZ ZDRAVÍ
Foto: internet

PRO A PROTI…

aksamitník prokazatelně odpuzuje „háďátka“, je dobré ho vysazovat mezi rajčata i růže
desinfikuje půdu před jakoukoliv výsadbou, ale pozor, je oblíbenou potravou slimáků

Každé dítě je jiné, má jiné radosti, starosti, sny a přání. Děti
mají však také odlišné povahové vlastnosti a charakter, což ve
velké míře souvisí s jejich datem
narození a znamením. V minulých vydáních Večernice jsme si
přiblížili 9 z 12 znamení zvěrokruhu, v dnešním díle nás čekají
poslední tři. Pokud tedy máte
doma malého Štíra, Střelce nebo
Kozoroha, patří následující řádky
právě vám!

je lehce fototoxický, za plného
-slunce
může způsobit kožní vyrážku.
má silně aromatickou vůni (pro
-někoho
může být nepříjemný)

kulinářský
koutek
aneb tip do kuchyně...

Pokožka je obrazem našeho
zdravotního stavu. Podepisují
se na ní prohřešky několika
posledních hodin, ale také náš
dlouhodobý psychický a zdravotní stav. Víte, co všechno nám
může prozradit pleť na obličeji?

poradit sami. Rychlým a účinným řešením je zvýšení pitného
režimu, čímž dojde k detoxikaci
lymfatického systému a pročistění ledvin. Na dehydrataci organizmu mimo jiné také upozorňují
vysušené a popraskané rty.

Opuchlá víčka

Kruhy pod očima

Otoky víček mohou symbolizovat mnoho věcí. Pokud vyloučíme probdělé noci nebo alergii na
kosmetiku, mohou být například
důsledkem špatného nahromadění lymfatické tekutiny nebo oslabené funkce ledvin. Pokud nejde
o závažnější problém, můžete si

Pokud máte pod očima tmavé kruhy, je váš organismus vyčerpaný
a oslabený. Můžou vznikat v důsledku únavy a vyčerpání, v tomto
případě po čase zmizí, pokud však
přetrvávají, upozorňují vás pravděpodobně na nedostatek železa
nebo chronickou únavu organis-

mu, která může být způsobena
nezdravým životním stylem nebo
jídelníčkem. Řešení je často prosté - úprava jídelníčku, dodržování
pitného režimu a dostatek spánku.

Ohraničené skvrny na
krku a v podpaží
Pokud vás trápí ohraničené skvrnky v obličeji nebo na krku, může
jít o alergickou reakci na nějakou
potravinu - zeleninu, mléčné výrobky nebo čokoládu. Pokud tyto
skvrnky přetrvávají a nemůžete
se jich zbavit, mohou signalizovat
také počínající cukrovku nebo infekci vnitřních orgánů.

rady
d a ti
tipy
i pro vaše zdraví...
d
.

Sluneční brýle - podle čeho vybírat?

Ingredience:
250g hladké mouky, 125g másla, 170g cukru, 4 vejce, 1 šlehačku, ovoce
dle chuti, vanilkový cukr, 500g tvarohu, citron, sůl

Postup:
Mouku, změklé máslo, 90g cukru, 1 vejce a špetku soli vymícháme v hladké těsto. V sáčku dáme na půl hodiny chladit do
lednice. Umyjeme ovoce, vypeckujeme – pokud je potřeba, případně necháme okapat a ušleháme šlehačku. Smícháme tvaroh,
80g cukru, vanilkový cukr, tři vejce a citrónovou kůru a šťávu.
Nakonec opatrně vmícháme šlehačku. Troubu předehřejeme na
Foto: internet
180 °C, těsto můžeme předem vyválet, nebo přímo vtlačit do vymazané formy. Okraje je potřeba vyzvednout (uděláme jakoby misku) a vlijeme tvarohovou hmotu. Povrch
poklademe ovocem a pečeme cca 45 minut. Po vychladnutí pocukrujeme a můžeme podávat. Dobrou chuť!

rozhovor se zajímavou osobností...

Začala
sezona
nákupu
slunečních brýlí. Lidé je
používají v autech, při
běžném nošení nebo při sportovních aktivitách, odpočinku
u bazénu nebo na pláži.
Sluneční brýle by měly plnit
dvě nejzákladnější funkce,
a to pohlcovat viditelné světlo
a blokovat průchod ultrafialového záření do oka. Na
boku slunečních brýlí najdeme
tzv. kategorii slunečního filtru (označení CAT). Čím je
stupeň filtru vyšší, tím méně
vás bude sluneční světlo
oslňovat. Víte ale, co by měly
takové brýle ještě splňovat
a jak si vybrat ty správné? Že
ne, pak je následující článek
právě pro vás!

Brýle musí na první vyzkoušení
stoprocentně sedět, nikde nesmí
tlačit, jinak vás bude při
dlouhodobějším nošení brzy
bolet hlava. Pokud rychle kývnete hlavou vpřed,
musí brýle zůstat bez pohybu na hlavě. Nakonec se
podívejte do zrcadla, brýle
nesmí nad obočím nechávat prostor, kterým bude

procházet slunce a oslňovat
vás. Brýle bychom měli
zároveň vybírat podle toho,
k jaké aktivitě se budou

používat. Například na sport
se nehodí kovové obroučky,
vhodnější je plast apod.
Dalším kritériem je i vhodně
vybraná barva brýlových skel.
Tady pozor – neplatí, že čím
více jsou brýle tmavé, tím lépe.
Při nákupu bychom se měli dívat na hodnoty UV filtru, ne na
barvu.

Polarizační filtr
Brýle s tímto filtrem odstraňují
odlesky od vodorovných
ploch (např. na vozovce,
vodní hladině) a ocení je tedy
především řidiči, rybáři nebo
sportovci, nosit je však může
kdokoliv, protože pohled přes
ně je přirozenější.

„Nejraději mám asi tu změnu, kterou s vámi dokáže slušivý účes udělat. A úsměvy

na tvářích zákaznic, když vidí výsledek,“ říká kadeřnice JANA HANÁKOVÁ
Prostějov - V dnešním interview Večernice vyzpovídala kadeřnici a sympatickou maminku čtyřletých
dvojčat, paní Janu Hanákovu. Ta se narodila v
Prostějově a nyní žije nedaleko města v menší vesnici. O vlasy svých známých a zákaznic se stará už
skoro deset let a tato práce ji opravdu baví i naplňuje, jak sama říká. Zajímá vás, jaké střihy jsou letos
v módě? Barvíte si vlasy a chcete být IN? Pokud
ano, přečtěte si následující řádky, ve kterých se dozvíte nejen o aktuálních módních trendech!
Nikol Hlochová
Co vás přivedlo
k tomu stát se kadeřnicí a co na své práci máte
nejraději?
„Kadeřnicí jsem chtěla být už odmalička. Vždycky jsem si vedle
sebe naskládala všechny panenky,
které jsem česala, stříhala a barvila
temperami (smích). Když jsem se

pak rozhodovala pro své budoucí
povolání, byla kadeřnice jasná
volba. A co mám na své práci
nejraději? Asi tu změnu, kterou s
vámi dokáže slušivý účes udělat.
A úsměvy na tvářích zákaznic,
když vidí výsledek. Jinak asi celkově všechno, co s mou prací
souvisí.
souvisí.“
Říkala jste, že máte
ráda změnu, kterou
dokáže účes s člověkem udělat.

Nechají si vaše zákaznice poradit, nebo přicházejí s jasnou
představou?
„To je individuální, už se mi
ale párkrát stalo, že přišla paní
s jasnou představou, jak chce

jeme. Ale ano, všeobecně asi platí,
y cchtějí nechat poradit.“
že si dámy
Stala se vám ve vaší
profesi někdy nějaká kuriózní příhoda?
„Mně, v tomto případě možná na-

barvou a až měla zelené pramínky,
tak ze sebe vysoukala, že používala
hennu. Všechno se ale nakonec vyřešilo ke spokojenosti obou stran a
dívka z kadeřnictví odešla s novou
krásnou kaštanovou barvou.“

„Pokud chcete vypadat dobře a být IN,
pečujte o své vlasy a zastřihávejte je tak,
abyste je měla husté, pevné a lesklé...“
Prostějovská rodačka Jana Hanáková
radí ženám, jak co nejlépe vypadat
ostříhat a obarvit, ale já jsem jí to
rozmluvila, protože jsem si ten
konkrétní typ účesu k ní neuměla vůbec představit. Domluvily
jsme se na kompromisu a odcházela spokojená. Jinak záleží
na situaci, často je to o společné
domluvě - zákaznice něco navrhnou a společně to zkonzultu-

štěstí, ne, ale pamatuji si, že moje
kolegyně před několika lety dělala mladé slečně melír na barvené
vlasy. Bohužel, když pak sundala
alobal a barvu smyla, pramínky
nebyly blond, ale trochu dozelena...
(smích). Na vině byla ale ta slečna,
protože kolegyni nejdříve tvrdila,
že se barví normální chemickou

Pohodářka s nůžkami. Paní
Jana už jako malá věděla, čím
se bude jednou živit, profese kadeřnice ji nadchla...
Foto: archiv Jany Hanákové

Můžete našim čtenářkám prozradit,
jaké střihy a barvy jsou letos
v módě?
„V letošním roce frčí husté ofinky, mikáda nebo dlouhé zvlněné
vlasy. Všeobecně bych řekla, že
sestříhané a protenčené vlasy
vytláčí v poslední době střih takzvaně do stejné délky. Co se týče
barev, hitem jsou odstíny hnědočervené a zrzavé, ty vypadají
krásně, ale bohužel ne každé ženě
tyto barvy sluší. Všeobecně bych
ale řekla, že pokud chcete vypadat
dobře a být IN, pečujte o své vlasy a zastřihávejte je tak, abyste je
měla husté, pevné i lesklé. Pak už
je jedno, jestli máte vlasy do půlky
zad nebo ppod
o uši... (úsměv)“
Jak bychom se měli
o vlasy v létě správně starat?
„V létě stačí dodržovat několik
jednoduchých pravidel. Pokud

budete u moře, oplachujte je po
každém koupání sladkou vodou,
abyste vymyli sůl, před dovolenou také vlasy v žádném případě
nebarvěte! Během léta a pobytu
na přímém sluníčku je ideální
stáhnout vlasy do copu nebo drdolu a po každém mytí je ošetřit
regenerační maskou nebo zábalem. Ideální je také před začátkem léta navštívit svoji kadeřnici
a ulevit vlasům zastřižením konečků, budou pak hustší, silnější
zdravějš
jí
a zdravější.“
Co děláte ve svém
volném čase?
„Pokud zrovna nepracuji nebo
se nestarám o děti a psy, tak ráda
tvořím. V poslední době mě
hodně chytla ubrousková technika, takže renovuji květináče,
hrníčky a vázy. Kromě toho si
také ráda vyrazím do přírody
na procházku nebo pracuji na
zahrádce.“

Zpravodajství

„BEZĎÁK“ TYRANIZUJE RODIČE DÁL
Jeho matka prodělala srdeční příhodu!

Než se v této republice věci někam pohnou, trvá to
strašně dlouho. Přitom se až příšli často vyloženě
čeká na to, až dojde k tragédii... Pak se koná, jenže
to už bývá pozdě. Dokonale tomu zatím nasvědčuje případ agresivního bezdomovce, který kvůli penězům už více než rok tyranizuje své staré rodiče.
Jejich zdravotní stav se přitom stále horší. A oba
starší lidé už jsou zcela bezbranní...
Prostějov/mls
A nedá si pokoj! Řádění bývalého
vojáka Jana K. v prostějovské ulici
Emila Králíka neustalo. Přestože
tohoto agresivního bezdomovce
už před více než měsícem prostějovský magistrát vykázal z města,
muž se proti jeho rozhodnutí odvolal. Opilec tak získal minimálně
čas. Své staré rodiče totiž smí beztrestně obtěžovat i nadále.
„Dnes tu byl asi pětkrát, vždycky
chtěl peníze. Bušil nám na okno,
bylo to naprosto k nevydržení. I
když je to moje dítě, už jsem přemýšlela, že mu něco udělám. Policisté, kteří přijeli, mi říkali, že na to
nemám reagovat. Chtěla bych je
vidět na svém místě...,“ svěřila se
Večerníku v pátek v noci se slzami
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Foto: archiv Večerníku
v očích noci křehká Veronika K.
Zdravotní stav šestasedmdesátileté staré paní i jejího muže se přitom i v důsledku neustálého stresu
nadále zhoršuje. „Nedávno jsem
prodělala srdeční příhodu,“ utrousila se slzami v očích.
Přestože policie na místo vyjíždí
téměř denně, nic se stále nemění.
Jak je to možné? Vždyť magistrát muže už koncem dubna na
tři měsíce vykázal z města! Jenže
bezdomovec v sobě našel dostatek drzosti a proti jeho rozhodnutí
se odvolal. Věc tedy není pravomocná a musí se čekat, jak v odvolacím řízení 21. června roz-

hodne Krajský úřad v Olomouci.
Potvrdí-li předchozí rozhodnutí
a věc nebude právní moci, začnou policisté přítomnost Jana K.
v Prostějově považovat za trestný
čin. Pokud by ve městě byl spatřen, putoval by tam, kam patří:
buď do vazební věznice, nebo
minimálně do protialkoholní léčebny.
Namísto toho však stále bez větších problémů běhá po prostějovských ulicích a svým starý rodičům i nadále dělá ze života peklo.
Nezbývá než doufat, že se situace
přece jen brzy obrátí k lepšímu.
Aby už však nebylo pozdě…

Prostějovské policisty navštívili kolegové ze Srbska
Prostějov/mik - Vloni navštívili dvě profesní sdružení
prostějovské policie - Moravan Prostějov a International Police Association - sekce České republiky, územní
skupina 223 Prostějov Národní park Zlatar v Srbsku
a následně i policejní stanici
ve městě Prijepolie. Srbští
kolegové minulý týden našim
policistům návštěvu oplatili.
Po přijetí srbské delegace u
vedoucího Územního odboru
Policie ČR v Prostějově Pavla
Nováka byli zahraniční hosté
přijati i na prostějovské radnici
náměstkyní primátora statutárního města Prostějov Ivanou
Hemerkovou. „Abych pravdu
řekla, se zahraničními policisty
jsem se setkala akorát tak na
dovolené při běžné silniční kontrole. Ale takto přátelsky si povykládat s policisty ze Srbska,
to byl i pro mě zážitek,“ svěřila
se Večerníku Ivana Hemerková.
„Je to první akce této rozvíjející se spolupráce s kolegy ze
Srbska, nyní jde jak o návštěvu
Prostějova, tak i účast na pátém
ročníku policejního turnaje v
malé kopané v Konici,“ doplnil
Josef Franc, předseda územní
skupiny 223 Prostějov.

Srbští policisté byli hosty pros- vštěvy byl připraven do detailů na
tějovských kolegů od středy až každý den. Podrobnou reportáž
do neděle, přičemž program ná- najdete na www.vecernikpv.cz!

Návštěva. Šéf prostějovské policie Pavel Novák přijal jako první své
kolegy ze Srbska.
2x foto: Michal Kadlec

Petr Sokol: „Otaslavický rodák František dokazuje, že nejsme národem Švejků!“
Časopis Reflex nedávno oslovil několik osobností, aby do speciálního čísla přispěly portrétem člověka, kterého si výjimečně váží. Mezi
vybranými autory nechyběl ani vysokoškolský
učitel a externí komentátor Reflexu Petr Sokol,
který svou rubrikou Sokolí oko přispívá pravidelně také do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Petr Sokol si pro speciální číslo Reflexu, vycházející v těchto dnech, vybral jako člověka, který si podle něj zaslouží zvláštní obdiv, rodáka
z Otaslavic a letce z druhé světové války Josefa
Františka.
Petr Kozák
Proč jste zvolil právě
Josefa Františka?
„V první řadě určitě proto, že jsem chtěl zviditelnit
osobnost z Prostějovska,
která je svým životním příběhem naprosto výjimečná,
ale po republice ji neznají zdaleka všichni. Osud
československých letců ve
Velké Británii v sobě zahr-

nuje téměř všechny tragické momenty českých dějin
dvacátého století. Lidé jako
Josef František byli opravdovými hrdiny a vlastenci,
kteří opustili svou zem, aby
za ni v cizině mohli bojovat. Těm, co na rozdíl od
Františka válku přežili, se
komunisté po válce odvděčili kriminálem. Často si
v této souvislosti připomínám scénu z filmu Tmavo-

modrý svět, kde český letec
sedí v mírovské cele s esesákem...“
Čím byl podle vás Josef František výjimečný?
„V pětadvaceti letech jako
absolvent slavného prostějovského
Vojenského
leteckého učiliště emigroval, aby mohl bojovat proti
nacistům. Létal v Polsku,
Francii a nakonec ve Velké
Británii, kde se stal nejúspěšnějším leteckým esem
bitvy o Británii. Během měsíce v ní sestřelil sedmnáct
německých letadel jistě a
dvě pravděpodobně. Den po
svých šestadvacátých narozeninách ovšem neporažen
havaroval, zřejmě následkem psychického vypětí a
únavy z bojů. Josef František je pro mne obrovským
důkazem, že nejsme národem Švejků, který nemá
válečné hrdiny, jak si u nás
rádi namlouváme.“

Pátral jste po osudu
udu
Josefa Františka i přímo v našem regionu?
„Samozřejmě. V Otaslaslavicích na svého slavného
ého
něli
rodáka nikdy nezapomněli
tce
a dodnes se jeho památce
věnují. Díky tomu jsem od
vníVladimíra Ambrose, hlavního ochránce jeho památky,
ky,
na kterého mne nakontakaktoval můj známý Mojmír
mír
Sokol, získal velké množožství klíčových informací o
otaslavickém hrdinovi. Už
se navíc moc těším, až bude
ude
v Otaslavicích za několik
olik
týdnů otevřeno nové muzezeum, věnované právě Josefu
efu
Františkovi. Cenné informamace jsem dostal také od herce
rce
Ladislava Županiče, jehož
hož
tatínek učil Josefa Františka
ška
létat ve zdejším učilišti.“
Myslíte si, že Josef
sef
František se dočkal
kal
alespoň v naší době adedekvátního uznání?

„Určitě v rodných Otaslavicích. Obecně si ale myslím, že
byy si určitě zasloužil nejvyšší
j y
české vyznamenání - Řád Bílého lva. Už byl navržen, ale
nakonec mu řád nebyl udělen.
Příští rok by si ho jistě zasloužil, protože uplyne sto let od
jeho narození. Už jsem v té
věci kontaktoval jednoho
z moravských senátorů - pana Miloše
Vystrčila a ten je
ochoten udělení
řádu pro Josefa Františka
v
parlamentu navrhnout.
Podobně
jsem již
zkoušel

na Ministerstvu obrany sondovat, zda není na čase povýšit Josefa Františka in memoriam do generálské
hodnosti. Doufejme,
že se oboje příští rok
povede.“

Nezapomenout. Vysokoškolský učitel Petr Sokol takto zapózoval u památníku
Josefa Františka před jeho rodným domem.
Foto: Kristián Grézl

VŠICHNI SE DIVÍ, JAK TO MOHLA PŘEŽÍT Dva muži jsou bez ŠRAJTOFLÍ
Seniorka je ale po skoku z pátého patra ve vážném stavu
Prostějov/mik - Málokdo
dokáže pochopit, jak je možné, že starší sebevražedkyně
mohla přežít skok z okna
v pátém patře prostějovské nemocniční polikliniky.
Podle mluvčí společnosti
AGEL je to dílem shody
šťastných okolností, ale hlavně zásluhou bleskurychlé pomoci lékařů.
Policie je v tomto případě, stejně jako v mnoha jiných, skoupá na slovo. Tisková mluvčí

Irena Urbánková neštěstí potvrdila, ale bez dalších podrobností. To mluvčí společnosti
Agel, která provozuje prostějovskou nemocnici, byla přece
jen sdílnější. „Mohu potvrdit,
že se ve středu odpoledne pokusila o sebevraždu neznámá
starší žena skokem z pátého
patra budovy polikliniky. Naši
lékaři ihned zareagovali a ženě
poskytli okamžitou pomoc.
Navzdory výšce, vzhledem
k okolnostem pádu a bleskové
pomoci lékařů anesteziologicko-resuscitačního
oddělení,
žena pád přežila a její zdra-

votní stav je nadějný,“ uvedla
ve čtvrtek pro Večerník Hana
Szotkowská. O den později
ale trochu poopravila zprávu
o zdravotním stavu sebevražedkyně. „Je stabilizovaná, ale
její stav je vážný,“ řekla v pátek v podvečer mluvčí Agelu.
Na policii teď je, aby zjistila, zda seniorka měla
k sebevraždě nějaký důvod
a jestli tak její hrůzostrašný
pokus se zabít byl předem
promyšlený a naplánovaný,
nebo se jednalo o momentální selhání smyslů. „Zda
šlo o předem promyšlený

čin nebo zkratkovité jednání šetří v současné chvíli Policie ČR. Poliklinika
je veřejně přístupné místo,
události se tak nedalo nijak
zabránit, žena si nejspíš vyhlédla chvíli, kdy na chodbě
nikdo nebyl a nemohl jí tak
ve skoku zabránit. Víc celou
věc nebudeme komentovat,“
uzavřela Hana Szotkowská.
Zjistit nic navíc se nepodařilo ani Večerníku při osobní
návštěvě. „Za pacientkou vás
pustit nemůžu, máme přísný
zákaz,“ sdělil nám nejmenovaný lékař.

Držovice, Prostějov/mik - Poměrně jednoduše ukradli
kapsáři v Držovicích a Prostějově dvěma mužům jejich peněženky. Na Libušince chmaták způsobil okradenému
skoro dvacetitisícovou škodu.
„Chvilkové nepozornosti využil zatím neznámý pachatel,
který si přivlastnil peněženku devětatřicetiletého muže.
V pátek odpoledne na jedné

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Školou v Čelechovicích na Hané zmítá SKANDÁL
Zneužil žák osmé třídy svoji spolužačku?

Čelechovice na Hané, Prostějov/mik - Nevděčný případ
spadl do rukou prostějovským kriminalistům. Třináctiletá dívčina obvinila svého
stejně starého spolužáka z pohlavního zneužívání. Chlapec
je žákem osmé třídy Základní školy v Čelechovicích na
Hané. Přestože Večerník zná
identitu obou dětí, nesmíme ji
podle zákona vzhledem k jejich nezletilosti zveřejnit.
Policie k případu mlčí, byť jsme
tiskové mluvčí Krajského ředitelství v Olomouci Ireně Urbánkové poslali konkrétní otázky.
„Vzhledem k věku a veškerým
okolnostem, které souvisejí

s dotazovanou problematikou,
nebudeme v současné době
poskytovat bližší informace,“
odpověděla více než stroze.
Jaká jsou ale fakta? Prostějovská kriminálka vyšetřuje
obvinění nezletilé školačky,
která viní svého spolužáka,
a dokonce snad i příbuzného
z pohlavního zneužívání. Není
zatím přesně známo, co mělo
být příčinou tohoto udání, zda
pohlavní styk nebo jen orální
sex. „Ano, o tomto případu
vím, taková věc se šetří. Je to
pro mě naprosto šokující...,“
zněla první reakce ředitelky Základní školy v Čelechovicích na
Hané Marie Koláčkové. „Podle
mého názoru jde ale o absolutní
nesmysl, ze strany toho děvčete
jde o vykonstruované obvinění.

Ten hoch je velmi hodný, učí se
také dobře, nikdy na něho nebyly žádné stížnosti. A teď mu
tohle může zkazit celý život,“
zastává se chlapce Marie Koláčková. „To víte, jako kamarádi se mohli pohádat, mohlo jít
o mstu. Ale nechť to řádně vyšetří policie,“ dodala ředitelka.
„Ti dva

„Jsou spolu dokonce do rodiny.
Já tomu ale taky nevěřím, ta holka
je teď dokonce hospitalizovaná
v blázinci ve Šternberku...“
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mladí jsou spolu dokonce do rodiny. Já tomu ale
taky nevěřím, že spolu měli
sex. I když, u dnešních dětí

je
všechno
možné.
Ta
holka je ale
teď dokonce hospitalizovaná v blázinci
ve Šternberku, tak bůhví jak
to všechno bylo,“ prozradil
Večerníku muž z Čelechovic
na Hané,“ který si z pocho-

prozradil Večerníku muž
z Čelechovic na Hané.
pitelných důvodů nepřál být
jmenován.
Kriminální policie samozřejmě
obvinění mladé slečny prověří,
ale už teď je jasné, že i kdyby
k nějakému pohlavnímu zneužití došlo, případ bude vzhledem k nezletilosti „možného
pachatele“ odložen.

z venkovních zahrádek v Držovicích mu v nestřeženém okamžiku ukradl pánskou kabelku.
V ní měl poškozený kromě
peněz i platební kartu a další
osobní věci. Škoda byla vyčíslena na téměř 7 500 korun,“
sdělila k prvnímu případu tisková mluvčí Krajského ředitelství
Olomouc Irena Urbánková.
Dalším okradeným je stejně
starý muž, který přišel o svoji

peněženku v pátek krátce po
jedenácté hodině v noci na ulici
Libušinka. Neznámý pachatel
mu nepozorovaně z příruční
kabelky, kterou nesl přes rameno, vzal jeho peněženku s penězi, platební kartou, osobními
doklady a dalšími osobními
věcmi. Celková škoda v tomto
případě byla vyčíslena na devatenáct tisíc korun,“ přidala
policejní mluvčí.

Zloděj na Vrahovické
VYBRAKOVAL kancelář
Prostějov/mik - Nezvaného
návštěvníka měli v noci z pátku 7. na sobotu 8. června ve
firmě ve Vrahovické ulici. Jejich kancelář vykradl zloděj,
který i přes plot skočil…
„Během páteční noci se zatím
neznámý pachatel vloupal do
kanceláře v jednom z areálů ve
Vrahovické ulici v Prostějově.
Přelezl přes plot, poškodil

dveře a vnikl do kanceláře.
Z ní si odnesl mobilní telefon,
příruční pokladnu s penězi,
LCD televizor i s anténou
a další věci,“ popsala noční
vloupání Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Olomouc. Jak dodala, celková škoda odcizením
a poškozením byla vyčíslena
na téměř 39 tisíc korun.

„KRÁL BORDELŮ“ PŮJDE...
Proč mu nestačily příjmy z podnikání?

(dokončení ze strany 2)
Romanu Vaňkovi soud prokázal,
že marihuanu pěstoval minimálně od července 2011. Není však
vyloučeno, že tak činil podstatně
delší dobu. Kromě nelegálního
pěstování konopí zvládal absolvent zahradnické školy rovněž
také ve svém oboru podnikat.
Řadu zakázek dostával například
od olomouckého magistrátu, obrat jeho firmy činil přes milion
korun ročně. To mu však očivid-

ně nestačilo. Kde všechny peníze
končily? Podle informací z jeho
blízkého okolí byl Roman Vaněk
známý jako velmi náruživý muž,
který při četných návštěvách veřejných domů penězi rozhodně
nešetřil. O to více musí nyní strádat ve vězení...
O tom, jak dlouho si v něm nakonec ještě pobude, dosud nebylo
zcela rozhodnuto, odvolání totiž
bude ještě jedniu Vrchní soud
v Brně.

Děti, zdraví a školství
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Lucie Texlová
27. 5. 2013 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Samuel Zlámal
2. 6. 2013 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Marek Dočkal
3. 6. 2013 46 cm 2,75 kg
Kostelec na Hané

Ondřej Kiršbaum
4. 6. 2013 51 cm 2,80 kg
Prostějov

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 vaši budoucnost!

Dárek v podobě graficky zpracovaného portrétu i s blahopřáním jsme v těchto dnech rozeslali
na vaši adresu. V případě nedoručení nás neváhejte kontaktovat. PROSTĚJOVSKÝ Večerník

Počasí „Melantrišku“ nezaskočilo

INZERCE

Krok za krokem ke zlepšení
výuky automobilních oborů
Prostějov/pr - Švehlova střední škola
polytechnická se pustila do realizace dalšího ze svých projektů. Tentokrát se jedná o projekt s názvem
Krok za krokem ke zlepšení výuky
automobilních oborů.
O co tedy jde? Celková hodnota projektu činí zhruba 4,23 milionu korun.
V rámci projektu byly zakoupeny
například válcová zkušebna brzd
MULTIFLEX 06 EASY, stanice měření emisí zážehových a vznětových
motorů BOSCH BEA 850, automatická plnička klimatizací TRONIC
FUTURA, dále byl zakoupen například motortester BOSCH FSA 720. Z
dalšího vybavení poté dílenské nářadí,
kompresiometry, tester brzdové kapa-

liny, inspekční kamera, pracovní stoly chanik-opravář motorových vozinebo refraktometr. Tímto vybavením del, Opravář zemědělských strojů
se Švehlova střední škola polytech- a perspektivního oboru Autotronik.
nická zařadila k nejlépe vybaveným
školám pro výuku automobilních
oborů v regionu.
Celý projekt je zaměřen na tvorbu interaktivních výukových materiálů, která zahrnuje vybavení odborné učebny
včetně interaktivní tabule a počítačů.
Nechybí ani odborné exkurze v podnicích, které se zabývají výrobou autopříslušenství a automobilů. K tomu,
aby veřejnost získala povědomí o zodpovědnosti při provádění diagnostiky
a opravách vozidel, slouží workshopy.
Cílem projektu je trvalé zvýšení
úrovně výuky učebních oborů Me-

PLAVKY
VÝROBA A PRODEJ PLAVEK
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR PLAVEK

ČESKÝ VÝROBCE
šití plavek na zakázku
Netušilova 1, Prostějov

www.plavky-raskova.cz

Foto: archív ZŠ Melantrichova
Prostějov/red - I přes velkou nepřízeň
počasí se poslední květnový den konal
na ZŠ Melantrichova dětský den.
Již tradičně byl pro děti připraven
bohatý program, který byl protkán
celou řadou sportovních i jiných aktivit, které byly přesunuty do vnitřních
prostor školy.

INZERCE

„Na stanovištích děti získávaly body, za
které si mohly nakoupit sladkosti a mnoho
zajímavých věcí ve školním obchodě,“
uvedla jedna z učitelek ZŠ Melantrichova Šárka Dědochová. Ačkoliv se kvůli
deštivému počasí zdálo, že děti přijdou
o bezpochyby nejoblíbenější atrakci,
povedloseorganizátorůmvměstnatdopro-

stor tělocvičny i vytoužený skákací hrad.
„Další atrakcí, která se těšila velkému
zájmu, bylo golfové odpaliště, které se
ve škole objevilo poprvé. V neposlední
řadě se děti velmi bavily při soutěži
ve skákání v pytli. Akce se vydařila
a všichni se těší na další ročník,“ konstatovala Mgr. Šárka Dědochová.

Co, kdy, kde, kam ...?


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. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V.
Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK
pondělí 10.6. - od 11.00 Návštěva
solné jeskyně v ul. Budovcova.
úterý 11.6 - Výlet do Přerova,
návštěva Muzea Komenského a
procházka parkem Michalov.
čtvrtek 13.6.– 9.00 - 12.00 Pletení
z pedigu v klubovně SONS.
MC Cipísek, Sídliště Svobody
6, Prostějov
Individuální psychologické poradenství – s psycholožkou dle
objednání
Volné herny pro rodiče s dětmi
- vždy v pondělí 15.00-17.00., až
do 24.6.
Individuální výživové poradenství po děti i dospělé – nově poradenství s výživovou poradkyní
dle objednání
Letní prázdninové programy pro
rodiče s dětmi jsou obsazeny. Zapisujeme náhradníky.
Lazariánský servis vás zve opět
i v roce 2013 na ozdravný pobyt
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný
pro rodiče s dětmi, seniory i
handicapované. Bližší informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.

Ekocentrum Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Pátek 14. června od 16:00 do
18:00 Setkání s Botanickou zahradou
Sobota 15. června od 8:45 do
13:00 Setkání s loupežníkem
sraz v Plumlově na aut. zastávce
v 8:45 z Prostějova 8:25 z aut.
nádr. (stanoviště č. 11).
Vycházka nejen pro rodiče s dětmi
Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní
sbírku. Sbírka se koná v pátek
14. června 2013 od 10.00 do
15.30 hod v ZŠ Jana Železného
na Sídlišti Svobody a ZŠ a RG
Studentská ul. Sbírá se: oblečení,
hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj.
Vše balené v sáčcích a pytlích.
Info: OS Pomocná ruka, Školní
32, Prostějov. Tel.: 582 335 251,
734 575 711
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V ČR, OKRESNÍ ORGANIZACE PROSTĚJOV oznamuje, že má ještě volná místa na autokarový zájezd na pštrosí farmu
a do zahradnictví do Doubravice
nad Svitavou. Výlet se uskuteční ve středu 12. června 2013.
Ještě dvě místa jsou volná i
na rekondiční pobyt do Beskyd na Horní Bečvě v termínu
23. až 29. června. Informace
o obou akcích vám podá pan
Pařízek, tel. 739 513 405. Obě
akce jsou přístupny i nečlenům
SPCCH.

TIP Večerníku

WOLKRŮV PROSTĚJOV

KDE: prostějovské divadelní scény: DUHA, Městské divadlo, POINT
KDY: ÚTERÝ 11. AŽ SOBOTA 15. ČERVNA
Ve dnech 11. až 15. června se
příznivci poezie mohou těšit
na už 56. ročník celostátní
přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkerův Prostějov.
I letos se poetického festivalu
zúčastní recitátoři a divadelníci
z celé České republiky, kteří se
na počest prostějovského rodáka utkají na zdejších jevištích
v přednesu poezie. Přehlídka
nejinspirativnějších vystoupení
sólových recitátorů a recitačních
souborů v České republice je
příležitostí k setkání interpretů
literárních textů, vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků,
takže se ani na letošním ročníku

nudit rozhodně nebudete. První úterní semináře a divadelní
představení můžete navštívit
už v odpoledních a podvečerních hodinách, oficiálně bude
program 56. ročníku zahájen
v úterý 11. června, pět minut před půl desátou večer
na náměstí T. G. Masaryka
lampiónovým
průvodem
k soše nejvýznamnějšího
prostějovského básníka. Až
do sobotního večera si zájemci
mohou vylepšit své recitátorské
dovednosti s pomocí literárních
seminářů, nebo si vychutnat vystoupení pokračovatelů odkazu
Jiřího Wolkera, ti si v závěru
festivalu vyslechnou hodnocení
diváků i odborné poroty.

Výstava ex-libris a grafiky
Karla Musila, Petry Palcové
a Genadije Alexandrova probíhá
v Kulturním klubu Duha od 10.6.
do 13.7. Vernisáž zahájí 10.6.
v 17:00 Josef Dolívka.

LÉČEBNÝ
KÓD
aneb
ROKY ŽIVOTA NAVÍC.
Přednáška spojená s léčením,
vnější a vnitřní stres, vyhledávání příčin, aplikace léčebného
kódu, diskuze, ochutnávka.
Čtvrtek 13. června v 18.30,
Červnová promenáda proběhne Jitřenka, Šafaříkova 49, Prosv neděli 16. 6. 2013 v 16:00.
tějov. Přednáší a léčí Mgr. Petr
Nedbal. Vstupné dobrovolné.
Akademie třetího věku
Neděle 16. 6., procházka divaIzraelská hudební skupi- dlem s tím nejpovolanějším průna Hava Nagilla vystoupí vodcem, ředitelkou Městského di10. června 2013 v 18 hodin na vadla, Mgr. Alenou Spurnou. Sraz
nám. T.G.Masaryka v Prostějově. 9:30 u Kulturního klubu Duha.
Výstava Prostějovský
Bluegrassový festival 2012
ve fotografiích probíhá
v Galerii u Hanáka
od 7.6. do 9.7.

V sobotu 15. 6. ve 13:00 až
17:00 hodin Tour Nordic walking 2013, Kolářovy sady.

V sobotu 15. června 2013 se
koná NOHEJBALOVÝ TURDny otevřených dveří ZUŠ NAJ v Křenůvkách od 9 hod
Vl. Ambrose proběhnou ve v místním sportovním areálu.
dnech 11.6. - 13. 6., od 14:00 Info na 731 014 288. Srdečně
do 17:00.
zvou pořadatelé.

I

www.
vecernikpv
.cz

Aktuální program představení, hudebních vystoupení a
seminářů najdete v Radničních listech nebo na webových stránkách kulturního
klubu DUHA.

Strážníkům se

nemusíte dovolat
Vzhledem k přechodu mobilních čísel Městské policie
Prostějov si dovolujeme upozornit veřejnost, že v pondělí 10. června i v úterý 11.
června mohou být některá
telefonní čísla nedostupná.
V případě nutnosti se prosím
obracejte na linku 156.
Libor Šebestík, zástupce ředitele MP Prostějov

Školní bude uzavřena
Od pondělí 10. června do
soboty 15. června 2013 bude
uzavřena ulice Školní na
křižovatce s ulicí Kramářskou. Provoz bude veden po
parkovišti podle dopravního
značení. Důvodem uzavírky
je rekonstrukce plynovodu
v Kramářské ulici.

Charita Prostějov tímto vyhlašuje veřejnou sbírku
v rámci humanitární pomoci oblastem postižených povodněmi v roce 2013
Chtěli bychom požádat a poprosit občany
Města Prostějova a okolí o přispění do sbírky
hmotné pomoci pro občany žijící v oblastech
zasaženými letošními povodněmi. Jedná se
o sbírku především materiální pomoci, která
pomůže těmto lidem zvládnout, překonat a odstranit následky těchto ničivých povodní.
KDE: Charita Prostějov,
Martinákova 9, Prostějov
KDY: od 5. 6. do 14. 6. 2013
Všední dny od 7.00 hod. do
18.00 hod.
Sobota 8. 6. 2013 od 8.00 hod.
do 14.00 hod.
Neděle 9. 6. 2013 se z provozních důvodů nevybírá.

MOŽNOSTI POMOCI:
Pomoc
materiální
–
především prostředky na
úklid, sanitaci desinfekci.
» Kartáče, hadry, smetáky,
košťata, kbelíky (stavební i
plastové), smetáčky s lopatkou
atd.
» Rukavice (pracovní, gumové), gumáky atd.

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Cecilie Petrásková 1929
Stanislav Liška 1921
Anna Skřivánková 1931
Alena Šebestíková 1964
Dagmar Šoustalová 1927
František Slepánek 1960

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Konice
Buková

Věra Zbožínková 1926
Lidie Maarová 1922
Marie Hřibová 1927
Milada Šubertová 1935
Bohuslav Medek 1919

Prostějov
Prostějov
Otaslavice
Mostkovice
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 10. června 2013
František Novák 1953 Prostějov
Františka Sekaninová 1928 Prostějov
Úterý 11. června 2013
Ludmila Hudcová 1924 Buková
Ing. Zdeněk Štěpán 1924 Olomouc
Středa 12. června 2013
Lubomír Šimek 1924 Klenovice na Hané
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10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Protivanov
14.00 Obřadní síň Olomouc
14.00 kostel Klenovice na Hané

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

» Nářadí – kolečka, lopaty,
krumpáče, rýče atd.
»
Čisticí
prostředky,
desinfekční prostředky (na
plochy, na ruce), repelenty atd.
(u všech prostředků musí být
platná doba exspirace).
» Lůžkoviny, oblečení (jen
vhodné k dalšímu použití nebo
nové) atd.
Pomoc finanční
» Na pomoc zasaženým
bylo zřízeno sbírkové konto
Charity ČR, číslo účtu:
11998822/0800 u České
spořitelny, VS 906 - pomoc
lidem postiženým přírodními
katastrofami
(povodně,
vichřice).
» Přispívat můžete také na

CHARITA PROSTĚJOV
Martinákova 9, 796 01 Prostějov
tel. + fax: + 420 582 344 524,
e-mail: info@prostejov.charita.cz
IČO: 44 15 98 54
dárcovské konto, číslo účtu:
88444422/0800 u České
spořitelny VS 906 - pomoc
lidem postiženým přírodními
katastrofami
(povodně,
vichřice).
» K finanční podpoře lze
využít i dárcovské SMS ve
tvaru
DMS CHARITAPOMOC

na číslo 87 777 (Cena jedné
DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč,
službu zajišťuje Fórum dárců.)
» Přímá finanční pomoc je
také možná, rovnou na adrese
Charity Prostějov, Martinákova 9, Prostějov.
DĚKUJEME ZA VAŠI
POMOC

Kino Metro 70
pondělí 10. června
17.30 Pařba na třetí
americká komedie
20:00 Pařba na třetí
úterý 11. června
17.30 Pařba na třetí
20.00 Šimon a duby
švédský film
středa 12. června
17.30 Šimon a duby
20.00 Pařba na třetí
čtvrtek 13. června
17:30 Po zániku Země
americké akční sci-fi
20.00 Po zániku Země
pátek 14. června
17.30 Po zániku Země
20.00 Hurá na Francii !!
francouzská komedie
sobota 15. června
17.30 Po zániku Země
20.00 Hurá na Francii !!
neděle 16. června
17.30 Hurá na Francii !!
20.00 Po zániku Země

Městské divadlo
v Prostějově
11. – 15. června
Wolkerův Prostějov, 56. ročník
neděle 16. června
15:00 Závěrečná pirueta –
TŠ Pirouette Prostějov
17:00 Závěrečná pirueta

Prostějov
středa 12. června
15.00 Když se muž vrací
domů
komedie, drama

Kulturní klub DUHA
11. – 15. června
Wolkrův Prostějov
- celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie

Letní kino Mostkovice
pátek 14. června
21:30 Muži v černém 3
akční film
sobota 15. června
21:30 Bourneův odkaz
akční thriller

Apollo 13
středa 12. června
20:00 Švihadlo
koncert v rámci programu
Wolkrův Prostějov 2013
sobota 15. června
20:00 HOLDEN-ROCK-POP / Karlovy Vary
koncert v rámci programu
Wolkrův Prostějov 2013

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 10
10. 66. DO 16
16. 6 2013

TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer v 22. 30 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne v 15. 00 hodin.
Pohádku VYPRÁVĚNÍ O SLUNÍČKU nabízíme dětem ve
středu v 15. 30 hodin. Pohádka je o zrodu a existenci Slunce.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16. 30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování. Výše uvedené výstavy a výstavu OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
a výstavu VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod. Posledně jmenovaná výstava je zadána do konce června.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní
harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat.
11. června 2013: Husovo nám.,Husovo nám. rekonstr. část,
Husovo nám. rekonstr. část parkoviště, Joštovo nám., Slezská,
Mojmírova, Předina, Dolní - Obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní chodník s cyklostezkou, Dolní
12. června 2013: Anenská – Družstevní, Družstevní - vnitroblok, Mozartova, Mozartova - Vnitroblok, Rumunská, Dr.Horáka
(Mozartova - Bulharská), St.Manharda (Bulharská - Mozartova
13. června 2013: Brněnská - obslužná, Brněnská - vnitroblok,
Krokova, Krokova - vnitrokblok

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 24. 6. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Rumunská od č.25 a 30
po ZŠ Dr. Horáka včetně , St.
Manharda č. 33- č.39, Dr. Horáka OD Družba, č.19a - č.30.
Obec: Čelechovice
Dne: 24. 6. 2013 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce včetně podnikatelských subjektů ve vymezené
oblasti ul. Pod Kosířem celá,
Světničky po č. 123, Pod Hrází od č. 38 po č.225.
Obec: Protivanov
Dne: 24. 6. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce včetně podnikatelských subjektů ve vymezené
oblasti od č. 331 a 115 oboustranně po č. 293 a 323, od č.
231 po č. 26 oboustr., škola,
řadovky od č. 22 po č. 17,

dále od č. 289 po č. 87, od
č. 241 a 179 po č. 117, 154,
167.
Obec: Prostějov
Dne: 24. 6. 2013 od 11:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Jezdecká, 6a - 22, 17 53, Puškinova, Spitznerova,
celé, Dvořákova č.2 -16, Šárka č. 9 -21, 29.
Dne: 25. 6. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice:Plumlovská od č. 11 po
č.53a, č.42 -58, Šlikova celá
(mimo fa. Bří Wilhelmové).
Česká od č. 2 po č. 38, č.1 -13,
Mánesova č.1-12, Rostislavova celá, Bezručovo nám. č.11
a 12, Březinova celá oboustranně, Nerudova oboustranně od ul. Plumlovské po č. 31
a 56.
Obec: Určice
Dne: 25. 6. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Určice ul. Dětkovická od č.469 po hospodu
Na fajce a dále k č.144 a 235,
celá ulice U školy vč. školy
a chaty po č. 466, od hospody Na fajce hlavní ulice až

mysl.chata konec obce sm.
Alojzov,dále boční ul po č.78
vč. obchodu,dále od č.249 po
starou zbrojnici, dále po č. 97,
166, 171, 180, 221, 276, 348,
Trpinky po č. 178.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 6. 2013 od 11:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Vodní od č. 16 po č. 30,
od č.5 po č.33,(mimo Centrum zdraví), Mlýnská od č. 12
po č. 38 + parkoviště, od č. 19
po č. 37.
Obce: Stichovice, Ohrozim
Dne: 25. 6. 2013 od 11:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ohrozim, Stichovice
ul. Stichovická od č. 432 po ul.
Ohrozimskou vč.č. 461- 464,
celé ul.Ohrozimská, Hlinická,
V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za
Stodolami č. 540,- 561,ul. Prostějovská od ul. Nábřežní po č.
219 včetně. Chaty od Stichovic
sm. Plumlov po č. 981, 1145,
1135, včetně chat za parkovištěm až chata 834, Letní kino
Mostkovice, celý areál Forte vč.
FVE. odběratelská trafostanice
Mostkovice VOZ (č. 300767)

Obec: Čelechovice,
Čelechovská Kaple
Dne: 26. 6. 2013 od 7:30 do
17:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Čelechovská Kaple,
SEMO Čelechovice, část obceČelechovice včetně podnikatelských subjektů ve vymezené oblasti: ul. Pod Kosířem
celá, Světničky po č. 123, Pod
Hrází od č. 38 po č.225.odběratelská trafostanice Čelechovice ŠS (č. 300753)
Obec: Seč
Dne: 26. 6. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Seč včetně všech
chat a mlýna včetně všech
podnikatelských subjektů.
Obce: Drahany, Bousín, Repechy
Dne: 27. 6. 2013 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec Drahany vč.
farmy ZD, celá obec Bousín,
VE Drahany, VE Protivanov
Wind invest/obec Repechy
oznámena samostatně ve
shodném čase/ odběratelská
trafostanice Protivanov: ve
t2 (č. 301308), odběratelská

trafostanice Protivanov: ve
t1 (č. 301309), odběratelská
trafostanice VE Drahany (č.
700124)
Obec: Vícov
Dne: 27. 6. 2013 od 11:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vícov horní konec
vymezené č. 127, 17, 28, 206,
21, 116 a 33. Odběratelská
trafostanice Vícov Vepřín
(č. 300795). Odběratelská
trafostanice Vícov BPE (č.
703044)
Obec: Ochoz
Dne: 28. 6. 2013 od 7:30 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
celá lokalita Ochoz Kyselka
Obec: Protivanov
Dne: 28. 6. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce včetně podnikatelských subjektů ve vymezené
oblasti od č. 331 a 115 oboustranně po č. 293 a 323, od č.
231 po č. 26 oboustr., škola,
řadovky od č. 22 po č. 17, dále
od č. 289 po č. 87, od č. 241 a
179 po č. 117, 154, 167.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Dvojrozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nejznámější bratrskou dvojicí folkových a trampských písničkářů

BRATŘI NEDVĚDOVÉ O KONCI PĚVECKÉ KARIÉRY: „VŠECHNO MUSÍ JEDNOU SKONČIT...“
Souhvězdí jisker zazáří na koncertním nebi showbyznysu naposledy - na plumlovské pláži U Vrbiček
se odehraje předposlední koncertní vystoupení legendárních písničkářů už v sobotu

Prostějov - Legendární písničkářské duo bratři
Nedvědové se loučí s koncertní kariérou. Příběh této dvojice, který je neodmyslitelně spojen s táboráky,
trempováním a pohodovou atmosférou posezení s
rodinou či přáteli v přírodě, končí závěrečným společným turné, které Jan a František absolvují právě v
těchto dnech. Pak nadobro zabalí kytary i mikrofony a
odejdou do písničkářského důchodu. Nebo ne a přece jim to nedá...? Nechejme se překvapit. Co ale stojí
za koncem koncertní kariéry obou bratří a je to skutečně konec definitivní? Jak vzpomínají na své začátky a
co bude dál s jejich hudební kariérou? To vše se dozvíte ve velkém dvojrozhovoru s Janem a Františkem
Nedvědovými, který vám těsně před tolik očekávaným
koncertem u plumlovské přehrady exkluzivně nabízí
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Takže nezapomeňte,
pláž U Vrbiček, soboto 15. června, 20.00 hodin...
Petra Hežová
Petr Kozák
Už tuto sobotu máte vystupovat na pláži U Vrbiček blízko Prostějova. Jak moc
se těšíte?
J.N. + F.N.: „My se těšíme na
všechna vystoupení, což je výhoda naši práce, kterou děláme s
láskou a radostí.
Kdy naposledy jste byli
na Hané? A jaké máte
vzpomínky?
F. N.: „Jezdíme tam, kde je o naše
vystoupení zájem, proto dorazíme
i na plumlovskou přehradu. Takže
se těšíme i na Vrbičky!“
J. N.: „Na Hanou jezdíme několikrát do roka, takže jsme tady
vlastně jako doma. Těšíme se na
všechna vystoupení, protože se
na nich setkáváme s našimi posluchači, kteří mají rádi nás i naše
písničky. Jde vlastně spíš o takové
setkání s přáteli, kteří mají rádi
stejnou hudbu jako my.“
Podle jakého klíče jste vybírali koncertní zastávky
na vašem posledním turné?

Proslýchá se, že za ukončením vašeho koncertování stojí mimo jiné i zdravotní
důvody jednoho z vás. Jde o
něco vážného?
F. N.: „Je to určitě konec jedné
etapy života, kdy jsme já a bratr
společně koncertovali snad po
všech českých a moravských
městech. Vím, že se v médiích
spekuluje o nejrůznějších zdravotních problémech mých nebo
bratrových, ale za sebe můžu říct,
že nic takového v tom rozhodně
není.“
J. N.: „Koncertujeme, jestli si
správně vzpomínám, od roku
1973 nebo 1975 , takže si myslím,
že už je pravý čas na nějaký ten
písničkářský důchod... (smích).
Chtěl bych si užít rodiny, přátel a
F. N.: „Není to tak, že bychom si obyčejných lidských strastí....“
vybírali určitá místa, koncertní zastávky souvisí především s objednávkami jednotlivých pořadatelů,
načež se následně sestaví příslušná
šňůra. Na mnoha těch místech
jsme už hráli a naši fanoušci o vystoupení projevili zájem znovu.“
J. N.: „Po vystoupení u vás na
plumlovské přehradě nás čeká
ještě náš úplně poslední koncert,
který proběhne 22. června na festivalu Lochotín 2013.“
Vaše poslední turné nese
název Souhvězdí jisker.
Prozradíte čtenářům, proč jste
zvolili právě tento název?
F. N.: „Jde o název naší poslední desky, která vyšla na
Jak dlouho jste se k tak
konci roku 2011. Nikoliv tedy
závažnému kroku, ja, že by se tak jmenoval ryze
koncert. Jsou tam naše nejno- kým je konec kariéry, rozhovější písně, z nichž některé za- dovali?
zní vedle těch už klasických i J.N.: „Bude to asi rok, kdy jsem
na našem vystoupení na Plum- nad tímhle tématem začal vážněji
uvažovat. Všechno musí jednou
lovské přehradě.“
J. N: „S názvem Souhvězdí jisker skončit (lítostný úsměv)“
Nebude vám chybět atjsem přišel já. Hvězdy a táborové
mosféra vašich pohodoohně jednoznačně patří k našim
písním, takže proč ne? (úsměv).“ vých koncertů?

F. N.: „Já osobně se psaní písní
nevzdávám, takže kdo ví, třeba
se ještě nějaká ta nová skladba
objeví. Každopádně toto turné je
opravdu tím posledním společným....“
J. N.: „Myslím, že u mě je toto
téma uzavřené. Jak jsem už řekl,
chci si užít rodiny a koncertování
přenechám těm mladším.
Dostali se k vám už reakce fanoušků na oznámení konce vaší hudební kariéry, a
jak tuto informaci přijali vaši
nejbližší?
F. N.: „O žádných reakcích zatím
nevím, ale troufám si tvrdit, že
posluchači a naši fanoušci budou
určitě smutní, koneckonců jsme
spolu prožili už hezkých pár let.“
J. N.:: „Když si uvědomíte, že
Stánky jsme poprvé zazpívali
v roce 1987 a Valčíček ještě o dva
roky dříve, tak je to
skutečně pěkná
řádka let...“

Foto: internet
Mnohé z vašich písní zlidověly, jak vnímáte to, že
jste se v průběhu své kariéry stali živými pěveckými legendami?
F. N.: „Nevím, jestli jsme se stali
legendami, ale určitě je radost,
když je vaše práce oceněna tímto
způsobem a naše písničky líbí,
lidé si je zpívají nejen s námi na
koncertech, ale i doma u rodinných
táboráků a na výletech. Člověk má
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pocit, že to, co dělá, dává smysl,
může se pak těšit z vlastní činorodé
práce, která dopadá na širokou oblast našich posluchačů, kterým pochopitelně i touto cestou děkujeme
za jejich dlouholetou přízeň.“
Když vzpomenete na své
začátky, tušili jste, že vaše
písňová tvorba natolik ovlivní
českou hudební scénu?
J. N.: „To, co následovalo po
našich začátcích, určitě nikdo nepředpokládal. A asi ani nečekal. Je
to samozřejmě obrovská radost vidět naše fanoušky, kteří si nás přijdou poslechnout a spolu s námi si
zanotovat ty naše písničky, když
si vzpomenu, že na naše první
vystoupení jich moc nedorazilo..
(smích)...“
Vzpomenete si, kdy a kde
proběhl váš první oficiální koncert? Jak na něj s odstupem času vzpomínáte?
F. N.: „Určitě vzpomínáme. Náš
úplně první společný koncert proběhl v Malostranské besedě, přišlo
na něj asi sedmnáct lidí, ale postupem času se to trošku zlepšovalo...
(smích).“
J. N.: „Jo, jo, je to tak. Pak už šly
návštěvy o stovky lidí nahoru, třeba
na Strahově se pak v jednu chvíli
na našem koncertě sešlo sedmdesát
tisíc fanoušků našich písní.“
Jak si představujete svůj
„hudební důchod“?
J.N.: „Hrát a zpívat jen tak pro radost, k tomu volný čas na odpočinek a je vyčerpáno (smích)“
Kdybyste měli ze své
tvorby vybrat jednu píseň, která byla dle vašeho názoru ve vaší kariéře ta nejzásadnější, která by to byla?
J. N.: „Těch písní je samozřejmě
hned několik a jmenovat jednu
nebo dvě by bylo nespravedlivé
vůči těm ostatním. Samozřejmě
že některé z nich jsou známější
než jiné, ale myslím, že můžu

za oba říct, že ke každé z našich
písní máme svůj vztah. Já jsem se
celý život snažil psát jen o tom,
co jsem žil. V mých písních se
odráží vztah k rodině, bratrovi i
manželce, takže každá z nich je
vlastně jedinečná...“
Existuje na české hudební scéně skupina nebo interpret, kterého považujete za
svého následovníka?
J. N.: „Následovníci určitě jsou a
jsou kvalitní, tak můžeme klidně
odejít... (smích).“

Co byste v závěru rozhovoru vzkázali našim
čtenářům a potažmo vašim
fanouškům?
F. N.: „Že jim moc děkujeme
za mnohaletou podporu a vytrvalost, se kterou navštěvovali
naše koncerty. Aby si nezapomněli zpívat a aby nepřestávali
chodit na živou muziku, protože atmosféru živých koncertů
a vystoupení si nemůžete jen
tak pustit z cédéčka. Ta se musí
zažít...“

kdo jsou
Jan a František Nedvědové
Jan Nedvěd se narodil 24. září 1946
v Praze. Je jedním z nejvýznamnějších
českých folkových a trampských písničkářů. Od roku 1972 působil v trampské
kapele Toronto, která byla později známá
jako kapela Brontosauři. V té spolu s bratrem Františkem tvořili ústřední pěvecké
duo. Paralelně s tím vystupoval Jan i se skupinou Spirituál
kvintet a Příbuzní. Bratrská hádka v roce 1996 ukončila jejich
společné vystupování na deset let. Jan má pět dětí a v říjnu na
loňském koncertě si po třináctiletém vztahu vzal o sedmatřicet
let mladší prodavačku Pavlínu Jiráskovou, která se stala jeho
v pořadí již čtvrtou manželkou.
František Nedvěd se narodil 19. září 1947
taktéž v Praze. Stejně jako jeho starší
bratr je legendou mezi českými zpěváky
a kytaristy. Patří mezi nejvýznamnější
osobnosti české country, folku a trampské
písně. Spolu s bratrem Janem působil ve
skupinách Brontosauři a Spirituál kvintet. Potom si zvolil sólovou dráhu, z níž vzešlo několik úspěšných písňových titulů: Neváhej a vejdi (1998), Druhé podání
(1999), Třetí pokus (2000), Čtvrtá sada (2003)... S manželkou
Marií má syny Františka (* 1974) a Vojtěcha (* 1977).
K jejich nejznámějším skladbám patří Na kameni kámen, Tulácký ráno, Valčíček (1985), Stánky (1987) a mnoho dalších...
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10. června 2013

TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
1.SK NADĚLOVAL

Fotbalisté Prostějova
se rozloučili s příznivci
tenisovým kanárem
čtěte
na straně

MILÉ PŘEKVAPENÍ: BOXEŘI BC DTJ

21

UŽ ZÍSKALI TITUL A TOUŽÍ PO INTERLIZE!

basketbal
OR LI ZÍS KA LI UZ NÁ NÍ

Prostějov/jim

K NEČEKANÉMU ROZUZLENÍ DOSPĚL LETOŠNÍ ROČNÍK BOXERSKÉ EXTRALIGY.
PO ODHLÁŠENÍ SPOLEČNÉHO TÝMU MOSTU A ČESKÉ KAMENICE ZNÁMÉHO POD
OZNAČENÍM „DĚČÍN“ VŠE SMĚŘOVALO K TOMU, ŽE O CELKOVÉM VÍTĚZI ROZHODNE
AŽ ZÁVĚREČNÉ KOLO A V NĚM DUEL OSTRAVY S PROSTĚJOVEM. VŠE JE ALE JINAK...
I OSTRAVSKÝ KLUB SE TAKTÉŽ KVŮLI FINANČNÍM STRASTEM ZE SOUTĚŽE ODHLÁSIL,
COŽZNAMENÁ,ŽEZLATÉMEDAILEPŘIPADNOUČLENŮMBCDTJPROSTĚJOV!HANÁKY
TO ALE NEUSPOKOJUJE. PRO PŘÍŠTÍ ROČNÍK BY RÁDI ZMĚNILI PROSTŘEDÍ A ČESKOU
EXTRALIGU VYMĚNILI ZA MEZINÁRODNÍ INTERLIGU BOXINGONE CHAMPIONSHIP.
NUTNO DODAT, ŽE NENÍ SE CO DIVIT...
VÍCE O ZLATÉM TRIUMFU BOXERŮ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 31, JAK SI VEDL
MIROSLAV ŠERBAN NA MISTROVSTVÍ EVROPY NAJDETE NA STRANĚ 29!

Celý tým BK sklízí
po stříbrné sezoně
samou chválu...
čtěte
na straně

28

ROZHOVOR

Foto: Jiří Vojzola

´PŘEROVÁK´U JESTŘÁBŮ

Jak si povede Josef Málek na
lavičce hokejového Prostějova
čtěte
na straně

Štěpánek dosáhl zlatý hattrick, senzací Házenkářská rošáda: Alois Jurík
UniCredit Czech Open 2013 byl finalista Veselý míří z Kostelce do Prostějova

32

Druhou ligu čekají změny,
bude se hrát na dvě skupiny
Prostějov/red - Pouze na Východ a Západ bude rozdělena druhá liga. Do naší původní skupiny se vrací Hodonín, Technika a
Břeclav. Po postupu Havířova do 1. ligy tak dochází k zatraktivnění
zejména díky budoucím soubojům s Hodonínem. Skupina Západ
bude obsahovat osmnáct celků, ta „naše“ Východní dvanct.
Jedná se o tato mužstva: Vsetín, Technika Brno, Poruba, Hodonín,
Přerov, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek, Opava, Prostějov, Břeclav, Karviná

lukostřelba

SOBOTA 15. 6.

10:00

CE NA MĚ ST A
PR OS TĚ JO VA
Prostějovská lukostřelnice za zimním stadionem

nohejbal

NEDĚLE 16. 6.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 12. KOLO

Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

NEDĚLE 16. 6.

14:00

O POHÁR STAROSTKY OBCE
ČELECHOVICE NA HANÉ
hasičská dráha u rybníka

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 30. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL ÚSTÍ
SOBOTA 15. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

velmi zkušený trenér, nadšenec,
takového potřebujeme,“ zmínil
Hrubý.
Alois Jurík si tak po delším
čase vyzkouší okresní derby
z opačné strany barikády, na
Kostelec ale v žádném případě nezanevřel. „Prožil jsem v
Kostelci krásných osm let, na
které budu vždy s radostí a nostalgií vzpomínat. Nemám se za
co stydět, odvedl jsem slušnou
práci,“ rozloučil se s osmým
celkem druholigového ročníku
2012/2013 po rezignaci učiněné k poslednímu květnu.
Kdo se stane jeho nástupcem
v Kostelci? To ještě není jasné,
nejčastěji se ale skloňuje jméno
Zdeňka Čtvrtníčka, mimo jiné
kouče Litovle či Olomouce.
„Zatím ještě není nic potvrzeno.
Vytipovali jsme si kandidáty, do
týdne dvou chceme znát jméno,
abychom se mohli začít připravovat na novou sezonu. S panem Juríkem jsme se rozešli v
dobrém, spolupracoval s námi
dlouho,“ informoval o aktuálním stavu starosta tamějšího TJ
a předseda oddílu házené Lukáš
Chalupecký.

Jestřábi znají termíny přípravných zápasů

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK KOTLÁŘKA PRAHA
požární sport

Domácí triumf. Finále jubilejního, dvacátého ročníku tenisového turnaje obstarali Radek Štěpánek s Jiřím
Veselým. Je zřejmé, že šéf titulárního partnera mohl rozdávat úsměvy... Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Prostějov/jim – Nástupcem
Josefa Zedníčka na lavičce
mužského výběru Sokola II
Prostějov se stane Alois Jurík. Zkušený trenér se totiž
rozhodl pro změnu, na vlastní
žádost opustil lavičku Kostelce na Hané a dohodl se s regionálním rivalem, jehož většinu hráčů trénoval v dřívější
době ještě v dorosteneckých
výběrech.
„Měl jsem celkem tři nabídky.
Ozval se mi i Prostějov a přislíbil jsem, že je půjdu trénovat. Teď se již dolaďuje pouze
pár věcí,“ prozradil ještě před
podpisem kontraktu Jurík. Na
novou práci se těší, věří, že
naváže na kvalitní práci svého
předchůdce a že hráče posune
opět na vyšší úroveň.
Předběžnou dohodu, která brzy
nabyde finální podoby, potvrdil
i předseda házenkářského oddílu Sokola II Jiří Hrubý, podle
něhož je to dobrá volba. „V
pondělí (dnes – pozn. autora) se
sejde výbor, na němž se zbývající formality dořeší. Podepíšeme na jednu sezonu, pak si řekneme, jak jsme spokojeni. Je to

Prostějov/lum, pk - I když teprve
před pár dny vešla ve známost
identita vedení LHK Jestřábi včetně
nového trenéra a následně oproti původním plánům začala letní příprava
„A“-týmu a drtivá většina kádru pro
nový druholigový ročník tak zatím
není známa, sportovní úsek Jestřábů
už oznámil termíny přípravných zápasů na novou sezónu!
A jízdní řád letních, mnohdy nezáživných, soubojů je okořeněn o turnaj

v Porubě, kde se Jestřábi představí.
Tento kvalitně obsazený turnaj pořádá druhý ročník a mezi účastníky
je také tým ze slovenské extraligy,
MSKH Žilina. Prestižního klání se
účastní šest týmů, které jsou rozděleny do dvou skupin, Prostějov byl
zařazen do skupiny „A“, v níž poměří
síly s domácím výběrem a polským
Comarch Krakov. Druhou grupu tvoří již zmíněná Žilina, nováček první
ligy Havířov a Zubři z Přerova.

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 26. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY
SOBOTA 15. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 26. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 15. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 26. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
SOBOTA 15. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

„Turnaj v Porubě jsme se rozhodli
absolvovat za dvou důvodů. Je velmi kvalitně obsazen a my budeme
moci hned na začátku poznat, kde
nás tlačí bota. Druhý důvod je, že
hned v začátku dostanou příležitost
v tak kvalitních utkáních hráči, o
kterých ještě nejsme rozhodnuti,
a po turnaji v Porubě by se měla
definitivně ustálit sestava, s kterou
se budeme moci připravovat na
sezónu,“ říká na webových stránkách klubu směrem k přípravnému
turnaji hlavní trenér a sportovní
manažer Josef Málek.

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 26. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
NEDĚLE 16. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

ZÁPASOVÝ PROGRAM TURNAJE
ST 14. 8. 16:00
LHK Jestřábi Prostějov
– HC RT TORAX Poruba 2011
ČT 15. 8. 16:00
Comarch Krakov – LHK Jestřábi Prostějov
SO 17. 8.
zápas o umístění
Vedle turnajových soubojů čekají prostějovské hokejisty utkání s
Technikou Brno, Hodonínem a Přerovem.
Zde jsou termíny:
8. 8. 2013 18:00
Prostějov – Technika Brno
20. 8. 201318:00
Technika Brno - Prostějov
22. 8. 201318:00
Prostějov - Hodonín
30. 8. 201318:00
Prostějov - Přerov
6. 9. 2013 18:00
Přerov - Prostějov
10. 9. 201318:00
Hodonín – Prostějov

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 26. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 15. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 26. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
SK JESENEC
NEDĚLE 16. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíněv

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém červnovém
vydání nechybí v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární
klání, které vám přinášíme právě na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. I dnes
se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr

a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!



Správná odpověď z č. 22:
na snímku byl dům na rohu ulic Sladkovského a Rejskovy v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Zdenka Jedličková, Joštovo nám.
4, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVRTKU 13. ČERVNA 2013, 16.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 17. ČERVNA 2013. Cenu
do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

9,-

275,-

449,499,-

šortky

149,-

www.profitexprostejov.cz

od

39,-

trička

PREMIÉRA S CONTOURSEM

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
VYZKOUŠEJTE SI TÝDEN ZDARMAVE FITNESS PRO ŽENY ....

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce
S ČERTY NEJSOU
ŽERTY
FILM ČR (1984)

SOBOTA 15. 6. 2013

20:00 HODIN

ALEJ, BIDLO, BOLENI, ČELA, ČUBA, ĎÁBLICE, DYSPNOE,
HROCH, IDOL, JOJO, LÉTO, LUPENÍ, METEOR, OSEL,
OVIN, PÁKA, PECE, PITO, PLEŤ, PŘEDVOJ, ROLE, SHLUK,
SOUVRAŤ, ŠUPA, TÉZE, UTOPIE
Znění tajenky zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce
na číslo 582 333 433, avšak POUZE DO ČTVRTKU
13. ČERVNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„JOLANTA ČERNÁ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Jaromír SEIDLER, Libušinka 3, Prostějov, který se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž naposledy
bylo STUDIO VISAGE, sídlící na ulici Karla Svolinského.
POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč
čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás si bude moci tentokrát dopřát trochu toho zdravého pohybu pro své tělo. Především pak naše ženy... Nejčtenější
regionální periodikum totiž nabízí do dnešní hry cenu od staronového partnera, kterým se stalo fitness studio CONTOURS!
A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování znovu o POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč právě do tohoto studia!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍCENU,zveřejnímevpříštímvydáníPVVečerníku,
a to znovu v PONDĚLÍ 17. června.
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V minulém, v celkovém součtu stodvanáctém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o bratry
Jana a Františka Nedvědovy.
Hned dvě tváře legendárního
dua, které již tuto sobotu zavítá
na Prostějovsko v rámci svého
vůbec posledního koncertního
turné kariéry, poznala opětovně
celá plejáda čtenářů.
Z porce 758 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Petr SEKANINA, Sídl. Svobody 5/11, Prostějov. Od Večerníku tak obdrží
NEJEN ZAJÍMAVOU CENU
v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč, ale také DVĚ
VSTUPENKY na ZMÍNĚNÝ
KONCERT!!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
legendu bílého sportu nejen
v Prostějově, kde právě v uplynulém týdnu probíhal mezinárodní turnaj. On sám jej sice
nikdy nevyhrál, zato byl ve
svém nejlepším období pátým
hráčem světa...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stotřináctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
13. ČERVNA 2013, do 16.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu,
zveřejníme v příštím čísle,
které vychází TRADIČNĚ
V PONDĚLÍ 17. ČERVNA
2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: H. Bočan
Hrají: V. Dlouhý, O. Vetchý,
J. Dítětová, J. Kemr, V. Preiss, K. Heřmánek
V dnes už klasické filmové
pohádce na motivy Boženy
Němcové připraví chamtivá
macecha svého nevlastního
syna Petra o všechno, včetně
dědictví po jeho otci. Petr se
mezitím seznámí s dcerami
místního knížete, když je zachrání při projížďce, při které
se jim splašili koně a zaujme
ho vyzývavá Angelína. Petr
však pro ni nic neznamená.
To její sestra Adélka, hodná
a skromná, se do Petra hned

zamiluje. Petrova macecha
se neštítí ničeho, a aby se ho
zbavila, spikne se s místním
správcem a společně proti
Petrovi kují pikle...

VÍCE NEJEN O TÉTO POHÁDCE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VÍTÁ VÁS STUDIO HARMONIE

Ani v dnešním vydání neporušujeme tradici a máme pro
vás připraveno další zápolení
o zbrusu zajímavou výhru. V
rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme pro vaše
bádání s čísly získali nového
partnera, díky němuž budete
mnohem svěžejší... U v současnosti tolik populární hry, která
si již dávno získala své věrné a
početné publikum, se jím pro
nadcházející kolo nově stalo
STUDIO HARMONIE...
A tak protože pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
v dnešní derniéře dárkový poukaz právě od STUDIA HARMONIE z prostějovské ulice
Hliníky v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ

či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
13. ČERVNA 2013, do 16.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 3 - 4 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově sto druhou výherkyní stala Jitka Komárková,
Sídl. Svobody 4/10 Prostějov,
jež si tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu od
partnera soutěže, kterou v minulém dějství byla naposledy RESTAURACE U DITTRICHŮ.
Dárková poukázka v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč na vás
čeká v redakci!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
17. ČERVNA 2013. Nezbývá
tedy, než abyste se opět vrhli
na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi o dobré jídlo je ideální
příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

Tel.: 773 542 542
775 246 321
ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY- PRONÁJEM
Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
podkrov.,100m2, 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
7800Kč/měs. + ink.

BYTY - PRODEJ
1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 550 000Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
2 500 000Kč
podkrov.,100m2, 2.patro
Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 12 500Kč/měs. + DPH + ink.
Pronájem obchodu u centra města! 132m2,
vchod z ulice,výlohy.
Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.

Zahájen prodej samostatně
stojících zděných
nízkoenergetických
rodinných domů,
lokalita ul. Jaroslava Ježka,
Držovice

Kvalitní
služby
od roku
1992

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD, Plumlov

- pohodové vyřízení realitních služeb

tel.: 607 915 184

Prodej RD 2+1 v žádané lokalitě se Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií, komorou
zahrádkou,
Cena: 590000,- Kč a sklepem. Cena 1440000,- Kč - Sleva!!

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

3+kk,PALACKÁ,cihla,OV, po rekonstrukci 1.390.000,-Kč

NOVINKA!

3+1,MOZARTOVA , 75,m2,l odžie,šatna

1.050.000,-Kč

a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310
NOVINKY!!!

CHALUPA 2+1, ŠUBÍŘOV, ZAHRADA

399.000,-Kč

DOMY - PRODEJ
CHALUPA 3+1kk, CHOBYNĚ, VJEZD, ZAHRADA,
MOŽNOST TRVAL.BYDLENÍ,REKREACE
730.000Kč
RD 4+1,3+kk LEŠANY, zahrada
Cena k jednání
RD ČELČICE, 3+1, VJEZD, ZAHRADA
INFO V RK
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU, zahrada,
velmi pěkný a udržovaný …S GARÁŽÍ
1.900.000,-Kč

Inženýrské sítě na pozemku, 1118m , Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem
Cena: 1190000,-Kč
Cena:1170000,-Kč a zahradou,
2

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Určice

3URVWčMRY.RäLFNiXONovostavba RD 5+kk (132 m2 VJDUiåt
pozemek 288 – 344 m2.E\GOHQt&HQD.ÿ

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
Prodej pěkného bytu v centru města,
Cena: 445.000,-Kč
Cena: 745000,- Kč – Rychlé jednání sleva!! zahrádka,
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2.
Cena:690000,-Kč
3URVWčMRYXO9ãSiO\3HþOLYČ]UHNRQVWUXRYDQêE\WY29
&HQD.ÿ
m2SDWUR

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

3URVWčMRY6NiORYRQiP3URQiMHPEDUXYFHQWUXPČVWDP2
VRF]i]HPt9KRGQpSĜtSLMDNRREFKRGQHERVOXåE\

&HQD.ÿPčVtF

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

BYTY – PRODEJ:

3YXO%ãPHUDOD
3Y9ãSiO\
3OXPORY
3Y%HOJLFNiXO
3Y$QJOLFNiXO
NN3Y2ORPRXFNiXO
NN3Y2ORPRXFNiXO
NN3Y2ORPRXFNiXO

.ÿ
.ÿ
.ÿ
.ÿ
.ÿ
.ÿ
.ÿ
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2ORPRXFNiXO
%LVNXSLFHRNU3Y
3Y:RONHURYDXO
3Y6SLW]QHURYDXO
NN3YãNROQtXO
7\ORYDXO
3YXO+Yč]GD
3YXO+Yč]GD

.ÿPčVtFLQNDVR FFD
.ÿPčVtFLQNDVR FFD 
.ÿPčVtFLQNDVR FFD
.ÿPčVtFLQNDVR FFD
.ÿPčVtFLQNDVR FFD
.ÿPčVtFYÿLQNDVD
.ÿPčVtFLQNDVR FFD
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3Y2ORPRXFNiXO
3Y0RÿLGëOND
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$NWXiOQtQDEtGNXE\WĪDGDOåtFKQHPRYLWRVWt
QDMGHWHQDZZZMKUHDOLW\F]

Tel.: 606 922 838
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 750.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
CENA: 1.800.000Kč.
2479m2.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 770.000Kč.
PROSTĚJOV BYT 3+1, Finská
ul., 68m2, panel,
DB, 2.patro, byt
po rekonstrukci, balkon, sklep.
Převod do OV možný ihned.
CENA: 1.240.000Kč.
PROSTĚJOV BYT 3+1, Dolní
ul., 71m2, panel,
OV, 6.patro, byt
původní stav, udržovaný, sklep, komora na patře, dům po revitalizaci.
CENA: 1.080.000Kč.

www.reality-domino.cz

REALITY
Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře na Svatoplukově ul.,
tel: 777 010 323
Pronajmu 2+1 cihla 60m2, zahrádka. Náj. 5 000 Kč + služby. Tel.:
608 776 089
Prodám byt 1+1, cihla, centrum.
Tel. 774 409 430

3URVWčMRY.UDOLFNiXO3URGHMSR]HPNXNYêVWDYEČSUĤP\VOKDO\
&HQD.ÿ
RYêPČĜHP2.

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz
WWW.SRDCEREALIT.CZ

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej pozemku na stavbu RD

*$5Éæ(3521É-(0

 605 011 310

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

REALITY
POHODA
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

BYTY – PRONÁJEM:

RD 3+1,4+1,5+1 s přístřeškem pro auto
Užitná plocha 100m2, pozemek 500m2
Možnost prohlídky vzorového domu!
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Pron. byt 1+1+balk. Ul. Šlikova
Pv, 47m2, náj. 4 500,-+ink. T.:
604 820 358
5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka
440.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka
650.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 699.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.100.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.280.000 Kč
* RD, 5+1, Čechovice 2.990.000 Kč
* RD 6+3 s garáží, PV 5.200.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340.000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450.000 Kč
* Pronáj.byt 1+1, E.Beneše 4.400/měs.
* Pronáj.byt 1+1, Šárka
4.400/měs.
Hledáme byty, domy, chaty,
pozemky...
* Zdarma inzerce, právní servis
* Poradenství při prodeji nemovitosti
* Tržní ocenění pozůstalosti
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující číslo
je KAŽDÝ ČTVRTEK,
12.00 HODIN

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 1582 o výměře 403 m2,
ostatní plocha v k.ú. Malé Hradisko
za minimální kupní cenu 36 000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu byt ve středu města, cihlový 2+kk. T.: 774 170 275
Pronajmu byt po rekonstrukci 1+1.
774 409 430
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej pozemku p.č. 6396/1
v k.ú. Prostějov - orná půda o celkové
výměře 3167 m2, ul. Okružní, za minimální kupní cenu 390.000,00 Kč.
Dle ÚP je pozemek součástí plochy
pro bydlení čisté – bytové domy. Další informace poskytne p. Hudcová na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č.
582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Postoupím pronájem zavedené
prodejny zahrádkářských potřeb v
centru Prostějova. Velké parkoviště
před prodejnou, podmínka: odkoupení zásob a zařízení. Tel. kontakt:
603 485 311
Prodám st. pozemek-1298m2.
Kostelec na Hané-Lutotín. IS
na pozemku. Nevolat RK. T.:
773 649 979
Prodám pozemek v chatové oblasti Seč u Pv, 1800m2 od 50Kč/
m2. Dále na dohodě. Ne RK. T.:
723 303 016
Pronájem garáže za místním nádraží, ul. Wolfova, bez elek. proudu,
cena dohodou. Tel.: 732 877 823,
dlouhodobě.
Prodám garáž v Krasicích u Lidlu.
220 tis. T.: 776 178 025
Mladá rodina hledá pronájem bytu
3+1 v Prostějově, dlouhodobě. Prosím SMS 702 542 871
Prodám dr. byt 3+1 v pěkné lokalitě. Ihned volný. Tel.: 734 733 806
Pronajmeme 2+kk, nový, pěkný v centru města. Info. na tel.:
777 344 507
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Prodám garáž u rybníka. Tel:
774 664 966

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:
1) RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
2) RD okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po rek.
3) Chata Ochoz - zaříz., samota
4) RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa
5) RD 4+1 Čelechovice - 397 m2, zahr.

530 tis.Kč
840 tis.Kč
cena v RK
540 tis.Kč
660 tis.Kč

NOVINKY:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.499 tis.Kč
2) RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
680 tis.Kč
540 tis.Kč
3) RD 3+1 Dřevnovice - 298 m2, zahr., garáž
4) RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
5 RD 3+1 Doloplazy - se zahr.
230 tis.Kč + prov.RK
6) 2+1 OV Špály
750 tis.Kč
7) 2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
820 tis.Kč + prov.
8) 2+1 OV Kollárova, 50 m
9) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
10) RD Smržice, zahr.
2.500 tis.Kč
2
1.700 tis.Kč
11) RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
12) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.500 tis.Kč
13) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
14) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
15) 1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
PRONÁJMY:
1+1 Sídl.Svornosti - po rek.
6 tis.Kč/měs. vč.ink., kauce
4 tis.Kč
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
2+1 Milíčova - po část.rek.
8 tis.Kč vč.ink.
6 tis.Kč/měs.
2+1 Západní, 44 m2
8 tis.Kč/měs.
2+1 Vrchlického, 78 m2
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví
7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2
3+kk Olomoucká, po rek.
7 tis.Kč + ink.
2
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m
10 tis.Kč/měs., vč.ink.
3+1 Bulharská, 72 m2 - luxusní, zaříz.

Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
820 tis.Kč + prov.
2+1 OV Kollárova, 50 m2
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.460 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
890 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
750 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Unčice, k rek.
145 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.250 tis.Kč
2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.250 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 110 tis.Kč
- Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
1.560 tis. + provize RK
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.3.600 tis.Kč
2
- Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m , kuch.4 tis.Kč/měs + en.
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro
lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
2
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:
Novinky: Pronájem garáže na ul.Lidická
1 tis. Kč/měs.
- Pronájem garáže na Husově nám.
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost 1 tis.Kč/měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.

Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
1+1 Svatoplukova cihla OV
589.000Kč
1+1 Tovačovského cihla OV po rek. 580.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 V. Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.089.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV k jednání 1.149.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.339.000Kč
4+1 E.Králíka 93m2 OV
1.349.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
2+1 Lutín OV,74m2 cihla,zahrádka 1.300.000Kč
3+1 5km od Němčic 72m2
745.000Kč
3+1 sídl. Svobody 80m2, cihla 1.250.000Kč
Volejte: 732 285 189
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
RD Brodek u PV 2 byty 2+1 a 4+1
k jednání 1.750.000Kč
RD 4+1 Vrlova
k jednání 2.690.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada
3.200.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada
395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada
930.000Kč
RD 2x 3+1 Němčice garáž,zahrada 1.245.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.180.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice
2.871.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Lidická po rek.
5.500Kč vč.ink
2+kk Milíčova cihla po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
2+1 Švýcarská
6.300Kč vč.ink
2+1 Určická 80m2 po rek.
7.000Kč vč.ink
3+1 Plumlov 95m2
7.000Kč vč.ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.000Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+kk Daliborka 50m2
5.500Kč +ink
2+1 Karlov 60m2 cihla
8.100Kč vč. ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
3+1 Výšovice 74m2 garáž
8.500Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink
RD 5+2 Určická
15.000Kč+ink

O S TAT N Í

CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.
990 tis.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
540 tis.Kč
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr.
2
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m
2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr.
2
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m
840 tis.Kč
2+1 Raková, zahr. 300 m2
680 tis.Kč
4+1 Hvozd - 364 m2, zahr.
990 tis.Kč
3+1 Bousín - 282 m2, zahr., kachl.kamna

Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
2
Alojzov
4 tis. m , sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
2
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m ,
2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m ,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ

Pronajmu byt 2+1 na ul. Šárka, Pv.
Cena dohodou. Tel: 608 715 938

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

VOLEJTE: 739 322 895

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se o
patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná plocha 109m2.
Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

SLUŽBY

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459

IF FACILITY a. s. nabízí volné pracovní místo na pozici administrativní pracovnice, skladník, uklízečka a
strážný pro pracoviště v Prostějově.
Pozice vyhrazena pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ČID. Zkrácený pracovní úvazek. Životopisy
zasílejte na: benesova@iffacility.cz.
Kontaktní osoba paní Benešová
773 784 562, 588 882 513

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, zateplování fasád,
malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah
atd. Levně. Tel.: 725 922 477

Koupíme byt 2+1 po rek. na E. Beneše nebo i jinde, nabídněte. Tel.
776 460 300
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Vyměním městský byt 2+1, 2 balkony, 80 m2, Krasice za menší,
Dohodou. Tel.: 604 389 367
Pronajmeme 2 nově zrekonstruované garsonky, přízemí a 2. patro,
centrum, vnitřní blok, 34 m2, sam.
záchod, koupelna, pokoj s kuch.
linkou,plyn, plast. okna, plovou.
podl., nájem 4 300 + energie. Tel:
777 149 998, ne RK.
Koupím byt 3+1 nejlépe v OV.
V Pv, ul. Kostelecká, Tylova a okolí. Bez RK. T.: 602 581 084
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Pronajmu byt 3+1, Moravská, PV,
cena 9 000 Kč vč. ink., částečně
zrekonstruovaný. Tel.: 728 359 122
Pronajmu byt 3+1. Tel.: 607 872 739
Koupím byt 2+1 na sídl. Západ. T.:
602 551 878
Prodám v katastru Dolní Otaslavice staveb. parcelu o výměře 1277 m2 s přípojkou vody
a elektriky. Prosím ozvěte se na
mobil 731 014 776 nebo na email
alikubac@seznam.cz Prodej za
odhadní cenu.
Prodám pěkný dům po kompl. rekonstrukci v Prostějově. 774 409 430
Pronájem garáže ul.Tylova (vedle
kotelny), cena dohodou. Tel:
602532316
Prodám chatu v rekr. obl. Stražisko – Maleny. Parcela 820m2, voda,
plyn, el. 380V. 728 331 530

Pronajmu nebyt. prostory u centra,
vhodné pro služby, kadeřnictví, ordinaci, obchod. 607 872 739
Pronajmu RD a 1+1, 723565897
Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul., cena 1000 Kč měsíčně. Tel:
608 811 174

PRODÁM
Zdravotní prodejna Ivka, (přestěhovaná
na ul. Plumlovská), nabízí zákazníkům
nové vzory zdravotní obuvi i na velmi
problémové nohy – i větší velikosti. Stále
nové zboží. Otevřeno 10.00 – 17.30 hod.
Prodám patrovou postel 90/200, kovová, málo používaná. Cena dohodou.
Tel:728 519 887

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
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, Jindřich Skácel.
Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL 6
měsíců a účet. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 744 459

Přijmeme automechanika a pracovníka pneuservisu do autoservisu-pneuservisu v Pv praxe
podmínkou, nástup možný ihned.
Výhodné platové podmínky. Info
na tel. č.: 608 824 136

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Přijmeme stolaře pro výrobu oken
a dveří. Praxe nutná. Nástup možný ihned. T.: 605 710 365

Půjčka, kterou opravdu
dostanete.
Tel.: 731 837 625

Přijmeme brigádníky na roznos
letáků ve vašem okolí. Pro bližší
informace nám volejte na telefon:
607 401 737

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.

Přijmu servírku (brigádnici).
Nástup možný ihned. Myslejovice
okr. PV. Dobré platové podmínky.
Tel.: 736 295 822

Půjčky pro podnikatele
30 000 Kč až 300 000 Kč
www.pujcky.prostejov.com
Tel.: 731 837 625

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009

Osobní bankrot – oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 608 911 761

H&D, a.s. přijme hlavní účetní.
Komplexní zpracování účetnictví
a účetních operací menší firmy mimo
mzdovou agendu. Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání, úplnou znalost
podvojného účetnictví, zkušenosti
na pozici hlavní/samostatné účetní,
dobrou orientaci ve využívání softwarových prostředků IS firmy, spolehlivost. Nabízíme: zázemí zavedené společnosti s dlouholetou tradicí
a dobré platové podmínky. Kontakt
H&D a.s., Olomoucká 37, Prostějov,
Tel.: 582 305 607 Ing. Pospíšil

Mála půjčka 10 000 až 80 000
Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Volejte: 777 551 492

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD., zateplení
fasád 280 Kč/m2. Tel.: 776 036 750

Peníze snadno a rychle pro všechny bez poplatků. Ihned při podpisu.
Volejte 775 021 212

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Do nově otevřeného nočního baru
s diskotékou hledáme brigádně barmanky a šatnáře. Prac. doba-pátek a
sobota od 20-05 hod. Tel.: 777 757 280

Hledáme vhodného uchazeče na
pozice: Provozní elektromechanik:
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz – harmonogram. Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru
výhodou, vyhl.50 § 6 Požadujeme:
Pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Obsluha výrobní linky: Práce
v mužském kolektivu, 3-směnný provoz. Požadavky: SŠ vzdělání, praxe
v oboru výhodou. Požadujeme: Pečlivost, flexibilita, komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé
platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu
firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Možnost výdělku. Obchodně-administrativní práce pro akciovou
společnost v energetice. Ihned. Tel.:
702 484 292

OZNÁMENÍ
Kosmetický salon Madona v Atriu
nabízí: akce červen, indická masáž
hlavy 100,- Tel: 731 271 113

SEZNÁMENÍ
66-letý by rád poznal příjemnou
ženu, která nechce zůstat sama.
Více info v redakci.

Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov

Malířské a natěračské práce
i s úklidem. T.: 777 818 463

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.
R 19, rv 92, stříbrná, benzín, garáž.
závěs, druhý majitel, zachová. T.:
776 685 509
Prodám osobní automobil BMW
525 sedan, benzín, objem 2494ccm,
výkon 141kW, uvedení do provozu
08/2002, STK 06/2014, barva: zelená-metal, převodovka: manuál.
Větší spotřeba oleje, jinak zachovalé. Prodám za 50 000Kč. Kontakt:
777 694 358 pan Zbořil

Dne 4. června 2013
by se dožila 90 let
paní Marie KREJČÍ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 14. června 2013
uplyne 8 smutných roků
ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka a maminka,
paní Svatava HANÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, synové a rodiny
Hanákova a Alánova.

Zkušený lektor angličtiny nabízí výuku
na všech úrovních. Tel.: 773 961 269

Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen, zakázková
výroba nábytku. T.: 603 498 695

Přijmeme řidiče MKD, karta řidiče
nutná. T.: 602 824 413

Dne 9. června 2013
jsme vzpomenuli již 10 let
od chvíle, kdy nás po zákeřné
nemoci opustila
paní Andrea HRUDOVÁ,
rozená Ševčíková.
„Andry, nikdy
nezapomeneme.“
Maminka s rodinou.

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369

Přijmeme kuchaře s praxí na
restauraci v Prostějově. Tel.:
775 127 642

Dne 14. června 2013
oslaví
pan Ladislav OPLUŠTIL
své 80 narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí dcery
Jana a Ladislava s rodinami.

Dne 13. června 2013
vzpomeneme 16. výročí
úmrtí naší milované dcery
Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 - 370 - 371)
- otvírání zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856

Čs. fa přijme spolupracovníky/-ce.
Požadujeme čistý TR, spolehlivost,
serióznost. Nabízíme zajímavou
práci ve více oborech, zaškolení.
Výdělky 25-35 000 Kč/m. Nehledáme dealery a podobně. Info na tel.:
731 979 998

Jsou v životě chvíle, s kterými se
člověk nikdy nesmíří…

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Rychlá půjčka 5 – 80 000 Kč více
na zástavu, bez poplatku předem na
ruku. Tel.: 608 881 746 Pracuji pro
více věřitelů.

GRATULACE

VZPOMÍNÁME

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253

Bistro ROUTE 66 Konice
přijme kuchaře/kuchařku. Tel:
777 729 149

Hledám kolegyni kosmetičku nebo
masérku do společného pronájmu
v zavedeném studiu v Pv. Tel.:
603 326 524
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Dne 11. června 2013
by oslavil své
80. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Stanislav ROBA.
Dne 12. října 2013
uplyne 10 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád,
komínů, mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další zednické práce
i mimo okr. PV. Tel.: 774 627 358

Dne 10. června 2013
vzpomínáme
30. výročí úmrtí
paní Olgy BÍLÉ
z Vrahovic.
Za vzpomínku děkují syn
Ladislav a dcera Hana
s rodinami.

Zateplím od 250Kč/m2. Volná kapacita. Volejte 721 558 741
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a brašnářství
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Provádíme veškeré zednické a výkopové práce, fasády, rekonstrukce
i stavby RD, pokládky dlažby-chodníky. Rozumné ceny, za kvalitu ručíme. I mimo region PV. Tel.:
702 593 465

Dne 12. června 2013
vvzpomeneme 1. výročí úmrtí
nnašeho milovaného manžela,
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Josef
s rodinou, dcera Květa
s rodinou, dcera Anna
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
14. června 2013 v 10.00 hodin

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ

Dne 11. června 2013
vzpomeneme 20. smutné
výročí úmrtí naší drahé
maminky a babičky,
paní Boženy ROZMÁNKOVÉ,

A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz

a dne 12. června 2013
vzpomeneme 12. smutné
výročí úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka,
pana Rudolfa ROZMÁNKA
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkují
a s láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Fotbal, prezentace
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Fotbalisté Prostějova sehráli poslední domácí utkání své premiérové sezóny v MSFL

Výsledky MSFL:

PŮLTUCET GÓLŮ A MACHÁLKŮV HATTRICK V SÍTI BŘECLAVI

Dohrávky 20. kola: Orlová – Uničov 1:2 (0:2). Branky: 63.Švrček
– 4.Žmolík, 28.Jeřábek * Hlučín – Slovácko B 2:2 (0:0). Branky:
54.Badalyan, 63.Mucha – 73. a 86.Nestorovski.
29. kolo: Hlučín – SK Sigma Olomouc B 0:0 * Hulín – Orlová 4:1 (3:0).
Branky: 6.Paciorek, 39.Krhut, 45.Dvořáček pen, 60.vlastní – 85.Kopel pen.
* 1.SK Prostějov – Břeclav 6:0 (1:0). Branky: 57., 76. a 77.Machálek,
35.Pospíšil, 67.Kazár, 71.Zatloukal * Žďár nad Sázavou - Zlín B 3:0
(2:0). Branky: 5.Sedláček, 14.Doležal, 87.Pohanka * Zábřeh - Uničov 2:1
(1:1). Branky: 5.Zeher, 68.Šichor - 44.Horka * Baník Ostrava B - Rosice
0:4 (0:0). Branky: 4., 17. a 57.Pšikal, 27.Malata * Frýdek-Místek - Třinec
1:3 (1:2). Branky: 8.Bačík - 45. a 67.Čtvrtníček, 23.Hupka * Slovácko
B – Kroměříž 4:4 (3:2). Branky: 26. a 32.pen. Nestorovski, 42.Havlík,
79.Bartoš - 7.Šturma, 16.Perůtka, 66.Budin, 90.Nevřela.

Vydařené loučení „eskáčka“ před domácím publikem

1. SK Prostějov

MSK Břeclav

6:0
(1:0)

Branky: 58., 78. a 85. Machálek, 36. Pospíšil, 68. Kazár, 83. Zatloukal. Rozhodčí: Tomanec - Miko, Batík. Žluté karty: Dobšíček
(B). Červená karta: 67. Levčík (B). Diváků: 310.

1. SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Pavlík, Zbožínek, Kazár (78. Dostál) - Hirsch,
Mazouch, Zelenka (84. Fládr), Pančochář – Machálek, Pospíšil (69. Zatloukal). Trenér: František Jura.
MSK Břeclav:
Prokop – Šenk, Pospiš (72. Dos Santos), Dobšíček, Levčík –
Bezděk, Dostálek, de Carvalho (81. Netopilík), Mariotti (81.
Vintrlík) – Simandl – Sasín. Trenér: Milan Valachovič.

Olomouc/tok - V dusném bouřkovém počasí vyběhla na trávník stadionu SCM Za Místním
nádražím poněkud obměněná
jedenáctka 1.SK Prostějov
postrádající kapitána Tomáše Hunala, který se v nejbližší
době podrobí zákroku v oblasti Achillových šlach. Přestože
aktivita byla od prvních minut
na kopačkách domácích, poločas viděl jejich pouze hubené
vedení. Věci se děly až ve druhé
půli, kdy diváci viděli dalších pět
gólů, z nichž padl čistý hattrick
Tomáše Machálka, a také jednu
červenou kartu, která měla na
konečné podobě výsledku bezesporu svůj vliv.
Od úvodního hvizdu sobotního
střetnutí devětadvacátého kola
MSFL mělo prostějovské „eskáčko“ herní převahu, což ovšem
neznamená, že by hosté z Břeclavi, mající ve svém středu exligového Richarda Dostálka, nebyli
vpředu nebezpeční. V 6. minutě
se do první významné příležitosti před břeclavským gólmanem
Prokopem dostal po Zelenkově
vybídnutí Pančochář, ale ani on,
ani dobíhající Pavlík se z rychlého
gólu radovat nemohli. O pět minut
inzerce

později poslal Burešovi navštívenku Dostálek, úspěšnější nebyl ani
kapitán hostí Simandl v minutě
třiadvacáté.
Za další dvě minuty těsně minul
skluzem Pospiš střílený centr, vzápětí ho napodobili na druhé straně
Pančochář s Pospíšilem, z nichž
ani jeden nedosáhl na Hirschův
centr zleva. V 29. minutě se do
dobré pozice před Burešem dostal Mariotti, o tři minuty později
si míč postavil k exekuci přímého
kopu Pavlík a jeho utěšenou střelu
vytěsnil Prokop těsně nad břevno.
Úvodní gól byl strašně blízko v
34. minutě, kdy Pospíšil už překonal Prokopa, ale radost domácím
zhatilo břevno. Zato o dvě minuty
později dostal Pospíšil dobrý centr
od Mazoucha a nepříliš tradičně
nohou usměrnil míč k tyči břeclavské svatyně - 1:0. A jelikož
těsně před přestávkou Dostálek
z voleje vysoko přestřelil, šlo se do
kabin za nezměněného stavu.
Těsně po přestávce se do dobré
šance ve vápně dostal Hirsch, na
druhé straně ovšem domácím
fandům zatrnulo, když Pančochář v roli záchranné brzdy
vykopával míč po akci Sasína
téměř z brankové čáry. Místo

nebezpečného vyrovnání se
naopak Prostějov dostal třináct
minut po pauze do dvoubrankového vedení. To Machálek dostal konečně kýženou kolmici na
hranici šestnáctky a křížnou střelou přesně k levé tyči nedal Prokopovi šanci na úspěšný zákrok
- 2:0. V 65. minutě se připomněl
opět Dostálek, jeho střelu k pravé tyči ovšem Bureš usměrnil na
roh. O chvíli později byl v příhodném místě před šestnáctkou
v rychlém brejku faulován Hirsch a provinilec Levčík musel
předčasně pod sprchy. Přestože
zeď nestála evidentně v předepsané vzdálenosti, borcům
s vytříbenou kopací technikou,
j
jakým
Kazár bezpochyby je,
ani toto nestojí v cestě – pavouk
v pravém vinglu ještě teď kouká,
kdeže je jeho pavučinka - 3:0!
Hosté z Břeclavi ani v deseti nezalezli do obranné ulity, což je
sice šlechtilo, leč přivodilo jim
další nepříjemnosti. V 74. minutě efektní Zatloukalův pokus o
nůžky skončil těsně vedle pravé
tyče, z protiútoku hlavičkoval po
přetaženém centru na zadní tyč
Mariotti jen do boční sítě. A tak
v poslední čtvrthodině přišly velké okamžiky Tomáše Machálka.
Nejprve se dostali za obranu
hostí ve dvojici se Zatloukalem,

Roman POPELKA - asistent 1.SK Prostějov:
„Konečně můžeme být spokojeni jak s výkonem, tak i s výsledkem. Jsme rádi,
že nám vyšla rozlučka se sezónou před našimi diváky. Je příjemné, že výsledkově nejlepší zápas přišel jako poslední, a doufáme, že se přetáhne i do sezóny
následující. Z počátku prvního poločasu jsme měli dvě tři šance, které jsme
zase řešili špatně a nedotáhli do úspěšného konce. Naštěstí pak jsme se trefili a
definitivně rozhodla červená karta, po níž měla Břeclav i v deseti lidech snahu
hrát, něco s vývojem utkání udělat, což samozřejmě vyhovovalo našemu stylu
hry. Máme brejkového hráče Tomáše Machálka a ten se dnes s příznivci loučil hattrickem. My jsme si něco podobného, co dnes Břeclav, prožili minulý
týden v Třinci, je to prostě určitá daň za snahu o aktivní fotbal za jakéhokoliv
stavu. Takový divácky atraktivní zápas lze ale hrát jen v některých okamžicích,
kdy už body nejsou úplně to nejdůležitější.“

Milan VALACHOVIČ - MSK Břeclav:
„Po porážce 0:6 je hodnocení opravdu těžké... Hráli jsme bez tří hráčů základní
sestavy, celé jaro jsme táhli pouze s dvanácti lidmi a kádr doplňovali kluky z
I.A třídy. V prvním poločase jsme byli konkurenceschopní, ve druhém soupeř
potrestal naše chyby v rozehrávce, prakticky co střela, to gól. Zápas rozhodla
zkušenost domácích, kvalita v útoku a proměňování šancí.“

od něhož obdržel přesnou gólovou přihrávku - 4:0. Za dalších
pět minut šel na brankáře sám,
těsně před Prokopem ještě vyšperkoval akci přihrávkou na
zcela osamoceného Zatloukala,
čímž se na několik okamžiků
připravil o hattrick - 5:0. Že si
to ale u fotbalového pánaboha
vylepšil, poznal už za pouhé dvě
minuty, když se sám před brankářem dostal k odraženému balónu

a perfektním zakončením se potřetí zapsal do listiny střelců - 6:0.
Domácí tedy dokázali publiku
i sobě, že nádherné góly střílet
nezapomněli, a soupeře zneuctili
až krutým rozdílem. Tímto vítězstvím si také svěřenci trenéra
Jury definitivně zajistili konečné
třetí místo v tabulce Moravskoslezské ligy za již jistým
postupujícím týmem z Třince a
Frýdkem-Místkem.

průběžná TABULKA MSFL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mužstvo
Třinec
Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
Olomouc B
Břeclav
Hlučín
Slovácko B
Zábřeh
Uničov
Ostrava B
Orlová

Z
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V
22
19
16
13
12
11
12
11
12
10
9

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

P
5
6
7
9
10
9
12
12
14
13
12

S
79:25
56:26
72:50
51:31
48:38
41:32
58:56
42:42
50:56
39:47
42:49

B
68
61
54
46
43
42
41
39
39
36
35

12
13
14
15
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Zlín B
Žďár nad Sázavou
Kroměříž
Hulín
Rosice

29
29
29
29
29

9
9
8
7
6

8
4
5
7
5

12
16
16
15
18

37:50
30:61
37:66
36:55
30:64

35
31
29
28
23

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
30.kolo, neděle 16.června 2013, 10:15 hodin: Uničov – Hlučín, Sigma Olomouc B – Žďár nad Sázavou, Zlín B – Hulín (10:30), Orlová
– Slovácko B (sobota, 5.6., 10:15), Kroměříž – Prostějov ((sobota,
5.6., 16:30), Břeclav – Frýdek-Místek (sobota, 5.6., 16:30), Třinec –
Baník Ostrava B (sobota, 5.6., 10:15), Rosice – Zábřeh na Moravě
(sobota, 5.6., 15:30).

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu
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Přípravy na „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“ jsou již v plném proudu

PŘIHLÁŠENA UŽ JE ČTRNÁCTKA TÝMŮ. PŘIDEJTE SE TAKY!
Prostějov/pk - Jak Večerník již před dvěma týdny
informoval, v zákulisí se už znovu pilně chystá
největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku
„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“, který letos
napíše již svůj sedmnáctý díl! Populární klání
tak podobně jako v předcházejících šestnácti
letech ani letos nechybí v kalendáři prázdninových akcí a už nyní na sebe poutá velkou pozornost. Pořadatelé z TJ Krumsín evidovali k
sobotnímu ránu čtrnáctku přihlášených týmů.
Další jsou při tom na cestě.. Hlavním mediálním
partnerem je prakticky od samotného počátku
vzniku historie Haná Cupu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Nejinak je tomu i v tomto roce, kdy
se všichni sejdou v Krumsíně ve dnech 5. a 6.
července 2010. Novinkou je přidružené konání
dvou turnajů pod mládež JUNIOR HANÁ CUP!

Sedmnáctý ročník krumsínského klání bude mít
začátek ve pátek 5. července
2013 (státní svátek) v 9:00
hod. Finále se hraje v sobotu 6. července v odpoledních hodinách. Stejně jako
v letech minulých i letos je
připraveno pět travnatých
hřišť, na kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost budou
dohlížet po celou dobu turnaje výhradně profesionální
rozhodčí.

Již přihlášené týmy
Aktuální seznam týmů, které
budou hrát KRUMSÍNSKÝ
HANÁ CUP 2013. Jedná se o
týmy, které již zaplatily startovné. Jiná možnost registrace
do turnaje není...
1- 2MAX
2 - 1. FC Krumsín
3 - FC PIFNÍ UPÍŘI
4- INDIANA Plumlov
5 - FK Orli Vyškov
6 - AC Vyprahlo Konice
7 - Torpedo Prostějov
8 - MK Medvědi Prostějov
9 - FC Hlučín
10.- SK FOSP Řešetova Lhota
11 - Jiřina Prostějov
12- FC Radegast u Zacha "A"
13- FC Radegast u Zacha "B"
14. FC 2 LITRE (Slovensko)

„Ubytování si zajišťuje každý
tým samostatně. Po dohodě s
pořadateli lze stanovat přímo v
areálu v bezprostřední blízkosti
fotbalového hřiště TJ Krumsín.
V areálu hřiště se bude prodávat
čtyřiadvacet hodin denně teplé
jídlo a občerstvení. Navíc se
účastníci turnaje mohou těšit na
páteční večer, kdy bude na hřišti
uspořádána taneční zábava. Letos
vystoupí opět živá rocková kapela,“ říká Martin Ošťádal, hlavní
organizátor turnaje. „Snažíme
se každým rokem na turnaji
něco vylepšovat. Opět jsme si
dali záležet na propagačních
materiálech. Veškeré informace
postupně zveřejňujeme na oficiálních internetových stránkách
turnaje na adrese www.hanacup.
cz . Na těchto stránkách budeme
zveřejňovat dosud přihlášená
družstva, propozice, rozlosování
a jiné aktuální informace k turnaji.
Také areál TJ Krumsín doznal
opět mnoho změn k lepšímu,
jsme připraveni na cokoliv. Máme
kryté posezení, taneční parket a
venkovní i vnitřní sprchy. V areálu
fotbalového hřiště bude k dispozici po celou dobu turnaje zdarma
internet od společnosti PLNET.
Na turnaji bude deset profesionálních rozhodčích, každý zápas
budou pískat dva sudí, tedy i na
pomezí. Kontaktovali jsme mladé
rozhodčí, kteří mají zkušenosti z
turnajů v malé kopané. Opět ex-

istuje možnost platit startovné na loni, se v pohodě vejde do dvou podívaná plná krásného fotbalu.
turnaj přímo v Prostějově a sice dnů a turnaj se zbytečně neprota- Už se moc těším a jistě nejsem
ve firmě TONERMARKET s.r.o. huje. I tak to bude určitě parádní sám,“ uzavřel Martin Ošťádal.
(bývalá firma Gamasoft s.r.o.),
která sídlí na Plumlovské 77. Stačí Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2012. Na přihlášky
tam nahlásit jméno týmu, poštovní zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy, které mají o
adresu, telefon a zaplatit star- účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
tovné,“ vzkazuje všem zájemcům
Krumsín 211
Ošťádal.
798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285
Na letošním turnaji se bude hrát o
email: hana.cup@seznam.cz
následující finanční bonusy:
Startovné lze uhradit 4 způsoby:
1. místo
10.000,Osobně na adrese hlavního pořadatele, předtištěnou složenkou, která
2. místo
8.000,je součástí pozvánky na turnaj, v prodejně firmy TONERMARKET
3. - 4. místo
4.000,(bývalý Gamasoft s.r.o), Plumlovska 77, Prostějov (cca 200 metrů od
5. - 8. místo
900,Hané směrem do centra), na bankovní účet 2847211494/0600. Jako
Připraveny jsou také věcné ceny!
variabilní symbol uvádějte prosím číslo z předtištěné složenky (v poli
Přípravy na turnaj jsou již měsíc v Zpráva pro adresáta). Pokud složenku nemáte, kontaktujte hlavního
plném proudu. V současné době pořadatele a ten vám variabilní symbol přidělí.
bylo rozesláno bezmála 500 poz- Po zaslání startovného ve výši 1000 Kč na tuto adresu bude každému
vánek pro týmy z Prostějovska, týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před začátkem
Vyškovska, Blanenska, Zlín- turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými
ska, Brněnska, ale i pro týmy, skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro kompletní
které sem každoročně zavítají zpracování výsledků je připravena výpočetní technika.
z různých koutů naší republiky. Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových
„Snažím se dostat na turnaj stránkách www.hanacup.cz. Tyto stránky jsou denně aktualhodně kvalitní týmy, takže se izovány.
bude jistě na co dívat,“ avizuje
hlavní organizátor, který se svým
týmem pracuje i na zajištění tolik
potřebného zázemí. „Byli osloveni zajímaví sponzoři, kteří pomohou zajistit velké množství kvalitních věcných a peněžitých cen.
Absolutní novinkou je čerstvá
dohoda s firmou DD sport, která
nám věnovala pro vítěze turnaje poukázku na výrobu dresů.
Generálním partnerem turnaje
se stal Pivovar Černá Hora, a.s.,
což zajišťuje účastníkům přísun
kvalitního piva. Mediálním
partnerem turnaje je již řadu let
Prostějovský Večerník. Stejně
jako loni bude k dispozici textový
online z turnaje a na internetu se
budou objevovat okamžitě také
fotky. Loni ale byla návštěvnost
stránek během turnaje obrovská,
takže v tom budeme určitě
pokračovat. Doufám, že se internetové stránky budou líbit
a návštěvníci turnaje tam najdou vše potřebné. Letos jsme
se rozhodli uspořádat turnaj na
dva dny místo tradičních tří,
protože máme stále větší problémy shánět tak velké množství
spolehlivých lidí do výčepů, kde
se obsluha střídá na tři směny.
Navíc čtyřicítka týmů, které hrály

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
30. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(sobota 15.6., 16.30, rozhodčí: Duda
– Klíma, Dubravský).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS:
30. kolo, sobota 15. června, 16.30:
Litovel – Určice (Vičar – Knoll, Slabý), Kralice na Hané – Ústí (Juřátek
– Kopecký, Samek), Oskava – Konice (Hampl – Válek, Chládek).
I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „A“:
26. kolo: Štěpánov – Konice „B“
(sobota 15.6., 16.30, Sigmund – Oulehla, Navrátil).
I.A TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
26. kolo, sobota 15. června, 16.30:
Čechovice – Bohuňovice (neděle
16.6., 16.30, Lepka – Zemánek, Hetmánek), Klenovice na Hané – Lipník
(Šťastný – Malaník, Knop), Plumlov
– Bělkovice (Hodaň – Silný, Svačina),
Haná Prostějov – Dub nad Moravou
(Jelínek – Dokoupil, Milar).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 16. června, 16.30:
Horní Moštěnice – Mostkovice
(sobota 15.6., 16.30, Baďura –
OFS, OFS), Pivín – Jesenec (Kopecký – Fojtek, Jelínek), Kostelec
na Hané – Radslavice (sobota
15.6., 16.30, Krutovský – OFS,
OFS), Nezamyslice – Vrchoslavice (sobota 15.6., 16.30, Antoníček
– OFS, OFS), Lipová – Býškovice
(Grečmal – Sigmund, Vičar).
I.B TŘÍDA O KFS,
SKUPINA „B“:
26. kolo: Protivanov – Kožušany (neděle 16.6., 16.30, Kulička – Navrátil,
Baďura).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
20. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (středa 12.6., 16.00, hřiště Podolí,
Petr – Jm KFS, Jm KFS).

32. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(sobota 15.6., 10.15, Řezníček – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
20. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (středa 12.6., 14.00, hřiště Podolí,
Jm KFS – Petr, Jm KFS).
32. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(sobota 15.6., 12.30, Ol KFS – Řezníček, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS – starší dorost:
28. kolo: Mohelnice – Čechovice (sobota 15.6., 10.00, Langhammer – OFS,
OFS), Černovír – Konice (sobota 15.6.,
10.00, Petr – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
KFS – mladší dorost:
28. kolo: Mohelnice – Čechovice (sobota 15.6., 12.15, Langhammer), Černovír – Konice (sobota 15.6., 12.15,
Petr).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
26. kolo: Kostelec na Hané – Náměšť
na Hané (neděle 16.6., 11.00, Lizna),
Nové Sady – Určice (neděle 16.6.,
16.30, Dokoupil).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– II. TŘÍDA:
Dohrávka 21. kola: Hvozd – Výšovice (pátek 14.6., 18.00).
30. kolo, neděle 16. června, 16.30: Čechovice „B“ – Otinoves (sobota 15.6.,
16.30), Olšany – Hvozd (sobota 15.6.,
16.30), Kralice na Hané „B“ – Přemyslovice, Vrahovice – 1.SK Prostějov
„B“, Brodek u Prostějova – Držovice,
Smržice – Určice „B“ (hřiště Bedihošť), Haná Prostějov „B“ – Zdětín
(umělá tráva Za Místním nádražím),
Otaslavice – Výšovice.
III. TŘÍDA:
30. kolo, neděle 16. června, 16.30:
Dobromilice – Mostkovice „B“, Kostelec na Hané „B“ – Ptení, Pivín „B“
– Ivaň (sobota 15.6., 16.30), Vrahovice
„B“ – Bedihošť, Brodek u Konice –
Němčice nad Hanou, Nezamyslice „B“

zprávy od
zeleného stolu...
– Vícov (neděle 16.6., 10.00), Tištín
– Zdětín „B“, Horní Štěpánov – Pavlovice.
IV. TŘÍDA:
Dohrávka 18. kola: Protivanov „B“
– Otaslavice „B“ (středa 12.6., 17.30).
Dohrávka 20. kola: Jesenec „B“ –
Kladky (pátek 14.6., 17.30).
Dohrávka 22. kola: Brodek u Prostějova „B“ – Hrubčice (středa 12.6.,
17.30).
30. kolo, neděle 16. června, 16.30:
Plumlov „B“ volno, Skalka – Malé
Hradisko (sobota 15.6., 16.30, hřiště
Výšovice), Přemyslovice „B“ – Tvorovice, Želeč – Hrubčice, Kladky –
Brodek u Prostějova „B“, Otaslavice
„B“ – Doloplazy (sobota 15.6., 16.30),
Biskupice – Jesenec „B“, Protivanov
„B“ – Čechy pod Kosířem (sobota
15.6., 16.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
Dohrávka 11. kola: Protivanov –
Němčice nad Hanou (neděle 16.6.,
11.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
13. kolo: Nové Sady – Kostelec na
Hané (neděle 16.6., 13.00, Caletka – Ol
KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
27. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Boskovice (sobota 15.6., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 6. června 2013 rozhodla:
1. Nesehraná utkání:
Mladší žáci 18. kolo Sokol Bedihošť kontumační výsledek v neprospěch
II. třída 28. kolo Sokol Brodek – Sokol Přemyslovice bude sehráno obou družstev, nepřidělí se oběma
u PV – FC Kralice na Hané „B“, 11.6.2013 v 18.00. Dohoda oddílů.
družstvům žádný bod a oběma se
nehráno pro nezpůsobilý terén. Mladší žáci 21. kolo Sokol v Pivíně započítává pasivní brankový poměr
Dohoda oddílů na sehrání 14.6.2013 – Sokol Brodek u PV. původní termín 0:3. Podle článku 63, odstavec 4
v17.30.
5.6.2013, bude sehráno 12.6.2013 nemůže žádné družstvo požadovat
II. třída 28. kolo TJ Smržice – 1.SK v 17.30. Dohoda oddílů.
náhradu
výdajů
spojených
Prostějov „B“, hosté se nedostavili. Mladší žáci 23. kolo Sokol Bedihošť s utkáním.
Starší přípravka Turnaj Plumlov – Sokol Čechovice. původní termín 4. Pokuty:
2.6.2013 zrušen pro nepříznivé 9.6.2013, bude sehráno 13.6.2013 III. třída STK nařizuje uhradit FC
klimatické podmínky. Nový termín v 16.30. Dohoda oddílů.
Dobromilice dle článku 21, odst.1
8.-9.6.2013.
částku 1000 korun a dále uhradit
3. Nesehraná utkání:
2. Změny termínů utkání:
Starší žáci 3. kolo Sokol Plumlov – skutečné náklady na rozhodčí 130
II. třída 30. kolo FC Hvozd – TJ FC Dobromilice.
korun cestovné klubu Sokolu Zdětín.
Sokol Olšany, původní termín Starší žáci 14. kolo FC Dobromilice – Mladší žáci 22.kolo Sokol Bedihošť
15.6.2013, bude sehráno 16.6.2013 Sokol Brodek u PV.
– 1.SK Prostějov, přeložení utkání bez
v 16.30. Dohoda oddílů.
Starší žáci 22. kolo Sokol Brodek souhlasu STK, článek 23, odst.7 RS,
se uděluje peněžitá pokuta 300 korun
III. třída 30. kolo TJ Sokol Tištín u PV – FC Kralice.
– TJ Sokol Zdětín „B“, původní Mladší žáci 14. kolo Haná klubu 1.SK Prostějov.
Mladší žáci 22.kolo STK nařizuje
termín 16.6.2013, bude sehráno Nezamyslice– Sokol Plumlov.
15.6.2013 v 14.00. Dohoda oddílů. Mladší žáci 19. kolo FC Kralice uhradit Sokolu Přemyslovice dle
článku 21, odst.1 částku 500 korun
IV. třída 17. kolo TJ Sokol Kladky na Hané – Sokol Otaslavice.
– TJ Sokol Biskupice, původní Mladší žáci 19. kolo Sokol Plumlov a dále uhradit skutečné náklady na
rozhodčí 60 korun cestovné klubu
termín 23.6.2013, bude sehráno -Sokol Brodek u PV.
22.6.2013 v 16.30. Není písemný Mladší žáci 20. kolo Sokol Otaslavice Haná PV.
souhlas Sokola Biskupice.
5. Různé:
– Sokol Přemyslovice.
IV. třída 30. kolo TJ Sokol Plumlov Mladší žáci 22. kolo Sokol Čechovice Zprávu o struktuře mládežnických
„B“ – Sokol Tvorovice, původní – Sokol Plumlov.
soutěží z KFS bere komise STK
termín 23.6.2013, bude sehráno Mladší žáci 22. kolo Sokol v Pivíně na vědomí. Losovací aktiv klubů
22.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů. – FC Kralice na Hané.
se uskuteční 29.6.2013 v 9.00 hod
Starší žáci 15. kolo FC Kralice STK nařizuje klubům zaslat dohodu ve Smržicích v restauraci na hřišti.
na Hané – FC Výšovice, původní o sehrání těchto utkání na příští Přihlášky do soutěžního ročníku
termín 13.4.2013, bude sehráno zasedání, tj.12.6.2013. V opačném 2013/2014 je nutné předložit na
12.6.2013 v 17.30. Dohoda oddílů. případě nařídí termín odehrání.
sekretariát OFS Prostějov do
Mladší žáci 14. kolo 1.SK Prostějov II. třída 28. kolo TJ Smržice – 1.SK 21.6.2013.
– TJ Sokol Klenovice, původní Prostějov „B“, STK po prostudování
Zapsal Pavel Peřina,
termín 9.6.2013, bude sehráno podkladů rozhodla dle Souboru
sekretář OFS,
8.6.2013 v 16.30, hřiště Klenovice. předpisů a soutěžního řádu FAČR
odsouhlasil Roman Minx,
Dohoda oddílů.
článku 58 a článku 63, odst. 3 takto:
garant STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 6. června 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Návrat Robin (TJ Sokol Tištín) – 4 SU od 3.6.2013, DŘ1/3c.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Přídal Josef (FC Morávia Doloplazy) – 3 SU od 2.6.2013, DŘ1/7b.
Ptáčník Bronislav (TJ Sokol Protivanov „B“) – 3 SU od 2.6.2013, DŘ1/7b. mohou zástupci jednotlivých oddílů
Coufal Filip (FC Hvozd) – 2 SU od 2.6.2013, DŘ1/3a.
i jejich příznivci nacházet
Buřt Tomáš (TJ Sokol Určice „B“) – 1 SU od 1.6.2013, DŘ1/6a.
na internetových stránkách
Grepl Vlastimil (TJ Sokol Vícov) – 1 SU od 3.6.2013, DŘ1/1.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Devětadvacáté kolo IV. třídy OFS Prostějov rozhodlo o vítězi soutěže, radovali se hosté, kteří ale byli domácí...

PLUMLOVSKÉ „BÉČKO“ ZDOLALO SKALKU I PODRUHÉ A ZAJISTILO SI POSTUP
Bojovné utkání s minimem šancí i střel příliš krásy nenabídlo, rozhodla jediná situace hned na počátku utkání
Nezvykle klenovického azylu museli pro duel s
plumlovským „béčkem“ využít fotbalisté Skalky.
Jejich „domácí“ areál pro celou příští sezonu jim
však na rozdíl od toho výšovického radost nepřinesl a ke dvěma venkovním porážkám přibyla i
první na „vlastním“ trávníku. Radovat se tak mohli
Plumlovští, kteří po Kroutilově přesném zakončení dokázali náskok zvýšit již na šest bodů. A jelikož
poraženému zbývá sehrát poslední dva zápasy a
disponuje zápornou bilancí vzájemných střetnutí,
cestu do III. třídy má otevřenou společný výběr
Plumlova a Krumsína, nastupující v letošním ročníku pod hlavičkou plumlovského „béčka“.
Klenovice na Hané/jim

D

o útulného fotbalového
stánku si v prosluněném
sobotním odpoledni našla cestu
početná enkláva příznivců obou
mužstev a za diváckou kulisu jako
při šlágru jarní části nejnižší okresní soutěže by se nemusely stydět
ani oddíly v krajském přeboru.
Leč hráči jim krásy a technické
podívané příliš nenaservírovali a
odehrával se spíše pravý boj okořeněný oboustranným filmováním
i nepřesnými výroky rozhodčího.
apírově domácím mužstvem byl Plumlov, kluby
si ale již na podzim vyměnily pořadatelství, takže oficiálně pořadatelem obrazného superfinále
se stalo družstvo Skalky. Další
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ý
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P

ze fair-play vrácením míče po
předchozím zakopnutí do autu...
Ve chvílích, kdy se v Praze volili
do nejvyšších funkcí asociace
ti nejprotřelejší šíbři, byly tyto
chvíle značně symbolické, kam
to s českým fotbalem jde...
est minut před pauzou se na
pravém okraji vápna ocitli
poblíž míče hned čtyři hráči Skalky, Glouzarova střela ovšem mířila
přesně doprostřed, kde stála posila
z „áčka“ Milan Piták. Na opačné
straně to minutu před poločasem
bez přípravy zkusil Gavrylchuk,
svůj oblouček ale do brány nenamířil, jako poslední zahrozila po
rohu Skalka, ale Pitákova rukavice byla po rohovém kopu z levé

Š
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střídání: 68. Kučera za Staňka, 89. P. Kiška za Kroutila,
90. Zlatníček za Jelínka
trenér:
ANTONÍN LÁZNA
Piták
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11. POTRESTANÉ NEDOROZUMĚNÍ. Lukáš Kroutil využil

přihrávky z levé strany, s níž si obrana Skalky neporadila, a poslal míč
po zemi do poloprázdné brány.
44. Plumlovský Gavrylchuk to zkusil bez přípravy ze střední vzdálenosti, jeho oblouček zamířil o kousek vedle podél vzdálenější tyče.
50. Pinkava přihrál Spisarovi, ten si míč trochu zpracoval, ale halfvolej z pětadvaceti metrů poslal vedle.
 52. Gavrylchuk vystřelil zpoza vápna jen doprostřed a bez potřebné
razance, takže si gólman v pohodě poradil.
 53. Spisar dostal na levé straně míč do běhu, vystřelil z úhlu, ovšem
Vrána střelu přesným skluzem zablokoval.
 65. Spisar vystřelil z dálky k pravé tyči, gólman sice míč vyrazil, ale
nevěděl kam, takže se hráči Skalky málem dostali k dorážce.
 72. Na přímý kop Martina Cesara si i přes jemnou teč ve zdi počkal
Piták u levé tyče.
 77. Petr Kopal vystřelil z dálky a míč se od břevna odrazil těsně
před brankovou čáru, Plumlov byl blízko zvýšení náskoku.
 88. Lukáš Kroutil se hnal do brejku, obstřelil vybíhajícího gólmana,
zamířil však vedle brány. Při snaze o dorážku pak ještě za žlutou kartu
fauloval vracejícího se obránce.
 90. Do dalšího nájezdu se hnal Jakub Kučera, z pravé strany i vystřelil, Antonín Glouzar byl však na místě. zaznamenal Jiří Možný
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strany u míče
dříve než na
první tyči naskakující Cesar.
ruhou půli začala mnohem
aktivněji Skalka, Spisarův průnik po levé straně
ale zastavil přesný skluz
Vrány, centr Spisara přišel
až o chvíli později, kdy mu
již Cesar odběhl, po Pinkavově
přistrčení to zkusil opět Spisar,
ovšem nepřesně.
ráči vedoucího týmu kontrovali přihrávkou Staňka
na Gavrylchuka a jeho pomalou

bek, v nastaveném čase to z pravé
strany zkusil rovněž střídající Jakub Kučera, jehož ovšem gólman
vychytal.
tav 1:0 zaručil Plumlovu
poklidnou přípravu na

S

rozlučku s ročníkem, která po
týdnu volna nastane v neděli
23. června proti Tvorovicím,
hráče Skalky čeká před duelem
proti Hrubčicím ještě sobotní
střetnutí s Malým Hradiskem.
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TJ Sokol Plumlov „B“:

N

V

střelou doprostřed, pak opět do- jícího Cesara si Piták poradil, dále z pravého středu úspěšně snažil
stala prostor Skalka. Spisarovu již byl tlak Skalky spíše platonický. obstřelit gólmana, ale jeho střerejky tedy zahrozili Plum- la mířila taktéž o fous mimo a v
střelu z úhlu zablokoval úspěšným
lovští. Nejprve se Kroutil dorážce mu zabránil vracející se
skluzem Vrána, následující střelu
zastavil choulostivými místy zřejmě Melka. Ten ale vzápětí pro oba
bolestivým střetem zastavil Martivideo na pv.cz
na Glouzara, poté ošklivě zajel i do
ernik
www.vec
Antonína Glouzara.
lízko vyrovnání byla Skalka
pětadvacet minut před koncem. Ondra Spisar si z levé strany
seběhl na střed, vypálil z dálky k
tyči, Piták sice míč skokem na pravou ruku do brány nepustil, ztratil
ovšem představu, kam ho odrazil
a domácí se hnali k dorážce. V ní
jim zabránila spolupráce gólmana
s obráncem, po níž domácí diváci
marně žádali odpískání přísné malé
domů. O necelých deset minut později zahrávaný přímý kop pak sice
zeď s malou tečí pustila, míč si ale u
levé tyče gólman pohlídal.
výšit vedení tak mohli fotbalisté Plumlova. Téměř z
Vyrovnané partie. Duel Plumlova "B" (v zelenobílém) se Skalkou příliš
ideální pozice za vápnem to zkusil
fotbalové krásy ani střeleckých pokusů nenabídl.
Foto: Jiří Možný
Petr Kopal a míč putoval od břevna
těsně před brankovou čáru. Teprve
pak domácí ukázali i něco z technických fines, když se přesnými
přihrávkami nakrátko dostali z obtížné situace po těžké nahrávce na
gólmana. Po jednom z nákopů před
I.V TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 29. KOLO
bránu a hlavičce na zadní tyči číha-

Mlčoch

Spisar
Cesar
Kaláb
A. Glouzar

FK Skalka 2011:

střídání: 46. Mráček za Merdu, 76.
Suchánek za M. Glouzara, 79. Maňák za
Spisara
trenér: ROMAN PINKAVA

DOKONALÝ POČIN
LLUKÁŠ KROUTIL
IL

TJ SOKOL PLUMLOV „B
Útočník vedoucího týmu tabulky si dal předčasný dárek ke
svým sedmadvacátým narozeninám, když jedinou brankou
střetnutí poslal plumlovské „béčko“ ze IV. třídy o patro výš.
Stalo se tak poté, co na počátku druhé desetiminutovky se nejlépe zorientoval v pokutovém území Skalky a svou příležitost s
jistotou proměnil. Třetí nejlepší střelec mužstva předvedl i dále
několik zajímavých momentů, jakými byly například jesličky
protihráči a náznak brejku ukončený nákopem do prázdna,
jemný konflikt s opačnou desítkou Ondřejem Mlčochem,
sprinterský souboj s Michaelem Jurou u levé postranní čáry.
Svůj pobyt na hřišti zakončil žlutou kartou a střídáním na konci normální hrací doby, na cennou výhru to ale vliv nemělo.

ANTONÍN LÁZNA - Sokol Plumlov „B“:
„Těšil jsem se, že tento zápas bude rozhodovat. Skalka
je velice silné mužstvo, mám před nimi respekt. Odehráli
velmi dobrý zápas a zasloužili si stejně jako my postoupit.
Rozhodlo nasazení našich kluků, bylo až s podivem, že někteří, přestože jsou starší, dokázali jezdit celý zápas dopředu i dozadu. Tím jsme chtěli technické nedostatky vyvážit.
ánili jsme dobře, celou sezonu hrajeme dobře a ještě jsme
neprohráli, pouze jsme čtyřikrát remizovali. I to svědčí o
tom, že se mužstvo konečně po třech sezonách poskládalo.
Vytvořili jsme společný výběr s Krumsínem, je to poskládané tak půl na půl. Jsem šťastný, že se nám podařilo zvítězit a
postoupit, i když příští sezona bude složitá.“

ROMAN PINKAVA - Skalka 2011:
„Rozhodla jedna chyba, pak už jim stačilo jen bořit a my
jsme se k ničemu nedostali. Proto se dá říct, že vyhráli zaslouženě. Porážky k fotbalu patří. Jsme nováček, snažíme se
fotbalem bavit. Gól vyplynul z naší neohrabanosti, neodkopli jsme míč do zámezí. S nedůrazem v pokutovém území
se ale potýkáme celou sezonu, byl to zbytečný gól. Bohužel
jsme nemohli hrát na svém domácím hřišti ve Výšovicích,
ale tady v Klenovicích nám to připravili výborně, za což jim
děkujeme. Přišlo i mnoho diváků, moc jim děkujeme. Hrálo
se nám perfektně. První místo už je patrně pryč, nedá se nic
dělat, jde se dál. Gratuluji jim k vítězství i postupu.“

„Nezvládli jsme

utkání se špičkou,“
smutnil obránce Skalky

Martin Cesar

Klenovice na Hané - Svou
výškou opět vyčníval nad
všemi spoluhráči i protihráči, ani jeho centimetry či
um nebezpečně rozehrávat
standardní situace ovšem
Skalce nestačily k tomu, aby
sebrala body společnému výběru Krumsína a Plumlova,
nastupujícího pod hlavičkou
Plumova „B“. Martin Cesar
(na snímku J. Možného) tak
stejně jako při podzimním
vzájemném duelu či nedávno
při dohrávce v Protivanově
musel skousnout porážku,
jež znamená konec nadějí na
první místo..
Jiří Možný
O výsledku rozhodla
jediná branka, v čem
byl soupeř lepší?
„První poločas byl ze strany
rozhodčího i obou mančaftů
divný, ve druhém už to bylo
o nás, že budeme nakopávat a
dáme gól. Bohužel se nám to
nepovedlo. Po zemi to nešlo,
a když jsme vzduchem dávali
dlouhé balony, tak to sbírali
jejich obránci, hlavně čtyřka
(Přemysl Mlčoch - pozn. autora) hrála velmi dobře.“
Duel druhého a prvního celku tabulky asi
sliboval lepší podívanou...
„To jsme taky čekali, ale bohužel se to někdy stane. Každý chtěl dát gól, nedali nám
ale moc prostoru, a když jsme
mohli, tak jsme nevystřelili.“

Smiřujete se se ztrátou
naděje na postup?
„Už je to asi pryč. Poslední dvě
kola, to už ale Plumlov neztratí. Co jsem slyšel, tak druhé
místo zřejmě nestačí a postupuje pouze první.“
Lze srovnat dnešní porážku s tou předchozí
v Protivanově?
„Nezvládli jsme utkání se špičkou. V Protivanově jsme hráli
více po zemi a kombinovali,
dneska to nešlo. Plumlov byl
asi dobře připraven.“
Jak se vám líbí v Klenovicích, kam se od
příští sezony přesouváte?
„Podmínky jsou tu velmi dobré a hřiště na přibližně stejné
úrovni jako ve Výšovicích.“

Fotbal
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a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
29. kolo: Ústí - Oskava 4:1 (1:1) Sencovici P.
2,Páleník p.k.,Pančocha - Svačina. Určice Kralice 1:2 (1:1) Vodák p.k. - Kopečný,Cibulka.
Velké Losiny - Litovel 2:3 (2:2) Kováč,Smrž
- Krátký,Dvorský,Vaca. Šternberk - Zlaté Hory
5:2 (4:2) Vojtášek 2,Hlaváč,Hlaváček,Jurečka
- Škoda,Křepelka. Dolany - 1. HFK „B“ 2:1 (1:0)
Volf,Novák - Buček. Troubky - Opatovice 2:0
(0:0) Stoklásek,Gregovský. Kozlovice - Hněvotín
2:2 (1:0) Kaďorek,Zezula - Duda,Křižan. Konice
„A“ - Želatovice 2:2 (0:1) Cetkovský,Řehák T.p.k.
- Calábek,Matušík.
1. Určice
28 18 4 6 75:37 58
2. Oskava
28 17 1 10 63:48 52
3. 1. HFK ‚“B“‘
28 14 7 7 59:32 49
4. Kozlovice
28 14 5 9 53:39 47
5. Šternberk
28 13 4 11 55:45 43
6. Konice ‚“A“‘ 28 12 7 9 40:38 43
7. Kralice
28 12 3 13 42:50 39
8. Hněvotín
28 10 8 10 33:34 38
9. Litovel
27 9 9 9 43:41 36
10. Velké Losiny 28 9 8 11 61:61 35
11. Želatovice
28 9 6 13 42:58 33
12. Ústí
28 8 8 12 38:48 32
13. Dolany
28 8 8 12 34:52 32
14. Zlaté Hory
27 8 6 13 37:50 30
15. Troubky
28 7 9 12 37:58 30
16. Opatovice
28 5 7 16 30:51 22
I.A sk. „A“ muži:
25.kolo: Loštice - Bludov 0:0. Medlov - Šumvald
5:1 (2:0) Kloss 3,Šenk,Schmidt - Šenk. Leština Mor.Beroun5:1(4:0)Lukáš2,Král,Puchr,Pobucký
- Zifčák. Písečná - Jindřichov 1:4 (0:1) Hložánka
- Prokop 2,Vlček F.,Vlček J.. Konice „B“ - Štíty
0:0. Mohelnice „B“ - Štěpánov 4:1 (2:0) Šrot
2,Bílek,Bayer - Tuška. Troubelice - Jeseník 3:2
(2:1) Lolek M.,Martinek,Horák - Kysela,Kubík.
1. Medlov
24 18 5 1 74:22 59
2. Jeseník
24 14 3 7 70:42 45
3. Leština
24 12 5 7 48:36 41
4. Mohelnice ‚“B“‘ 24 11 7 6 45:38 40
5. Bludov
23 11 4 8 43:41 37
6. Mor. Beroun 24 10 4 10 58:58 34
7. Štíty
24 9 5 10 46:38 32
8. Troubelice
24 8 7 9 48:44 31
9. Štěpánov
24 9 4 11 49:49 31
10. Jindřichov
24 9 3 12 49:62 30
11. Loštice
24 5 11 8 32:40 26
12. Šumvald
24 7 4 13 31:67 25
13. Konice ‚“B“‘ 23 5 4 14 29:48 19
14. Písečná
24 4 4 16 34:71 16
I.A sk. „B“ muži:
25. kolo: Bělkovice - Slatinice 3:0 (1:0) Vrána,
Kluka, Jančík. Kojetín - Haná Prostějov 3:2 (1:1)
Bosák 2,Rumpál - Strouhal,Zbožínek. Bohuňovice
- Klenovice 3:2 (2:2) Nesvadba,Veselský,Fryčák
A. - Všianský,vlastní. Hlubočky - Nové Sady
1:2 (0:1) Dulin - Andrýsek,Blaha. Náměšť na
Hané - Plumlov 3:1 (2:0) Kvapil,Havelka,vlastní
- Mlčoch. Lipník - Bělotín 2:2 (0:0) Srovnal,Kovařík Wojnarorovský,Smolár. Dub nad Mor. - Čechovice
2:2 (2:1) Došlík 2 - Hatle,Jansa.
1. Nové Sady
24 20 3 1 83:22 63
2. Kojetín
24 18 2 4 67:31 56
3. Čechovice
24 11 6 7 49:31 39
4. Dub nad Mor. 24 11 5 8 46:42 38
5. Lipník
24 10 6 8 53:37 36
6. Hlubočky
24 10 5 9 39:45 35
7. Bohuňovice 24 8 5 11 41:49 29
8. Klenovice
24 8 5 11 41:52 29
9. Slatinice
24 7 6 11 34:50 27
10. Bělkovice
24 7 5 12 33:39 26
11. Haná Prostějov 24 6 7 11 30:44 25
12. Bělotín
24 5 10 9 33:55 25
13. Náměšť na Hané 24 7 1 16 41:67 22
14. Plumlov
24 3 8 13 25:51 17

sport@vecernikpv.cz

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV
pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999
Kontakt:
email: hanaprostejov@seznam.cz
tel.: 605 306 198

www.vecernikpv.cz

Určice to dokázaly! Přes porážku s Kralicemi slaví postup I.A třída: Bez výhry, Plumlov Haná sahala v Kojetíně po bodu
3:5
FK Kojetín-Kovalovice
TJ Sokol Určice
1:2 pohrdl nabídnutou šancí
TJ Haná Prostějov
FC Kralice na Hané

Určice, Prostějov/jim – Dokonáno. Fotbalisté Určic sice v nedělním derby s Kralicemi po několika letech prohráli, přesto mohli
naplno slavit. Dopolední porážka Oskavy v Ústí totiž znamená,
že o první místo v krajském přeboru nemůže Určice dva zápasy
před koncem již nikdo připravit.
Výběr Evžena Kučery tak splnil
zimní předsevzetí, uhájil svůj
luxusní náskok a má otevřenou
cestu do divize, pravděpodobně
jihomoravské „D“ skupiny.
„Gratuluji Určicím a přeji jim,
ať jim to šlape i ve vyšší soutěži,
byla by škoda to nezkusit. Vyhrát
soutěž se nepoštěstí každému, já
osobně jsem to několikrát zažil a
vím, jak je to těžké. Postupová se-

zona se skládá nejen z dobrých, ale
i špatných zápasů,“ poblahopřál
letošnímu králi krajského přeboru
kralický trenér Petr Gottwald.
Důvod k radosti mají ovšem i v
Kralicích. Nejen že zlomili sérii
neúspěchů ze vzájemných duelů,
navíc se opět přesvědčili, že jsou
schopni herně obstát proti komukoli v této soutěži. Domácí sice
velmi rychle poslal do vedení Petr
Vodák proměněnou penaltou, hosté ale ještě do pauzy dokázali srovnat a po přestávce otočit.
„Patnáct minut jsme byli trošičku
více zalezlí, vyplynula z toho penalta
a prohrávali jsme 1:0. Pak jsme ale
získali více sebevědomí, začali být
odvážnější, získávali odražené míče
a byli jsme lepší,“ těšilo Gottwalda.

Navíc se mu podařilo hráče dobře
připravit hráče na styl Určic a domácí fotbalisté tak Kralické ničím ne(1:1)
překvapili. „Měli hodně špatný střed
Prostějovsko/jim – Pouze Konice „B“ a Čechovice dokázaly
zálohy, takže nás po zemi nepřehrá- Branky: 9. Vodák z penalty – 37. Kopečný, 55. Cibulka
v pětadvacátém kole I.A třídy bodovat, zbylá trojice se z venvali. A standardní situace jsme si Rozhodčí: Ráb – Boháč, Křepský
kovních duelů vracela s prázdnou. Čechovičtí si díky remíze
pohlídali. Nebráníme je osobně, ale
v Dubu udrželi třetí pozici, konické „béčko“ se jedním bodem
Sestava Určic:
pozičně a podařilo se nám eliminomírně
vzdálilo poslední Písečné. Klenovice zůstávají přes povat jejich skvělé hlavičkáře,“ potěšilo Sestava Určic: Nejezchleb – Pospíšil (46. Ján), Petržela, Skopalík,
rážku v klidném středu, porážka Plumlova s Náměští ale de
ho, že ze vzduchu neudeřil Skopalík, Peka – Javořík (55. Holly), Hochman, Kocourek, Bokůvka – Vodák,
facto znamená sestup tohoto týmu do I.B třídy, náskok prostěVaněk. Trenér: Evžen Kučera.
Vaněk, Peka, Vaněk ani nikdo další.
jovské Hané na předposlední pozici se navíc ztenčil na tři body.
Kralice tak za dvanáct jarních duSestava Kralic:
Díky pětadvaceti nasbíraným bodům však nemusí tým Daniela
elů prakticky vyrovnaly svůj boKoláře bít na poplach.
dový zisk z podzimních šestnácti Krejčí – Valtr, Dočkal, Neoral, Jamrich – Petrásek, Vybíhal (81. Šín), Neutkání, když k loňských dvaceti čas, Cibulka – Lehký (83. Dvořák), Kopečný. Trenér: Petr Gottwald.
Sokol Konice „B“
těží z toho. Pokračovali jsme ale
bodům přidaly již devatenáct leSokol Štíty 0:0
v dobrém projevu, Hatle vyrovtošních. „Je to vynikající. Těší mě
předváděná hra a škoda jen nepro- chtít potvrdit a získat tři body,“ věří čice se již s vlastníkem rozloučily Konické „béčko“ po bezbran- nal střelou do šibenice a Jansa
měňování šancí a individuálních v sobotní výhru a úspěšnou rozluč- a nyní zajíždějí do Litovle a pak do kové remíze odskočilo posled- brzy křižnou střelou otočil. Škoní Písečné, na Šumvald však da že Chmelík nepřidal ještě třetí
chyb. I teď proti Ústí to budeme ku s domácím prostředím. To Ur- Hněvotína.
stále ztrácí šest bodů. Lépe než branku. Ve druhé půli trefil Jansa
třináctá tak Konice pravděpo- břevno, další akce jsme nedotáhdobně neskončí, přestože ji če- li do konce. Domácí rozehrávali
kají ještě duely ve Štěpánově, spoustu standardek a po jedné
Bludově a doma s Medlovem. z nich nepokrytý hráč srovnal. Jak
nutné posunout se alespoň na Přál bych si to, ale Protivanov s
Jak to viděl trenér Konice „B“ nám vyšel podzim, jim se daří na
čtrnáctou pozici. „Sledujeme Pivínem jsou hodně namočeni,“
Roman Jedlička, zůstává tajem- jaře.“
vývoj v I.B třídě a moc nevěříme uvědomuje si kouč Kralic „B“
stvím, nezvedal totiž telefon.
(0:0)
TJ Sokol Bohuňovice
tomu, že bude padat jen jeden. Vladimír Horák.
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Dub nad Moravou
Branky: 49. Dostál, 90. Pořízka – 87. Cibulka.
3:2 (2:2)
Pohledem trenérů:
TJ Sokol Čechovice 2:2 (1:2)
Rozhodčí: Krátký – P. Motal, Klobouk.
DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov „B“:
Branky Čechovic: 27. Hatle, Branky Klenovic: vlastní, VšianSestava 1.SK:
„Bylo to velice bojovné utkání. Kralice hrají o záchranu, my
30. Jansa. Rozhodčí: Vachutka ský. Rozhodčí: Grečmal – KoláKofroň – Krátký, Ballek (75. Pořízka), Sedláček, Martínek – Ovčáček,
– I. Antoníček, Lizna. Sestava ček, Kouřílek. Sestava Klenovic:
chceme co nejméně ztrácet. Jsou to šťastné body, byli jsme ale o
Zelina, Komárek, Klváček – Merdita (69. Fabiánek), Dostál. Trenér:
Čechovic: Brablec – Hatle, Vin- M. Rec, R. Cetkovský, T. Cetkovmalinko lepší. Smiřoval jsem se již s remízou, kluci to ale nezabDavid Mezuliánek.
klárek, Šťastný, Prášil – Chme- ský, Lakomý, Liška (38. Hladík)
alili a hezkým gólem rozhodli.“
lík, Kolečkář, Zacpal, Haluza – Rozehnal, Šlézar, Všianský,
VLADIMÍR HORÁK – FC Kralice na Hané „B“:
Sestava Kralic:
(13. Mach), Suchomel (85. Py- Sigmund – Prokop (80. V. Rec),
„Po první půli jsme drželi stav 0:0, takže jsem byl spokojen.
Miler
–
Jano,
Répal,
Přidálek,
Losman – L. Dvořák, Filický (46. Halentela) – Jansa. Trenér: Jaroslav Přikryl. Trenér: Petr Navrátil.
Výborně nám zachytal gólman, bohužel na něj zbytek mužstva
Hodnocení trenéra Klenovic
ka), J. Dvořák, Novotný (70. L. Petržela) – Cibulka, Prokop. Trenér:
Liška.
nenaváže a máme problém s proměňováním šancí. Vyrovnali
Petra Navrátila:
Hodnocení trenéra Čechovic
David Múdrý.
jsme, ale než jsme stačili nachystat taktické střídání, tak jsme po
Jaroslava Lišky:
„Naše marodka se opět navýšila
nedůslednosti při bránění inkasovali z dobře kopnutého rohu.“
„Odehráli jsme velice dobré o Fryse a brzy i Lišku, navíc jsme
utkání, v Dubu se ale nevyhrává. měli v týdnu vodu na hřišti a mohli
Dařily se nám kombinace, měli trénovat pouze jednou. S herním
jsme spoustu brankových pří- projevem jsem byl ale spokojen,
ležitostí, nepohlídali jsme si ale byli jsme pohyblivější, soupeř
hned v deváté minutě standardku pouze odkopával. Opět jsme měli
a museli jsme dotahovat. Mají vy- více ze hry, nevyvarovali jsme se
soké hráče, které je těžké ubránit, ale chyb. Stejně jako rozhodčí, ktePohledem trenérů:
body se již nemůže dotáhnout. vyšel. Právě bývalý hráč Konice
DAVID MEZULIÁNEK- 1.SK Prostějov „B“:
Mužstvo vedené Davidem Me- či Určic křižným centrem našel
zuliánkem si tak s předstihem Fabiánka a obrat zařídil po jeho „Zpečetili jsme první místo, o postupu výš musí rozhodnout vedení
vybojovalo právo postoupit do sklepnutí a Sedláčkově centru oddílu. Bylo to docela hezké utkání, udělali jsme ale dvě chyby vzaI.B třídy. Naopak na chvostu od Ondry Dostála. Po odraže- du, po nichž jsme dostali branky. Ve druhé půli se hosté snažili, boje stále vše zamotané, neboť ném míči ale ještě do pauzy vy- jovali, my jsme také měli několik šancí. Je z toho spravedlivá remíza
Prostějovsko/jim, tok – Stále reálněji se zdá, že z I.B třídy
a bod nám stačí. Oslavy ale budou až po sezoně, teď nás ještě čeká
poslední duo Výšovice, Kra- rovnal Kozák.
sestoupí do prostějovského okresního přeboru hned dvojilice na Hané „B“ zvítězilo, Hostujícímu kouči Petru Ma- poslední duel s Vrahovicemi, otázkou je, zda ho nebudeme muset
ce mužstev. Jesenečtí hráči totiž stále neprotrhli jarní mizérii
což se v páteční dohrávce se tysovi chyběl Marčan a trojice kvůli rekonstrukci hřiště sehrát na umělé trávě nebo někde jinde.“
Zdětínem podařilo i Brodku u Piňosů Petr, Radek a David, po
a
s osmnácti body klesli dvě kola před koncem na úplné
PETR MATYS - TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“:
pauze se tak soustředili zejména „První poločas nebyl špatný a druhý jsme ubránili. Domácí měli
Prostějova.
dno „A“ skupiny, Protivanov má v „B“ skupině dokonce ještě
Vstup do utkání vyšel lépe hos- na uhájení nerozhodného stavu, více šancí, tak třikrát čtyřikrát mohli přidat třetí branku, my jsme už
o dva body méně. Naopak definitivu záchrany přinesly tři
tům, kteří se po Dobešově ráně což se jim i podařilo. V dresu měli pouze spíše centry a střely z dálky. Věděli jsme, že to nemůbody hráčům Kostelce i Mostkovic, Pivín si po zázračném
ujali vedení. Domácí kouč dal eskáčka ještě dostal na posled- žeme příliš otevřít, a takticky jsme výsledek chtěli udržet. Díky výpři absenci Ovčáčka s Komár- ních dvacet minut šanci Jan Jura hře v páteční dohrávce máme třicet bodů, rozhodne ale asi až úplný
pokropení Býškovic živou vodou musí ještě chvíli počkat.
kem od začátku příležitost Petru a svůj předposlední duel na do- závěr. Jesenec i Protivanov totiž asi spadnou a z okresu tak budou
Ullmannovi, jenž se netradičně mácím hřišti odehrál Drahomír sestupovat poslední dva.“
SK Jesenec
seli vyhrát. Byli ve stresu, nedařily
postavil na hrot, a tento tah mu Zelina.
TJ FC Kostele na Hané 0:2 (0:0)
se jim přihrávky. Na gólovky to
Branky: 67. Walter, 78. Hon. Rozhod- bylo 1:1, když nejprve Tomáš Kýr
čí: Majer – Dokoupil, Milar. Sestava zázračně vyrazil střelu z jedenácti
Jesence: Kýr – L. Burget, M. Takáč, metrů na roh, od nás Petr Tichý
H. Burget (68. Z. Tichý), Horák – Ko- pouze nastřelil brankáře. Hodbřevno. Při druhém gólu trochu nimž má shodné vzájemné zápasy,
nečný, Čížek, Burian, Tyl (67. Zajíček) ně jsme se nadřeli na šance a ve
zaspal konický brankář a Želato- ale o osm branek pasivnější skóre.
– J. Tichý, P. Tichý ml. Trenér: Josef druhé půli jsme po laciném rohu
vice trestaly, poslední slovo si ale V závěru sezony již čekají na ko(0:1)
Takáč. Sestava Kostelce na Hané: L. dostali první branku. Zareagoval
vzal Tomáš Řehák, jenž proměnil nické „áčko“ pouze dva výjezdy
Branky Konice: Cetkovský, T. Řehák z penalty
Menšík – Gréza, Začal, J. Walter, Baláš jsem dvojím střídáním, museli
pokutový kop po ruce uvnitř šest- na hřiště soupeřů. Nejprve nejbližRozhodčí: Boháč – Kopecký, Knoll
ší sobotu odpoledne do Oskavy,
(70. Merta) – Móri, T. Menšík, Grepl, jsme hrát vabank na tři obránce a
náctky.
ŽK: 31. T. Řehák, 49. Novotný, 82. Klobáska – 60. Mackovík
Chytil (90. Doležel) – Hon (80. Kast- tři útočníky, ale dostali jsme druRemíza pro Konici znamená, že o týden později v neděli dopoledner), Vařeka. Trenér: Petr Walter.
se pravděpodobně může rozlou- ne do Hodolan, kde se střetne s
hou branku. Takový je fotbal a v
Sestava Konice:
Hodnocení trenéra Jesence
čit s vyhlídkami na lepší než páté 1.HFK Olomouc „B“. S domácím
našem oddíle se zázraky nedějí.
Nakládal – Václavek (86. Franc), Bílý, R. Řehák, F. Drešr – Schön,
Josefa Takáče:
místo, to však zatím stále může trávníkem se tak Konice rozloučila
Býškovice vyhrály 5:0 nad MošKlobáska, T. Řehák, Cetkovský, Kryl (46. Směták) – Novotný.
„První poločas byl vyrovnaný, na těnicemi a Černého Petra máme
vybojovat. Dvě kola před koncem bilancí šesti výher, pěti remíz a čtyř
Trenér: Roman Jedlička.
klucích ale bylo vidět, že jsme mu- zatím v rukou my.“
má stejně bodů jako Šternberk, s porážek při skóre 20:21.
O vyrovnání se deset minut před
pauzou postaral po centru ze strany a úspěšném dopíchnutí do sítě
Kopečný, druhá branka se po přestávce podařila hlavičkou Cibulkovi. „Byli jsme již jednoznačně
lepší a je škoda, že jsme nevyužili
některý z brejků. Měli jsme tam
další tři čtyři akce, které šly dohrát
lépe, ale finální fáze nás trochu
trápí,“ přece jen lehce mrzelo trenéra vítězů.
Největší radost mu udělalo, že
jeho hráči nic nepodcenili, předvedli svůj vysoký standard a opět
je soupeř nepřehrál. „Zasloužili
jsme si tři body. Důležitá byla
druhá branka, Určice již pouze
nakopávaly balony,“ podotkl Gottwald.

1.SK „B“ zachránilo proti Kralicím výhru až v poslední minutě
Prostějov/jim – Drama až
do konce museli podstoupit
hráči 1.SK Prostějov „B“,
aby si při středeční dohrávce
proti Kralicím na Hané „B“
dokráčeli pro tři body. Po bezbrankové první půli sice brzy
skóroval Ondra Dostál, jenže
hosté dokázali díky Cibulkovi
srovnat a rozhodl tak až rohový
kop v závěrečných sekundách.
Ve
vyrovnaném
prvním
poločase měli o něco navrch
domácí, které mohl několikrát
poslat do vedení Dostál, ale ani
jednu z tutovek neproměnil.
Radoval se až na počátku
druhé půle po střílené přihrávce

Klváčka. Hosté mohli vyrovnat,
ale Kofroně zachránilo břevno,
na opačné straně opět Dostál své
sólo nevyužil.
Necelé čtyři minuty před koncem dokázali Kraličtí díky posile
z „áčka“ přece jen vyrovnat, bod
si přesto z Prostějova neodvezli.
V poslední minutě totiž zahrál
Klváček roh přesně na hlavu
Pořízky, jenž určil konečný stav
na 2:1.
Domácí tak ještě navýšili
svůj náskok na čele tabulky,
naopak hosté své bodové konto
nerozšířili a v boji o záchranu si
nepolepšili. Pohled do krajských
soutěží navíc napovídá, že bude

2:1

1.SK Prostějov „B“
FC Kralice na Hané „B“

Rezervě „eskáčka“ stačila i remíza k jistotě prvenství

Proti Vrahovicím se s aktivní kariérou rozloučí matador Drahoš Zelina

1.SK Prostějov „B“
2:2
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“ (2:2)
Branky: 17. Fabiánek, 33. Dostál – 9. Dobeš, 39. Kozák.
Rozhodčí: Weiser – Nezhyba, Mikulík.

Sestava 1.SK:
Zelinka – Krátký, Peka, Olejník, Martínek – Pořízka, Zelina, Sedláček (70. J.
Jura), Dostál, Fabiánek – Ullmann (80. Ballek). Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Brodku:
Fürst – Dobeš, Kaplánek, Kolařík, Kozák (75. Ševčík) – Zejda, Šimeček,
Soldán, Matoušek – Pluhař (85. Slouka), Zatloukal. Trenér: Petr Matys.

Prostějov/jim – Na absolutní
špičce tabulky je již dobojováno. Hráčům 1.SK Prostějov stačilo v nedělním duelu

proti Brodku u Prostějova
uhrát bod, což dokázali. Druhý Hvozd navíc nezvítězil
v Otinovsi a na méně než tři

Konice, Prostějov/jim – „Za pět
minut devadesát“ zachránili koničtí hráči alespoň bod proti Želatovicím. Domácí hráči v duelu
dvakrát prohrávali a zdálo se,
že stejně jako na podzim odejdou s prázdnou, nejprve se ale
o vyrovnání postaral Otakar Cetkovský, po něm pak v pětaosmI.B sk. „A“ muži:
desáté minutě i Tomáš Řehák.
25.kolo:Beňov-Nezamyslice5:0(1:0)Hrabovský Konický trenér Roman Jedlič2,Ďopan,Greč,Chromčík. Jesenec - Kostelec ka vsadil na rozestavení 4-5-1,
0:2 (0:0) Valtr,Hon. Vrchoslavice - Tovačov 4:1
(2:1) Polášek 2,Holub 2 - Otáhal. Radslavice Hranice „B“ 1:1 (0:1) Dolák - Vašek. Býškovice
I.B sk. „B“ muži:
- Hor. Moštěnice 5:0 (0:0) Vašina R.,Mikulík 25. kolo: Černovír - Červenka 3:0 (1:0)
T.,Bilík,Dostál,Zlámal. Všechovice - Lipová 2:1 (0:0) Štěpánek,Špička J.,Špička M. Doloplazy
Kuchař,Chlup - Petržela. Mostkovice - Pivín 4:3 - Velký Týnec 6:3 (2:3) Jurčík 2, Dočkal ml.,
(2:0) Pospíšil 3,Šlambor - Svozil,Švéda R.,Vrba. Drábek, Chmiel, Vandas - Pospíšil 2,
1. Beňov
24 18 4 2 82:29 58 Majer. Chválkovice - Protivanov 3:0 (2:0)
2. Vrchoslavice 24 16 2 6 67:38 50 Korec, Kaczmarczyk, Koňarik. Brodek
3. Hranice ‚“B“‘ 24 15 3 6 62:39 48 u Př. - Lutín 1:3 (1:2) Zatloukal - Klicpera
4. Lipová
24 13 3 8 63:48 42 2,Korner. Slavonín - Maletín 3:1 (2:0)
5. Všechovice
24 12 3 9 51:43 39 Merten 2,Gažar - Nevrlý. Kožušany 6. Tovačov
24 9 5 10 43:43 32 Velká Bystřice 5:0 (2:0) Zapletal 2,Šrom,
7. Nezamyslice 24 9 4 11 35:45 31 Fojtík, vlastní. Drahlov - Haňovice 2:0 (1:0)
8. Kostelec
24 9 3 12 42:52 30 Pluskal,Zaorálek.
9. Mostkovice 24 8 5 11 34:50 29 1. Chválkovice 23 14 7 2 61:25 49
25 14 6 5 65:36 48
10. Radslavice
24 7 6 11 41:49 27 2. Černovír
24 13 6 5 58:32 45
11. Hor. Moštěnice 24 8 2 14 33:57 26 3. Slavonín
24 13 5 6 67:44 44
12. Pivín
24 6 7 11 37:56 25 4. Maletín
24 13 1 10 38:44 40
13. Býškovice
24 6 3 15 40:58 21 5. Kožušany
24 11 5 8 55:53 38
14. Jesenec
24 4 6 14 34:57 18 6. Doloplazy

o branky se ale postarali jiný
hráči než jediný hrot Adam Novotný. Ten tak k šesti vstřeleným
brankám žádnou další nepřidal a
na jeho pozici nejlepšího střelce
mužstva se dotahuje pětigólový
Cetkovský, který využil volného
míče v šestnáctce.
Hosté byli nesmírně efektivní v
koncovce, dostali se jen do několika nebezpečných situací, přesto
z nich vytěžili dvě branky a jedno
24 10
25 11
23 8
24 8
24 6
24 7
24 5
24 4

5 9
2 12
4 11
4 12
7 11
3 14
3 16
4 16

49:46
51:54
45:45
53:65
28:47
43:60
35:78
34:53

35
35
28
28
25
24
18
16

Velký Týnec - Nemilany 3:1 (2:1) Werner
2,Dokoupil - Humpál. 1.FC Vikt. Přerov Mohelnice 2:5 (0:4) Bouchalík,Herman
- Gasparics 2,Pauliny,Najman J.,Marák.
Čechovice - Černovír 7:2 (3:0) Pytela
4,Pokorný,Němeček,Nejedlý - Walker 2.
1. Mohelnice
26 21 2 3 102:28 65
2. Nemilany
27 17 1 9 75:50 52
3. 1.FC Vikt. Přerov 27 13 2 12 53:48 41
Krajský přebor starší dorost
4. Šternberk
26 12 2 12 68:56 38
předehrávka 17.kola: Černovír - Nemilany 1:3 5. Konice
26 10 4 12 47:61 34
(1:1) Kaprál - Jemelka,Stříž,Dvorský.
6. Čechovice
27 9 2 16 68:88 29
27. kolo: Konice - Šternberk 5:1 (2:1) 7. Černovír
27 7 4 16 46:82 25
Kováč 2,Snášel,Franc,Gottwald - Vaněk. 8. Velký Týnec 26 5 5 16 48:100 20
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Plumlov 3:1 (2:0)
Branka Plumlova: 50. Mlčoch.
Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
Pivoňka. Sestava Plumlova: Piták – Plajner, Mlčoch, Gryglák,
J. Kiška – Křupka, Ševcůj, Matoušek, Vitásek – Ježek, Hladký.
Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Plumlova
Lubomíra Keluce:

„Byli jsme lepším, ale smutnějším
mužstvem. Domácí hráli pouze na
brejky, za první poločas vystřelili
pouze jednou, dopouštěli jsme se
ale obrovských chyb. Jsem zklamán z přístupu mladých hráčů,
starší se snažili, ale mladí to pouze
odchodili. Plumlov tak nemá v této
soutěži co dělat. První branku jsme
si dali sami, druhou vlastně taky,
když si gólman stoupl za zeď. Přema Mlčoch sice hlavou snížil, ale za
stavu 3:1 Matoušek lajdácky kopl
penaltu. Posunul jsem Grygláka na
středního útočníka a domácí chodili
do brejků čtyři na jednoho, pět na
dva. Skóre tak mohlo být mnohem
vyšší. Už je asi dobojováno, museli
bychom dvakrát vyhrát a Náměšť
dvakrát prohrát.“

FK Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Haná Prostějov 3:2 (1:1)
Podrobněji na jiném místě vydání.

(1:1)

Branky: 29. Humpál, 72. a 89. z penalty Bosák - 37. Zbožínek z
penalty, 88. Strouhal. Rozhodčí: Silný – Hodaň, Svačina. Žluté
karty: Humpál, Gajdoš (oba K). Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Vyskočil, J. Zbožínek, Bartoš, Chum - Strouhal (90.
D. Kolář), Mašík, Krupička, Varga (87. Sedláček) - Kolkop, Zatloukal. Hrající trenér: Daniel Kolář

míč dostal ke Strouhalovi, jehož
střelu k tyči Gajdoš zneškodnil.
V 72. minutě šli opět do vedení
hráči Kojetína, kteří se postupným útokem dostali k pokutovému území a Bosák prudkou
ranou k tyči překonal Pastyříka.
V 79. minutě dostal dlouhý pas
domácí Šafařík a upaloval si to
sám proti Pastyříkovi, naštěstí
překopl i ochrannou síť za jeho
brankou... To Bosák o minutu
později aspoň rozezvučel břevno
za brankářem hostí.

A pak přišel závěr, který byl
vhodný jen pro silné nervy. V 88.
minutě zahrával hostující Zbožínek trestný kop, míč dolétl na
čerstvého Sedláčka, který sklepl
Strouhalovi a ten vyrovnal na
2:2. Bohužel Haná se z vyrovnávacího gólu dlouho neradovala.
Vzápětí „šťastný“ střelec Strouhal
fauloval ve skrumáži domácího
útočníka a hlavní arbitr pískl „desítku“! K míči se postavil Bosák
a střelou k tyči zajistil pro Kojetín
tři body. Byl to prostě PECH!

Roman MATĚJKA - FK Kojetín-Kovalovice:
„Upracované vítězství... Počasí mělo velký vliv na výkon obou
týmů. Snažili jsme se kombinovat, Haná ale dobře bránila a udeřila vždy na konci obou poločasů. Oproti minulému zápasu v Dubu
jsme teď neměli tolik štěstí. Naše bolest je totiž proměňování šancí... Hru máme velmi slušnou po vápno, ale nechodí nám gólovky.
Za stavu 2:1 jsme neproměnili dvě šance, kdybychom dali jednu,
byl by klid mnohem dřív. Takhle z toho bylo drama, které dopadlo
naštěstí dobře. S výkonem jsem jinak spokojen.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Nebýt poslední minuty, neměl bych klukům takřka co vytknout...
Dařilo se nám eliminovat nadmíru kvalitní útočnou hru soupeře.
A i když jsme v průběhu zápasu dvakrát inkasovali, vždy se nám
podařilo zvednout a vyrovnat. Jenže pak přišel nešťastný zákrok
Strouhala v předposlední minutě a nám zůstaly oči pro pláč. Byl to
dobrý zápas se smutným koncem pro nás...“

I.B třída: Jesenec i Pivín klesly na poslední místo

Konice se s domácím trávníkem rozloučila remízou

7. Brodek u Př.
8. Velký Týnec
9. Velká Bystřice
10. Červenka
11. Lutín
12. Haňovice
13. Drahlov
14. Protivanov

rý utkání nezvládl a nepískl například penaltu po průniku Rozehnala
ze strany. Na 1:1 jsme vyrovnali po
centru Rozehnala a vlastním gólu
pod břevno, Všianský poté hlavou
otočil. Jenže jsme dostali hloupé
branky a Tomáš Cetkovský trefil
po rohu jen břevno. Máme před
sebou už jen dva domácí duely
a chceme získat alespoň čtyři body
a skončit do osmého místa.“

Kojetín/ol, pk - Za tropického
vedra nastoupila Haná Prostějov v sobotu k zápasu pětadvacátého kola skupiny „B“ I.
A třídy Olomouckého KFS na
trávníku FK Kojetín-Kovalovice. Obě mužstva jsou na opačných pólech tabulky a produkují technickou kopanou, byť
ze strany domácích poněkud
tvrdou. S tím se ale dokázali
svěřenci hrajícího kouče Daniela Koláře slušně vyrovnat, a
když dvě minuty před koncem
Strouhal vyrovnal, zdálo se, že
si odvezou cenný bod. Z protiútoku však Pastyřík inkasoval
potřetí...
První střelu na gólmana Hané
Pastyříka vyslali domácí v 7. minutě, ale ten si s ní poradil. „Hanáci“ postrašili domácího brankáře
Gajdoše o sedm minut později,
a to dlouhým nákopem Bartoše,
který skončil před kojetínským
gólmanem a ten poté zachraňoval výskokem na čáře. Po téměř
půlhodině hry za úmorného vedra
se dostali Kojetínští do vedení. Po
přesném rohovém kopu skončil
míč z hlavičky Humpála v Pastyříkově brance - 1:0. Haná nesložila zbraně, a když byl v pokutovém území domácích podražen
Zbožínek, sudí neváhal - penalta!
Sám faulovaný hráč zahrával pokutový kop a nemýlil se, vyrovnal
poločasový stav na 1:1.
Druhou půli začala obě mužstva
ve stejném tempu, i když na
hřišti „sahara“ ubírala síly. Domácí byli nebezpeční hlavně ze
standardních situací. Po jednom
takovém rohovém kopu vykopával Kolkop míč z brankové
čáry. V 61. minutě byli domácí
blízko vedoucímu gólu, ale míč
centrovaný do vápna Hané proletěl kolem tyče do autu a oba
útočníci Kojetína jej ve výskoku
minuli. Také Prostějované měli
šanci po standardce, když se

Sokol Konice
FC Želatovice

Lipník - Kostelec 1:3 (0:2) Rác - Kastner
2,Zatloukal. Hor. Moštěnice - Želatovice 0:3 (0:0)
Macocha,Kozák,Vágner. Hlubočky - Nové Sady
3:1 (1:0) Jirák 2,Vavrys - Augustin. Náměšť na
Hané - Tovačov 6:0 (2:0) Nedopil 2,Charvát
2,Konečný,Dostál. Určice - Brodek u Př. 4:2 (1:1)
Trajer 2,Pospíšil,Zapletal - Mařák,Němec. KS sk.
„B“ starší dorost: předehrávka 26.kola. Želatovice
- Doloplazy 2:1 (0:1) Grečmal,Vágner - Gotzel.
1. Opatovice
25 18 5 2 95:41 59
2. Doloplazy
25 16 6 3 100:48 54
3. Litovel
25 16 2 7 114:56 50
4. Nové Sady
24 13 4 7 76:50 43
5. Hlubočky
24 13 2 9 73:58 41
6. Kostelec
24 12 4 8 86:60 40
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
7. Želatovice
25 11 1 13 73:75 34
25.kolo: Doloplazy - Opatovice 1:1 (1:1) 8. Lipník
24 10 3 11 59:60 33
Chmel - Rolinc. Litovel - Mor. Beroun 7:0 (4:0) 9. Určice
25 10 0 15 43:64 30
Vlček L. 2,Koutňák 2,Vlček D.,Heinz,Štýbnar. 10. Brodek u Př. 24 8 4 12 68:81 28
Krajský přebor mladší dorost

předehrávka 17.kola: Černovír - Nemilany 2:0
(0:0) Ondrejka,Faltýnek.
27. kolo: Čechovice - Černovír 1:2 (0:1) Wolker
- Vysoudil 2. Velký Týnec - Nemilany 0:3 (0:1)
Hořava 2,Pírek. 1.FC Vikt. Přerov - Mohelnice 4:0
(2:0) Chudoba,Goldemund,Skopal,Hluší.
1. Mohelnice
23 18 2 3 103:27 56
2. Čechovice
23 15 5 3 75:29 50
3. 1.FC Vikt. Přerov 23 12 8 3 64:24 44
4. Černovír
23 10 4 9 52:40 34
5. Velký Týnec 23 6 2 15 45:68 20
6. Nemilany
23 4 1 18 21:103 13
7. Konice
22 2 2 18 29:104 8

2:2

11. Hor. Moštěnice 24
12. Náměšť na Hané 24
13. Tovačov
25
14. Mor. Beroun 24

8
6
6
3

4 12
5 13
0 19
2 19

45:66 28
54:90 23
43:108 18
52:124 11

Moravskoslezská liga dorostu U-19
29.kolo:Sigma Olomouc – HFK Třebíč 4:1 (3:1), FC
Hlučín – 1.SK Prostějov 3:1 (3:0), Vítkovice 1919 –
Hodonín 0:1 (0:0), Kroměříž – HFK Olomouc 2:0 (2:0),
MFK Karviná – MSK Břeclav 11:0 (5:0), Frýdek – Místek
– Fotbal Třinec 5:1 (2:1), SK Líšeň – 1.SC Znojmo FK
0:0 (0:0)
1. MFK OKD Karviná 28 25 2 1 116:20 77
2. Frýdek – Místek
28 24 0 4 80:26 72
3. SK Sigma Olomouc 28 21 4 3 107:25 67
4. RSM Hodonín
28 13 4 11 54:53 43
5. 1.SK Prostějov
28 13 2 13 60:57 41
6. 1.SC Znojmo
28 11 8 9 51:53 41
7. SK Han. Slávia Kroměříž28 13 2 13 44:54 41
8. MFK Vyškov
28 11 4 13 44:54 37

9. FC Vítkovice 1919
10. FC Hlučín
11. SK Líšeň
12. Fotbal Třinec
13. 1.HFK Olomouc
14. Horácký FK Třebíč
15. Městský FK Břeclav

28
28
28
28
28
28
28

9 4 15
6 10 12
9 1 18
5 9 14
5 9 14
5 8 15
3 7 18

28:56
43:62
34:74
23:43
26:52
30:58
27:80

31
28
28
24
24
23
16

Moravskoslezská liga dorostu U17

31.kolo: Fotbal Třinec – Sigma Olomouc 0:5 (0:2),
SFC Opava – MFK Karviná 0:3 (0:1), Hodonín – 1.FC
Slovácko 1:7 (1:3), HFK Olomouc – 1.SK Prostějov 2:0
(0:0), Zbrojovka Brno – Vysočina Jihlava 3:3 (1:2), 1.SC
Znojmo – FC Hlučín 4:2 (1:0), Kroměříž – MSK Břeclav
3:2 (2:0), Baník Ostrava – Vyškov 12:0 (8:0), Fastav Zlín
– Frýdek-Místek 3:0 (1:0)
1. Baník Ostrava
31 28 1 2 169:27 85
2. Sigma Olomouc
33 24 2 7 91:31 74
3. 1.FC Slovácko
32 23 3 6 149:24 72
4. Fastav Zlín
32 22 5 5 124:40 71

5. Zbrojovka Brno
32 21
6. Vysočina Jihlava
32 20
7. MFK OKD Karviná 32 17
8. 1.SC Znojmo
32 15
9. FC Opava
33 13
10. Frýdek-Místek
33 12
11. FC Hlučín
32 10
12. 1.HFK Olomouc
32 10
13. Hanácká Slávia Kroměříž3110
14. Fotbal Třinec
33 6
15. RSM Hodonín
31 6
16. 1.SK Prostějov
32 7
17. MSK Břeclav
32 5
18. MFK Vyškov
31 3
yškov

5 6
5 7
7 8
3 14
6 14
4 17
5 17
5 17
4 17
5 22
5 20
2 23
3 24
2 26

98:42 68
88:46 65
70:52 58
74:89 48
60:66 45
61:83 40
54:88 35
38:83 35
38:88 34
42:88 23
38:111 23
36:113 23
35:108 18
20:106 11

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Jeli jsme do Jesence s cílem
urvat bod, který by nám zajistil
definitivní záchranu. Byli jsme
více než stoprocentně úspěšní,
takže převládá obrovská spokojenost a dík všem hráčům. První
půle byla vyrovnaná a říkal jsem
si, že kdo dá první branku, ten
vyhraje. Zaplaťpánbůh jsme to
byli my, když se po rohu Grepla
trefil Walter a poté zvýšil Hon.
Standardních situací jsme měli
více než domácí, dlouho jsme z
nich ale nic nevytěžili. Věřil jsem
však, že tam něco padne. Teď
hrajeme dvakrát doma a můžeme být v naprostém klidu. Proti
Radslavicím a Vrchoslavicím si
přeji minimálně tři body a udržení osmého místa.“

střídáním Chmelaře, díky důrazu
a přečíslením jsme dosáhli našich
branek. Je dobře, že Pospa dosáhl
hattricku, potřeboval se chytit. Negativně se ale projevila naše nesoustředěnost a dohady mezi sebou. Po
trápení v úvodu nám ale vše vychází a pohoda se přenáší i do béčka,
oba týmy jsou na vlně.“
Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Zbožínka:
„Přepadla nás viróza, která nově
vyřadila Pluhaříka, Kadlece i Zbožínka. Navíc jsme byli bez tréninku,
což se projevilo špatným zpracováním. Vázla nám obranná souhra, po
dvou špatných rozehrávkách jsme
prohrávali 0:2. Létalo nám vše
mimo bránu, pak ale nastalo zlepšení a snížení, po obráceném faulu
jsme ale potřetí inkasovali. Ze stavu
1:4 jsme snížili až na 3:4, vyrovnat
jsme ale nedokázali, přestože jsme
TJ Sokol Mostkovice
měli standardky a míče létaly do
TJ Sokol Pivín 4:3 (2:0)
vápna. Proti Jesenci ale chceme být
Branky: Pospíšil 3, Šlambor – kompletní a pečlivě se připravit.“
Švéda, Svozil z penalty, Vrba. RozTJ Sokol Vrchoslavice
hodčí: Kaňok – Tomášek, Vyroubal.
TJ Sokol Tovačov 4:1 (2:1)
Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek Branky Vrchoslavic: Polášek 2,
– Šlambor (85. Bureš), O. Zapletal, Holub 2. Rozhodčí: Dömisch –
M. Vojtíšek, Musil – Pospíšil (70. Machala, Petr. Sestava VrchoslaŠkobrtal), Chmelař (12. Kapounek). vic: Jurčík – Trávníček, Zdražil,
Trenér: Jiří Kamenov. Sestava Pi- Novák, Spiller – M. Fousek (70.
vína: Dostál – M. Sedlák, Vláčilík, Coufalík), Zatloukal, Polášek (67.
Martinec – R. Švéda, Svozil, Tyd- Olšanský), P. Horák ml. – Lacina,
lačka (68. V. Švéda), Vrba, Šišma Holub. Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra
(60. Nesvadbík) – Labounek, Fialka. Trenér: Pavel Zbožínek starší.
Vrchoslavic Romana Šmída:
„Po delší době k nám přijel velmi
Hodnocení trenéra Mostkovic
kvalitní soupeř, Tovačov má dobJiřího Kamenova:
ré mužstvo s mladými, běhavými
„S třemi body jsem spokojen. Hra hráči. Začátek utkání nám úplně
měla docela úroveň a říkal jsem nevyšel, měli jsme několik šancí,
hráčům, že pokud se budeme sna- ale soupeř potrestal naše zaváhání
žit o kombinační fotbal, musíme a dostal se do vedení. Z naší strany
zvítězit, přestože má Pivín kvalit- bylo velmi důležité, že jsme ještě
nější kádr než na podzim. Dokázali do poločasu stav otočili. Po polojsme se vyrovnat se ztrátou Kara- čase jsme se především, i vzhlefiáta, Hanáka, Dadáka i brzkým dem k dusnému počasí, zaměřili

na obranu, soupeře jsme k ničemu
vážnějšímu nepustili. Naopak se
nám naše příležitosti podařilo proměnit, takže jsme diváky potěšili
nejen pěknou kombinační hrou, ale
také výsledkem.“

Tatran Všechovice
SK Lipová 2:1 (1:1)
Branka Lipové: Petržela. Rozhodčí: Baďura – Kulička, OFS.
Sestava Lipové: Jelínek – Žilka,
Ohlídal, Barák, P. Koudelka (46.
Z. Koudelka) – Bros (80. Barták),
Macourek, Růžička, Liška – Macourek, Petržela (70. Přikryl). Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Utkání bylo po celých devadesát
minut vyrovnané. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, když
se podařil rychlý brejk do otevřené
obrany soupeře, stav jsme ovšem
do přestávky neudrželi – těsně před
odchodem do kabin jsme si nechali
dát vyrovnávající gól po rohovém
kopu. Ve druhém poločase se hrálo
od vápna k vápnu, měli jsme opět
dobrou příležitost strhnout vedení
na svoji stranu, bohužel jsme ji neproměnili. Pět minut před koncem
jsme smolně nastřelili při odkopu
hráče soupeře a míč skončil v brance. Zápasu by vzhledem k jeho průběhu určitě slušela remíza.“
FC Beňov
TJ Haná Nezamyslice 5:0 (1:0)
Rozhodčí: Vojáček – Valoch, Svačina. Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, M. Přikryl, Fialka,
Pavelka, T. Přidal – Oulehla, J.
Přidal, Návrat, Dokoupil (55. J. Přikryl) – Musil (70. Frgál). Trenér:
Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Rozhodující okamžik celého
zápasu přišel v poslední minutě

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávka 17. kola: Brodek u PV-Zdětín 3:1 (1:0),
Matoušek, Piňos, Šimeček - Keluc.
Dohrávka 20. kola: Otaslavice-Vrahovice 3:3 (1:0),
Kaláb 2, Rieger - Farný, Petík, Procházka, 1.SK
Prostějov B-Kralice B 2:1 (0:0), Dostál, Pořízka - Cibulka.
Dohrávka 29. kola: Vyšovice-Čechovice „B“ 2:0 (1:0),
Škop, šKOP, Zdětín-Otaslavice 1:0 (0:0), Kučera, Určice
B-Haná Prostějov B 1:1 (1:1), Mudrý - Křížek, DržoviceSmržice 2:0 (1:0), Novotný, Zabloudil, 1.SK Prostějov
B-Brodek u PV 2:2 (2:2), Dostál, Fabiánek - Dobeš, Kozák,
Kralice B-Vrahovice 5:3 (1:1), Prokop 2, Dvořák, Halenka,
Novák - Farný 2, Procházka, Olšany-Přemyslovice „A“ 4:1
(1:1), Antoníček 2, Pavlinský 2 - Kolinský, Otinoves-Hvozd
3:3 (2:1), Janeček, Rychlý, Vlk - Poles 2, Poles.
1. 1.SK Prostějov B 27 20 4 3 78:20 64
2. Hvozd
27 16 4 7 81:50 52
3. Otaslavice
29 15 6 8 74:57 51
4. Zdětín
29 14 7 8 56:50 49
5. Čechovice „B“ 29 12 8 9 52:40 44
6. Vrahovice
28 12 5 11 64:52 41
7. Určice B
28 13 2 13 52:65 41
8. Smržice
27 12 4 11 55:51 40
9. Olšany
29 11 6 12 57:60 39
10. Držovice
28 10 6 12 48:64 36
11. Přemyslovice „A“ 27 8 7 12 54:57 31
12. Haná Prostějov B29 8 6 15 44:64 30
13. Brodek u PV 28 8 6 14 57:83 30
14. Otinoves
28 8 5 15 60:75 29
15. Kralice B
27 7 4 16 43:61 25
16. Vyšovice
26 7 4 15 33:59 25
Kanonýři: 24 - Zapletal Petr (Otinoves), 23 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 16 - Šimeček Roman (Brodek u PV).
III. třída
29.kolo: Pavlovice-Dobromilice 0:3 (0:0), Zdětín
B-Horní Štěpánov 2:5 , Vícov-Tištín 2:0 , NěmčiceNezamyslice B 6:0 (1:0), Bedihošť-Brodek u Konice
2:6 , Ivaň-Vrahovice B 3:2 (2:1), Ptení-Pivín B 7:2 ,
Mostkovice B-Kostelec B 2:0 (1:0).
1. Němčice
28 21 2 5 90:21 65
2. Horní Štěpánov 28 19 4 5 74:28 61
3. Dobromilice 28 17 6 5 78:43 57
4. Pavlovice
28 15 5 8 57:38 50
5. Bedihošť
28 15 4 9 70:60 49
6. Tištín
28 14 3 11 68:44 45
7. Nezamyslice B 27 14 3 10 66:50 45
8. Ptení
28 10 10 8 57:51 40
9. Mostkovice B 28 10 5 13 48:60 35
10. Pivín B
28 11 2 15 60:89 35
11. Brodek u Konice 27 8 7 12 57:63 31
12. Zdětín B
28 8 6 14 43:51 30
13. Vícov
28 9 3 16 36:60 30
14. Vrahovice B 28 8 4 16 49:72 28
15. Kostelec B
28 7 3 18 46:71 24
16. Ivaň
28 3 1 24 27:125 10
Kanonýři: 29 - Bosák David (Němčice), 22 - Musil
Martin (Bedihošť), 19 - Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
20.kolo: Čechy pod Kosířem-Přemyslovice B 1:0 ,
Hrubčice-Tvorovice 3:1 .
21.kolo: Malé Hradisko-Doloplazy 2:1, KladkyOtaslavice B 1:2 (0:-1).
29.kolo: Čechy pod Kosířem volný los, BiskupiceProtivanov B 2:1 , Doloplazy-Jesenec B 4:3 , Brodek
u PV B-Otaslavice B 1:2 , Hrubčice-Kladky 1:1 ,
Tvorovice-Želeč 8:1 , Malé Hradisko-Přemyslovice
B 1:0 , Plumlov-Skalka 2011 1:0 .
1. Plumlov
27 23 4 0 87:27 73
2. Skalka 2011 26 22 1 3 128:31 67
3. Protivanov B 25 17 5 3 79:26 56
4. Biskupice
26 15 5 6 70:37 50
5. Otaslavice B 25 12 3 10 72:73 39
6. Tvorovice
26 11 4 11 76:62 37
7. Doloplazy
26 12 0 14 64:73 36
8. Jesenec B
25 9 6 10 41:45 33
9. Malé Hradisko 26 9 5 12 46:64 32
10. Čechy pod Kosířem26 9 4 13 62:69 31
11. Kladky
25 6 5 14 48:66 23
12. Přemyslovice B 26 6 4 16 21:63 22
13. Hrubčice
25 5 5 15 44:84 20
14. Brodek u PV B 24 5 1 18 36:96 16
15. Želeč
26 3 4 19 39:97 13
Kanonýři: 25 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 19 - Jozek
Jakub (Doloplazy), Kučera Jakub (Plumlov), Rieger
Roman (Otaslavice B), 18 - Spisar Ondřej (Skalka 2011).

prvního poločasu, kdy jsme přistoupili laxně k obsazení protihráčů po přerušení uprostřed hřiště, soupeř se dostal velmi lacino
až před naši branku a do vedení.
Po poločase se nám podařilo vyrovnat hru, zatlačili jsme soupeře
před jeho šestnáctku, bohužel
jsme k zakončení volili příliš složitou cestu. Soupeř se po ztrátě
míče dostal do brejku a zvýšil
na dvoubrankový rozdíl. Zbytek
zápasu soupeř jasně dominoval a
Okresní přebor dorostu
otázkou byl jen počet gólů v naší
3.kolo: Protivanov-Plumlov 5:2 (1:2).
síti.“
10.kolo: Němčice-Vrahovice 17:0 , Pivín-Protivanov 0:5 .
SK Chválkovice
15.kolo: Plumlov-Dobromilice 8:2 (3:2).
TJ Sokol Protivanov 3:0 (2:0)
1. Němčice
15 13 2 0 89:11 41
Rozhodčí: Křepský – Polanský, 2. Protivanov
15 11 2 2 74:34 35
OFS. Sestava Protivanova: R. 3. Smržice
16 10 0 6 56:25 30
Vybíhal – M. Sedlák (70. Piták), 4. Plumlov
16 8 2 6 39:28 26
M. Pospíšil, Dvořák, M. Bílek (80. 5. Pivín
16 7 1 8 34:35 22
L. Bílek) – J. Vybíhal st., Šindelka, 6. Dobromilice 16 7 0 9 40:52 21
F. Pospíšil, T. Pospíšil (60. D. Sed- 7. Nezamyslice 16 5 2 9 31:49 17
lák) – Kropáč, R. Sedlák. Trenér: 8. Vrahovice
15 2 1 12 15:64 7
Libor Bílek.
9. Přemyslovice 15 2 0 13 15:95 6
Hodnocení trenéra Protivanova Kanonýři: 16 - Grmela Marek (Protivanov), 14 - Crhák Petr
Libora Bílka:
(Němčice), Petík Daniel (Vrahovice), 13 - Bajer Dominik (Smr„Průběh zápasu vůbec nenasvěd- žice), Linduška Tomáš (Dobromilice), Navrátil Jakub (Smržice).
čoval tomu, že hraje téměř poslední
proti prvnímu. Hlavně zpočátku se
Okresní přebor žáků
hrál rychlý fotbal nahoru dolů, naši 15.kolo: Kralice-Vyšovice -nehlášeno.
první šanci neproměnil Radek Sed- 23.kolo: Určice-Vyšovice 9:1 (6:1), Držovice-Kostelec
lák. Domácí se dostali do vedení po 1:2 , Protivanov-Brodek u PV 11:0 (5:0), Kralicedorážce standardky ze čtyřiadva- Smržice 3:1 (0:1), Pivín-Plumlov 2:0, Dobromilice
cáté minuty, poté Kropáč hlavou volný los.
minul a pokusy Šindelky i Radka 1. Protivanov
18 16 1 1 106:16 49
Sedláka brankář chytil. Před pau- 2. Dobromilice 19 15 2 2 83:21 47
zou dostal po střetu Radek Vybíhal
3. Pivín
19 14 2 3 78:18 44
červenou kartu, do brány musel
4. Určice
19 12 2 5 53:20 38
Marek Pospíšil a domácí z penal19 8 2 9 36:56 26
ty zvýšili. Druhou půli jsme začali 5. Smržice
20 8 1 11 52:45 25
opět dobře, ale rozhodčí ruku ne- 6. Kostelec
17 7 2 8 26:40 23
viděl a penaltu jsme nekopali, oni 7. Kralice
8.
Pl
u
ml
o
v
19
6 1 12 35:54 19
po jedné z mála šancí přidali třetí
18 4 1 13 30:89 13
branku a zbytek se už jen dohrával. 9. Vyšovice
19 3 2 14 27:75 11
Nemáme střelce jako v okresním 10. Držovice
přeboru a soupeř nás opět potrestal. 11. Brodek u PV 16 1 0 15 10:93 3
Naděje ovšem stále žije, i když Kanonýři: 29 - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 22
- Makoš Josef (Pivín), 17 - Milar Ondrej (Protivanov).
Drahlov vyhrál.“
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ŘEDITELKA LANGROVÁ: „DIVÁCKÁ KULISA BYLA PARÁDNÍ!“

Prostějov/lv – Popatnácté byla v roli turnajové ředitelky
Petra Langrová a dvacátý ročník UniCredit Czech Open
2013 určitě patřil mezi nejúspěšnější v její ředitelské kariéře. Pořadatelé zvládli všechny nástrahy počasí a v závěru turnaje sledovali utkání domácích tenistů. „Je snem
každého ředitele turnaje, když má ve finále české hráče.
Nám se to povedlo,“ radovala se v sobotním odpoledni
Langrová. Poté poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.
Ladislav Valný
Konec dobrý, všechno dobré. Neměla jste
ale především v úvodu turnaje obavu, jak letošní ročník dopadne?
„Ale měla. Počasí bylo letos
opravdu extrémně špatné. Nakonec jsme všechno zvládli.
Především díky vizi Mirka
Černoška, který měl tu odvahu postavit zde kurt se zatahovací střechou. Bez krytého
centru bychom to tentokrát
nezvládli.“
Jak byl turnaj těžký
pro váš tým?
„Zřejmě nejtěžší v historii.
Všichni byli ve velkém zápřahu. To je další důvod, proč
všechno dopadlo opět na jedničku. Moc bych chtěla poděkovat všem. Sběračům, rozhodčím, řidičům, opravdu každému
z mého týmu. Byli skvělí.“
Přes špatné počasí do
areálu přišlo hodně

diváků. Bylo to pro vás překvapení?
„Hlavně ocenění naší práce.
Bez fanoušků by turnaj neměl smysl. A divácká kulisa
byla parádní. I přes nepřízeň
počasí bylo plno a je vidět,
že naše myšlenka, organizovat tento turnaj pro české
hráče, je dobrá. Lidi chodili
především na tyto hráče a
fandili jim.“
Takže můžete říci, že
máte za sebou další
úspěšný ročník?
„Určitě. Všechno jsme
zvládli, vítězství zůstalo v
České republice. Spokojeni
byli také partneři UniCredit Czech Open. Co víc si
můžeme přát? Z pohledu
pořadatelů musím ocenit
také Český tenisový svaz,
protože to s námi táhne už
hodně dlouho a bez jeho
podpory bychom turnaj dělat nemohli.“

Spokojená generalita. Bezprostředně po skončení finálového duelu začal závěrečný ceremoniál, který byl organizátory připraven ve velkém stylu. I vzhledem k ryze domácímu
obsazení finále bylo zřejmé, že na tvářích čelních představitelů i hlavních partnerů jubilejního ročníku budou jen samé úsměvy. A poprávu, UniCredit Czech Open 2013 se povedl
na jedničku.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

INZERCE

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje
Florian MAYER (Německo - 1/DK)
Jimmy WANG (Tchaj-wan)
Q - Miloslav MEČÍŘ (Slovensko)
Teymuraz GABAŠVILI (Rusko)
Damir DZUMHUR (Bosna a Herceg.)
ceg.))
Jordi SAMPER-MONTANA (Španělsko)
sko)
o)
Q - Ivo MINÁŘ (Česko)
Jan HAJEK (Česko-8)
Albert MONTANES (Španělsko-4)
4)
Karol BECK (Slovensko)
Marek SEMJAN (Slovensko)
Jozef KOVALÍK (Slovensko)
Evgeny KOROLEV (Kazachstán)
Jan MERTL (Česko)
Vicor ESTRELLA (Dominikánská rep.)
rep
ep.))
Radek ŠTĚPÁNEK (Česko-5/DK)
Albert RAMOS (Španělsko-6)
Pavol ČERVEŇÁK (Slovensko)
Andrey GOLUBEV (Kazachstán)
LL - Michal KONEČNÝ (Česko)
Ivan SERGEYEV (Ukrajina)
Rik DE VOEST (JAR)
Peter GOJOWCZYK (Německo)
Jarkko NIEMINEN (Finsko-3/DK))

F. MAYER 6:4, 6:1
T. GABAŠVILI 6:4, 7:5
T. GABAŠVILI 6:2, 6:1
T. GABAŠVILI 6:4, 6:3

3. - 8. června 2013

D. DZUMHUR 6:7(3), 6:4, 6:1
J. HÁJEK 6:3, 3:6, 7:6(4)
J. HÁJEK 7:6(5), 6:3
R. ŠTĚPÁNEK 7:5, 6:7(4), 7:5
A. MONTAŇES 7:6(0), 6:2
A. MONTAŇES 6:1, 6:4
M. SEMJAN 5:7, 6:2, 6:4
R. ŠTĚPÁNEK 6:3, 6:4
J. MERTL 6:1, 6:3
R. ŠTĚPÁNEK 6:1, 6:7(5), 6:4
R. ŠTĚPÁNEK 6:4, 6:4

R. ŠTĚPÁNEK 6:4, 6:2
A. RAMOS 6:2, 6:2
A. RAMOS 6:1, 6:3
A. GOLUBEV 6:2, 6:2
P. GOJOWCZYK 6:3, 1:6, 6:4
I. SERGEYEV 6:1, 6:4
P. GOJOWCZYK 6:4, 6:0
P. GOJOWCZYK 7:6(5), 6:4
J. VESELÝ 6:2,, 5:7,, 6:2

Guillermo GARCIA-LOPEZ (Španělsko-7)
koo-77)
7)

J. Veselý 6:2, 6:2
Jiří VESELÝ (Česko)
Jack SOCK (USA)
J. SOCK 7:6(8), 6:3
Oleksandr NEDOVYESOV (Ukrajina)
ina)
Arnau BRUGUES-DAVI (Španělsko)
ko))
D. LOJDA 6:3, 6:0
Dušan LOJDA (Česko)
Q - Mateusz KOWALCZYK (Polsko)
o))
L. ROSOL 6:3, 3:6, 6:3
Lukáš ROSOL (Česko-2/DK)

J. VESELÝ 4:6, 6:4, 7:6(4)
J. VESELÝ 5:7, 6:4, 7:6(4)
L. ROSOL 7:5, 6:3

Prize money:

106 500 €

Jaká byla VIP párty

Dostali bavoráka. Po čtvrtfinálovém zápase Rosola s Veselým předal oběma hráčům zástupce oficiálního partnera
turnaje společnosti CarTec Group, pan Ing. Karel Kadlec
sponzorské vozidlo BMW. Lukáš Rosol slavnostně převzal
bílý vůz řady X3. Jirka Veselý získal bílý kompakt řady 1.

A předávali se šeky. Na páteční V.I.P. párty došlo jako už tradičně k předání šeků na charitu.
Jeden z nich s úsměvem odevzdal Tomáš Berdych s přítelkyní. Ten další zase Petra Kvitová.
Další zase Carlos Moya, nebo herci s jménem

Jiří Bartoška a Langmajer, který pak diskutoval s Markem Ebenem. Všechny mířily do prostějovské nemocnice. Duo tenisových legend
Jiří Nováka a Carlos Moya si pak zahrálo golf.
7xfoto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
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ŠTĚPÁNEK TO DOTÁHL KE TŘETÍMU VÍTĚZSTVÍ, TALENT VESELÝ DO FINÁLE
Prostějov/lv

Ani nepřízeň počasí nepokazila oslavy tenisového svátku v
Prostějově. Dvacátý ročník turnaje UniCredit Czech Open měl
opět špičkovou účast a na kurtech byl k vidění skvělý tenis. S
parádní tečkou v podobě českého finále. Oslavy, jak mají být.
Start ve znamení deště
Úvodní hrací den tenisového
challengeru Czech Open provázely problémy s počasím.
Dlouho se hrálo pouze na centrálním dvorci, zbývající kurty
prostějovského tenisového areálu skrápěl déšť. Až odpoledne se počasí umoudřilo a díky
tomu se stihly odehrát všechny
zápasy. Nejdříve byly odehrány všechny finálové zápasy
kvalifikace, z níž do hlavní soutěže postoupili Ivo Minář, Jaroslav Pospíšil, Miloslav Mečíř
junior a Matesusz Kowalczyk.
„Na zápas proti Adamu Pavláskovi jsem si hodně věřil. První
set byl vyrovnaný, kdy jsem
využil první brejkbol, ale pak
už jsme si oba drželi servis.
Druhý set byl o něco jednodušší,“ komentoval svůj postup
do hlavní soutěže Minář, který
byl v Prostějově před časem
dokonce ve finále a rád se na
turnaj vrací. „Je to asi jeden z
nejsilnějších a nejkvalitnějších
challengerů vůbec. Každý rok
jsou zde čtyři hráči na volné
karty ze špičky ATP žebříčku
a to je pro hráče, jako jsem já,
skvělá výzva,“ uvedl tenista.
Po několikahodinovém zpoždění byla zahájena hlavní soutěž. Do druhého kola postoupil
Ukrajinec Ivan Sergeyev a
Slovák Marek Semjan a také
nasazená jednička Němec Florian Mayer, 30. hráč světa po
vítězství nad Jimmy Wangem.
„Celý den byla zima, antuka
nasáklá vodou, kluzká, a pro-

tože jsem byl před nedávnem
zraněný, měl jsem z tohoto
zápasu mírné obavy. Od svého zranění jsem hrál prakticky
první opravdový zápas a podle
mě to byl dobrý vstup do turnaje. K zápasu musím říct, že
mi to soupeř přece jen trochu
usnadnil. Měl jsem dojem,
že se necítí moc dobře. Tento
zápas byl pro mě tedy relativně
jednoduchý,“ komentoval svůj
zápas Mayer.

Konec finského
spolufavorita
Druhý hrací den přinesl hned
v úvodu velké překvapení.
Třetí nasazený Jarkko Nieminen z Finska prohrál ve dvou
setech s Němcem Peterem
Gojowczykem. Držitel divoké
karty a osmatřicátý hráč světa
začal dobře, v koncovce prvního
setu se ale stále více prosazoval
německý tenista. „Chyběl mi
pohyb a díky tomu údery nebyly
nebezpečné,“ řekl zklamaný Nieminen.
O příjemné překvapení se postaral devatenáctiletý talent
prostějovského klubu Jiří Veselý výhrou nad turnajovou sedmičkou Guillermem Garcíou-Lópezem ze Španělska. „Byl
to dobrý vstup do turnaje. Převedl
jsem opravdu solidní hru. Velmi
dobře jsem podával, všechno se
dařilo,“ uvedl Veselý.
Českým tenistům se dařilo,
i kdy druhý nasazený Lukáš
Rosol musel s deblovým specialistou Mateuszem Kowal-

czykem z Polska hrát třísetový
zápas. Překvapil i Jan Mertl,
který si poradil s Kazachem
Korolevem ve dvou setech.
Prostějovský tenista Dušan Lojda nezaváhal v souboji se Španělem Bruguesem-Davim. Domácí hráč Michal Konečný,
který nahradil nemocného Jaroslava Pospíšila, pak nestačil
na Kazacha Andreje Golubeva.
Bez problémů své zápasy
zvládli turnajová pětka Radek
Štěpánek i nasazený hráč číslo
osm Jan Hájek. Trojnásobný
vítěz prostějovského challengeru v derby přehrál Mináře.
„Čekal jsem těžký zápas. Sice
je teď Ivo až v páté stovce, ale
myslím, že tam určitě nepatří.
To se potvrdilo. Hrál dobře,“
uznal Hájek.
Do druhého kola postoupil
také Radek Štěpánek, který
porazil Victora Estrellu z Dominikánské republiky. „Od
začátku jsem to měl pod kontrolou. Ve druhém setu jsem se
už dostával do rytmu, pak mi
ale za stavu 4:0 trochu vypadla
koncentrace. Přesto jsem utkání dohrál v klidu,“ řekl Štěpánek.

Vypadnutí obhájce titulu
Už ve 2. kole se rozloučil
loňský vítěz Florian Mayer,
který nestačil na Teymuraze
Gabashviliho z Ruska. Nasazená jednička prohrávala ve
dvou setech. „Soupeř hrál velmi dobře, ale já jsem měl přesto
spoustu šancí. Ty jsem ale bohužel nevyužil,“ přiznal Mayer
zklamání po svém vyřazení.
Druhý nasazený Lukáš Rosol
v souboji s Dušanem Lojdou
nezachytil začátek prvního
setu, a dokonce musel odvracet
dva setboly. Až pak se favorit

čtvrtfinále. Radek Štěpánek
uspěl v souboji se zkušeným
Albertem Montanesem ze
Španělska. Nedávný vítěz turnaje ATP v Nice trápil českého tenistu pouze na začátku.
Štěpánek ale hrál v pohodě a
s citem a k vítězství mu stačily dva sety. „Byl to naprosto
odlišný výkon než ve 2. kole.
Hrál jsem agresivně od prvního do posledního míče. I když
s malým zaváháním v koncovce druhého setu, kdy jsem
podával na zisk zápasu,“ těšil
průběh utkání Štěpánka.
Devatenáctiletý prostějovský talent Veselý ve velkém
dramatu přehrál nasazenou
dvojku Lukáše Rosola, když
podruhé za sebou potřeboval
k úspěchu tři sety a o postupu
rozhodl až tie-break. „Byl to
strašně vyrovnaný a nesmírně těžký zápas. Oba dobře
servírujeme, takže rozhodovaly opravdové maličkosti,
kdo využije brejkbol a kdo
ne. Lukáš byl v koncovce
třetího setu lepší, kdy já jsem
psychicky znervózněl. Nakonec jsem se ale dokázal opřít
o své podání, podržel jsem
ho na 6:6 a v tiebreaku jsem
dobře servíroval. Dal jsem
tři esa, byla strašně moc důležitá. Lukáš byl pod velkým
tlakem, aby si svoje podání
udržel, ale já pak zahrál docela dobře konec tie-breaku,“
popsal zápas se světovou třicítkou Veselý.
Na postup naopak nedosáhl Jan Hájek, který prohrál
s Teymurazem Gabashvilim. Loňský finalista neměl
svůj den a český reprezentant
Dva Češi do semifinále
uznal, že vyhrál lepší tenisHned čtyři domácí tenis- ta. „První set byl o jednom
té se představili v průběhu brejku.
j
Pak mi utekl začátek

prosadil a vyhrál 7:5. Pak už
se hrálo podle Rosolových not
a mezi nejlepších osm postoupil
favorit.
Jan Hájek musel podstoupit
třísetovou bitvu s Damirem
Džumurem z Bosny a Hercegoviny. Rozhodující sada se pro
českého hráče nevyvíjela dobře.
Džumur dokonce za stavu 5:4 podával na vítězství. Domácí tenista
se ale zvednul, dotáhl zápas do tie-breaku a ve zkrácené hře dominoval. „Byl to téměř prohraný zápas.
O to je výhra cennější. V koncovce
rozhodovaly zkušenosti,“ konstatoval Hájek.
Další drama přinesl duel Jiřího Veselého a Jacka Socka ze
Spojených států amerických.
Také v něm rozhodoval třetí set.
V jeho průběhu už Veselý vedl
3:0, vzápětí však prohrával 3:4.
Čtvrtfinalistu opět určil tie-break,
který lépe zvládla domácí naděje.
„Byl to strašně těžký zápas proti
nepříjemnému soupeři. My se
spolu totiž známe celkem dlouho z juniorů. Má ale slabší úder
a byl to bekhend, který to utkání prakticky rozhodnul. Já jsem
nepředvedl nejlepší výkon, ale
jsem rád, že jsem vyhrál,“ říkal
po zápase spokojený Veselý.
Po dvou hodinách a jedenácti
minutách přehrál pátý nasazený Radek Štěpánek jednatřicetiletého Jana Mertla
„Každé vítězství se počítá a někdy člověk musí vyhrát i hrozným výkonem, aby se potom
měl za co chytit, a já doufám,
že to je tenhle případ. Pro mě je
jasným pozitivem fakt, že jsem
poprvé od operace vyhrál dva
zápasy za sebou.“

K dvacetinám přijel gratulovat Španěl MOYA!

Prostějov/mif - Na exhibičním zápase pořadatelé
pozvali českého tenistu a
bývalého hráče světového
formátu Jiřího Nováka.
Jeho soupeřem měla být
bývalá světová jednička
Carlos Moya. I když ani jednomu tenistovi o výsledek
nešlo, bavili zaplněnou halu
hezkými kousky. Nakonec
se z vítězství 6:3 radoval
Jirka Novák. Oběma hráčům se pak odvděčila kulisa
hlasitým potleskem, což je
vždycky pro každého hráče
tou nejpříjemnější chvilkou.
Jak se Moyovi v Prostějově
líbilo? „Neočekával jsem, že
zde najdu takové zařízení a
vybavení klubu a místních
kurtů, jaké zde je. Dnešní
zápas jsem si také moc užil.
S Jirkou jsme se dřív často na
kurtech potkávali a byly to vyrovnané zápasy, a právě proto
jsem se na toto dnešní utkání
těšil, že se po letech zase s Jirkou uvidím,“ říkal Moya po
zápase. Hned v sobotu odpoledne se bývalý španělský te-

nista vrátil do Paříže na Finále
legend, dále v jeho programu
následuje turnaj ve Skotsku a
další exhibice.
A jak si prostějovskou exhibici
užil sám Jiří Novák? „Já jsem
si ji užil moc, protože Carlos
je můj dlouholetý kamarád a
soupeř. Protože my jsme se
spolu na okruhu ATP utkali

třináctkrát. Mám s ním bilanci
6:7 takže my se známe velice
dobře. Jezdívali jsme spolu 20
let na okruhu, takže já jsem
velice rád, že i on přijal toto
pozvání, a že přijel. Oba jsme
si to užili, byla zaplněná hala.
Jsem spokojený. Určitě jsme
nějak neřešili výsledek, naopak
v uvolněné atmosféře přišla

nějaká ta legrácka. Oba jsme
si proti sobě odehráli dost. Byl
jsem pro něj taková noční můra
a on zase pro mě. Naše zápasy
byli obrovské bitvy. Rád na to
vzpomínám, ale dnes šlo vyloženě o zábavu, což se povedlo.“
A v neposlední řadě dodejme
výsledek: Jiří Novák – Carlos
Moya 6:3

Čtyřhra Czech Open 2013
1.kolo:
Monroe/Stadler (USA, Německo) – Jaloviec/Šafránek 6:1,6:1, Beck/Semjan(Oba Slovensko) –
Konečný/Pavlásek 3:6,7:6,10:6, Kellovský, Rumler – Sergeyev(Ukrajina)/Wang(Čína) 6:7,2:6,
Korolev(Kazachstán)/Mertl(ČR) – Červenák(Slovensko)/Siljestrom(Švédsko) 2:6,2:6, Ramos/
Vivanco-Guzman(oba Španělsko) – Brugues-Davi(Španělsko)/Estrella(Dominikánská Rep.)
2:6,3:6, Hájek/Veselý (oba ČR) – Kowalczyk(Polsko)/Rosol(ČR) 3:6,3:6, Golubev(Kazachstán)/
Ianni – Gabashvilli(Rusko)/Nedovyesov 1:6,2:6, Levinský/Lojda – De Voest/Klaasen 4:6,1:6
2.kolo:
Monroe/Stadler – Beck/Semjan 6:3,7:5, Sergeyev/Wang – Červenák/Siljestrom 7:6,6:4, BruguesDavi/Estrella – Kowalczyk/Rosol 2:6,2:6, Gabashvili/Nedovyesov – De Voest/Klaasen 6:3,7:5
Semifinále:
Monroe/Stadler – Sergeyev/Wang 7:6, 7:6, Kowalczyk/Rosol – Gabashvili/Nedovyesov
6:4,4:6,12:10
Finále:
Monroe/Stadler – Kowalczyk/Rosol 6:4,6:4

„Finále beru jako velkou zkušenost,“
Narozeniny. K dvacátému jubileu přijel poblahopřát španělský tenista Carlos Moya (na snímku druhý
zleva), který se v sobotní exhibici utkal s Jiřím Novákem (zcela vpravo). Není divu, že šéf pořádající
agentury TK PLUS Miroslav Černošek (zcela vlevo) i ředitelka turnaje Petra Langrová (druhá zprava) zářili
spokojeností.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

„Jsem zpátky,“ radoval se po vítězství Štěpánek
Prostějov - Potřetí v historii se z vítězství na
UniCredit Czech Open radoval Radek Štěpánek.
Poprvé od nepříjemné operace vyhrál pět zápasů v řadě a po posledním utkání zvedl nad hlavu
pohár pro vítěze. „Je to ohromná vzpruha. Vyhrál
jsem a vím, že se ještě můžu zlepšovat. Je to
skvělá zpráva. Jsem zpátky,“ radoval se vítěz
prostějovského challengeru.
Ladislav Valný
Co pro vás tento
úspěch znamená?
„Letošní turnaj pro mě má hodně kouzel a je ve spoustě věcí
speciální. Je to můj první titul po
operaci, takže mi to dodá strašně
moc sebevědomí a psychické
pohody. Extra motivací byla
pomoc Spartě, kde se připravuji, kde jsem doma a kde mám ty
nejlepší podmínky na přípravu.
Byl to vážně povedený týden.“
Společně s dalšími
hráči jste se vzdali ve
prospěch Sparty části vyhraných peněz a podpořili záplavami poničený klub částkou 12 000 eur. Co vás vedlo
k tomuto rozhodnutí?

druhého setu, ale to bylo díky to připsal třetí triumf na turtomu, že soupeř hrál výborně,“ naji UniCredit Czech Open.
přiznal Hájek.
Štěpánek se na Hané radoval
z titulu po devíti letech. TurDomácí radost na centru
naj v areálu TK Plus ovládl
Zaplněné ochozy sledovaly rovněž v letech 2003 a 2004.
semifinálové bitvy, ve kte- „Úspěchu si strašně cením.
rých o další úspěch bojovali Pro mě má tento challenger
Radek Štěpánek a Jiří Veselý. spoustu kouzel. Tento rok je to
A v obou případech po posled- navíc hodně speciální, protože
ním míči fanoušci jásali, proto- je to můj první titul po návratu
že mečbol proměnil pokaždé a to mi dodává strašně moc sebedůvěry, psychické pohody.
český tenista.
Štěpánek nastoupil proti Gaba- Pozitivem je i fakt, že i když
švilimu a od začátku bylo patr- nejsem ve stoprocentní kondiné, že půjde o vyrovnané utká- ci, tak jsem schopen podávat
ní. První sadu rozhodl brejk dobré výkony. To ukazuje, že
domácího tenisty v jedenácté jsem na dobré cestě. Pocit víhře. Rus pak vyrovnal na 1:1 po tězství je sám o sobě o nezazkrácené hře a následně se do- placení,“ radoval se po vítězstal až do vedení 4:1 v průběhu ství Štěpánek.
třetí sady. Štěpánek ale nic ne- Zápas byl v jeho režii. Veselézabalil a v dramatické koncov- mu se naopak příliš nedařilo
ce vydřel postup. „Nepřestával a střetnutí tak trvalo lehce
jsem věřit ani za nepříznivého přes hodinu. Štěpánek za titul
stavu. Důležité bylo, že jsem získal 15 300 eur a polovinu
hned vyhrál jeho servis a pak věnoval na obnovu zatopeuž jsem byl psychicky nahoře. ného areálu pražské Sparty.
Když si věříte, tak jde všechno Peníze dali také Lukáš Rosol,
vždycky líp,“ usmíval se po po- Němec Florian Mayer nebo
stupu Štěpánek.
Fin Jarkko Nieminen.
Úspěšný byl také Veselý v du- Před finále pobavili diváky
elu s Peterem Gojovczykem svými stále precizními údery i
z Německa. Ve druhém setu legráckami Jiří Novák a bývalý
se sice soupeř prostějovského první hráč světa Carlos Moya
hráče vzepřel Veselého tlaku, ze Španělska. „Hrajeme na
postup přesto patřil domácí čas,“ oddechoval Novák ztěžka
naději. „Ve druhé sadě jsem po jedné výměně. Moya zahrál
docela znervózněl. Přemýšlel úder mezi nohama po vzoru
jsem o světové stovce a díky Rogera Federera a Novák plácl
tomu ztratil celou sadu. Pak se přes ruce sudího, protože ukázal
ale podařilo zachytit začátek dobrý míč. Na okruhu ATP vytřetího setu a to bylo klíčové,“ hrál ve vzájemné bilanci Moya,
přiblížil své pocity během střet- vítěz grandslamového Roland
Garros z roku 1998, nad Novánutí vítěz.
kem 7:6. V Prostějově v utkání
Zkušenost porazila mládí
na jeden set zvítězil bývalý pátý
V posledním utkání celého hráč světa Novák 6:3 a pomyslturnaje se radoval Radek ně tak zápasy vyrovnal.
p
, který
ý si na své kony
Více na jjiném místě strany.
Štěpánek,

„V průběhu týdne jsme všichni viděli fotky zatopených
kurtů. Voda toho hodně poničila. Proto jsem se rozhodl,
že klub podpořím, a přidali
se také další hráči. Všichni
věříme, že Sparta bude brzy
krásná, jako byla.“
Osobně jste prožil
skvělý týden. Jak jste
byl spokojený s předvedenými výkony?
„Cítím, že hra ještě není stoprocentní. Vítězství ukazuje,
že jsem na správné cestě.
Kondičně jsem na nějakých
šedesáti procentech. Výkony
budou ještě lepší. To je pro
mě výborná zpráva. Zdraví
drží, necítím žádné problémy.

Ještě nějakou dobu na okruhu to vydrží. Pro český tenis je
vydržím.“
skvělé, že se další tenista tlačí
Co fyzička? Neměl jste do světové špičky.“
s ní problémy?
„Dlouho jsem nehrál tolik zápasů v řadě, takže únava byla.
Především po semifinále, které
trvalo přes tři hodiny. To jsem
byl hodně rozlámaný. Ale po
rozcvičení před finálovým
duelem už bylo všechno v pohodě. Tělo si zvyká na zátěž.
Snad to vydrží.“
Finále proti Jiřímu
Veselému bylo ve vaší
režii. Připravoval jste se na
soupeře nějak speciálně?
„Viděl jsem kousky Jirkových
zápasů na turnaji. Věděl jsem,
že když mu odzbrojím jeho
největší zbraň, kterou je servis,
tak zezadu není tolik agresivní.
Tomu odpovídala taktika. Dirigentské hůlky jsem měl od
začátku ve svých rukou. Měnil
jsem tempo hry, bylo to v pohodě.“
Vítěz. Své přání naplnil měrou
Co říkáte výkonům vrchovatou. Prostějov má být
startem Štěpánka ke comebacsvého soupeře?
Foto: Česká sportovní/
„Hrál opravdu dobře. Má ku.
Pavel Lebeda
dobrou sezonu a přeji mu, ať

nebyl zklamaný Veselý

Prostějov - V útoku na první světovou stovku
pokračoval úspěšně také na turnaji UniCredit
Czech Open tenista prostějovského TK Agrofert
Jiří Veselý. Největší talent domácího tenis se probojoval až do finále, kde nestačil na zkušeného
Radka Štěpánka. Přesto bude v novém vydání
žebříčku ATP figurovat na 102. místě. „Není důležité, jestli budu ve stovce dnes, nebo za týden. Je
to jen další postupná meta. Ale pochopitelně bych
ji rád pokořil co nejdříve,“ uvedl po posledním zápase na prostějovském turnaji Veselý.
Ladislav Valný
K pozdějšímu úspěchu vás nakoplo
úvodní vítězství nad Španělem Guillermem Garciou-Lopezem, je to tak?
„Je to přesné. Bylo to hodně
důležité vítězství. Nad těžkým
soupeřem, se kterým jsem měl
navíc pasivní bilanci. Rozhodně mě to povzbudilo.“
Následovaly dvě třísetové bitvy s Američanem Sockem a Lukášem Rosolem. Jak se cítíte fyzicky?
„Na kondici pečlivě průběžně
pracujeme, proto nemám problémy, když se utkání protáhne. Z pohledu fyzičky jsem na
tom skvěle. Kondiční trenér
Jozef Ivanko mě kvalitně připravuje. Je to důležité. Když

je v pořádku kondice, funguje
podle toho také hlava. I díky
tomu jsem v poslední době
vyhrál hodně zápasů po vyrovnaných koncovkách.“
O postupu rozhodovaly tie-breaky. Bylo
těžké udržet nervy na uzdě?
„Už přes rok spolupracuji se
sportovním psychologem a je
to vidět. Porazit hráče z první stovky, to musí mít člověk
klidné nervy a být sebevědomý
až do posledního míče. Snažím
se nemyslet na to, kdo stojí na
druhé straně kurtu. To je hodně
důležité a vyplácí se to.“
V Prostějově jste se
opíral o kvalitní servis, často jste v pravý okamžik zkrátil míč. Byl jste
spokojený se svými hlavními
zbraněmi?

„Snažil jsem se hrát svoji hru.
Trochu mě sice trápil forhend,
ale dokázal jsem si s tím porazit.“
Ve finále jste nedokázal zopakovat předcházející výkony. V čem byl
problém?
„Radek hrál zkušeně a předvedl skvělý tenis. Já neměl
ideální den. Ale nejsem zklamaný. Finále bych před turnajem bral. Beru to jako velkou
zkušenost a povzbuzení před
dalšími turnaji.“
Co vám říkal Radek
Štěpánek po zápase?
„Že nemám byl zklamaný a
vzít si z celého týdne jen to
pozitivní. Prý se to časem
projeví. Jenom doufám, že má
pravdu.“
Odehrál jste několik
těžkých zápasů. Jaký
bude váš další program?
„Původně jsem měl jen na
challenger do Košic, ale zůstanu doma. Chvilku si odpočinu
a pak zahájím přípravu na
kvalifikaci ve Wimbledonu.“
Takže do světové stovky zase tak rychle nespěcháte…
„Nepřemýšlím o tom, kdy se
do ní dostanu. Musím trénovat a hrát. Žebříčkový postup
pak zákonitě přijde. Kdy to
přesně bude, není zase až tak
důležité.“

Basketbal

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. června 2013

SONDA DO HRÁČSKÉHO KÁDRU BK PROSTĚJOV plus JAK VIDÍ STŘÍBRNÉ HOCHY KOUČ A JAK JE OZNÁMKOVAL VEČERNÍK
Okamžik sezony:

Známka Večerníku

Známka Večerníku

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Dušan
PANDULA

Vojtěch
BRATČENKOV

1-

Známka Večerníku

„Prokázal, že je velmi dobrý hráč, který potřebuje minuty a pak ukáže, co
umí. Často byl jazýčkem na vahách
a přesnou střelou nebo přihrávkou
nastartoval rozhodující bodové šňůry.
Občas zakončil útok příliš rychle, ale
většinou z toho naštěstí byly body.“

Kamil
ŠVRDLÍK

2

„Po reprezentačním létě byl na začátku sezony nejlepším hráčem. Pak
se projevila únava a také zranění.
Musel se ale rychle vrátit, přesto řešil
s rozvahou všechny situace v útoku
i pod vlastním košem. Je silný. Velký
příslib do příštích sezon.“

Známka Večerníku

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Pavel
SLEZÁK

„V této sezoně se od něj očekávaly
především body, ale bylo to složité,
protože se musel s Romanem Markem střídat na rozehrávce a řídit a
organizovat hru. Přesto prodal své
umění a klíčové situace zvládl. Přidal
také svoji zarputilost v obraně.“

Okamžik sezony:

V posledním utkání sezony tělem
odstavil Welsche a trefil neomylně
koš. Také touto akcí naznačil, jaký
by z něj mohl být basketbalista...

1

Známka Večerníku

Ondřej
KOHOUT

2-

očima trenéra Zbyňka Cholevy

očima trenéra Zbyňka Cholevy
„Nejde říci, že by jeho výkony byly překvapivé. Jen po odchodu do Španělska nebyl
tolik na očích. V plné parádě předvedl, co
umí a v čem jsou jeho přednosti. Pozičně
výborně vybavený basketbalista. Urputný
při bránění s citem pro herní situace, což
bylo patrné především na doskoku. Nebojí
se černé práce. Velmi platný hráč.“

1-

Rudolf
POLÁŠEK

„Škoda, že je příliš zaměstnaný školou
a na tréninky docházel sporadicky.
Když měl prostor, ukázal, že by nemusel být špatným hráčem. Technicky je
na tom dobře, potřeboval by získat
lepší fyzičku. Má předpoklady, aby se
stal dobrým střelcem a křídlem.“

Exkluzivní rozhovor Večerníku s hlavním trenérem prostějovských Orlů

Okamžik sezony:

Bum. Bum. Bum. Čtyři trojky v řadě
zaznamenal kapitán v úvodním semifinále s Ostravou a nasměroval
svůj tým na finálovou cestu.

2-

očima trenéra Zbyňka Cholevy
„Svou zkušeností pomáhal v kabině
a mnohdy také na hřišti. Spoléhal
především na svoji střelbu z dálky a
nevyužíval nájezdy pod koš, i když
jsme to chtěli. Byl limitovaný zraněným kolenem, i tak by jeho hra potřebovala více agresivity.“

„Kabina žila společným životem. Kluci si rozuměli, neměli mezi sebou žádný problém.
To bylo v zápasech cítit. Hráči si vyhověli a
také díky tomu došli až do finále“

Kormidelník prostějovských basketbalistů
ZBYNĚK CHOLEVA vyzdvihl týmového ducha

Foto: archiv Večerníku

Známka Večerníku

Své nesporné skokanské schopnosti
potvrzoval v téměř každém zápase.
Rekord v počtu doskočených míčů
zaznamenal v únoru proti Pardubicím, kdy si zapsal patnáct doskoků.

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Jaroslav
PRÁŠIL

Okamžik sezony:

Pověst střelce potvrdil sedmi trojkami v dubnovém zápase s Kolínem.
Úspěšnost zakončení z dálky udržel
nad hranicí šestatřiceti procent.

Okamžik sezony:

Okamžik sezony:

Známka Večerníku

Filip
ŠMÍD

„Velmi nám pomohl v rozhodujících
fází sezony. Byl ochotný mezi zkouškami přijet na zápas a téměř nebylo
vidět, že s námi netrénuje. Sebevědomý v obraně i útoku. Hráč s velmi
dobrým nájezdem a citem pro hru. V
obraně prodával svoje rychlé nohy.
Bylo by příjemné, kdyby u nás zůstal.“
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„Jasně reprezentační pivot. Dynamický, silný, hodně zlepšil poziční práci
pod oběma koši. Ohromně pracovitý
hráč s velkým fyzickým fondem. Nesobecký basketbalista, který dal týmu
všechny své síly. Má také dobrou střelbu z dálky, ale to ještě neukázal.“

2

očima trenéra Zbyňka Cholevy

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Užíval si především úvod sezony.
V den výročí začátku „sametové
revoluce“ zakončil duel proti USK
Praha s validitou 32.

Jaromír
BOHAČÍK

„Potvrdil velký potenciál. Měl období,
kdy se velmi snažil a stál o pochvalu. Pak ale přišla také doba, kdy se
mu tolik nedařilo a výkon šel dolů.
Potřeboval by trochu zlepšit driblink
a získat větší jistotu při přihrávce. Pak
bude více využívat svoji rychlosti.“

Železný muž s kondicí Terminátora.
Při zdravotních problémech ve finále
téměř neslezl z palubovky. V tom druhém i tak doskočil šestnáct míčů a přidal sedmnáct bodů.

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Známka Večerníku

Známka Večerníku

Okamžik sezony:

Okamžik sezony:

Roman
MARKO

2-

očima trenéra Zbyňka Cholevy

Své schopnosti rozehrávače ukázal
v plné kráse v rozhodujícím semifinále proti Ostravě. V klíčovém
utkání rozdal osm asistencí.
Známka Večerníku

Vydařená premiéra. Do prostějovské sestavy naskočil až v březnu
proti Děčínu. Výsledek? Šest bodů
a tři doskoky.

Na začátku prosince přispěl k třicetibodové výhře nad Ostravou, když
trefil pět trojek ze sedmi pokusů.

1

„Potvrdil pověst bojovníka a srdcaře.
Ukázal své zkušenosti, a to zejména
v play off, kdy byl rozhodujícím článkem našich úspěchů. Zlepšil spolupráci s ostatními a střelbu. Získal jistotu
a sebevědomí a k nájezdům přidal
zakončení z dálky.“

Okamžik sezony:

Okamžik sezony:

Ve čtvrtfinále zdemoloval Levice.
S průměrem necelých devatenácti
bodů na zápas dotáhl své spoluhráče k jisté medaili.

2. místo
v MATTONI
NBL

„CELÝ TÝM UKÁZAL HERNÍ KVALITU
A CHARAKTER,“ ocenil hráče Choleva
posledním utkání jsme předvedli
skvělý basket, maximum, čeho
šlo dosáhnout. Cítili jsme velkou
a naprosto oprávněnou radost. Na
finále mysleli jiní, ale právo hrát
o titul jsme si vybojovali my. Nikdo nám nedal nic zadarmo. Je to
úspěch, který si hráči zasloužili. Za
obrovský charakter, který ukázali.“
Samotná chuť po vítězství
často k úspěchu nestačí.
Čím si vysvětlujete, že se hráčům
na palubovce tak dařilo?
„Je to jednoduché, musíte hrát. Díky
Další velká komplikace
malému počtu hráčů měli všichni
přišla na konci základní
zajištěnou velkou porci minut, víc si
části. Kvůli chybějícím financím
věřili a dovolili si věci, které by jiodešla dvojice Dufalt - Venta. Spenak nezkoušeli. Pak už jenom záleží
kulovalo se, že klub po základní
na tom, jestli basket umí. Kluci
části odstoupí ze soutěže. Jak vám
ukázali, že umí. Každý odvedl maxbylo?
imum, nic neodfláknul.“
Pomohlo k tomu také
„Pro všechny to byly těžké chvíle.
česko-slovenské
složení
Hráči se už v kabině pomalu balili.
Orlů?
Pořád v nich ale byla chuť vítězit.
„Stoprocentně,
produkovali
Netahali problémy na palubovku.
jsme náš basketbal. Kabina žila
Když se začalo hrát, mysleli jen
společným životem. Kluci si
na to, jak uspět. Pak přišel poločas
rozuměli, neměli mezi sebou
zápasu proti Kolínu, kdy jsme se
žádný problém. To bylo v zápasech
dozvěděli, že klub bude pokračovat.
cítit. Hráči si vyhověli a také díky
A bylo z toho velké představení.
tomu došli až do finále.“
Trefili jsme snad všechny střely a
Na Nymburk ale ani tyto
byl z toho střelecký rekord celého
přednosti nestačily…
ročníku.“
Před nadstavbou jste na
Ale také první zranění. A „To se ani nedalo předpokládat.
Ostravu a Pardubice ztrácedalší přišly v semifinále a Nymburk je někde jinde, hraje jinou
li dva body, nakonec Orli oba finále. Mohly být potíže hráčů soutěž než zbytek ligy. To je realita.“
Krátce po skočení sezony se
soupeře v tabulce přeskočili a do také důsledkem velkého zatížení
vyřešila také budoucnost
play off šli z druhého místa. Jak se osekané sestavy?
vám podařilo naladit formu v ro- „Je to možné, s rostoucí únavou se klubu, který bude v Mattoni NBL
riziko zvyšuje. Stejně jako když na pokračovat. Z toho musíte mít
zhodující fázi sezony?
„S přibývajícími zápasy nám rostlo palubovce strávíte více času než při také velkou radost…
„Pro všechny je to skvělá zpráva!
sebevědomí, navíc jsme předváděli zaplněné soupisce.“
Přes tyto problémy jste zv- Teď bude záležet na tom, kolik
opravdu hezký basketbal, který bavládli také další sérii s Ostra- hráčů zůstane. Ideální by bylo,
il diváky. Hráčům se to také líbilo.
Zápasy si užívali. Navíc jsme vůbec vou. Na co jste myslel po rozhodu- kdyby pohromadě zůstal celý tým.
V Prostějově se jim dařilo a mohli
nespekulovali o možném soupeři jícím pátém zápase?
ve čtvrtfinále. Tým chtěl prostě „Že máme splněno!... (úsměv) V by v tom pokračovat.“

Prostějov - Bezesporu nejtěžší sezonu v trenérské kariéře
má za sebou Zbyněk Choleva, kouč prostějovských
basketbalistů. Společně s celým týmem Orlů museli na
cestě do čtvrtého finále v řadě překonat více překážek než
neohrožený Mikeš s Nebojsou dohromady. A nakonec měl
hektický ligový ročník pohádkový konec: stříbrný poklad.
„Na druhé místo si letos myslelo více klubů. Už proto si
úspěchu strašně cením,“ říká s úlevou na duši a úsměvem
na tváři trenér Choleva. Ještě kolem Vánoc by tomuto
výsledku nevěřil ani ten největší snílek...
Ladislav Valný
Problematická
příprava,
finanční problémy, vysoký
počet zranění. Těch problémů
bylo opravdu hodně. Zažil jste
někdy něco podobného?
„Tak něco takového snad nezažil
žádný trenér...(úsměv) Bylo toho
opravdu hodně. Museli jsme řešit
hodně věcí, které s basketbalem
příliš nesouvisely. Možná právě
proto se tým semknul a dotáhl to tak
daleko. Jsem na své hráče opravdu hrdý. Byli v těžké situaci, ale
všechno zvládli.“
Na začátku sezony to na
žádný velký úspěch nevypadalo. V prvních pěti zápasech
Orli čtyřikrát prohráli. V čem byl
problém v úvodu sezony?
„Do týmu přišli noví hráči, další si
zvykali na nové role. To chce čas.
Navíc jsme už během přípravy
měli zdravotní problémy. Snad jen
dvakrát jsme trénovali kompletní.
Pochopitelně nám porážky žádnou
radost nedělaly, kvůli ztrátám v úvodu jsme byli po základní části čtvrtí.
Ale opět se ukázalo, že začátek sezony nic neznamená. Důležitý je
především konec, kdy se rozhoduje
o celkovém výsledku.“

vyhrávat, dostal se do pohody a v
tabulce hned za Nymburk. I když to
znamenalo, že ve čtvrtfinále půjde
na Levice, což byl z mého pohledu
nejtěžší možný soupeř.“
To se potvrdilo, byla jedna
velká bitva. Co kromě
výhody domácího prostředí v pátém zápase rozhodlo o postupu?
„Zase jen a pouze tým. Jeho chemie, nesobectví hráčů. Měli jsme
vyrovnanou sestavu, ale když někdo
v jednotlivých zápasech vyskočil
o kousek výš, ostatní hráči hráli
na něj. Nikdo s tím neměl problém. Proti Levicím se hodně dařilo
Dušanu Pandulovi. A kluci na něj
posílali míče, snažili se odstavovat
jeho obránce. Byl z toho postup a
první obrovská radost.“

Pro všechny je to
skvělá zpráva!
Ideální by bylo,
kdyby pohromadě
zůstal celý tým.

Fotbal
I na hřišti se najdou gentlemani...

„Dobře jsme to zrežírovali...,“
usmíval se Tomáš Machálek
Olomouc/tok - Oproti
podzimní části se elitnímu střelci prostějovského
1.SK Tomáši Machálkovi
(na snímku) na jaře příliš
nedařilo. V dosavadním
průběhu sice zaznamenal
dvě trefy do černého, ale
to ke střelecké pohodě jistě
nemohlo stačit. Rozstřílel
se až v sobotu při domácí
derniéře letošního ročníku
MSFL...
„Konečně mi to tam napadalo, sice škoda, že až v závěru,
ale zase jsme aspoň v posledním zápase doma pobavili
diváky,“ usmíval se po utkání
šťastný střelec. „Dostal jsem
ideální přihrávky do míst,
kam je potřebuji. Navíc mě
těší, že jsme to dobře zrežírovali,“ narážel Tomáš Machálek na situaci při pátém
gólu, kdy ještě naservíroval
balón spoluhráči, aniž by se
sobecky snažil o hattrick za
každou cenu. „Do Kroměříže
si to už jedeme příští týden
užít a věřím, že zanecháme
na závěr sezóny dobrý dojem,“ uzavřel hodnocení zá-

STK rozhodla šalamounsky,

potrestala 1.SK i Smržice

Nesehraný duel okresního přeboru mužů mezi
Smržicemi a 1.SK Prostějov již zná svůj výsledek.
Podle očekávání došlo ke kontumaci v neprospěch hostí kvůli nedostavení se k utkání, stejný
trest ovšem postihl i pořádající Smržice. Verdikt tedy zní 0:3 v neprospěch obou mužstev, navíc ani
jedno nemůže požadovat náhradu výdajů spojených s utkáním.
pasu viditelně dobře naložený
´Machy´.
Ocenění se dostalo také dalšímu Tomášovi v dresu 1.SK
za krásný fotbalový moment
při rozehrání volného přímého kopu. „Zrovna včera na
tréninku jsme o tom s klukama mluvili, že by se hodila
standardka v tom správném
místě kousek za hranicí šestnáctky, zase tak často se to
nestává,“ komentoval situaci
Tomáš Kazár. „Já se dostal
k takovému trestňáku dvakrát
za sezónu - na podzim proti
Uničovu a dnes. Ze dvou pokusů stoprocentní úspěšnost,“
vypíchl Kazár s úsměvem
svoji úspěšnou statistiku.

Prostějov/jim
„Je to rozhodnutí STK podle
článků 58 a 63 soutěžního řádu.
Komise tak rozhodla kvůli nedbalosti obou mužstev. Pokud
klub žádá o změnu termínu
utkání a nemá dohodu s druhým
oddílem, musí tak udělat jednadvacet dní dopředu a dát to na
vědomí soupeři. Dohoda oddílů
nebyla,“ vysvětlil sekretář prostějovského okresního fotbalového svazu Pavel Peřina.

Jak je tedy možné, že v zápisu
číslo 28 z 15. května letošního
roku se píše, že duel 28. kola na
bedihoštském hřišti se v sobotu
2. června překládá ze 16.30 na
10.30 po dohodě oddílů, a čím
konkrétně se provinily Smržice? „To se musíte zeptat předsedy STK pana Minxe, bližší
informace nemám a nejsem
kompetentní komentovat rozhodnutí STK,“ odvětil Peřina.

O komentář jsme tedy od
čtvrtečního večera opakovaně
žádali i předsedu STK Romana Minxe, leč bez úspěchu.
Strohý při hodnocení byl i předseda TJ Smržice Jiří Hubál, shodou okolností jeden z členů STK.
„Plně respektuji rozhodnutí STK
a více to nechci komentovat,“
vyjádřil se. Sdílnější byl naopak
jeho kolega z 1.SK Prostějov
Petr Langr, jehož potěšilo, že
komise dala částečně za pravdu
jeho oddílu a nedošlo tak na pokutu. „Potrestaly nás oba, takže
je to asi spravedlivé. Myslím si
ale, že vůči našemu klubu to není
oprávněné. Nerozumím tomu,
proč nás potrestali. Dali nám
i jim kontumační výsledek a nijak to nevysvětlili,“ poznamenal
muž, jemuž o víkendu udělala
radost i vysoká výhra „áčka“ 6:0
nad Břeclaví.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikol.cz

V Čechovicích slavnostně otevřeli nové hřiště
Čechovice/jim – Čechovičtí
fotbalisté mají důvod k radosti. „A“-mužstvu sice jarní část
nevychází podle představ a nezapojilo se do boje o postup z I.
A třídy do krajského přeboru,
za účasti zástupců města Prostějov, krajského i okresního
fotbalového svazu ovšem došlo
k slavnostnímu otevření tréninkového hřiště s umělým povrchem, které se nachází hned
vedle hlavní travnaté plochy.
„Jako každý z nás má své sny,
tak i Sokol Čechovice sní o třech
splněných přáních. Prvním je
dostavba šaten, která se v roce
2011 málem podařila, dalším je
vybudování druhého travnatého
hřiště, který by odlehčilo stávající
hrací ploše, a třetím přáním bylo
právě toto hřiště, před nímž nyní

stojíme. Díky vám všem, že se
to podařilo,“ poděkoval sekretář
Sokola Čechovice Josef Sklenář
městu i fotbalové asociaci za poskytnutou dotaci i všem ostatním,
kteří se na výstavbě podíleli.
Přestřižení pásky si vedle před-

sedy O KFS Stanislava Kalába,
předsedy OFS Prostějov Milana
Elfmarka či dlouholetých svazových funkcionářů Františka
Mikulky a Ladislava Dvořáčka
nenechali ujít ani náměstci primátora statutárního města Pro-

Stříhání pásky. Slavnostního okamžiku se ujali náměstek primátora Jiří
Pospíšil (vlevo) a předseda krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.
Foto: Jiří Možný

stějov Ivana Hemerková, Alena
Rašková, Zdeněk Fišer a Jiří Pospíšil. Právě posledně jmenovaný v krátkém proslovu zdůraznil, že čechovické hřiště je první
vlaštovkou ve využití veřejné
finanční podpory města nejen na
činnost klubů, ale i takové projekty a věří, že nejde o poslední
sportovní stavbu v této městské
části.
„V Radě města i zastupitelstvu
jsme se domluvili, že budeme
takovéto projekty podporovat,
a jsem hrozně rád, že se to podařilo. Máme vypracovanou studii
a žádáme o dotaci na víceúčelové
hřiště, které by mělo vzniknout
vedle sokolovny a školy v Čechovicích,“ sdělil Pospíšil spolu
s přáním, aby takových staveb
vznikalo více.

O co se bude hrát?
1. cena ceny v hodnotě 8 000 Kč
2. cena ceny v hodnotě 4 000 Kč
3. cena ceny v hodnotě 2 000 Kč
Poháry + putovní pohár + nejlepší střelec + nejlepší brankář
Oceněna budou také mužstva do 8. místa.
mostatně. K dispozici také bude Svitavska, Zlínska, Vyškovska,
wi-fi síť, občerstvení bude zajiště- Brněnska, Uherskohradišťska,
no po dobu turnaje a ve večerních Kroměřížska a Přerovska,“ prohodinách po dobu diskotéky, která zradil Kresta s tím, že veškeré
bude na programu po prvním hra- informace jsou postupně zvecím dnu přímo v areálu v Hrub- řejňovány na našich stránkách
čicích a začne ve dvacet hodin,“ www.krestic.estranky.cz. „Na
přidává další lákadla Kresta. těchto stránkách budeme zve„Myslím, že v předchozích roč- řejňovat i mužstva přihlášená do
nících jsme získali mnoho zkuše- turnaje, propozice a aktuální inforností a dotazy, které vznikají, se mace o turnaji, případně lze volat
snažíme zodpovídat. Navíc nás le- na telefonní číslo 606 850 147. Na
tos čeká ročník, takže se účastníci stránkách je spuštěna diskuze, kde
mají na co těšit,“ vzkazuje hlavní přivítáme vaše dotazy a názory.
Co se týče registrace na turnaj, staorganizátor turnaje.
Pořadatelé BEDIHOŠŤ CUPu čí vyplnit požadované informace
2013 srdečně zvou všechny příz- podle odkazu na našich stránkách,
nivce malé kopané a nejen je, ale tj. jméno kontaktní osoby, jméno
i všechny ostatní. „Bylo rozesláno klubu, telefon, e-mail, popř. pona pět stovek pozvánek muž- známku, a zaplatit startovné. Při
stvům z Prostějovska, Blanenska, platbě zadejte variabilní symbol,

telefonní číslo kontaktní osoby
a název mužstva. Platba musí proběhnout nejpozději do 7. července, kdy je také uzávěrka turnaje,“
nastínil, jak se přihlásit, hlavní organizátor turnaje.
„Přípravy už jsou plném proudu, hlavně aby vyšlo počasí. Byli
osloveni zajímaví sponzoři, kteří nám pomohou zajistit věcné
a peněžité ceny, což je motivací

do zachraňující se Kroměříže
Prostějov/tok - Moravskoslezská fotbalová liga má
o víkendu na programu
závěrečné 30. kolo. Tým
1. SK Prostějov zakončí sezonu 2012/2013 na hřišti SK
Hanácká Slavia Kroměříž,
který v podzimní části na
domácím trávníku porazil
vysoko 6:3, když rozhodující
náskok si domácí vypracovali v prvním poločase. Za připomínku stojí, že hattrickem
se prezentoval Tomáš Machálek a další dva góly přidal
dnes v Liberci trénující Petr
Papoušek.
Z třinácti odehraných jarních
utkání vyhrála Kroměříž čtyři, třikrát remizovala a šestkrát odešla z trávníku poražena. Z této bilance vyplývá
postavení v tabulce, kde tým
spolu se sesterským Hulínem
bojuje o záchranu v MSFL.
Z nevyrovnaných výkonů
mužstva vyplynula počátkem
května změna na postu hlavního trenéra, kdy místo odvolaného Jaroslava Baďury
převzal tým dosavadní trenér
„devatenáctky“ Roman Sklenář. Za jeho působení ztratili
hanáčtí slávisté doma pouze
dva body za remízu s kvalitním Hlučínem, naopak šok
připravili první červnový den
svým jmenovcům v Orlové,
kde ztratili výhru až v nastaveném čase druhého poločasu.
Další dobrý mač odehráli fotbalisté z Kroměříže uplynulou
neděli, když na hřišti rezervy
prvoligového Slovácka uhrá-

li poněkud divokou remízu
4:4. Souboj o druhé sestupové
místo je velmi vyrovnaný, až
teprve v posledním kole se definitivně rozhodne o tom, kdo
doprovodí Rosice do divize.
O motivaci Kroměříže v zápase s „eskáčkem“ tedy netřeba
mít pochyb.
Střelecky se daří zejména
záložníkovi Šturmovi, který
v posledních několika kolech
nastřílel pět gólů. Nečekaný
úspěch v Orlové málem zajistil Kroměříži dvěma góly další
ofenzivní záložník Dupkala.
V posledních kolech nastupuje HS Kroměříž v této sestavě:
Marák - Dobeš, Budín, Klabal, Nevřala - Perůtka, Handl
(Janečka) - Šturma, Steiner,
Dupkala (Strašák) - Janča.
Trenér Roman Sklenář.
Prostějovský celek 1.SK má
po posledním odehraném
kole pojištěné třetí místo,
takže si utkání do Kroměříže pojede především herně
užít, aby zanechaný dojem
ze závěru sezóny byl co nejlepší. Ostatně v podobném
duchu se vyjadřovali i hráči,
z nichž bude určitě chybět
kapitán Tomáš Hunal. Jak
poznamenal asistent trenéra
Roman Popelka, o konkrétním složení základní sestavy
se rozhodne podle situace
během týdne, je ale velmi
pravděpodobné, že příležitost dostanou také další hráči
širšího kádru, aby se rovnoměrně rozložila zápasová
zátěž.

České pošty nezahrají

Pro ně. Nové hřiště již využívá
čechovická mládež.
Foto: Jiří Možný

Startovní pole BEDIHOŠŤ CUP
již obsahuje prvních třináct týmů

1 - FC ANDĚL
2 - SOKOL BEDIHOŠŤ
3 - SK DD SPORT „ A „
4 - Sk DD SPORT „ B „
5 - AC ROMA „ A:“
6 - AC ROMA „ B „
7 - VETERÁNI BEDIHOŠŤ
8 - FC NÁM SE NECHCE
9 - TJ BISKUPICE
10 - FC LADZIMIL ČEHOVICE
11 - FCL ČEHOVICE „ B „
12 - FC HRUBČICE
13 - MACKALSTAV

V posledním kole jede „eskáčko“

Fotbalisté Konice si Pohár

JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK BEDIHOŠŤ CUP 2013 se koná o druhém červencovém víkendu

Hrubčice/red - Druhý červencový víkend se bude v Hrubčicích konat BEDIHOŠŤ CUP
2013. Pátý ročník tohoto turnaje v malé kopané odstartuje
v sobotu 13. července v 8.30
hodin, finále se bude konat
o den později v odpoledních
hodinách. Pořadatelem jsou
tradičně Amatéři malé kopané
Bedihošť. „Kapacita turnaje je
maximálně 32 týmů, počet hřišť
bude upřesněn podle počtu přihlášených mužstev, maximum
jsou čtyři hrací plochy, na kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost
budou dohlížet po celou dobu
turnaje výhradně profesionální
rozhodčí,“ říká o organizačním
zajištění Jiří Kresta mladší, který je opět šéfem celého podniku.
Mediální pokrytí zajišťuje stejně jako v předchozích čtyřech
letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník, hlavní partner.
„V areálu je možnost stanování,
ubytování si zajišťuje každý sa-
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Loštice, Konice/jim – Dva
vítězné duely dělily hráče
Sokola Konice od postupu
do předkola domácího fotbalového poháru. Jako vítěz
okresního kola postoupil
výběr Romana Jedličky do
krajského semifinále proti
Lošticím, duel však hosté
nezvládli a po prohře 0:3 se
jim sen rozplynul.
„Nebereme to na lehkou váhu.
Máme soupeře z nižší soutěže.
A pokud vyhrajeme, nastoupíme v předkole proti týmu
z divize,“ těšil se na zpestření
klasických soutěžních utkání
Jedlička.
Středeční duel v Lošticích
ovšem jeho sestavě vůbec
nevyšel. Domácím vyšla

sázka na zabezpečenou obranu a rychlé brejky, za
deštivého počasí padaly
branky jen do konické sítě.
Poprvé se tak stalo v poslední
minutě první půle, podruhé
dvacet minut před koncem
a potřetí v devětasedmdesáté
minutě, ve všech případech
se o skórování postaral Martin
Pagáč.
Tým, jenž loni sestoupil z krajského přeboru a letos bojuje
v dolní polovině „A“ skupiny
I.A třídy, tak postoupil do krajského finále, v němž na neutrálním hřišti nastoupí proti
Jeseníku. Druhé mužstvo stejné soutěže totiž zvítězilo 4:2
v Července. Ta hraje „protivanovskou“ skupinu I. B třídy.

Šerban na evropské semifinále nedosáhl
pro přihlášené týmy. Proto neváhejte s registrací vašeho mužstva
a využijte příležitosti zúčastnit
se 5. ročníku Bedihošť Cupu
2013,“ dodal Jiří Kresta mladší.
Mediálním partnerem je opět
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který bude živě u celého turnaje. Na jeho internetových
stránkách www.vecernikpv.cz,
kde najdete on-line výsledky,
reportáže z utkání i exkluzivní
rozhovory. Pravidelně vás budeme informovat o přípravách
a dění v průběhu celého turnaje.

Minsk (Bělorusko), Prostějov/jim – Bez medaile se
z boxerského mistrovství
Evropy vrátil v neděli večer
domů Miroslav Šerban. Prostějovský boxer sice na úvod
hmotnostní kategorie do 60
kilogramů hladce zdolal Thomase Kristensena z Dánska,
ve čtvrtfinále ovšem proti
Charlesi Flynnovi neuspěl
a skotský reprezentant ho
mezi nejlepší čtyřku nepustil.
„Doufal jsem alespoň v semifinále, ale Míra měl těžký los.
V prvním utkání proti Dánovi
jsem mu věřil, protože ho nedávno vypinkal, při druhém utkání

už jsem si nebyl tolik jistý, Skot
totiž patří ke špičce,“ zhodnotil
vystoupení svého svěřence kouč
BC DTJ Prostějov Pavel Duda.
Proti Skandinávci skutečně
neměl Šerban větší starosti.
Po jednom z tvrdých úderů
ho poslal k zemi a soupeř byl
počítán, vyhrál nakonec 3:0 na
body. Souboj o postup do medailových bojů naopak vyzněl
stejným poměrem pro Skota.
Dvaadvacetiletého českého
reprezentanta čeká kromě letní pauzy i soustředění a možná též nějaký turnaj, hned po
prázdninách se totiž uskuteční
mistrovství světa.

Radek Fialka reprezentoval na ragbyovém mistrovství Evropy Slovensko
Riga (Lotyško), Prostějov/
jim – Dvaadvacetiletý člen
Hané Nezamyslice Radek Fialka ovládá práci nejen s fotbalovým, ale i s ragbyovým
míčem. A to natolik dobře, že
za Vyškov nastupuje v domácí
ragbyové extralize, Slovanu
Bratislava pomáhá na střídavé starty a pronikl i do slovenské reprezentace. S ní odcestoval v předminulém týdnu do
Rigy, aby se zúčastnil kontinentálního mistrovství divize
„B“ v novém olympijském
sportu – sedmičkovém ragby.
„Teď jsme dorazili po jednadvacetihodinové cestě autobusem,“
informoval dvaadvacetiletý sportovec hned v pátek odpoledne
krátce po příjezdu do hlavního
města Lotyšska. Zatímco loni se
do druhé kategorie přihlásilo celkem dvanáct družstev a Slováci
díky výhře nad Lucemburskem,

Maltou a domácím Švýcarskem
obsadili konečné deváté místo,
letos přibyly hned čtyři nové národní týmy a ragbyová federace
tak účastníky rozdělila do dvou
turnajů o osmi účastnících.
Osmičku výběrů následně pořadatelé nalosovali do dvou
čtyřčlenných skupin, z nichž
duo nejlepších prošlo do semifinále. Do té slovenské připadlo
rovněž Estonsko, Lichtenštejnsko a Norsko. „Loni jsme
dokázali, že nejsme žádnými
outsidery, a letos jsme si dali
za cíl skončit do čtvrtého místa.
Po cestě autobusem jsme si dali
lehký trénink a druhý den jsme
vstoupili do turnaje,“ popisoval
Fialka a chválil si výborné počasí a osmadvacet stupňů Celsia.
Na obratu proti Estonsku a výhře 24:21 se podílel dvěma položenými pětkami, k výsledku
26:10 s Lichtenštejnskem při-

spěl jednou pětkou. „Tyto dva
zápasy pro nás byly klíčové,
abychom skončili do čtvrtého
místa. Cílem bylo první místo
ve skupině, ale s Norskem jsme
prohráli 7:26,“ zhodnotilo rychlé křídlo základní skupinu.
Do semifinále tak Fialkovo mužstvo šlo proti velkému favoritovi
– Lotyšsku. Šanci tak dostali náhradníci a domácí zvítězili 34:0.
„O třetí místo jsme se utkali s Lucemburskem a věřili jsme, že je
porazíme. Jenže jim se povedly
dvě rychlé pětky,“ mrzela mladého hráče porážka 7:34, k jejímuž
zmírnění přispěl právě on položenou pětkou. Z „brambor“ však
nedělal tragédii a těšilo ho splnění
cíle: „Nepodařilo se sice získat třetí místo, ale jsme rádi.“
Sedmičkové ragby se na rozdíl
od klasického patnáctkového
nehraje na dva čtyřicetiminutové,
ale pouze sedmiminutové polo-

K nezastavení. Radek Fialka (u míče) se často ocital v obležení hned několika protihráčů, přesto stihl položit hned čtyři pětky. Foto: www.livonia-rugby.lv
časy. I proto se dostalo na letní
olympiádu do brazilského Ria.
„Je to hodně o běhání, v podstatě
samé sprinty,“ podotkl Fialka.

Ve vyškovském dresu mu v sobotu druhým zápasem baráže
skončila extraligová sezona
v klasickém ragby, nyní přijdou

na řadu čtyři turnaje v sedmičkové podobě. Teprve v polovině července tak přijde krátké
letní volno. Nyní věří, že mu

zbyde více času na fotbal v nezamyslickém dresu a případně
malou kopanou za Mexico Víceměřice.

Volejbal, atletika

Volejbaloví příznivci, pozor! Dvě hráčky VK AGEL opět v akci doma

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ SERVIS AŽ PŘÍŠTĚ
aneb ohlédnutí za právě skončenou sezónou 2012-2013
v podání všech týmů VK AGEL PROSTĚJOV

"PROSTĚJOVSKÝ VOLEJBAL
OPĚT POZLACEN"

ŽENSKÝ TÝM ČR OD STŘEDY TRÉNUJE V PROSTĚJOVĚ!

Probojovaly se na podzimní mistrovství Evropy, ovšem tím pro volejbalistky České republiky reprezentační mise pro tuto chvíli zdaleka nekončí.
který bude obsahovat veškerý sumář od "A"-družstva až
Tréninkový program národního týmu žen totiž pokračuje přípravným kempem
po přípravky včetně exkluzivních rozhovorů a fotografií
v Prostějově, který potrvá plných jedenáct dní, od středy 12. do soboty 22.
vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník - hlavní mediální partner VK
června. V domácím prostředí svého klubu by s výběrem ČR měly makat hned
AGEL - přinese NA ŽÁDOST KLUBU O TÝDEN POZDĚJI, tj.
v čísle 24, které vychází PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 17. ČERVNA 2013. dvě hráčky VK AGEL Prostějov Pavla Vincourová a Andrea Kossányiová.

Nepropásněte!
JIŽ ZA TÝDEN
Družstvo mladších žákyň
na zahraničním přípravném turnaji

Prostějov/red - Na začátku přípravy na
novou sezónu jezdí mladší žákyně pravidelně na Slovensko do Levic. Zdejší
turnaj je příležitostí zahrát si proti neznámým týmům, zařadit do hry nové
herní prvky a zároveň vyzkoušet odolnost hráček i rodičů při dvoudenním
odloučení 250 km daleko.
Mladé naděje prostějovského volejbalu
to všechno zvládly. A podle slov jejich
trenéra na výbornou: „Musím holky
pochválit za předváděnou hru, přístup
a nasazení i chování mimo volejbalové
kurty. Reprezentovaly náš klub výborně a dělaly mi celý víkend radost." To
vše přesto, že celkově skončily na 14.
místě. Zde je nutné si uvědomit, že hrály většinu utkání proti starším hráčkám.

I ty v některých fázích zápasů dokázaly
trápit, ale výška, fyzický fond a vyhranost byly na straně těchto soupeřek. Se
sobě rovnými se pak již prosadily.

Základní skupina:
Levice B - VK Prostějov 1:1 (14;-20)
Krupina - VK Prostějov 2:0 (13;9)
Žilina - VK Prostějov 1:1 (-15;18)

Semifinálová skupina:
Piešťany - VK Prostějov 2:0 (17;18)
B. Bystrica - VK Prostějov 2:0 (12;16)

Finálová skupina:
Senec - VK Prostějov 2:0 (14;8)
Levice B - VK Prostějov 0:2 (-20;-20)
Čadca - VK Prostějov 1:2 (-16;20;-13)
VK Prostějov
v zahraničí
reprezentovaly:
Babicová Monika, Kocourková Adéla,
Nečasová
Viktorie,
Ondroušková Tereza,
Přecechtělová Klára,
Skládalová
Barbora a Stará
Kateřina, Veselá
Lucie.

Prostějov/son
Proč vlastně svěřenky italského
kouče Carla Parisiho nedostaly
po úspěšné baráži ME 2013
delší dovolenou? Protože je od
začátku srpna čeká premiérová
účast ve světové Grand Prix,
kam se kvalifikovaly loňským
triumfem v Evropské lize.
Prestižní soutěž letos absolvuje
celkem dvacet družstev (vedle
Česka ještě Alžírsko, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína,

Kuba, Dominikánská republika, Německo, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Nizozemsko,
Polsko, Portoriko, Rusko, Srbsko, Thajsko, Turecko a USA)
a v takhle nabité konkurenci
je pro solidní výsledek nutné,
aby naše reprezentantky proti
silným soupeřkám vyrukovaly
s co nejlepší formou.
Prvním krokem k tomu bude
prostějovské
soustředění,
jehož tréninky jsou volně
otevřené široké veřejnosti.

neznal. „Ale předpokládám, že
starší a zkušenější členky mančaftu teď dostanou volno a do
Prostějova dorazí mladší holky
doplněné o nově nominované
plejerky,“ odtušil Goga.

Pokud jste zvědaví, kdo nyní
oblékne českou reprezentační výbavu a jak bude příprava konkrétně vypadat,
máte mezi 12. a 22. červnem
šanci.

„Příprava bude každý den
dvoufázová a kompletně
proběhne v hale Sportcentra
DDM. Dopoledne se prostřídá palubovka s posilovnou,
odpoledne vždy od 16.00 do
19.00 hodin pak celý tým
stráví herní náplní na hřišti,“
prozradil sportovní ředitel
VK Peter Goga, jenž výrazně pomáhal celý pobyt české
družiny na Hané organizovat.
Přesné složení nároďáku při Euforie. Ve výborném rozpoložení přijede do Prostějova česká reprezentace,
pobytu v našem městě však která si v uplynulém týdnu vybojovala postup na ME!
Foto: www.cvf.cz

České Agelky Kossányiová a Vincourová na ME prošly,
triu SR Soaresová, Hrončeková, Čada postup těsně utekl
Prostějov/son - Poslední část
kvalifikace o letošní mistrovství Evropy žen je minulostí,
zářijový šampionát v Německu a Švýcarsku zná své definitivní obsazení. Na podzim
se mezi kontinentální elitou
představí šestnáct nejlepších
celků a chybět mezi nimi
nebude díky úspěšné baráži Česká republika s dvojicí
volejbalistek VK AGEL Prostějov Andreou Kossányiovou a Pavlou Vincourovou.
Naopak Slovensko v čele
s hlavním trenérem našeho
klubu Miroslavem Čadou,
kapitánkou Solange Soaresovou a blokařkou Veronikou
Hrončekovou zůstalo o malinký kousek před branami
vrcholného turnaje.

Češky zadělaly na svůj postup
hned v prvním barážovém duelu v Rumunsku, když v Craiově
zvítězily hladce 3:0, a to i díky
dobrému výkonu smečařky
Andrey Kossányiové, zatímco
nahrávačka Pavla Vincourová
zůstala na lavičce. Stejná situace se opakovala také v brněnské
odvetě, jež skončila rozhodující
výhrou kolektivu ČR 3:1, za
vydatného přispění zase velmi
kvalitní Kossy. Na ME 2013 se
svěřenky italského kouče Carla
Parisiho představí v těžké základní skupině se Srbskem, Polskem a Bulharskem, vzhledem
k termínu akce 6. až 14. 9. se
Vincourová i Kossányiová zapojí do přípravy prostějovského
týmu až ve druhé polovině září.
Naopak trénovat od začátku

Jan Železný navštívil

Prostějov, sluníčko však nepřivezl:
„Jsem ale rád, že i když prší, tak lidi přijdou,“
svěřil se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
trojnásobný olympijský vítěz i mistr světa
Prostějov – Prostějovský díl letošní série Čokoládové
tretry si uprostřed uplynulého týdne nenechal ujít ani
nejlepší oštěpař všech dob Jan Železný. Legendární atlet
sledoval zápolení dětí na oválu u základní školy nesoucí
jeho jméno a trochu si posteskl, že letošní počasí královně
sportů zatím nepřeje. Těší ho však, že přípravy na Zlatou
tretru, která se v Ostravě uskuteční ve čtvrtek 27. června,
probíhají bez problémů, a věří, že v tento den vyjde i počasí
a na vítkovickém stadionu budou k vidění skvělé výkony.
Jiří Možný
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Jak zatím z pozice ředitele
mítinku hodnotíte přípravy
na letošní Zlatou tretru?
„Nemáme žádné problémy. Důležité
je, že rekonstrukce stadionu probíhá
podle plánu a z hlediska sportovní
špičkové obsakvality máme
záležet ale
zení. Bude
počasí, od
hlavně na
dou odvíjet
něj se buvýkony.“

Jak hodnotíte účast dětí
na Čokoládové tretře
v Prostějově?
„Dneska tu není tolik dětí, ale
je to ovlivněno počasím. To je
né
v letošním roce špatné, a špatné
m
je všude. Loni tady bylo kolem
šesti set dětí, do tohoto čísla se
aletos v žádném případě nedostayž
neme. Jsem ale rád, že i když
prší, tak lidi přijdou.“
Letos pršelo i na
le
předchozím
díle
Čokoládové tretry v Třinci,
ci,
os
jako by vás špatné počasí letos
pronásledovalo...
de
„Nabízí se spíše otázka, kde
ce
v tuto chvíli v České republice
neprší. Najít slunečné místo je
si
zázrak a v příštím roce se asi
o,
budeme rozhodovat podle toho,
ko
kde zrovna bude svítit sluníčko
ou
(úsměv). V tuto chvíli jsou
ce
horší věci, které lidi řeší, a sice
ní,
povodně. Proto by bylo ideální,
lo
kdyby přestalo pršet a začalo
svítit sluníčko.“
Věříte, že se mraky
ky
vyprší již nyní a na Zlaatou tretru bude krásně?
st
„Doufáme v to. Je relativně dost
času a konec června by snad měl
ěl
být teplejší. Uvidíme, s tím se Patron. Prostějovské děti přijel na
ké Čokoládovou tretru podpořit sám
nedá nic dělat a počasí nějaké
Jan Železný.
Foto: Jiří Možný.
bude. Šance je ale větší.“

Čeští atleti začali letošní
venkovní sezonu velmi
dobře. Jak vidíte jejich šance?
„Ukázali svou kvalitu, patří do
světové špičky. Ať je to Hejnová, Veselý, Rosolová, Bába,
Ptáčníková. Atletika je v tuto chvíli velmi vysoko.“
Jeden z vašich svěřenců
Víťa Veselý měl loni
skvělou sezonu. Na čem ještě
musí zapracovat, aby nestagnoval?
„Všechno se odvíjí od jednoho
závodu, v tomto je atletika složitá.
Letos je důležité mistrovství světa.
I pokud budete mít relativně
špatnou sezonu, ale stanete se
mistrem světa, tak je všechno
zapomenuto. Naopak můžete
být nejlepší, vyhrávat všechny
závody, ale mistrovství světa se
vám nepovede, tak je to špatné.
Myslím si, že je to zkušený závodník a pokud zůstane zdravý, tak
to zvládne a na mistrovství světa
medaili bude mít. To je můj i jeho
cíl.“
To musí být velmi náročné
na psychiku. Jak tento
tlak zvládá?
„Až takové problémy s tím nemá.
Hůř je na tom se spaním, někdy je
tak do tří hodin vzhůru. Psychika
hraje zhruba třicetiprocentní roli
na velké soutěži, protože dobře
připravených tam přijede hodně.
Vyhrává ale ten, kdo si nejvíce
věří a kdo je v nejlepší formě. Jde
o to ho do té formy dostat, na stadionu už to pak je pouze na něm.“
Takže někdy býváte
nervóznější než on?
„Nervózní bývám, ale když
sedím na tribuně, tak si říkám, že
karty jsou již rozdány, a většinou
vím, jestli formu má, nebo nemá.
Pokud ji má, tak jsem v klidu a je
to jen na osudu.“

INZERCE

nové sezony ve svém oddílu
bude moci trojice ze slovenské
reprezentace, neboť ta v závěrečné fázi kvalifikačních bojů
těsně neuspěla. Baráž otevřela v Bělorusku, kde podlehla naprosto jednoznačně 0:3
a výrazněji se neprosadila ani
Solange Soaresová (druhá
Agelka Veronika Hrončeková
do Mogileva vůbec necestovala). Do domácí odvety
v Popradu vstoupil neznámým
virem zdecimovaný výběr SR
opět mizerně, ale po úvodní
hladce ztracené sadě vzdor
zdravotním problémům zabral a utkání statečně otočil
na 3:1. Na řadu tedy přišel
zlatý set, který však Čadova
družina prohrála nejtěsnějším
poměrem 14:16. Nemocná

Soli tentokrát pouze na chvíli
střídala, Hronky znovu chyběla
v nominované dvanáctce. „Je
mi strašně líto holek, které překonaly nepříjemné zdravotní
potíže a neskutečnou dřinou se
dostaly na dosah postupu, který

jim potom tak smolně unikl. Cítím obrovské zklamání a těžko
se mi s ním bude vyrovnávat.
Dnes se ukázalo, jak tenká je
hranice mezi úspěchem a neúspěchem,“ smutně hodnotil
Miroslav Čada.

Jak si vedly prostějovské volejbalistky v baráži o ME 2013
Rumunsko – Česko 0:3 (-17, -19, -25):
Andrea Kossányiová 11 bodů (10 útoků při úspěšnosti 59 %,
1 blok), Pavla Vincourová nenastoupila.
Bělorusko – Slovensko 3:0 (19, 10, 17):
Solange Soaresová 8 bodů (5 útoků při úspěšnosti 28 %,
2 bloky a 1 eso), Veronika Hrončeková nenastoupila.
Česko – Rumunsko 3:1 (11, 18, -23, 22):
Andrea Kossányiová 16 bodů (14 útoků při úspěšnosti 54 %,
1 blok a 1 eso), Pavla Vincourová nenastoupila.
Slovensko – Bělorusko 3:1 (-15, 19, 17, 20), zlatý set 14:16:
Solange Soaresová 1 bod (1 útok při úspěšnosti 25 %),
Veronika Hrončeková nenastoupila.
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Hokejbalistky Křupková s Rullovou vezou z Kanady bronz
St.
John’s
(Kanada),
Prostějov/jim – Malinký
krůček chyběl Martině
Křupkové a Michaele Rullové, aby naplnily své přání a
s českou reprezentací prošly
do finále hokejbalového mistrovství světa. Po smolné
semifinálové porážce 0:1 v
prodloužení se Slovenskem je
však opět čekal „pouze“ boj o
třetí místo. Se Spojenými státy si Češky hravě poradily a
po výsledku 5:0 se tak vrátí s
bronzovými medailemi. Rullová coby kapitánka k tomu
přispěla celkem sedmi body
za tři branky a čtyři nah-

rávky, Křupková přidala jednu branku a dvě nahrávky.
Do šampionátu vstoupily
Česky jasnou výhrou 7:0 nad
Řeckem, když své branky
téměř rovnoměrně rozdělily
do všech třetin. Úvodní branky
dosáhla právě Rullová, která
následně přihrávala i na třetí a
pátý zásah.
Mnohem těžší protivník čekal
o zhruba den a půl později
v podobě domácí Kanady.
Očekávaný souboj o vítězství
ve skupině zvládly lépe domácí
hráčky, které se ve druhé části
trefily hned pětkrát a celkově
zvítězily 6:0.

Náladu si ale Češky spravily ještě týž den stejně
přesvědčivým zdoláním Velké
Británie, k čemuž Křupková
přispěla dvěma nahrávkami.
To znamenalo čtvrtfinálového
soupeře v podobě Itálie a
drtivou výhru 11:0, kterou Rullová podpořila dvěma brankami
a přihrávkou, jednou se trefila i
Křupková.
Po odehrání všech zbylých
čtvrtfinálových duelů se do
semifinále dostala očekávaná
čtyřka Česká republika, Slovensko, Kanada a USA. České
hokejbalistky nastoupily proti
obhájkyním titulu Slovenkám

a sehrály velmi vyrovnanou
partii. Za pětačtyřicet minut
normální hrací doby ani jednou
neinkasovaly, sami se ovšem
také ani jednou neprosadily a
muselo se prodloužovat. Nic
na tom nezměnilo ani devět
vyloučení včetně sedmdesátisekundové české přesilovky
pět na tři. Duel tak dospěl do
prodloužení, které na počátku
páté minuty ukončil zlatý gól
slovenského výběru. Češky tak
ani napočtvrté nedosáhly na
finále.
Zklamání si alespoň částečně
vynahradily v neděli proti
Američankám. V posled-

ním duelu neponechaly nic
náhodě, po ubráněném oslabení dokázaly dvakrát těsně
před první pauzou skórovat a
náskok už pouze navyšovaly
až na výsledných 5:0. Na
závěrečnou branku Lindy
Hyksové se přihrávkou podílela Michaela Rullová.
Úspěšné reprezentantky se v
tomto týdnu vracejí ze Severní
Ameriky domů, do některého
z příštích vydání připravujeme
rozhovory s oběma regionálními
zástupkyněmi
–
Prostějovankou Michaelou Rullovou i rodačkou z Přemyslovic
Martinou Křupkovou.

Čuřík, Šebek a Šimo přispěli k záchraně in-line hokejistů
Drážďany (Německo), Prostějov/jim – Pouze boje o
záchranu čekaly v letošním
roce na české reprezentanty v in-line hokeji kategorie
IIHF. Mistři světa z roku
2011 se tak podruhé v řadě
vrátili domů bez medaile, k
cenným kovům nepomohla
ani trojice ex-prostějovských
hráčů Jakub Čuřík, Patrik
Šebek a Michal Šimo. Chvíli

navíc hrozilo, že se šampionát
kvůli rozvodněnému Labi nedohraje, až do haly však voda
naštěstí nevystoupala.
Na konečném výsledku se podepsala především nezvládnutá
základní skupina a těžký soupeř
pro čtvrtfinále. Šokem se stala
již úvodní porážka s Finskem
4:5 v prodloužení, kdy seveřané poslali duel do prodloužení
až tři sekundy před koncem.

Šimovy tři asistence tak na víc
než jeden bod nestačily.
Pod povinnou výhru 5:1 nad
domácím výběrem se podepsal i
jednogólový Šebek, pak ovšem
přišel debakl 3:11 se Švédy, který brankou neodvrátil ani Šimo.
Rozhodla již první čtvrtina, kdy
Češi sice během dvanácti sekund
srovnali stav z 0:2 na 2:2, ale remízu udrželi sotva pár sekund.
Těsně před první přestávkou

navíc inkasovali další tři rychlé
branky a po úvodní dvanáctiminutovce tak platil stav 2:6.
Třetí místo ve skupině tak
znamenalo jít na obhájce titulu z Kanady. Českým hokejistům sice vyšel úvod na
výbornou, když po brance a
asistenci Patrika Šebka a následném hattricku Petra Tenkráta vedli v jedenácté minutě
už 5:2, Kanaďanům se ale po-

dařil málo vídaný obrat a šesti
góly v řadě otočili na konečných 8:5 ve svůj prospěch.
V závěrečném duelu o páté až
osmé místo se tak tým Petra Hemského utkal se Slovinci a musel
zvítězit. I díky dvěma brankám
Šebka se to podařilo a Češi skončili pátí. Zlato získali Američané po
výhře nad Švédy, bronz brala Kanada, sestupující Slovince nahradí
vracející se Velká Británie.

Jestřábi představují nového brankáře:

Ze Lva Praha přichází Ondřej Kocián!
Prostějov - První nové jméno prostějovského týmu je
venku. Dlouho očekávaný moment, kdy nové vedení „A“mužstva zveřejní posilu na nadcházející sezónu je tu. A
hned se jedná o hráče skutečného kalibru. K Jestřábům
přichází brankář Ondřej Kocián (na snímku), který v minulé sezóně působil v týmu HC Lev Praha, hrající nejprestižnější evropskou soutěž – KHL. Dvaadvacetiletý
brankář by měl být jasnou jedničkou nově rodícího se
týmu a zároveň jednou z největších opor! „Všichni jsme tu s jedním cílem a to je postup do první ligy a následně i v ní udělat úspěch,“ burcuje mladý gólman
v prvním rozhovoru, exkluzivně pro klubový web.

Lukáš Majer
Ondřeji, vítejte v Prostějově. Můžete se fanouškům stručně představit a říci, co
vše máte v hokeji za sebou?
„Děkuji za přivítání. S hokejem
jsem začal ve svých sedmi letech
v týmu Hvězda Praha a od sedmé
třídy jsem byl věrným hráčem
extraligové Sparty. Tedy kromě
jedné sezony, kdy jsem chytal
zároveň juniorskou extraligu za
Spartu a seniorskou druhou ligu za
Nymburk. Minulou sezonu jsem
strávil v pražském Lvu a během
sezony jsem měl střídavé starty
do druholigové Kobry Praha a
prvoligových Litoměřic. Kromě
hokeje ještě studuji Vysokou školu
finanční a správní.“
Kariéru jste tedy spojil výhradně s hlavním
městem. Jak se seběhla nabídka Prostějova a proč jste na ni
kývnul?
„Nabídka přišla nečekaně. Zástupci Prostějova mě oslovili a
sdělili mi, o co se jedná. Měl jsem
ještě pár nabídek i z klubů z vyšší
ligy, ale nešlo o moc ambiciózní
týmy a vždy je lepší hrát o postup
než o sestup. Projekt Prostějova
mě velmi zaujal a jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že se
naše cíle vyplní a postoupíme tam,
kam patříme.
V podstatě celou minulou sezónu jste byl členem širšího kádru Lva Praha.
Nebojíte se rozdílu, že na Vás
pravidelně stříleli TOP hráči
Evropy a nyní „spadnete“ až do
druhé české ligy?
„Skok to rozhodně bude, to je jasné. Ale na druhou stranu v týmu
bude řada kvalitních hráčů, takže

o kvalitu tréninků se rozhodně
nebojím. Budeme vlastně takový
druholigový tým s prvoligovými
podmínkami.“
Stejně jako vy, tak v
kádru je dost mladých
hráčů, nebojíte se, že budou
chybět zkušenosti?
„Naopak jsem rád, že máme
mladý tým. Budeme mít velkou
výhodu oproti ostatním týmům
ve fyzické připravenosti. Ze svých
zkušeností s druholigovým hokejem můžu říct, že v této lize jsou
mladší hráči více vidět. Bohatě
stačí, když v týmu jsou dva nebo
tři starší zkušení hráči, kteří se
ujmou role leaderů a ten tým povedou.“
Vedení klubu razí individuální letní přípravu. Jste
zastáncem tohoto modelu, nebo
raději trénujete v kolektivu?
„Já osobně jsem zastáncem individuálního modelu, protože mohu
trénovat to, co potřebuji nejvíc
a hlavně je to i pohodlnější, že si
tréninkový rozvrh můžu udělat
podle toho, jak mám zrovna čas.
Nevýhodou toho je, že si trénink
nemůžete zpestřit nějakou kolektivní hrou, která tu celou námahu
psychicky odlehčí.“
Jak berete angažmá v
Prostějově? Má vůbec
brankář přestupující do II. ligy
stále nejvyšší ambice?
„Krok v kariéře to určitě je.
Myslím, si že všichni hráči co
do tohoto týmu přišli, nemají
zájem hrát následující sezonu
znova druhou ligu. Všichni
jsme tu s jedním cílem a to je
postup do první ligy a následně
i v ní udělat úspěch, takže ambice jak osobní, tak týmové jsou
velmi vysoké.“

Na Čokoládovou tretru dorazil i Jan Železný

Prostějov/jim – Trojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa v hodu
oštěpem Jan Železný zavítal
na Hanou. Šestačtyřicetiletý
světový rekordman a ředitel
Zlaté tretry si nenechal ujít
prostějovský díl Čokoládové
tretry a na atletickém oválu
u „své“ základní školy sledoval výkony nadšených dětí
školního i předškolního věku.
Část závodů osobně odstartoval, poté zasedl ke stolu, kde
trpělivě podepisoval kartičky
a ochotně se fotil s dětmi.

Letošní účast nedosáhla loňských čísel, přesto ani zasmušilá obloha, ani občasný déšť
neodradily desítky mladých
závodníků, kteří se vydali na
trať dlouhou 60, 100, 200 či
300 metrů. Vítězové jednotlivých věkových kategorií si
zajistili účast na finále Čokoládové tretry. To se uskuteční na
vítkovickém stadionu v předprogramu Zlaté tretry, tedy ve
čtvrtek 27. června. Návštěvníci
navíc mohli využít přídavných
atrakcí, tedy skákacího hradu
či trampolíny.
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Nejmenší vítězové. Kategorii dívek narozených v roce 2010 a
později vyhrála Nela Ovečková před Nikolou Trnečkovou.
Foto: Jiří Možný

Pohár města Prostějova
v malé kopané zná finalisty

Na dvou místech v sobotu proběhly semifinálové turnaje Poháru
města Prostějova v malé kopané mužů 2012/13. Nekonalo se
žádné velké překvapení, když do finálového klání (22. června
v Dřevnovicích) postoupily favorizované týmy Dobrochova,
Brodku u Prostějova, DD Dubany a Griffins Prostějov.

Výsledky Poháru města
Prostějova mužů 2012/13
SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA A
(HŘIŠTĚ VÍCEMĚŘICE):
MK Brodek u Prostějova – Mexico Víceměřice 1:0, SK Chaloupka Prostějov
– SK Tomek Dobrochov 0:5, Brodek u PV – Dobrochov 0:1, Chaloupka PV –
Víceměřice 0:3, Chaloupka PV – Brodek u PV 1:2, Dobrochov – Víceměřice 3:1.

Z prvního srazu jistě
máte dojmy i ze stadionu. Co říkáte na domovský stánek a zázemí Jestřábů?
„Stadion sice vypadá na první
pohled starší, ale to vůbec není
rozhodující. Zázemí je mnohem
lepší, než na některých stadionech
v Rusku, které jsem poznal. Pro
mě je důležité, aby byl kvalitní led
a plný stadion fanoušků.“
V Prostějově je hokej
sportem číslo jedna.
Brankáři bývají u domácích fanoušků velmi oblíbení. Chtěl by
jste jim na úvod něco vzkázat?
„Vzkázat bych chtěl hlavně, aby
chodili na zápasy a připravili nám
atmosféru, která nás bude motivovat. Z videí z předešlých sezon vím,
že je tu parádní atmosféra, takže se
už těším na první domácí zápas.“

1. Dobrochov
2. Brodek u PV
3. Víceměřice
4. Chaloupka PV

Průběžná tabulka:
3
0
2
0
1
0
0
0

0
1
2
3

9:1
3:2
4:4
1:10

9
6
3
0

SEMIFINÁLOVÁ SKUPINA B
(HŘIŠTĚ VRBÁTKY):
SK Griffins 98 Prostějov – KMK Katastrofa Prostějov 5:2, SK Amatér 1993
Hluchov – DD Sport Dubany 0:4, Griffins PV – A. Hluchov 4:0, DD Dubany –
Katastrofa PV 5:0, Katastrofa PV – A. Hluchov 7:3, DD Dubany – Griffins PV 3:3.
11. DD Dubany
2. Griffins PV
3. Katastrofa PV
4. A. Hluchov

I

Průběžná tabulka:
2
1
2
1
1
0
0
0

0
0
2
3

12:3
12:5
9:13
3:15

7
7
3
0
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Barbora Krejčíková vyhrála

juniorské French Open

Paříž (Francie), Prostějov/jim – Prostějovský tenis může slavit další velký
úspěch. Sedmnáctiletá členka TK Agrofert Barbora
Krejčíková navázala na finálovou účast z Australian
Open a na druhém grandslamu sezony získala svůj
premiérový titul. Ve dvouhře
se pro ni sice stalo konečnou
již druhé kolo, společně s Kateřinou Siniakovou však kralovala čtyřhře, kde český pár
neztratil jediný set.
Nasazený pár číslo dvě při cestě
za vítěznou trofejí zdolal americko-ruskou dvojici Chiricová,

Fliková 6:2 a 6:2, kolumbijsko-argentinský pár Ucrosová,
Vegaová 6:2 a 6:0, ve čtvrtfinále vyřadily české hráčky
Chorvatku Fettovou s Turkyní
Soyluvou.
Tenisové naděje neohrozil ani
třetí nasazený pár Konjuhová,
Zhaová, jenž odcházel poražen
po výsledku 2:6 a 4:6, jednoznačně dopadlo i finále nad jihoamerickým duem Gonzalezová,
Haddadová. Závěrečný duel
zvládly Češky hravě 7:5 a 6:2.
Nedařilo se naopak druhé prostějovské juniorce Gabriele
Pantůčkové. Ve čtyřhře podlehla společně s Rumunkou

Csoregiovou domácímu páru
Guyomardová, Toulyová již
v prvním kole a ve dvouhře jí
los postavil do cesty nasazenou
šestku Rusku Kasatkinovou,
která zvítězila 6:2, 2:6 a 6:3.
Mezi dospělými se druhého
grandslamového týdne dočkala z prostějovských zástupců
pouze Lucie Šafářová. Se svou
stabilní tenisovou partnerkou
Pavljučenkovou prošla po
třech výhrách až do čtvrtfinále. Zde ovšem cesta česko-ruského páru skončila, dál je
po sadách 6:3 a 6:3 nepustily
nasazené trojky Petrovová se
Srebotnikovou.

„Titul je titul, lepší by ale bylo získat ho v ringu

Výsledky Čokoládové tretry Prostějov:

než bez boje,“ hodnotí zlato rozpačitě trenér Duda

100 m hoši (2006 a 2007): 1. Jan Lacko
19,01 s, 2. Michal Bálint 19,77 s, 3. Martin Lacko 20,38, 4. Nikolas Myškovský
20,43 s, 5. Šimon Peterka 20,88 s, 6. Marek Moudrý 20,99 s, 7. Petr Mrňka 21,42
s, 8. Martin Mlčoch 21,72 s, 9. David Hubík 22,12 s, 10. Šimon Šafránek 23,40 s,
11. Samuel Jurica 23,69 s, 12. Filip Šustr
24,02 s, 13. Filip Bořil 24,06 s, 14. Albert
Žilka 24,61 s, 15. Ondřej Spáčil 25,10 s,
16. Marek Dočkal 26,12 s.
100 m dívky (2006 a 2007): 1. Nela
Derychová 19,47 s, 2. Anita Štarnovská
20,02 s, 3. Sofie Grégrová 20,69 s, 4. Alžběta Stejskalová 20,89 s, 5. Tereza Láta-

I díky těmto zkušenostem tak
Duda společně s dalšími trenéry
a funkcionáři zvažuje, kam se
přihlásit. Ve hře je více variant.
„Do šestnáctého června se mohou kluby přihlašovat do extraligy, zatím ale nikdo neví, jakou
bude mít soutěž podobu. My
přihlášku podáme, ale nevíme,
zda poté i nastoupíme,“ prozradil s tím, že pomýšlí na přesun
do prestižnější kategorie.
„Jednáme o vstupu do interligy
BoxingONE. Tato soutěž funguje, má renomé, je divácky
atraktivní a odehrávají se tam

60 m dívky (ročník narození od 2010):
1. Nela Ovečková 37,29 s, 2. Nikola Trnečková 39,47 s.
60 m hoši (2008 a 2009): 1. Kolda Collin 14,48 s, 2. Björn Christopher Kramer 15,74 s, 3. Jakub Trunda 16,90 s,
4. Jakub Vaculka 17,39 s, 5. Jakub Vrba
20,31 s.
60 m dívky (2008 a 2009): 1. Karolína
Andýrsková 14,61 s, 2. Veronika Plevová
14,70 s, 3. Egshiglen Byambadorij 15,21
s, 4. Alžběta Klapková 17,45 s, 5. Zuzana
Wlasáková 18,57 s, 6. Julie Šantava 19,00
s, 7. Johanka Žilková 19,64 s, 8. Adéla
Klímová 20,82 s.

lová 23,30 s, 6. Kristýna Vilímková 23,61
s, 7. Nikol Vaňáková 23,70 s, 8. Kateřina
Šťastná 24,73 s.
200 m hoši (2004 a 2005): 1. Jakub Šantavý 33,38 s, 2. Adam Neugebauer 34,66
s, 3. Ondřej Grégr 36,41 s.
200 m dívky (2004 a 2005): 1. Veronika
Hutárková 34,43 s, 2. Klára Lněničková
36,92 s, 3. Aneta Zahradníčková 38,92 s.
300 m hoši (2002 a 2003): 1. Richard Bálint 51,17 s, 2. Robin Dorotík 53,49 s, 3.
Jiří Šantavý 56,31 s.
300 m dívky (2002 a 2003): 1. Tereza
Korhoňová 49,13 s, 2. Veronika Lacková
52,97 s, 3. Klára Klvaňová 58,35 s.

Prostějov/jim – Boxeři BC
DTJ jsou zlatí. Slaví však
tak trochu rozpačitě, neboť
soupeři jim odpadávali jako
hrušky... „Titul je titul, lepší
by ale bylo získat ho v ringu
než bez boje. Chtěli jsme zlato, měli jsme to dobře rozboxováno a věřím, že bychom
ho získali, i kdyby Ostrava
neskončila,“ neskrýval smíšené pocity trenér DTJ Pavel
Duda.

kvalitnější zápasy,“ těší se Duda
na duely s maďarskými, chorvatskými, srbskými, polskými
či slovenskými oddíly. „Již v
červenci či srpnu by mělo být
jasno, protože už v září se začíná,“ věří prostějovský trenér v
úspěšná jednání.
K poslednímu extraligovému
souboji by podle rozpisu soutěže došlo o víkendu 29. a 30.
června. Přestože k tomu ale
nedojde, začne boxerům letní
přestávka až 1. července. Do té
doby na ně ještě čekají tréninky
či duely v první lize.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivně doplněné interview s novým koučem a sportovním manažerem hokejistů Prostějova

„PŘED NÁMI JSOU ÚKOLY, JEJICHŽ SPLNĚNÍ MUSÍ FANOUŠKY NADCHNOUT, A NE NÁS…“
Josef Málek je původem ´Přerovák´, ale pro Jestřáby hodlá potit krev

Prostějov - Společně s novým bossem druholigového týmu LHK Jestřábi Jaroslavem Luňákem přichází
do Prostějova i nový hlavní trenér. Petr Zachar, který
tři roky působil v roli prvního muže prostějovské
střídačky, se posune na post asistenta a rozhodující
slovo bude mít hlavní trenér Josef Málek, který bude
zároveň plnit funkci sportovního manažera.
Lukáš Majer,
Petr Kozák
Pane trenére, vítejte v Prostějově. Loni jste úspěšně
zachránil ve druhé lize Valašské
Meziříčí, jak se pak zrodil váš
přesun na Hanou?
„Sezona ve Valašském Meziříčí
nebyla nijak jednoduchá. Po mém
příchodu jsme na dva měsíce přišli
o Jirku Slováka a tato část rozhodla
definitivně o osudu Valašského Meziříčí v loňském ročníku. V pekelné
baráži, kde nic není jednoduché, se
nám se štěstím podařilo druhou ligu
udržet. Měl jsem dohodu i na příští
rok a začal jsem budovat nový tým.
Bohužel mé představy se nepotkaly
s těmi jejich. Pak ale přišla nabídka,
která se, slovy klasika, neodmítá...
(úsměv)“
V Prostějově proběhla
změna ve vedení klubu,
rodí se nová strategie, v týmu
budou noví lidé. Jaký zatím máte
pocit z prvních dnů a úvodního
srazu týmu?
„Hned na začátku jsme si společně s
vedením vysvětlili, o co v tomto projektu půjde, a naladili se na stejnou
notu. První kontakty s hráči ukázaly,
že jsme si vybrali dobře. Stavíme
nový tým a to není nikdy jednoduché. Důležitá kromě konečné mety
je i cesta a hráči i realizační tým dnes
ví, že jediné malé vybočení se netoleruje. Jen poctivá práce a kousek
sportovního štěstí přinese kvalitní
hokej a to znamená plný stadion.

Spokojení fanoušci nám pak pomohou dosáhnout našich cílů.“
U Jestřábů působil tři
roky jako hlavní trenér
„áčka“ Petr Zachar. Znal jste
svého nového kolegu již dříve?
Přišla například už řeč na rozdělení úkolů v přípravě a na ledě?
„S Petrem se známe dlouho. Moc si
cením jeho práce, proto jsem si ho
vybral jako partnera. Udělal tady
za tři roky kus poctivého hokeje, je
místní a má projektu co dát. Kompetence si budeme upřesňovat za
pochodu. Jsem trochu jiný trenér
než ostatní. Většina věcí mé hokejové koncepce musí nést můj rukopis,
za kterým si puntičkářsky stojím.
Potřebuji ale vedle sebe někoho,
kdo se nebojí říct svůj názor na věc
a upozornit mě na chyby, které bych
mohl přehlédnout. A v tom stoprocentně spoléhám na Petra.“
Když jste zvažoval nabídku Prostějova, pomyslel
jste na jeho fanoušky, jestli vás
přijmou kvůli přerovskému původu? A neobáváte se nějakých
přehnaných reakcí?
„Tohle je spíš otázka na samotné
prostějovské fanoušky, jak s mým
původem naloží. Já jsem tuhle nabídku nezvažoval. Ten projekt je
taková výzva, která trenéra potká
jednou za život, a já musím udělat
všechno proto, aby to, odkud je trenér jejich milovaného týmu, bylo
až to poslední, co je bude zajímat!
Uvědomuji si rivalitu obou měst

a vím, že jestli je zklamu, tak si to
slíznu, ale já přišel s nataženou a
otevřenou dlaní ke spolupráci. Před
námi jsou úkoly, jejichž splnění
musí naše fanoušky nadchnout, a
ne nás. Určitě bude před sezonou
možnost si s nimi o tom promluvit
tváří v tvář.“
Jaký je nyní nejbližší program týmu?
„Minulé pondělí třetího června
jsme konečně začali letní přípravu. Měsíc budeme pracovat s částí
týmu, která je domácí. Ostatní hráči
se připravují ve svých mateřských
klubech. Poprvé se všichni společně sejdeme dvaadvacátého července, kdy bude následovat společná,
závěrečná příprava na sezonu.“
Hráči se až dosud připravovali víceméně individuálně. Co říkáte na tento model
přípravy? Jste jeho zastáncem?
„Ne, nejsem. Společný dril patří k
hokeji. Tady se utužuje parta, která
je tak silná, kolik je toho ochotná do
sebe dostat ze zátěže, která je na ni
kladena. Nejedná se jen o fyzickou
přípravu. Ten tým je organismus a
bez letní přípravy mu něco chybí.“
Jsou již známy termíny
přípravných zápasů?
„Program přípravných zápasů zatím není kompletní, čekáme na
velmi dobře obsazený turnaj v
Porubě, kterého bychom se chtěli
zúčastnit v termínu od čtrnáctého
do sedmnáctého srpna. Potvrzené
máme zatím zápasy s Přerovem, a
to třicátého srpna u nich a šestého
září doma, dále s Hodonínem dvaadvacátého srpna doma a desátého
září venku. Čekáme na termíny s
Technikou Brno.“
Máte mít na starosti celý
sportovní úsek A-týmu
nejen jako hlavní trenér, ale i
jako manažer. To je asi velká
výhoda, že budete mít přímý
vliv na výběr hráčů a případné
změny v kádru během sezony?

Foto: www.lhkjestrabi.cz
Jak bude v praxi vypadat rozhodování o hráčských transakcích?
Leží odpovědnost čistě na vašich
bedrech, nebo budete mít přímé
konzultanty?
„Nemám mít na starosti, já ho na
starosti mám...(úsměv) Hlavní úkol
sportovního úseku zní: dát dohromady kvalitní tým. Prvotní výběr
je hotov. Rozhoduje se momentálně
o dvou, třech postech z pětadvaceti,
které si musí hráči v přípravě ještě
vybojovat. Byla to kolektivní práce celého vedení. Já nyní dotáhnu
do konce předjednané smlouvy a
transfery s vybranými hráči a pak
se moje hlavní činnost přesune na
pozici trenéra. Pokud to všichni
správně pochopili, nebude během
sezony docházet k větším změnám.
A když, tak určitě jen směrem k posílení týmu.“
Jaké jsou cíle týmu pro
tuto sezonu?
„Ty nejvyšší. Tým se tvořil delší
dobu, pracovalo na tom kompletně
celé vedení. Byla to kolektivní práce a já věřím, že budeme vyhrávat.“
Na úvodním srazu bylo
k vidění hodně mladých
hráčů, nemáte trochu obavy, že
tak mladému týmu budou chybět
zkušenosti?

„Celý projekt je na tom založen.
Před lety měl mladý talentovaný
hráč sedmnáct, osmnáct let. Hráči
okolo dvaceti dvou, dvaceti tří let
byli po vojně a při návratu do týmu
zastávali hlavní směr. Dnes tento
fakt zkresluje trochu ukazatel, že
junior v jednadvaceti letech je ještě
mládežník. Nebojíme se. Ten tým
musí mít přesně tyto parametry.
Rychlost, sílu a houževnatost mládí.
Že, Míšo... (směje se při myšlence
na Michala Černého - pozn. red. )
Máte již jasno, jaký styl
hokeje bude tým produkovat?
„Chceme hrát celoplošný, fyzicky
náročný hokej s dobrou obranou
a rychlým přechodem do útoku s
tlakem na branku. To je ale spíš definice, kterou by rád u svého týmu
viděl každý trenér. My musíme od
začátku vědět, jak toho dosáhnout.
To bude naše devíza.“
Proběhly první pohovory s hráči. Co bylo jejich
hlavním obsahem?
„První pohovory měly za úkol jedno. Dostat se v rámci možností do
hlavy vybraných hráčů. Přečíst si v
nich charakter, na kterém chceme
stavět. Chtěli jsme se co nejrychleji,
z krátkých pohovorů dozvědět, jestli ten který je tím, koho si v týmu
přejeme. Další zkouškou bude srpnová příprava, kde si budou borci
muset o své říct velmi důrazně.“
Loni jste v Prostějově trénoval Valašské Meziříčí.
Atmosféra na stadionu Jestřábů
je asi na jiné úrovni než ve Valmezu, že? Těšíte se na fanoušky a
na bouřlivé prostředí?
„Prostředí v Prostějově je závislé
na výkonnosti týmu. Znám ho velmi dobře a uděláme všechno proto,
aby náročný prostějovský fanoušek
měl důvod nechybět na stadionu při
našich utkáních. A abychom byli
společně hrdí na značku ´Prostějovský hokej´.“

Novou podobu dostal i
realizační tým. Vedle vedoucího mužstva Josefa Ovečku
bude operovat Luděk Olbert,
známý prostějovský masér a vyhlášený odborník. Jak se podařilo pana Olberta opět zlanařit
k hokeji?
„Pepa Ovečka je stálice prostějovského zázemí, pravý srdcař.
Luďka jsme oslovili na doporučení Petra Zachara. Je to člověk,
kterého jsme od začátku chtěli u
týmu mít. Pepa bude mít na starosti materiální potřeby týmu, Luděk tělo a duši našich hráčů. Je to
odborník, který na trhu práce není
hned tak k dostání.“
Hráči budou veřejnosti
představováni postupně.
Můžete přesto říci, kdo bude,
podle vás, největší oporou?
„I když budou hráči představováni
postupně, můžu už dnes říct, kdo
bude největší oporou. TÝM!“

Říkáte, že největší oporou má být TÝM jako
celek. To se mnohdy používá jako
otřepané klišé, jakým způsobem
toho chcete docílit vy? Přece jen,
loňské mužstvo tvořilo dobrou
partu, ale v šatně dojde ke změnám
a je dost možné, že finální podoba
kádru se bude tvořit ještě těsně
před startem sezony a hráči se budou sjíždět z celé republiky, což je
oproti loňsku, kdy zde byla většina
místních, také proměna...
„Jmenoval jsem největší
oporu, nic víc a rozhodně
ne jako klišé. Spíše jako odlehčení
otázky. A co udělám pro to, aby to
klišé opravdu nebylo? To si nechám
jako výrobní tajemství. K poslední
části otázky jen tolik. Mužstvo je už
pohromadě nyní, společnou přípravu
zahájí dvaadvacátého července. Do
zahájení soutěže budeme připraveni
a bude jedno, jestli je někdo místní
nebo zpoza humen...(smích)“

kdo je
josef málek

Jako hráč
rááč je
je odcho
odchovancem
ovancem přerovského hokeje, kde strávil také velkou část své hráčské, ale
i trenérské kariéry. Za Přerov hrál I. NHL a
také pět sezon ve druhé lize. Po ukončení aktivní činnosti se dal na práci sportovního manažera, taktéž v Přerově. Postupně začal s trénováním, prošel si všemi kategoriemi, od
přípravky po seniory. Po sezoně 2003/2004, kdy dostal přerovský
dorost do play-off, kývl na nabídku znojemských Orlů. Na jihu
Moravy plnil post hlavního trenéra mládeže. Přes dorost brněnské
Komety a dalších letech opět v Přerově zakotvil loni ve Valašském
Meziříčí. Potápějící se tým dokázal zvednout a zachránit v soutěži.
Před startem sezony 2013/2014 si padl do oka s novým vedením
prostějovských Jestřábů a je připraven své zkušenosti uplatnit na
Hané. Trenér Málek je ženatý, má tři děti. Dcera Barbora jezdí
dostihy, syn Matěj hraje hokej a od nejstarší dcery má společně s
ženou Lenkou doma relaxační poklad, vnučku Adélku.

INZERCE

STIHL FS 38
motor 2-mix: 27,2 cm3
výkon 0,65 kW/0,9K
hmotnost 4,2 kg

STIHL FS 87
motor 4-mix: 28,4 cm3
výkon 0,95 kW/1,3K
hmotnost 5,6 kg
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STIHL FS 410 C-E
motor 2-mix: 41,6 cm3
výkon 2,0 kW/2,7 K
hmotnost 8,5 kg
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