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ÚCHYLÁK DĚSÍ ŽENY
NA HLOUČELE!
Prostějov/mls, mik

Před procházejícími dívkami

masturbuje
Proč si to
nenechá na
doma?

Vrátil se na místo činu! Tento muž se strážníka městské policie snažil na místě přesvědčit, že si v
lesoparku pouze opravuje poškozené kolo. Přitom ještě před chvíli se obnažoval před jednou z žen.
Stejný člověk už na Hloučele obdobným způsobem řádil před osmi lety!
Foto: Tomáš R.

Zděšení, strach, bezmoc,
pohoršení a stres. Tak to byly
hlavní pocity celé řady dívek
a žen, které v průběhu nejen
uplynulého týdne obtěžoval v
lesoparku Hloučela třicetiletý
úchyl. Ten se před ženami
obnažoval a bez okolků dokonce i masturboval! Některé
z postižených se styděly, dělaly, že jej nevidí a jeho řádění
policii raději ani nenahlásily...
To je ostatně důvod, proč
ve svém odsouzeníhodném počínání může i nadále pokračovat! A činí tak
i navzdory tomu, že už jej
prošetřovali prostějovští
strážníci. Situací se zabývá také Policie ČR. Jak se
Večerníku následně podařilo zjistit, nejmenovaný
muž byl za podobný trestný čin výtržnictví již jednou
odsouzen, a to před osmi
roky! Nyní mu hrozí další tři
y vězení...
roky

čtěte na straně 13
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HROMADNÁ
OTRAVA
houbami!

Rozeznáte je od sebe? Muchomůrka růžovka má na rozdíl od muchomůrky tygrované velký rýhovaný prsten.
Fotokoláž: Večerník

Zasahoval vrtulník,

lidé bbojovali
j
O ŽIVOT

Dětkovice/mls - Hromadnou otravu houbami
h b i řešili
ř šili ve čtvrtek
č
k odpoledne
d l d prostějovští
ěj š í
záchranáři. Pro nejvíce postiženého dokonce musel přiletět vrtulník, který jej
přepravil do olomoucké fakultní nemocnice. Jak se vše událo? Zcela nevinně... Jeden
z otrávených několik let pracoval jako kuchař v Brně. Svým
ale p
připravil
ý kolegům
g
p
na oběd smrtelnou houbovou směs, neboť
muchomůrku růžovku zaměnil za prudce
více čtěte na straně 8
jedovatou muchomůrku tygrovanou...

INZERCE

NOVÁ AKCE - PŘIPRAVTE SE NA LÉTO
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zloděj zadržen!
Včasným
oznámením
a precizní prací strážníků
se podařilo zadržet zloděje jízdního kola. V pátek
7. června před půl třetí odpoledne nahlásil svědek
události odcizení dámského
kola ze stojanu u křižovatky
ulic Svatoplukova a Pražská. Jemu neznámý muž
se za pomoci pákových
kleští zmocnil uzamčeného
bicyklu a poté na něm odjel
směrem k ulici Vrahovická.
Vyslaná hlídka ihned vyjela
do zmíněné lokality. Při kontrole okolí se jí podezřelou
osobu i s jízdním kolem podařilo objevit v ulici Marie
Pujmanové. Pětačtyřicetiletý
muž se k činu doznal. Vzhledem k tomu, že se nejednalo
v tomto dni o první případ
y na
krádeže jjízdních kol,, byla
místo přivolána Policie ČR.

Vyvedli nechtěného
Šestatřicetiletá žena se obrátila s žádostí o pomoc na
linku 156. O pět let mladší
přítel nemínil opustit její byt.
Klíče sice vrátil, ale odejít
nechtěl, a to ani po výzvě
hlídky, která dojela na místo.
Jelikož muž na opakovanou
výzvu nereagoval, byl za
pomocí hmatů a chvatů vyveden. Pro neuposlechnutí
výzvy úřední osoby a za porušení zákona o občanských
průkazech byla událost
předána správnímu orgánu.
Při ověření totožnosti totiž
vyšlo najevo, že dotyčný
má u sebe občanský průkaz
s platností do konce října minulého roku.

Stříleli na hřišti!
Syn s otcem si vybrali nevhodné místo ke střelbě.
Předminulou neděli po poledni přijali strážníci oznámení o dvou osobách, které
na hřišti základní školy střílí
ze vzduchovky a diabolky
létají do přilehlé zahrady.
Strážníci na místě ztotožnili
dva muže ve věku 21 a 46
let. Uvedení zmíněné činnosti zanechali a místo opustili. Podle zákona o zbraních
a střelivu jsou uvedení muži
podezřelí z přestupku. Vzduchovku není možné použít
na místě, kde by mohl být
ohrožen život nebo zdraví
osoby, nebo by mohla být
způsobena škoda na majetku. Ve správním řízení lze za
toto jednání udělit pokutu do
15 000 korun.

Kuny na úřadu!
Na základě telefonického
sdělení provedli ve středu
strážníci odchyt čtyř kun.
Ty se nacházely v kuchyňce
úřadu na náměstí Spojenců.
Poté byli nezvaní návštěvníci vypuštěni v lesoparku
Hloučela.
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SKANDÁL! Veleli prostějovským elitním vojákům,

teď jim hrozí kriminál za špiclování premiérovy manželky!
Aféra neskutečných rozměrů v souvislosti se zatčením šéfky kanceláře premiéra České republiky Petra Nečase Jany Nagyové se dotknula
i Prostějova. Pravá ruka předsedy vlády a podle
spekulací i jeho milenka si u vojenské tajné služby objednala „špiclování“ Nečasovy manželky.
A kdo tuto zhovadilost pro ni měl podle policie zařídit? Dva generálové, kteří ještě nedávno veleli
601. skupině speciálních sil z Prostějova!
Praha, Prostějov/mik
Policie ve čtvrtek zadržela dva
pracovníky Vojenského zpravodajství včetně současného ředitele služby Milana Kovandy
a ještě jeho předchůdce, nyní
šéfa Správy státních hmotných
rezerv Ondreje Páleníka. Policie je viní ze zneužití pravomoci
veřejné osoby v souvislosti s tím,
že si šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nagyová u tajné
služby údajně objednávala sledování lidí!
Právě pod Vojenské zpravodajství patří nejen agenti v zahraničí
a mnohdy na místech, kde žádné
jiné spojenecké tajné služby nepracují, ale také například elitní
bojová jednotka české armády
- prostějovská 601. skupina speciálních sil. Ta je považována
za jednu z nejlepších jednotek
svého druhu na světě a má obrovský podíl na uznání a kreditu,

které Česko v očích spojenců
získalo za účast v protiteroristických operacích například
v Afghánistánu. Oba zadržení
generálové přitom z této jednotky
přímo vzešli, oba se účastnili bojových misí v Afghánistánu.
„Jsem z toho v šoku, ale žádné
bližší informace nemám. Prosím,
ode mě zatím bez komentáře,“

z událostí při policejnním zátahu v Praze
zznačně rozladěn.
Osmačtyřicetiletý
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se mise běh
hem
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řekl Večerníku v pátek primátor v Perském zálivu, v letech 2004
statutárního města Prostějova Mi- až 2006 velel českému konroslav Pišťák, který byl v průběhu tingentu výsadkářů v Afghásvé pooperační rekonvalescence nistánu. Má za sebou působení
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Ty nejsi chlap, ale zbabělec!
té cyklistky, která jela směrem ke Svatoplukově ulici,
zezadu narazil neznámý
cyklista. Oba dva po nárazu spadli na zem. Muž však
vstal, aniž by zraněné paní,
která zůstala ležet na silnici, poskytl pomoc, nasedl na
jízdní kolo a odjel pryč,“ informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR.

VÝZVA POLICIE ČR
Policisté Dopravního inspektorát územního odboru Prostějov
se tímto obrací se žádostí o pomoc na případné svědky, kteří
by mohli jakoukoliv informací přispět k objasnění této nehody. Mohou se přihlásit osobně nebo telefonicky na Dopravním
inspektorátu Prostějov, Havlíčkova 16b. 796 77 Prostějov, telefon: 974 781 251, případně na bezplatnou telefonní linku 158.

ve spojeneckém štábu v Belgii
a od roku 2002 vedl pět let elitní 601. skupinu speciálních sil
v Prostějově. V roce 2007 se stal
šéfem Vojenského zpravodajství
a v čele armádní rozvědky vydržel více než pět let.
O čtyři roky mladší Milan Kovanda je současný ředitel Vojenského zpravodajství, minulý rok
nahradil ve funkci právě Ondreje
Páleníka. Od studií na vojenské
vysoké škole v roce 1992 sloužil u speciálních průzkumníků
v Prostějově. V roce 2006 se stal

velitelem elitní 601. skupiny speciálních sil. Třikrát velel jednotce
speciálních sil v afghánských
horách. Kovanda je generálmajor. Do této hodnosti ho v květnu
povýšil prezident Miloš Zeman.
Policisté Páleníka s Kovandou
obvinili ze zneužití pravomoci
úřední osoby, za něž jim hrozí až
pět let vězení nebo zákaz činnosti. Na Páleníka v sobotu soudce
uvalil vazbu, té naopak jako jediný ze zadržených unikl Milan
Kovanda. Ten se totiž k trestné
činnosti doznal.

Zraněné seniorce pomohli
vstát až kolemjdoucí. Paní
pak zůstala sedět na schodech
u jedné z nedalekých budov.
„Policista, který vykonával hlídkovou službu v dané lokalitě, si
paní na schodech všiml, zjistil, co
se stalo, a okamžitě vyrozuměl
operační středisko. Na místo byla
přivolána sanitka, která zraněnou
převezla do nemocnice. Podle lékařské zprávy se ze zranění bude
léčit čtyři až pět týdnů,“ uvedla
mluvčí prostějovské policie.
Alkohol byl u zraněné ženy
vyloučen dechovou zkouškou.
Policisté nehodu nadále šetří
a po cyklistovi pátrají. Podle prvotních informací se mělo jednat
o mladšího muže na nezjištěném
jízdním kole.

Hasiči ho sundali ze stromu!
Ptení/mik - Hasiči ve čtvrtek
odpoledne zachránili paraglidistu, který po zatím nevysvětlené nehodě svého létacího stroje visel na stromě v lese u Ptení!
Havarující paraglidista si pomoc zavolal sám mobilem.
„Když záchranáři přijeli na
místo události, zjistili, že paraglidista visí na záložním
padáku na sedmnáct metrů
vysokém stromě. Hasiči ho za
pomoci lezecké techniky slanili dolů a následně pak sundali
i záložní padák, který zůstal
viset na stromě. Celá akce

hasičům zabrala necelou hodinu a paraglidista vyvázl bez
zranění,“ popsala Večerníku
záchrannou akci Vladimíra
Hasciková, tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje.

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

ze soudní síně...
SOUD o bouračce policistů ROZHODNE V ÚTERÝ
Bude Olga Pospíšilová platit jako mourovatá, nebo obhajoba uspěje?

Prostějov/mls - Ve čtvrtek se u
prostějovského okresního soudu konalo druhé hlavní líčení
týkající se loňské bouračky
policistů ve Vrahovické ulici.
Olga Pospíšilová byla obžalována z toho, že neumožnila
průjezd policejní škodě octavia. Obhajoba tvrdí, že srážce
zabránit nemohla.
Dle aktuálního vyjádření soudních znalců měla obviněná

řidička maximálně tři sekundy na to, aby se koukzla do
zrcátka, uviděla tam policejní
auto a následně se podle toho
zachovala. Obhajoba v této věci
mluví o necelých dvou sekundách. Znalci potvrdili, že modrá
octavia se k místu střetu blížila
rychlostí kolem devadesáti kilometrů v hodině, před srážkou
však nijak prudce nebrzdila.
Z tohoto důvodu se podle vy-

jádření jednoho ze znalců bouračce fakticky nedalo zabránit.
Dokazování bylo ve čtvrtek
skončeno, líčení zakončily závěrečné řeči obou stran.
Státní zastupitelství po předložení všech důkazů stále trvá
na obžalobě a pro Olgu Pospíšilovou navrhuje podmíněný
trest, pokutu třicet tisíc korun, zákaz řízení motorových
vozidel a také náhradu škody.

Pokud by paní Pospíšilová byla
pravomocně odsouzena, musela by coby viník autonehody
zdravotním pojišťovnám zaplatit šest set tisíc korun za léčení
zraněných policistů a Policii
ČR za zničení speciálního auta
dalších stošedesát tisíc korun.
Obhajoba tvrdí, že obžalovaná nemohla vzhledem k situaci bouračce zabránit a požaduje zproštění viny. Podle ní

řidička neměla dostatek času,
aby nehodě dokázala zabránit.
Kromě toho upozorňuje, že policejní automobil měl zapnuté
pouze doplňkové nikoliv hlavní
výstražné světlo. Tím nebyl vůbec vybaven. Z tohoto důvodu
se nejednalo o vozidlo s právem
přednosti v jízdě. Prostějovský
okresní soud v této věci ve čtvrtek nakonec nerozhodl, učiní
tak v úterý 18. června.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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.

Lapka v domě
V nočních hodinách ze soboty na neděli předminulého
týdne došlo k vloupání do
jednoho z rodinných domů
na ulici Přemyslovka v Prostějově. Neznámý zloděj
do domu vnikl po vypáčení
dveří a z jednoho z pokojů
ukradl dva mobilní telefony
a dámskou kabelku s celým
obsahem. Kromě peněz v ní
byla i platební karta a osobní
doklady. Celková škoda byla
vyčíslena na 27 500 korun.

Z hrdinů psanci? Generálové Ondrej Páleník s Milanem Kovandou, kteří ještě nedávno působili v
Prostějově, čelí závažnému obvinění. Hrozí jim až pět let kriminálu. 2x foto: Ministerstvo obrany ČR

Na Újezdu srazil cyklistku. A ujel… Paraglidista se zřítil
Prostějov/mik - K dopravní
nehodě dvou cyklistů došlo
ve středu krátce před druhou
hodinou odpoledne na ulici
Újezd v Prostějově. Problém
je v tom, že muž na kole,
který zezadu srazil cyklistku
staršího věku, zbaběle z místa
nehody ujel, aniž by zraněné
seniorce poskytl pomoc!
„Z prvotního šetření vyplývá, že do jednasedmdesátile-

ČERNÁ KRONIKA

Vybrakoval automaty
Během předminulého víkendu došlo k vloupání do
dvou nápojových automatů umístěných v jednom
z objektů na ulici Vápenice
v Prostějově. Z jednoho z automatů vzal zlodějj z kasičkyy
peníze, druhý poškodil. Škoda zatím není upřesněna. Ani
automat na mléko v Okružní
ulici neunikl zájmu zloděje.
Do něho se vloupal ze soboty na neděli. Vzal z něho
mincovník s mincemi, kasu,
čtyři 3D hračky, čokoládová
brčka a další věci.

Sebral dvě kola
Z neděle na pondělí došlo
k odcizení dvou jízdních
kol v jednom z panelových
domů na ulici Bulharská
v Prostějově. Zatím neznámý lapka z neuzamčené kolárny ukradl trackové jízdní
kolo a ze sklepní koje silniční závodní jízdní kolo. Celková škoda byla vyčíslena
na čtrnáct tisíc korun.

Babeta je fuč
Někdy na konci předminulého týdne ukradl neznámý
pachatel ze dvora u jednoho
z panelových domů na ulici
M. Pujmanové moped Babetu. Do dvora se dostal poté,
co poškodil plot a moped nepozorovaně ukradl. Způsobil
celkovou škodu za sedm tisíc korun.

Kradl na hřbitově
Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý zloděj, který kradl na
hřbitově v Prostějově. Ze
sloupku jednoho z hrobů
ukradl měděný okrasný kříž
se stříškou a z podstavce orientační tabule krycí měděný
plech. Poškozené organizaci
způsobil škodu za třiadvacet
tisíc korun.

Okradena na náměstí
O peněženku s penězi, doklady a platební kartou přišla
v úterý třiatřicetiletá žena.
Neznámý pachatel využil
toho, že kabelku i s peněženkou měla odloženou ve
volně přístupné místnosti v
jedné z prodejen na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově.
V nestřeženém okamžiku
stačil peněženku nepozorovaně vzít. Celková škoda
byla vyčíslena na jeden tisíc
čtyřista korun.

Vybral pokladničku

ONDREJ GUNÁR

PAVEL SEKANINA

MILADA NAVRÁTILOVÁ

JIŘÍ MAJER

se narodil 27. srpna 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. června 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let, měří 175 centimetrů a má černé vlasy. Bližší
údaje k osobě nejsou známy.

se narodil 19. září 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. února 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 43 do 45 let a měří mezi 170
až 180 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

se narodila 2. června 1946
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 31. ledna
2013. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 65 do 70 let, měří 175
centimetrů, má hubenou postavu a plavé blond vlasy.

se narodil 16. prosince 1956
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 26. února 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 57 do 60 let, měří
175 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědošedé vlasy.

Nezvaného hosta měl jeden
z rodinných domů v Prostějově. Neznámý zloděj se do
něho vloupal někdy v průběhu čtvrtku. Vnikl do něho
otevřeným sklepním oknem
a z jednoho z pokojů ukradl
z pokladničky čtyřista tisíc
korun. Policisté případ šetří
pro podezření ze spáchání
přečinů krádež a porušování
domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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VLADO ROŽIČ: „JSEM NEVINNÝ“ Čtvrteční POPLACH na radnici
MAFIÁN nařkl policisty z manipulace s důkazy!

BYLI JSME

Brno/mik
Je Vlado Rožič obětním beránkem,
nebo si ve středu u Městského soudu
v Brně znovu hrál na neviňátko? Prostějovan původem z Chorvatska byl
ve „své době“ považován za jednoho
z největších šíbrů hanáckého podsvětí. Pak ale sklapla past a Rožič se
ocitnul za mřížemi. Uplynulou středu
pokračoval u Krajského soudu v Brně
proces, v němž je obviněn z krádeže
patnácti aut v hodnotě šesti milionů
korun. To však tento muž rezolutně
odmítá a viditelně se chce vyhnout osmiletému vězení, které mu hrozí. Do
boje se uprostřed minulého týdne vytasil s novou taktikou. „Pachové stopy
do ukradených aut někdo podstrčil!
Manipulovali s nimi už policisté,“
šokoval Vlado Rožič i soudkyni Olgu
Řepkovou.
A Večerník byl přímo na místě u toho!

Podrobnosti ze středečního
soudního přelíčení v Brně se
dočtete na straně 13!

U TOHO!

Jako beránek. Vlado Rožič působil ve středu u soudu velmi sklíčeně, po dobu vazebního
stíhání také značně zhubnul.
Foto: Michal Kadlec

Ouřadové hasičům:

Prostějov/mik - No tohle magistrát ještě nezažil! Poklidný
čas před čtvrtečním polednem
13. června výrazně narušily
kvílející sirény hasičských
aut, které se kvapem blížily
k prostějovské radnici. Na
jejím dvoře se totiž usadil
nebezpečný roj včel!
„Útočí na nás včely, jsou hodně
rozzuřené. Usadily se na velké
bříze na dvoře radnice,“ volali
v panice úředníci města
záchranáře. Jeden pozorný čtenář
pak zatelefonoval i do redakce
Večerníku.
„O půl jedenácté dopoledne
vyjížděli prostějovští hasiči
do prostor magistrátu. Cílem
výjezdu byla likvidace roje včel,
který ohrožoval pracovníky
úřadu. To se hasičům pomocí
vysokozdvižného žebříku povedlo, z koruny vysokého stromu
celý roj sundali a umístili do
speciálního boxu. Včely následně
převezli k likvidaci,“ informovala

Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Podle
ní byla likvidace včeliček nezbytná. „Jejich majitele se nepodařilo
zjistit a jiní včelaři o cizí roj nestojí z obav nákazy včelím morem,“
vysvětlila mluvčí krajských
hasičů.
Přes počáteční nebezpečí
se naštěstí nic nestalo
ani přítomným konšelům
a úředníkům.

Dobrá práce. Pomocí výsuvného žebříku se hasiči dostali do koruny velké břízy na dvoře radnice a celý roj pak ve speciální nádobě odvezli k likvidaci.
Foto: Michal Kadlec

NOVOU VYHLÁŠKU O HAZARDU kritizují někteří zastupitelé i majitelé heren
„Můžou být rádi, že jsme je nezakázali úplně,“ vzkazuje náměstkyně primátora Alena Rašková

Jak Večerník již před nedávnem informoval,
prostějovští radní se dali do boje proti hazardu
ve městě. Ovšem nikoliv tak razantně, jak si
poměrně velká část ostatních komunálních politiků přála. Návrh nové vyhlášky, který v úterý uplynulého týdne schválilo zastupitelstvo, nařizuje
všem provozovatelům heren a kasin v Prostějově
odstranit z výloh vše, co láká na hru samotnou
i vysoké výhry. „Je to takové šalamounské nařízení. Vlk se nažral a koza zůstala celá,“ komentoval
vyhlášku jeden z prostějovských zastupitelů.
Prostějov/mik
Nová obecně závazná vyhláška stanovuje opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií
a jiných podobných hazardních
her. „Smyslem této vyhlášky je to,
aby se zamezilo veškerému lákání dětí, mladistvých i dospělých
na sociálních dávkách k tomu,
aby vůbec vstoupili do heren.
A hlavně jde o to, aby se rapidně změnila vnější podoba heren.
Už na výlohách nebudou blikat
různé jackpoty či jiné nabídky
lákající ke vstupu, například nápisy slibující obrovské výhry,“
vysvětlila základní myšlenku
nové vyhlášky Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějova s tím, že nové nařízení
vchází v platnost už od 1. čer-

razantnějším krokům. Z těchto důvodů já pro tuto vyhlášku
hlasovat nebudu, jeví se mi jako
příliš slabá. Je mi líto, že v pracovní skupině nebyly přijaty naše
návrhy o úplném zákazu heren v
Prostějově,“ nebral si na jednání
zastupitelstva servítek Petr Kousal z KDU-ČSL.
„Nařizujeme provozovatelům
heren, aby z výloh odstranili reklamy a zatemnili je. Podle mého
názoru, toto zatemnění bude pro
mnohé daleko větším lákadlem
jako něco tajemného, a kam buvence 2013. Ovšem provozova- dou chtít rozhodně vstoupit. Ale
telé heren mají půl roku na to,
aby veškerá lákadla k hazardu
z výloh odstranili. „Vyhláška
se tak bude naplno kontrolovat
a porušení trestat od 1. ledna
2014,“ dodala Alena Rašková.
„Podle mého názoru jde čistě
o kosmetické úpravy, problém
gamblerství a množství zničených rodin i životů jednotlivců to
nevyřeší. Byla jsem také členkou
komise, která vyhlášku připravovala a zastávala jsem názor,
že veškeré herny by měly být
vytěsněny z centra města někam
na periferii,“ uvedla zastupitelka
Danuše Pelikánová (TOP 09).
„Také jsem přesvědčen, že celá
vyhláška je jen kosmetickou
úpravou. Myslím si, že bychom
hazard měli ve městě potírat daleko víc. Stejně jako v jiných
městech, kde se odvážili k daleko

„Hazard se utlumí sám. Když se dívám
do statistik, počet výherních automatů
v Prostějově neustále klesá...“

konstatuje primátor Miroslav Pišťák

budiž, berme tuto vyhlášku jako
první krok našeho boje proti hazardu. Postupně bychom ale měli
začít vytipovávat lokality v Prostějově, odkud bychom hazard
měli vyhnat nadobro,“ nabádal
další z opozičních zastupitelů,

Počet provozovaných výherních automatů v Prostějově

DEBATA o Galerii Prostějov

se protáhla na dvě a půl hodiny

Prostějov/mik - Z hlediska výstavby
obchodního centra Galerie Prostějov
a případné demolice budovy současného Společenského domu bylo
úterý doslova dnem D. Dopoledne
se uskutečnil dlouho očekávaný
seminář se zástupcem společnosti
Manthellan a odpoledne byl tento
bod zařazen do programu jednání
Zastupitelstva města Prostějova.
Řídící úterní schůze vrcholného
orgánu města Jiří Pospíšil zařadil projednávání projektu Galerie Prostějov
na samotný závěr programu jednání
a dobře věděl proč. Diskuze o něm totiž zabrala dvě a půl hodiny! Příležitost
ke svým vyjádřením totiž dostali i aktivisté, kteří již dlouhodobě brojí proti
výstavbě obřího obchodního centra
U Špalíčku společností Manthellan.
Stejně tak jsou zásadně proti bourání
stávajícího Společenského domu.
„Copak je možné zbavovat se kulturního zařízení, které na jednu akci pojme
přes tisíc lidí? Kde se pak budou kulturní a společenské akce pořádat, když
´Kasko´ necháte zbourat?“ stěžovali si
aktivisté a stejně jako v minulosti přednášeli i před zastupiteli další naprosto
zavádějící informace a argumenty.
„V plánu je výstavba nového multifunkčního zařízení místo jezdeckých
kasáren a to bude mít minimálně stejnou kapacitu. Navíc bude využívatelné
po celý den, a to jak pro kulturní akce,
tak i pro sportovní aktivity,“ namítl
praktickým argumentem Jiří Pospíšil.
Marně...

tentokrát za TOP09.
V úterý však nakonec zastupitelé novou vyhlášku města
schválili.
Během dalších dní chtěl
Večerník zjistit reakce majitelů heren. Všichni, které jsme

„Když poslouchám ty nesmysly odpůrců,
tak přemýšlím, jestli si vůbec Prostějov
tuto miliardovou investici zaslouží...“

Takto okomentoval výpady aktivistů i některých
opozičních zastupitelů Jaroslav Faltýnek

Krása za miliardu. Přesně toto má v plánu postavit společnost Manthellan v centru
města. Těžko chápat, proč se to někomu nelíbí…
Foto: archiv Večerníku
Když si pak kromě aktivistů i někteří
opoziční zastupitelé stěžovali na to, že
plánovaná obchodní galerie je zbytečným a megalomanským projektem,
neudržel se bývalý radní a dnes už
jen nezařazený zastupitel Jaroslav
Faltýnek. „Když tady poslouchám ty
nesmysly odpůrců výstavby Galerie
Prostějov, tak přemýšlím, jestli si Prostějov vůbec tuto miliardovou investici
zaslouží. Proboha, uvědomme si, že
někdo cizí nám chce přímo v centru
města prostavět miliardu korun. Ne
pro svůj prospěch, ale pro možnost nákupů a pro chvíle relaxace nám všem.
Pořád se radnice kritizuje, že nedokáže
vymyslet způsob, jak oživit centrum.

A teď se jedno velké řešení nabízí a někomu je to stejně pořád málo,“ nebral
si servítek rozčílený Faltýnek.
Náměstek primátora Zdeněk Fišer
pak zopakoval, že město trvá na
komplexním posouzení vlivu stavby
obchodní galerie na životní prostředí. Zároveň pak radní nechali zpracovat studii, která by měla odhalit,
kolik peněz by spolykala kompletní
rekonstrukce stávajícího Společenského domu.
Většina zastupitelů nepochybuje o tom,
že mnohem výhodnější bude postavit
nové multifunkční zařízení, než cpát
peníze do „kulturáku“, který už dávno
nesplňuje požadavky moderní doby...

Zdroj: Magistrát města Prostějova

INZERCE

Bude to stačit? Radní navrhli novou vyhlášku o hazardu, kterou
zastupitelé následně i přes kritiku mnohých schválili. Herny tak musejí do konce roku odstranit z výloh všechna lákadla ke hře
2x foto: Michal Kadlec
navštívili, sice naší redakci že jsme nepřikročili k mnohem
sdělili své poměrně vyhraněné razantnějšímu řešení a hazard
a ostré názory, ale každý z nich v Prostějově nezakázali úplně,“
požadoval nezveřejňovat své zareagovala.
jméno... „Bereme to všichni Již dříve se k situaci ohledně
jako výrazný zásah do našich potlačení hazardu v Prostějově
práv a svobody podnikání. Proč vyjádřil primátor statutárního
například na trafikách mohou být města Miroslav Pišťák, který
reklamy na cigarety, které škodí zůstal pragmatický. „Na jedlidem mnohem víc než sázkové né straně, zakázat hazard úplhry a automaty? V konečném ně by znamenalo mít zhruba
důsledku my můžeme jít ně- o čtyřicet milionů ročně méně
kam jinam, ale městu přestanou na podporu sportu a kultury, či
téct do pokladny velké peníze,“ na výstavbu sportovišť. Já si ale
shoduje se většina provozovate- osobně myslím, že postupem
lů prostějovských heren. Když času se hazardní hry v ProstějoVečerník prezentoval tyto reak- vě omezí samovolně. Například
ce náměstkyni primátora Aleně počet provozovaných výherních
Raškové, ta neskrývala rozčílení. automatů ve městě rok od roku
„Majitelé heren mohou být rádi, klesá,“ uvedl primátor.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

29

P
Pomoc
zatopeným.
ý
P
Prostějovští
ěj š í zastupiteléé
schválili návrh radních poslat sto tisíc koNičivý porun do oblasti postižené katastrofálními
žár. Stínem
povodněmi. Původně bylo v plánu tyto
minulého týdne byl
peníze poslat Terezínu, zastupitelé
požár rodinného domu
se však rozhodli pro Křešice.
v Brodku u Prostějova. Dvě
Podle nich tato obec
jednotky hasičů přijely na míspotřebuje pomoc
to neštěstí ve chvíli, kdy dům byl celý
víc..
v plamenech. Jediné štěstí bylo, že
barák, který z velké části lehl popelem,
je už nějaký čas neobydlený.

O tolik procent se navýšila
cena za rekonstrukci Svolinského ulice na sídlišti Hloučela. Místo deseti milionů bude
stát 12,9 mega. Je to tím, že
úředníci města se při plánování projektu pořádně sekli...

-

Osobnost týdne
BRATŘI NEDVĚDI
N

To by
byla prostě paráda! Jedno z posled
sledních vystoupení písničkářů
Jana a Františka Nedvědových na
č
českých
koncertních prknech
přilákalo v sobotu na pláž
U Vrbiček na plumlovské
přehradě velmi solidní návštěvu fanoušků. Nikomu se
nechtělo věřit, že bráchové se
rozhodli odejít do koncertního „důchodu“...

Výrok týdne
„DĚKUJI
DĚK
ĚKUJ
ĚKUJ
UJII ZA
ZAO
OPRAVENÍ.
OPR
PRAV
AVEN
AV
ENÍÍ
EN
JE VIDĚT, ŽE MĚ ASPOŇ

NĚKDO TADY POSLOUCHÁ!“
Zastupitel Josef Augustin
pochválil řídícího
jednání zastupitelstva
Jiřího Pospíšila
za poopravení nepřesně
interpretovaných argumentů

PÁR KAPEK ČERVNOVÉ PROSTĚJOVSKÉ HISTORIE

Analýza
Martin Mokroš

Říkám si někdy, že
než být nasířený ze
současnosti, je dobré
ponořit se do klidné
historie. A ejhle, ponořil jsem se do červnové historie prostějovské a řeknu vám,
nenudil jsem se. A tak
se dnes s vámi všemi
rád podělím...

Červen roku 1948, tedy před
pětašedesáti lety, se nesl v našem
městě v optimistickém duchu.
Konal se totiž v tomto měsíci XI.
všesokolský slet a občané regionu
se doslova prali o to, kdo v Praze
vystoupí před prezidentem Benešem. Nakonec po sletech župních se do Prahy vydalo celkem
v sedmi zvláštních vlacích přes
pět tisíc cvičenců a hostů z prostějovského regionu. Mezitím
ovšem prezident Beneš abdikoval
a na jeho místo se posunul tehdejší
šéf komunistů Klement Gottwald
a s ním se začala stahovat mračna nad veselím i prostějovských
účastníků sletu. Sokolská organizace byla následně zakázána
a další slet sokolstva přišel až po
listopadu 1989. Dodejme ovšem,
že ještě během sletu 1948, v sokolském průvodu Prahou, se
zachovali prostějovské sokolky
a sokolové (nakonec celkem
1017) odvážně, když svými hesly během pochodu tvrdě kritizovali nastupující rudý režim...

Nejen sokolové ovšem nakonec
poznali pravou tvář komunistů. Tvrdě na zem dopadli i jejich spojenci
z únorového převratu 1948 sociální demokraté, jejichž strana byla
oficiálně 27. června 1948 sloučena
se stranou komunistickou. Tak jste
mohli na konci června i v Prostějově
vidět slzy v očích kovaných sociálních demokratů, kteří jen bezmocně
přihlíželi tomu, jak je jejich tradiční
strana v československém politickém spektru likvidována a jejich
ideje končí pod nánosem tehdy ještě
částečně líbivého rudého balastu.
O pět let později, v roce 1953 se
v Prostějově událo mnoho. O něčem jsme se již na tomto místě
zmiňovali, a to hlavně o likvidaci
pomníku T. G. Masaryka v dubnu,
co je dále třeba připomenout, že
i před šedesáti lety bylo počasí
v Prostějově tak mizerné, že se
v květnu kvůli brutální sněhové
kalamitě neuskutečnily ani oslavy
Svátku práce a ani Dne osvobození. Prostějované se ovšem hned
v červnu doslova rozehřáli měnovou

fejeton Lidi, hurá do světa!
Nikol Hlochová
Červen se nám pomalu zlomil do
své druhé poloviny a to znamená jediné - každoroční šílenství
s názvem cestování a dovolené
pomalu, ale jistě začíná. A co vy?
Chystáte se také letos o prázdninách a dovolených někam do zahraničí nebo strávíte léto v našich
luzích a hájích? Já sama za sebe
můžu svatosvatě prohlásit, že se
letos nikam k moři nechystám,
dávám totiž přednost tuzemsku,
jak se hezky říká.
Párkrát už jsem v zahraničí ale
byla a musím uznat, že svoje
české spoluobčany tam mnohdy
poznáte velice snadno. Ptáte se
jak? Možná se budete divit, ale
nikdo jiný nepřepočítává ceny na
české koruny, protože má strach,

aby náhodou nezaplatil víc, než je
zdrávo, i když v dnešní době už to
možná nebude potřeba, protože
levněji bude nejspíš skoro všude.
Naše přemýšlení by se před dovolenou dalo shrnout jedním
výrokem: „Ať žijí zásoby!“ Nevím, jak vám, ale mně osobně
přijde docela úsměvné vypravit se
k moři autem naloženým tunami
konzerv, kartony pet lahví, zavařenin a tuctem chlebů s tradičním pořádně mastným řízkem.
Vřískající děti se často na zadních
sedadlech doslova topí mezi pytlíky rýže, levnými párky nebo
polévkami v pytlíku a na kufr
s oblečením, plyšového medvídka
nebo nafukovací lehátko a žabky
už není v autech místo. Tradiční
„vypapaná a ve švech praskající
funící“ autíčka mi vždycky připomínají spíš monstra na kolech
připravená vyjet minimálně na

půlroční pobyt za polární kruh
spíš než na pohodovou několikadenní dovolenou k moři. Častým
(mnohdy trochu tragikomickým)
obrázkem je také naše zahraniční
komunikace - ruce a nohy některým lidem slouží opravdu dobře,
to se musí nechat, o jazyku se to
ale říct až tak nedá… Nakonec
co, hlavní je, že každý z nás nakonec odejde ze stánku s úsměvem
na tváři a párkem v rohlíku nebo
kalíškem příjemně vychlazeného
(ne)alkoholického nápoje v ruce,
nebo ne?
Ať už se letos chystáte vyrazit
pěšky, na kole, autem nebo letadlem; do zahraničí, nebo po
naší české domovině, tak vám
přejeme malé fronty na letištích
a kolony na silnicích, pevné
nervy a hlavně žádné karamboly. Na závěr pak co jiného, než
šťastnou cestu!

Konstelace hvězd Prostějova

Silnice po celém Prostějově budou přeplněny policisty, kteří
budou pečlivě číhat na každou vaši chybu. Pokud tedy chcete
ušetřit, sedejte za volant co nejméně. Prostředek týdne je nejlepší okamžik pro vyřízení úředních formalit.

Berani - 20.3.- 18. 4. Neskákejte do řeči těm,
kteří vám chtějí udělit pár dobrých rad do života.
A že vy těch rad potřebujete! Před víkendem se
dostanete na slepou kolej při rozhodování o tom,
co chcete v životě ještě podniknout.
Býci - 19.4.-19.5. Hned v úvodu týdne zaváháte
při výběru nejvhodnější možnosti jak konečně
zbohatnout. Může to mít pro vás fatální následky,
ovšem na druhé straně by vám alespoň ubylo starostí. Co taky s penězi, že?
Blíženci - 20.5.-19.6. Nepokoušejte se míchat někomu do soukromí! Zaprvé byste mohli pořádně
narazit a zadruhé máte sami se sebou docela dost
starostí. Vy si dávejte pozor na páteční události,
které se vás budou bezprostředně týkat.
Raci - 20.6.-21.7. Buďte obezřetní na to, s kým
se v nejbližších dnech budete stýkat. Mezi lidmi,
kteří vás osloví, se objeví jeden, který přímo pase
po vašem skalpu. Bude ale naštěstí lehce rozpoznatelný, takže do pasti mu nevlezete.
Lvi - 22.7.-21.8. Potkáte životní lásku, což by
mohlo být ve vašem případě velké terno. Nesmíte
ale podcenit skutečnost, že už vám není dvacet,
takže s tou láskou a závazky opatrně. Mladší ročníky do toho mohou jít naplno!
Panny - 22.8.-21.9. Vám štěstí v těchto dnech příliš nepokvete. Z kraje týdne přijdete o peníze, ve
středu se zase právem můžete obávat těžkostí s vymahači dluhů. Naproti tomu nic netušící příbuzní
vám vytvoří perfektní rodinnou kulisu.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Dávejte si pozor na každé
slovo, které vypustíte z pusy. Tento týden budete
mít totiž hned několik velmi důležitých jednání,
na kterých musíte na své protějšky hodně dobře
zapůsobit. Tak se prosím vás kontrolujte!
Štíři - 22.10.-20.11. Dejte si do pořádku veškeré
dokumenty a hlavně účetnictví. Tento týden vás
určitě nemine finanční kontrola, tudíž nebylo by
dobré dráždit kobru bosou nohou. A nezkoušejte
se kontrolorům vyhnout, to by se vymstilo.
Střelci - 21.11.-20.12. Navážete na velmi úspěšný
minulý týden, jen s tím rozdílem, že tentokrát se
bude dařit vašemu nejlepšímu příteli či přítelkyni.
Vy ale radost budete sdílet s ním, protože vaše povaha vám ani neumožňuje závidět.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nehádejte se s lidmi
okolo sebe. Jednak křikem vůbec nic nevyřešíte
a pak by se dotyčný člověk mohl velmi leknout.
Vy jste ale naštěstí klidné povahy, takže i kdybyste
se na krátkou chvíli rozčílili, nebude to tak horké.
Vodnáři - 20.1.-18.2. V práci to moc nepřehánějte, stejně vaši aktivitu nikdo neocení. Váš šéf totiž
bude neustále na cestách, takže budete mít volného času více než dost. Věnujte ho návštěvě společenských akcí, kde se můžete realizovat.
Ryby - 19.2.-19.3. Začnou se vám zapalovat lýtka,
a to dokonce i v případě, že jste zadáni a v současném vztahu velmi šťastní. Čekají vás tak možná
žárlivé scény s partnerem. Na druhé straně, proč si
nevyhodit z kopýtka? To je prostě život…

reformou, kterou provedl komunistický režim 1. června, ač den předtím
tehdejší prezident Zápotocký tvrdil,
že naše měna je pevná a pověsti
o měnové reformě jsou neopodstatněné, či jsou to výmysly nepřátel...
O měnové reformě a jejím kulatém
výročí se v poslední době zmínili
takřka všichni významní ekonomové a tak jen pro zopakování.
Komunistům se na základě vydání
nových peněz podařilo v poměru
5:1 (do 300 korun) a v poměru
50:1 (od 300 korun) zamáznout za
pět let vytvořený (od roku 1948)
státní dluh, dále zlikvidovat jedince,
dle nich bohaté nezákonným způsobem na úroveň žebráků, zároveň ožebračit střední třídu, která si
pohodově do té doby třeba spořila
na klidné stáří (jaká to paralela se
současným druhým pilířem pana
Kalouska...) a do popředí posunout
jedince, kteří díky tomu, že nic neměli už před reformou se najednou
dostali na stejnou startovní čáru
jako všichni ostatní a najednou
si velmi polepšili. Nazývejme je

termínem nepracující-nešetřící jedinci. Proti reformě se zvedla vlna
odporu, stávkovalo více jek stotřicet měst (nejvíce Plzeň - zatčeno
až dva a půl tisíce lidí), ovšem
měnovou reformu, vytvořenou i za
pomoci sovětských poradců (mimochodem nové peníze se tiskly
v SSSR) již zvrátit nešlo. Jen na
závěr celá měnová reforma dostala
krycí heslo KULOMET - jak typické pro „údernou“ dobu, že?
O pět let později v roce 1958
Prostějov slavil 80 let existence
podniku Agrostroj, většina pamětníků historii tohoto podniku
zná velmi podrobně a tak jim
nechám prostor na vzpomínky...
Pro ostatní jen připomenu, že historie tohoto podniku začala v roce
1878, kdy firma Wichterle-Procházka začala vyrábět zemědělské
stroje a nářadí a v roce 1918 tu
máme továrnu Wikov (Wichterle-Kovařík) s 2150 zaměstnanci
a výrobou těžkých zemědělských
strojů, lokomotiv, motorů a generátorů. Současnost známe.

A dostávám se do roku 1968.
Tomu se budeme věnovat ještě
podrobněji v létě (tedy pokud nějaké nastane), ale určitě v srpnu,
neboť uplyne pětačtyřicet let od
pokusu obrodit socialismus v Československu a od pošlapání tohoto
pokusu sovětskými tanky, který
zrovna v Prostějově znamenal krvavou tragédii.
Ale jsme v červnu a konstatujme,
že v tomto měsíci před zmíněnými
čtyřicetipěti lety nebyla z prostějovských organizací žádná, která by se
nepřihlásila k obrodnému procesu
(namátkou Aktiv prostějovské inteligence, Socialistická akademie,
Okresní výbor Národní fronty)
a všichni byli nadšení a hrdí na
sebe, na své představitele v čele
s prezidentem. Tomuto nadšení
zbývaly dva měsíce života…
Je červen 2013 a máme si v historii města co připomínat, dokonce
hodně kulatých výročí, a tak se
zastavme a poučme se a možná
uvidíme naši vlastní současnost
zase trochu jinýma očima.

ROK 2032: NA PŘEHRADĚ
SE BUDEME KOUPAT UŽ LETOS!

Petra Hežová
Pláž U Vrbiček se začíná
probouzet k životu. Vzhledem k prozatím katastrofickému stavu plumlovské
přehrady půjde ale spíše
o exhumaci, než o probouzení,

I

protože mnoho z podniků,
které zajišťovaly pravidelný
tep života v okolí přehrady,
jsou nenávratně pryč. Kolikrát
už proběhl v novinách titulek
á la „V přehradě se budeme
koupat už letos“. Ale kdy to
‚letos‘ bude, nikdo přímo nespecifikoval...
Zřejmě už i sama příroda
ztrácí nervy a přehradu
začíná napouštět po svém,
nečekanými průtržemi mračen
a přívalovými dešti. V roce
2009 se začalo s plánovaným
vypouštěním a s nafukovacími lehátky, šlapadly
a potomstvem vybaveným
plovacími rukávky jsme měli
obsadit pláže u křišťálově
čisté nádrže znovu za dva
roky. Přestože matematika
není mojí nejsilnější stránkou,
zdá se mi, že mezi lety 2009

glosa týdne

a 2013 je poněkud větší rozdíl
než pouhé dva roky. Mimochodem, co se stane, když
neodvedete práci v dohodnutém termínu? Bude za
prodlevu a s tím související krach podniků v okolí
přehrady někdo potrestán?
Kdo? Tak nebo tak, legendární vrbičky se už vzhledem
ke svému pokročilému věku
poroučely k zemi a na jejich
místě stojí mladé proutky,
které za několik let budou
vysvětlením, proč se zarostlá
planina u Mostkovic a Plumlova jmenuje U Vrbiček.
Otázkou je, jestli v té době
půjde ještě o ‚pláž‘ nebo
o nejdražší přírodní rezervaci
pro plevel a hmyz.

www.vecernikpv.cz

Agentura

Konšelé navštěvují tajně věštkyně!

Stejně jako Prostějovský Večerník, tak i slovutná a dceřinná
společnost Agentura Hóser pracovala dlouhodobě na rozboru
kvalit prostějovských divoženek,
které se celkem úspěšné živí probíráním minulosti svých klientů,
ale také samozřejmě věštěním
budoucnosti.
Jenomže co v minulém vydání
Večerníku nezaznělo, je identita
právě těch klientů, kteří prostějovským vědmám dávají vydělat
horentní sumy peněz. Jak Hóser
exkluzivně zjistil, mezi stálé zákazníky patří prostějovští radní,
kteří si poměrně často nechají
hádat budoucnost. „Je to tak, já
se tím netajím. Chodím za jednou
starou cikánkou, která báječně
umí hádat z ruky. Navštěvuji ji
každé pondělí a chci vždycky
jenom vědět, co mě potká v tom
daném týdnu. Například jestli
mě políbí básnická múza, jestli

zas někdo nebude otravovat kvůli
rozbitým silnicím nebo zda se mi
podaří porazit konečně mého
tátu v tenise,“ prozradil Agentuře
Hóser Alois Čačák, prostějovský
radní a šéf přes silniční síť v Olomouckém kraji.
„Já zas chci vědět, kdo mi v nejbližších dnech pohne žlučí a kolik
operací zas budu muset prodělat,“ nebral si servítek primátor
našeho města Miroslav Nakaseseděl. To, že stále častěji vyhledává služby věštkyně, nám prozradila i náměstkyně primátora
Ivana Hemeráková, která je na
radnici zodpovědná za kulturu,
životní prostředí a školství. „Jsem
vždycky hrozně nedočkavá, co mi
vědma vyloží z karet. Posledně
mi řekla, že otěhotním s jedním
z kolegů, jenomže ani jeden se
k tomu zatím furt nemají. Ale
něco z věštby už mi přece jenom
vyšlo! Kartářka mi před lety sděli-

la, že po mém nástupu do funkce
polovina žáků čtvrtých ročníků
středních škol v Protjěově neodmaturuje. No a vidíte, už je to
tady!,“ holedbá se náměstkyně
primátora.
Návštěvy u věštkyň nám potvrdilo daleko více prostějovských
radních i zastupitelů. Z toho je
patrné, že vedení města je hodně
pověrčivé. Předpoví jim tak konečně někdo, že by mohli něco
málo věnovat z městské pokladny
potřebným? Kupříkladu členům
redakce Agentury Hóser?
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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 trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Prostě, hrůza!

Po přečtení článku „V Krasicích
nabízeli oslizlé párky a klobásy“
jsem se rozhodla okamžitě napsat svůj názor. Do obchodu
v Krasicích chodím nakupovat,
co byl postavený, ale až obchod
převzala sít Tempo, jde to tam od
deseti k pěti. Prodavačky se tam
mění víc jak pacienti v nemocnici. Též mám s obchodem špatné
zkušenosti. Koupila jsem si tam
maso zhruba za sto korun a doma
jsem zjistila, že příšerně smrdí.
Ceny neodpovídají na pokladně
cenovkám zboží, je tam kolikrát
rozdíl i osm korun. Paštiky z
regálu nekupuji, když totiž některou otevřete, třeba bůčkovou
pomazánku, tak je tekutá a ne
jenom tahle značka. Když si sem
ráno jdete nakoupit pečivo, čerstvé rohlíky nebo chleba, zjistíte,
že jsou včerejší neboli gumové.
Zelenina s ovocem, například citrony jsou nahnilé, paprika zhruba
za sedmdesát korun také, ředkve
za dvanáct korun jsou scvrklé
a tak bych mohla pokračovat
dále. Ani se nedivím, že zde mají
průšvih s inspekcí. Prostě hrůza!
Nejmenovaná čtenářka
Večerníku

Opravdu pěší zóna?

Když procházím městem, kolikrát se sám sebe ptám, jestli je
naše náměstí stále považováno
za pěší zónu. Silně totiž o tom
pochybuji. Do centra totiž stále
častěji vjíždí auta, která ani za
mák nemají nic společného se
zásobováním. Ani sem nepřijíždějí lidé, kteří zde bydlí nebo
podnikají. A kontrola? Nikde!
Už dlouho jsem neviděl policistu, který by někoho zastavil
a zeptal se ho, co na náměstí
pohledává s autem...?!
Jan Svoboda, Prostějov

Nepříjemný řidič

Musím se vám svěřit s velmi
nepříjemným zážitkem, který
mě nedávno potkal v autobuse
městské hromadné dopravy na
lince číslo 4. Nastupovala jsem
v Drozdovicích, a jelikož jsem
na autobus dobíhala, nestihla
jsem si nikde proměnit padesátikorunovou minci. Když jsem ji
podávala šedovlasému obtloustlému řidiči s vírou, že mi určitě
za jízdné ve výši devíti korun
vrátí jednačtyřicet, byla jsem nemile překvapena. Začal na mě
křičet, že prý není žádná pokladní
v Tesku a že si mám přinést menší mince, pokud s ním chci jet!
Pak ale nakonec za neustálého
breptání a významného klepání
si na čelo mi drobné vrátil. Byla
jsem rudá jako rak a vůbec jsem
se nevzmohla na nějaký protest.
Ale copak je dnes padesátikoruna nějak velký obnos, aby řidič
v MHD na ni nedokázal vrátit?
Co jsem se pak dozvěděla od
ostatních cestujících, na tohoto
řidiče jsou neustálé stížnosti...
Jana Doubravová, 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!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Není to tak dávno, co byla Radou města Prostějova zamítnuta žádost o zřízení základní školy s církevním zaměřením.
Hlavním argumentem byla statistika, že v Prostějově klesá
počet narozených dětí a v dalších letech prý bude stále těžší naplnit školní lavice dětmi. Jaký názor mají na případný
vznik ZŠ církevní naši spoluobčané? Ptali jsme se v prostějovských ulicích…

MĚLA BY BÝT V PROSTĚJOVĚ ZŘÍZENA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CÍRKEVNÍ?
Adolf PTÁČNÍK
Prostějov

Michal BROSCHE
Prostějov

ANO

NE

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.

Tady NEPARKOVAT!
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piráty

Není to tak dávno, co se Večerník podrobněji vnořil do života muže,
napůl bezdomovce, který ovšem vlastní bujný dopravní prostředek
- koně! A na něm objíždí prostějovské hospůdky, kde si dopřává tu
a tam pivko, jinde zase něco tvrdšího...
Prostějov/mik
„Nevím. Mně je to osobně
jedno. Nevidím důvod, proč
by tu taková škola nemohla být. Pokud se najdou děti
nebo spíše rodiče, kteří své
ratolesti do této školy přihlásí,
tak proč ne. To je přece každého věc, na jakou školu dítě
chodí. Jediným argumentem
by snad mohly být finance
a konkurence ostatním školám. Ale názor nás lidí rozhodnutí radních patrně neovlivní.“

„Klidně, ať tu taková škola
stojí. Nevím, proč to bylo zavrženo?! Věci, které by v Prostějově zavrženy být měly, tak
nejsou, a naopak věci, které
neškodí, jsou zavrženy, což je
někdy zvláštní. Pokud bude
dost dětí a škola bude vytížená,
tak nevidím důvod, proč by tu
taková škola nemohla být. Ač
jsou nám předhazovány údaje,
že počet narozených dětí klesá,
první třídy jsou plné...“

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

Zhruba půl roku po něm nebylo
vidu ani slechu. Až v posledních
dnech ho Prostějované mají
možnost vídávat takřka denně
v ulicích města, kterak na svém oři
cválá po chodníku či silnici. Nedávno se však dopustil významného prohřešku. Zřejmě si neuvědomil, že jako jezdec na koni
je podle zákona brán jako řidič.
Strážníci ho totiž načapali, kterak
v Komenského ulici jede na koni
po chodníku a ještě k tomu totálně
namol! Určitě zaplatí tučnou pokutu. Jenomže chlapík v poslední
době přibral dalšího čtyřnohého kamaráda, statného vlčáka.
A Večerník ho nachytal, jak koně
i psa uvázal k dopravní značce
na vyhrazeném parkovišti v Olomoucké ulici.
A kam šel? No samozřejmě
hned naproti do hospůdky dát
si nějakou tu štamprli. A tak
o nového silničního piráta, který
jaksi zapomíná na předpisy,
není v Prostějově nouze...

Není prý nic horšího, než si pořídit do ložnice televizor.
Tvrdí to alespoň italští sexuologové. Ti zjistili, že páry, jež
se obejdou bez obrazovky vedle lože, si dopřávají dvakrát
více milostných rozkoší než ty, které vleže sledují vysílání.
Ze studie vyplývá, že partneři, kteří pověstného žrouta
času nepřipustili k lůžku, se milostným hrátkám oddávají
přinejmenším osmkrát měsíčně. Zato milovníci obrazovky
se spokojí s pouhými čtyřmi akty za totéž období. Televizní vysílání navíc silněji ovlivňuje muže než ženy. Pokud si
pánové tvorstva před ulehnutím dopřejí poslední pohled na
obrazovku, jejich zájem o sex zřetelně klesá.
Přímo hrobařem sexuální aktivity jsou pak filmy plné násilí
a televizní seriály. Naproti tomu talk-show, které nevyžadují
stálou pozornost a v nichž nejde o kontinuitu děje, umožňují divákům, aby se bavili i mezi sebou. To je v konečném
důsledku jen ku prospěchu vzájemné komunikace, kterou
jinak sledování televizního vysílání vážně narušuje...

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

AUTORA VZPOMÍNKY
Zaparkoval v zákazu. Svérázný muž odstavil svůj dopravní prostředek i s dalším čtyřnohým kamarádem na vyhrazeném parkovišti
v Olomoucké ulici.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE

NA FIKTIVNÍ TRAGÉDII POLICIE

VYPÁTRAT NEDOKÁZALA
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 11. ČERVNA 2012
Velký kříž, barva připomínající krev, plyšáci a zapálené svíčky. Tak to
vypadalo ve čtvrtek ráno na hlavním náměstí v Plumlově. „Kdo to tady
zemřel?“ ptali se všichni místní. Stejnou otázku si položil každý řidič,
který po frekventované silnici projížděl. Nakonec se zjistilo, že celá věc
je pravděpodobně dílem místního recesisty. „Je to nechutné. Tohle je
opravdu hodně blbá sranda,” shodovali se všichni lidé z Plumlova.
Když se nepodařilo zjistit, k jaké nehodě by měl kříž patřit, následovala
celkem logická otázka. Kdo si udělal takovou nechutnou legraci? Většina
lidí z Plumlova měla hned jasno. Podle nich za celou záležitostí stojí Jaroslav Dudík. Majitel hotelu, před kterým se kříž objevil, je známý tím, že
vymýšlí nejrůznější recesistické akce. Známý se stal například obnovou
tradice stavění májky či oslavou Vánoc o prázdninách. Na tom by určitě
nebylo nic zvláštního. Rozpaky ovšem vzbudilo, když na střeše svého automobilu nechal nainstalovat dřevěnou rakev. Sám Jaroslav Dudík však
něco takového popřel s tím, že pro podobná tvrzení nejsou žádné důkazy.
Minimálně v případě rakve na střeše svého vozu však nemluvil pravdu.

jak šel čas Prostějovem ...

U Spořitelny

Jmenovala se i Bei der Sparkasse. Ulice se původně od května 1881 jmenovala Mouřenínská, do roku 1892 německy Mohren
Gasse. Současný název platí od 9. října 1931 podle polohy v blízkosti
tehdejší městské spořitelny (dnes České spořitelny). V letech 1940
až 1945 se ulice nazývala německy Bei der Sparkasse. Jedná se
o úzkou uličku spojující Žižkovo náměstí s Palackého třídou. V domě
č. 1 sídlil velkoobchod se suknem Augustin Jiříček, v domě č. 6 byla
žehlírna Viktora Schmacha. Dnes můžete například zajít za roh, kde
najdete nové občerstvení.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Žeranovská ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“
Hadr na podlahu

27,90
29,90 (2ks)
26,90

Savo proti plísním
rozprašovač
450 ml

Savo univerzál
900 ml

86,90 (500ml) 35,90 (1000ml)
-

29,90

84,90 (500ml) 41,90 (1000ml)
69,90

29,90

... tentokrát ze sortimentu:

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Ochranné
rukavice

Metla s tyčí

Off repelent
100 ml

13,50

63,90

-

24,90 (2ks)

-

-

11,90

-

129,90

24,90

69,90

119,00

19,90

74,90 (500ml) 43,90 (750ml)

14,90

119,90

119,90

19,90

69,90 (500ml) 39,90 (750ml)

9,90

69,90

-

Naše RESUMÉ
Pro dnešní vydání jsme zmonitorovali ceny zboží, které
je obzvlášť na území Čech
hodně žádané. Uklízet je však
potřeba nejen po záplavách.
Nejlevnější hadr na podlahukoupíte v Tesku a Intersparu,
kde si rovnou vemte i Savo
proti plísním v rozprašovači
a ochranné rukavice. Savo
univerzal nabízí nejvýhodněji
Lidl a Kaufland, metlu s tyčí
pak Albert. V neposlední řadě
se vám zcela jistě bude do
domácnosti hodit také Off repelent z Kauflandu či Teska.
Tak ať se dílo daří!

ČERVEN 2013
Zatímco většina lidí z Plumlova měla hned jasno, plumlovští policisté při pátrání po pachateli nakonec úspěšní nebyli. Identitu „recesisty“,
který již před rokem v centru Plumlova vytvořil pomníček s velkým křížem, barvou připomínají krev, svíčkami a plyšáky, neznají ani po roce.
Případ proto odložili.
„V zákonné lhůtě se nepodařilo zjistit skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala konkrétní osoba,“ reagovala na dotaz Večerníku
policejní tisková mluvčí Irena Urbánková. Přestože pachatel zůstal
oficiálně neznámý, nic podobně zvráceného se dle místních během
celého roku v Plumlově už neopakovalo.
napsáno před
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RASISMUS VE ŠKOLE?
Ředitel: „Byla to klukovina!“

Již delší čas
jsme se v Prostějově nesetkali s projevy
rasismu. Až nyní. A bohužel,
stopy po domnělém činu s rasistickým podtextem nás zavedly
do míst, kde bychom to čekali
nejméně. Do prestižního Reálného gymnázia ve Studentské
ulici!
„Před nedávnem jsem slyšel
o menším incidentu na našem
Reálném gymnáziu. Jistý student zde už poněkolikáté rasisticky urazil zaměstnankyni
jídelny kazašské národnosti.
Jak je možné, že student s tak
zřejmými rasistickými sklony
může být na tak dobré škole, jejíž
žáci reprezentují naše město?,“
ptá se v dopise zaslaném naší
redakci Jaroslav Krejčí. „Pro nás
je každé takové chování, které
neustále všeobecně odsuzujeme, samozřejmým podnětem
k tomu, abychom to vyšetřili.

lety

Celou věc jsme prodiskutovali
jak se studentem, tak i s jeho
třídním profesorem Miroslavem
Floríkem. Student nám přiznal
jediný konflikt s naší kuchařkou
paní Koudelkovou, která pochází z Kazachstánu a na našem
gymnáziu působí už dva roky.
Student tvrdí, že jeho slovní výpad proti kuchařce byl motivován
pouhým hladem, když požadoval
větší porci jídla a nebylo mu
vyhověno. Kategoricky ale
popírá, že by paní Koudelkové
nadával kvůli jejímu původu
a pokud to tak mohu říci, kvůli jejím šikmým očím,“ sdělil Václav
Kolář, ředitel RG a ZŠ města
Prostějova. „Ani vám nedokážu
říct, jestli ty jeho sprosté urážky
lze označit za rasismus. Zřejmě
si ale myslel, že když mám šikmé
oči, může mi nadávat, jak chce.
Teď už to ale beru s rezervou a do
jisté míry jsem mu i odpustila,“
zareagovala na dotaz Večerníku
paní Koudelková.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. června 2013

VYHLÁŠENÉ KADEŘNICTVÍ U Kovaříků ulici Pod Kosířem už dveře neotevře
Známí manželé - mistři holičského umění ze staré školy,
přežili totalitu i nové časy. Ne však svoji nemoc...
Chodily za nimi stovky lidí, od malých dětí po zralé
muže a nóbl dámy. Kadeřnictví Břetislava Kovaříka
a jeho manželky Naděždy v bývalé Mičurinově ulici, dnes ulici Pod Kosířem, bylo vyhlášené široko
daleko. Provozovna otevřená zakladatelem kadeřnického rodu Josefem Kovaříkem už ve dvacátých
letech minulého století přežila první republiku, protektorát i komunistický režim. Stařičký manželský
pár svoji živnost provozoval i po sametové revoluci. Voňavá oficína je ale už pět let uzavřena.
Prostějov/mik
Večerníku se podařilo pořídit
exkluzivní zpověď s dcerou
manželů Kovaříkových. Hana
Kovaříková žije hned za rohem
na Daliborce a velmi ráda zavzpomínala na doby dávné i ne zas
až tak zašlé časem. „Už si přesně
nepamatuji, ale kadeřnictví
založil již můj dědeček Josef
Kovařík někdy na začátku
dvacátých let minulého století.

Svého syna Břetislava, tedy
mého tatínka, vzal do učení
a v roce 1939 mu také vystavil tovaryšský list. Provozovna prosperovala během
protektorátu i po válce. Po
únoru 1948 nechali komunisté dědečka s mým tátou jako
drobné živnostníky fungovat
dál, později se k nim přidala
i maminka,“ vzpomínala na
začátky oblíbeného kadeřnictví,
které sama zná z vyprávění,

F otorr ep
p orr tá
áž

sympatická dáma. „Otec, který
byl zdravotně postižený, velmi
špatně slyšel a nosil naslouchátko, stříhal chlapce i dospělé
muže, maminka byla zase specialistkou na dámské účesy.
Do našeho kadeřnictví chodila spousta stálých zákazníků.
Byly to krásné časy, lidé k nám
chodili rádi, bylo častokrát
i hodně veselo,“ ponořila se
dále už do živých vzpomínek
Hana Kovaříková.
Starý pan Kovařík zemřel
v roce 1968, kadeřnictví poté
začali vést jeho syn Břetislav
s
manželkou
Naděždou.
„Dlouho to však netrvalo. Na
konci roku 1968 komunisti
jejich živnost zrušili, ale provoz kadeřnictví byl zachován. Pouze moji rodiče už
nevydělávali sami na sebe,
ale byli nuceni pracovat pod
družstvem Hygie za běžný
plat. To bylo hodně velké
ponížení, ale tatínek ani na

Pro nemoc
ZAVŘENO.
UŽ 5 LET!
okamžik neuvažoval o tom,
že by šel dělat něco jiného.
Navíc věřil, že doba socialismu nebude věčná,“ řekla
Večerníku dcera vyhlášeného
holiče a kadeřníka s typickým a neodmyslitelným
naslouchátkem v uchu. „Oba
se měli co ohánět, ale i v letech
takzvané normalizace bylo
naše kadeřnictví takovým pohodovým místem, kde se se
zákazníky diskutovalo o všem
možném. Po roce 1989 mohli
rodiče obnovit svoji živnost,
provozovnu nechala napsat na
sebe maminka, otec už spíše
jen vypomáhal. Víte, on byl ze
staré školy a ty nové moderní

Zbývá nostalgie. Prostory kdysi vyhlášeného kadeřnictví v ulici Pod Kosířem jsou od roku 2008 uzavřeny. Rodinný snímek Břetislava a Naděždy Kovaříkových s jejich snachou byl pořízen okolo roku 2000.
Foto: Michal Kadlec a rodinné album Kovaříkových
účesy mu moc nešly. Společně zavřeno - tam visí už dobrých by pokračoval v tradicích
stříhali a holili až do roku pět let... Bohužel, od té doby rodiny Kovaříků? „Ale co2006, kdy maminka zemřela. jsme prostory kadeřnictví pak o to, zájemců by bylo!
Tatínek pak ještě vydržel dva nikomu jinému nepronajali. Jenomže je tady takový malý
roky, ale už neměl otevřeno Dosud tam zůstalo i staré vy- problém. Provozovna je totiž
po celý den. Stříhal jen na bavení, něco pak máme ještě součástí bytu a nemá vlastní
objednávky, pár hodin denně. na půdě. O křesla, staré fény sociální zařízení. Kadeřnictví
To víte, v té době měl už sed- i zrcadla má zájem muzeum, by tak podle současných
maosmdesát let! V roce 2008 tak uvidíme,“ dívá se do bu- předpisů už nikdo stejně nepojsme kadeřnictví definitivně doucnosti Hana Kovaříková.
volil. Nebo by musely prosuzavřeli, otec pak o rok Kadeřnictví, kam po desítky tory být zrekonstruovány,“
později zemřel...,“ konstatov- let byly navyklé chodit celé uzavřela příjemné povídání
ala Hana Kovaříková smutně. generace zákazníků, zřejmě dcera snad nejznámějších
A k současnosti dodala: „Já už své dveře neotevře. Nebo a nejslavnějších kadeřníků
vím, ta cedule - pro nemoc že by se objevil zájemce, který v Prostějově.

vzpomínky na slavné kadeřnictví...

2x foto: rodinné album Kovaříkových, 1x foto: Michal Kadlec

Dávná historie. Josef Kovařík otevřel v ulici Pod Kosířem kadeřnictví na začátku Kontakt prosím! Dodnes je na vývěsním štítu uveden telefon, kam jste se ještě Vše při starém. Dodnes je vnitřek provozovny vybaven původním zařízením.
dvacátých let minulého století.
před třiceti lety mohli dovolat.
Starší generace zákazníků pamatují, že?

Další nebezpečné místo ve městě

RUSKÁ RULETA na Krasické
Prostějov/mik - Večerník
v poslední době upozorňuje
na nebezpečná místa na našich silnicích. Nedávno jsme
poukázali na špatně seřízené semafory na křižovatce
Svatoplukova - Újezd i na
schválnosti chodců vůči řidičům v Žeranovské ulici. Dalším místem, kde jde doslova
o život, je výjezd z parkoviště
mezi Moravskou a Krasickou
ulicí.
„Rovná se to tady ruské ruletě, při výjezdu z parkoviště na
hlavní silnici nevidíte pořádně
doleva ani doprava. V rozhledu vám zavazí kmeny velkých
topolů. Musíte hodně vjet do
komunikace, a pokud tudy projíždí někdo hodně rychle, prostě
vás smete,“ postěžoval si na
svízelnou situaci pan Jindřich
z Moravské ulice v Prostějově.
Na tento fakt jsme upozornili
náměstkyni primátora Ivanu
Hemerkovou, která je na rad-

Opravdu! Nebezpečné místo viděno z našeho redakčního auta. Že
jde při výjezdu z parkoviště v Krasické ulici o hazard, jsme se přesvědčili na vlastní kůži.
Foto: Michal Kadlec
nici zodpovědná za životní nebezpečný. O situaci na Kraprostředí. „Děláme všechno pro sické ale slyším prvně teprve
to, aby ve městě bylo co nejví- od vás, ihned z kraje týdne vše
ce zeleně. Ale na druhé straně prověřím,“ slíbila Večerníku
žádný strom nesmí být někomu Hemerková.

Šéfka divadla Spurná

ještě (NE)KONČÍ!

Prostějov/mik - „Bezradnost“ prostějovských radních nevybrat v prvním
výběrovém řízení nástupce
či nástupkyni odcházející
ředitelky Městského divadla
v Prostějově přiměla vedení radnice přemluvit Alenu
Spurnou, aby svůj odchod
z funkce o měsíc odložila!
„Je to tak, dohodla jsem se
s panem primátorem Pišťákem
i náměstkyní Ivanou Hemerkovou na tom, že ve funkci
setrvám až do jednatřicátého
července. Vůbec o nic nejde,
jak víte, vracím se do školství
a mé nové povinnosti tak začnou až v září,“ svěřila se
exkluzivně Večerníku Alena
Spurná. „Důvodem je opravdu skutečnost, že se nepodařilo v prvním konkurzu vy-

brat nového šéfa divadla. Ale
nyní končí opakované řízení
a všichni věříme, že tentokrát
bude nový ředitel či ředitelka
vybrán. Mohlo by se tak stát už
na konci června, ale než předám funkci se vším, co k tomu
náleží, bude to ten další měsíc
ještě trvat,“ dodala Alena Spurná, která vykonává už od začátku roku 2003. „Druhé výběrové řízení již bylo ukončeno
a radě města předkládáme na
jednání dne 25. června seznam
tří vhodných kandidátů. Oproti
prvnímu konkurzu, ve kterém první tři zájemci obdrželi
naprosto stejně bodů, je nyní
rozdíl podstatnější,“ prozradila
Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora, která je
na radnici zodpovědná za kulturu v Prostějově.

LESY MĚSTA PROSTĚJOVA vykázaly

Běhalo se
proti drogám
za loňský rok výborný hospodářský výsledek Prostějov/mm
- Zatímco pří-

Prostějov/mik - Jak před pár
týdny poznamenal primátor
statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák, městské
lesy jsou takzvaným rodinným stříbrem. Aby také
ne, když za loňský rok tato
společnost ve stoprocentním
vlastnictví města vykázala
rekordní tržby i konečný
hospodářský výsledek!
„S pýchou mohu potvrdit, že
Lesy města Prostějova vykázaly za rok 2012 ziskový
hospodářský výsledek, který
v konečném součtu činil přes
dva a půl milionu korun.
Svědčí to o velmi dobrém
a profesionálním vedení této
společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví města,“
řekl na tiskové konferenci rady
města Miroslav Pišťák.
Minulý týden, na úterním jednání zastupitelstva si vrcholní
komunální politici vyžádali
komentář k danému úspěchu
přímo od jednatele společnosti

Úspěšný jednatel. Tomáš Vrba v úterý před zastupiteli prezentoval výborný hospodářský výsledek Lesů města Prostějova.
Foto: Michal Kadlec
Lesů města Prostějova Tomáše
Vrby. „Hospodářský výsledek naší společnosti za rok
2012 činí 2,8 milionu korun,
po odvedení daně je náš čistý
zisk 2,57 milionu korun. Tento
výsledek je tak vysoký proto,
že dochází ještě k další konsolidaci Lesů města Prostějova,“
uvedl Tomáš Vrba.

„Tato společnost pod vedením pana Vrby dnes již expanduje i do jiných regionů
České republiky a rada města
s touto činností i s konečným
hospodářským
výsledkem
loňského roku vyjádřila maximální spokojenost,“ dodal
prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

mo na radnici se bojovalo na
zastupitelstvu při projednávání žhavých témat, ve stejnou
dobu se před magistrátem bojovalo proti drogám. Zastavila
se zde totiž karavana Cyklo-běhu „Za Českou republiku
bez drog 2013“.
Každoročně, celkem již jedenáct
let, projíždí republikou členové
sdružení „Řekni ne drogám řekni ano životu,“ jehož cílem
je předávat mladým i dospělým
pravdu o drogách. Prostějov byl
celkem devátým městem na trase
letošního cyklo-běhu, který měl
start v Orlové a cíl má v Praze.
Jak uvedl ředitel sdružení Vlastimil Špalek, velkým soupeřem
na letošní trase bylo zatím počasí,
například cestou do našeho města
účastníci řádně promokli, ale boj
s počasím je oproti boji s drogami
o hodně snadnější.
Na prostějovském náměstí se
k cyklo-běhu přidali mimo jiné
i studenti zdravotnické školy
a reálného gymnázia.

SYNA MU ODSOUDILI ZA VRAŽDU

MATKY. ON STÁLE MLČÍ...
Jaký byl podíl viny Milana Smělého na vraždě v Dolní ulici?

Prostějov/mls - V polovině
loňského dubna došlo v prostějovské Dolní ulici k vraždě
starší ženy. Spolu s ní v bytě
žili ještě její manžel a syn. Vyšetřování policistů stejně jako
rozhodnutí Krajského soudu
v Brně určilo po delším vyšetřování za vraha syna oběti
Pavla Smělého. Zajímalo nás,
co na toto rozhodnutí říká
jeho otec?
Na redakci Večerníku se obrátila přítelkyně Pavla Smělého,
která míní, že její přítel neměl

pro vraždu matky žádný motiv. „Pavel se hodně hádal s otcem, s matkou však měl vždy
velmi pěkný vztah. Nedokážu
pochopit, proč by ji vraždil,“
zmínila se paní S., která Večerníku dále prozradila, že její
přítel byl do vazby vzat právě
po hádce s otcem. Její obsah
nám ovšem nesdělila...
Jak následně uvedla, otec se
synem se při svých výpovědích shodli na tom, že po svém
návratu domů našli nebohou
ženu s igelitovou taškou pře-

hozenou přes hlavu. Přitom
tuto věc nám Pavel Smělý při
naší opakovaných schůzkách
jaksi zapomněl prozradit. Naopak v době, kdy byl ještě na
svobodě, několikrát opakoval,
že si myslí, že jeho maminka
zemřela přirozenou smrtí.
Výsledky pitvy považoval za
zkreslující...
Přítelkyni dosud nepravomocně odsouzeného Pavla
Smělého kromě toho také připadalo divné, že Milan Smělý
z celé kauzy jaksi takříkajíc

´vypadl´... „Zatímco Pavel
po mámě tesknil, tak chování
jeho otce po smrti staré paní
bylo hodně zvláštní. Při jejím
odvozu pohřební službou Pavel Smělý večeřel, neprojevoval vůbec žádné emoce a choval se jakoby se ho to vůbec
netýkalo. Přitom byl policií
vyšetřován stejně jako jeho
syn,“ popsala paní S. Sousedé
z Dolní ulice pak vypověděli,
že z bytu v době, kdy měla být
žena zavražděna, slyšeli křik a
prásknutí dveřmi.

Pro více informací jsme se
rozjeli přímo za tím, který by
nám o celém případu mohl
říct asi nejvíce ze všech. Milan Smělý nyní žije v jednom
z malých domů klidné části
Vrahovic. „Kde jste vzali moji
adresu?“, byla jediná starost
pana Smělého při naší návštěvě. Dále se s námi odmítl
jakkoliv bavit...
Rozsudek nad jeho synem
Pavlem Smělým dosud není
pravomocný. O jeho osudu rozhodne Vrcní soud v Olomouci.

Téma Večerníku
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PROSTĚJOV - LETNÍ FESTIVALY A KONCERTY
Zdravíme všechny čtenáře Večerníku,
stejně jako v předchozích týdnech i dnes vás
na tomto místě čeká zajímavá tematická strana.
A jelikož léto se blíží mílovými kroky a spolu s ním
jsou kromě dovolených a lenošení u vody neodmyslitelně spjaty i letní koncerty a festivaly - jsou
právě ty naším dnešním tématem! Nejdříve se
podíváme na to, co všechno byste s sebou (ne)
měli mít na festival, vedle toho přinášíme i několik
tipů, kam za skutečnu zábavu zajít osobně...
Přejeme vám příjemné, snad i trošku poučné čtení a úspěšný týden!
Stranu připravil: Petr Kozák,
redakční texty: Nikol Hlochová
INZERCE

Jedu na festival, co si vzít s sebou?!
Většina z nás už určitě na nějakém tom festivalu byla, jiní se teprve chystají. Stalo se vám
někdy, že i přes pečlivé balení jste nakonec pod podiem klepali kosu nebo běhali v sandálech
po rozmoklé blátivé trávě? Pokud vám dělá trochu problémy zabalit si menší batoh s praktickými věcmi, jsou následující rady určeny právě pro vás!

ANO
* Příruční zavazadlo
Úplně nejideálnější je batoh,
který máte pohodlně na zádech a vejde se do něj opravdu všechno od láhve s pitím,
přes pláštěnku nebo mikinu.
Pokud jste zarytí odpůrci batohů, stejně dobře jako batůžek poslouží i větší taška přes
rameno.
* Botky samochodky
Na stylové lodičky nebo boty
na podpatku na hudebních
festivalech zapomeňte, jednak
byste si mohli při skákání vy-

Navštěvujete koncerty nebo festivaly
o prázdninách?

tě nejen praktické, ale v růz- a příliš světlé oblečení nebo
ných barevných provedeních kratičké mini šaty s volánky
vypadají na noze opravdu asi nebudou to pravé ořechové.
hezky .
* Elektrospotřebiče
* Užitečné “doplňky“
Kromě mobilního telefonu
Kromě nezbytných dokladů, nebo fotoaparátu byste měli
láhve s pitím nebo mobilu vám všechny ostatní vymoženosti
také skvěle poslouží třeba taková moderní doby nechat doma.
pláštěnka, repelent, balení papí- K čemu vám bude takový mp3
rových kapesníčků (nebo toaletní přehrávač, žehlička nebo varná
papír), baterka nebo špunty do uší. konvice, když si je nebudete
mít kam zapnout nebo kde dobít - těch pár dní to bez nich určitě vydržíte.
Pokud se na nějaký z hudeb* „Šminky“
ních festivalů letos chytáte, přeNic proti vkusu každé ženy, ale jeme vám, abyste si to náležitě
přílišné líčení na festivaly nepat- užili a přivezli si domů mnoho
krásných vzpomínek a zážitků!

NE

INZERCE

BOSKOVICE 2013 - festival pro židovskou čtvrť
11. až 14. července

Foto: internet

vrtnout kotník, nebo byste se
při případném dešti propadli
do bahna a horkotěžko by vás
někdo vytahoval. Ideálním
obutím jsou botasky, tenisky nebo sportovní sandály.
V poslední době také frčí holinky, které jsou v případě deš-

ří. Horko a déšť umí udělat svoje
a vaše oční stíny, rtěnky, make-upy,
linky a tvářenky by se pak mohly
spojit v jeden nehezký obraz.

* Trendy šaty
Tady platí jedno pravidlo vkusně, ale pohodlně. Bílé

INZERCE

Předprodej vstupenek na Keltskou noc 2013 probíhá!

Prostějov/pr - Ahoj všichni
Kelti, Keltky a také všichni
Vikingové, Slovani, Frankové,
Germáni i další spřízněné
národy!
Občanské sdružení Keltská noc
spolu se všemi svými partnery
vás zve na mezinárodní hudební
festival KELTSKÁ NOC 2013,
který letos proběhne ve dnech
26. a 27. července 2013 v kempu
Žralok na Plumlově. Předprodej
vstupenek se rozběhl už
21. května, a to prostřednictvím
internetového portálu TICKETSTREAM.CZ. Podrobné informace naleznete na stránkách
festivalu www.keltska-noc.cz
a také pravidelně v tištěném
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku i na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz,
což jsou hlavní mediální partneři
letošního ročníku.

Dvanáctý ročník tohoto krásného festivalu a skvělého svátku
všech, kdo mají rádi hudbu
vycházející z keltských tradic,
irský tanec, stará keltská
řemesla,
bojová
umění
a nefalšovanou keltskou spiritualitu, se poctivě připravuje na
vaši hojnou návštěvu.
Jak je již tradičně na Keltské
noci zvykem, i letos se vám
v programu představí umělci
nejen z Česka a Slovenska,
ale i z jiných evropských zemí,
například z Irska, Dánska či
Velké Británie. „V programu
se objeví mnoho novinek
a souborů, které na Keltské
noci doposud ještě nehrály. Budou mezi nimi irsko-anglický
písničkář J.Eoin, dále Cheers!,
Curlies, Goblin, Clamortis, po
několika letech přijedou opět
dánští Tradish a v neposlední

řadě mnoho hvězdných stálic na
nebi Keltské noci, jako například
Sliotar z irského Dublinu, Bran,
Tomáš Kočko, Hakka Muggies,
Vintage Wine, Happy to meet,
Poitín a další,“ prozradil za celý
tým Keltské noci starý Viking
Tom Somr.
Velkým překvapením pro
mnohé bude jistě Pepa Janíček
(bývalý člen skupiny The Plastis People of The Universe),
který hraje skvěle irskou hudbu
a vystoupí společně se skupinou Goblin během sobotního
festivalového odpoledne. Tancovat budou skupiny irských
tanců Seamróg a Démáirt, bojová umění předvedou Bellators
a skotský 77. Highland Regiment - Scottish living history.
„Dále pro vás připravujeme
různé ohňové show a příznivce
spirituality jistě zaujme naše

keltská čarodějka Erika Bábková. Skupina Boiové a Fergunna předvede stará keltská
řemesla, jako například tkaní
látek, šití oděvů a bot, výrobu
šperků, odlévání a ražení mincí,
i keltské zbraně,“ vyčetl z programu Tom Somr.
Na sobotní odpoledne je pak
zařazena tradiční výuka irských
tanců pod taktovkou tanečníků
skupiny Seamróg. „Nebude
chybět ani dobré jídlo a pití,
pravá keltská medovina a také
spousta stánků s upomínkovými
a uměleckými předměty,“ dodal
starý Viking.
Celý organizační tým Keltské
noci 2013 se velice těší na
vaši hojnou účast, protože
bez skvělého publika by festival nebyl tím, čím je - jednou
z nejlepších akcí svého druhu
v celé České republice.

Boskovice/pr - Ve čtvrtek
11. července začne v Boskovicích na jižní Moravě již
21. ročník festivalu věnovaného unikátní památce - místní
židovské čtvrti. Festival vyhlášený svou pohodovou atmosférou
ve čtyřech dnech opět přinese
zajímavé koncerty, výstavy,
divadelní představení, filmy,
autorská čtení a mnoho dalšího.
Boskovický festival bude jediný, který v létě představí izraelskou kapelu Psoy Korolenko
& Oy Division! Na hlavní hudební scéně dále zahrají: česká legendární kapela Mňága
a Žďorp, stálice alternativní
hudební scény Už jsme doma,
polští Klezmafour, špička české world music Čankišou, slovenská skupina Kubo Ursiny
& Provisorium a další.
Neméně zajímavý program však
přinesou i menší festivalové
scény. Hudební fanoušky potěší
rakouské bluesové trio Roosevelt Houserockers, Vladimír
Václavek, slovenští Longital,
Květy, Plum z Polska a řada dalších lahůdek nejrůznějších žánrů.
Na česko-německé jazzové scéně ve skleníku vystoupí například
Nano Illusions, Vladimíra Krčková a Martin Brunner a mnoho dalších. Již tradičně proběhne
po skončení koncertů jamsession.
Divadelní sobota bude ve znamení ekvilibristiky, neděle pro změnu pohádková a těšit se můžete
na taková jména, jako jsou Teatr
Novogo Fronta, Loutky bez
hranic či Zirk Mir z Norska.

Kostel ožije v tónech benefice
Prostějov/pr - Středa 26. června bude
zasvěcena benefičnímu koncertu
v kostele Povýšení svatého kříže. Akci
pořádá občanské sdružení Pomáháme
tancem. Během koncertu zazní známé
i méně známé klasické skladby
v podání žáků a učitelů ZUŠ Plumlov.
Výtěžek z akce bude věnován speciální
škole na Tetíně.
Zahájení koncertu je naplánováno na
17.00 hodin. Žáci pod vedením paní
učitelky Ivy Machačové, paní učitelky
Maritany Bermúdezové a pana učitele
Eduarda Jansy předvedou své umění hry
na housle, flétny a klavinovu. Kulturní
zážitek bude umocněn působivou atmosférou hlavního kostela. Návštěvníci
uslyší skladby od Johanna Sebastiana
Bacha, Franze Schuberta, Johanna Pachelbela a dalších. Vstupné bude 50 Kč.
Myšlenka uspořádat benefiční koncert přišla po dubnovém koncertu pro
žáky speciální školy na Tetíně v rámci
barevného týdne. Nápad vyšel z hlavy
paní učitelky Machačové a ve spolupráci se svou žákyní, a zároveň členkou
občanského sdružení Pomáháme tancem, Terezou Dokládalovou se začal

I

realizovat. „Když se paní učitelka o tomto
nápadu zmínila, byla jsem jím nadšená.
Vzhledem k tomu, že máme volné
prostředky z veřejné finanční podpory od
města Prostějov, můžeme tento koncert
uskutečnit. Doufám, že podpořit dobrou
věc přijde co nejvíce lidí,“ uvedla Tereza
Dokládalová.
Vybrané peníze získá Střední škola,
základní škola a dětský domov Prostějov,
konkrétně speciální škola, která pod tuto
organizaci spadá. Škola peníze využije
na realizaci projektu Snoezelen. Jedná se
o vybudování multismyslové místnosti,
která je určená k poskytnutí pozitivně
naladěného prostředí, které může mít
funkci relaxační, poznávací a interakční.
Metodu snoezelen lze označit jako
terapii sloužící pro podporu vnímání,
relaxace, rozvíjí představivost, navazuje
a upevňuje sociální vztahy a komunikaci.
„Podobnou akci pro nás ještě nikdy nikdo
neudělal,“ neskrývala svou radost paní
učitelka Trnková.
Na koncert bychom rádi pozvali všechny
milovníky vážné hudby, ale i všechny ostatní, kteří mají chuť pomoci nemocným
dětem.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pestrá je i filmová nabídka - přinese profil Juraje Jakubiska,
vítězný film soutěže dokumentárních snímků Cena Pavla
Kouteckého, aktuální evropské
celovečerní snímky i řadu dokumentů a studentských filmů.
Z výstav se můžete těšit na
fotografický projekt studentů
FAMU vedený Jaroslavem
Bártou, Michala Cihláře a Tomáše Džadoně.
Trasu letošního cyklovýletu
pro zájemce připravuje a odborným komentářem zpestří ředitel Mendelova muzea
v Brně Mgr. Ondřej Dostál.
Povede z Boskovic přes Skalici, Jabloňany, Oboru (kde je
světově proslulé paleontologické naleziště U tramvaje),
Chlumy, Doubravice a zpět.
Pestrý program chystáme také
pro ty nejmenší návštěvníky festivalu. Do farské zahrady jsme

připravily divadelní představení
pro děti i jejich rodiče – například Loutky bez hranic nebo
Divadlo Rózy Blechové, město
Boskovice se připojilo jako každým rokem Boskovickým hřebínkem s představením Příhody
kluka BomBarďáka.
Velký úspěch měly také výtvarné dílny pro děti u jednotlivých
hudebních i divadelních scén,
které v loňském roce připravila
paní Matušková s boskovickou
Všehodílnou. I letos si budou
moci děti i jejich rodiče vyrobit
něco pro potěšení a odpočinout
si při čtení pohádek.
Permanentka na čtyři dny
stojí v předprodeji 450 Kč,
na místě 590 Kč; pro studenty 350 Kč a 490 Kč. Podrobné informace najdete na
www.boskovice-festival.cz .
Přijeďte si užít léto s celou rodinou na boskovický festival!
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Jednověě se kkoná
onáá
primiční mše svatá
Jednov/jim - V neděli
23. června od 15.00 hodin se
na jednovském hřišti uskuteční primiční mše svatá Michala Zahálky, na níž srdečně
zve novokněz i celá farnost.
Kněžské svěcení proběhne
o den dříve od 9.30 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava.
V Přemyslovicích zvou na
dětský karneval
Přemyslovice/mls - Sokol Přemyslovice pořádá v sobotu 22.
června od 15.00 hodin na místním hřišti dětský karneval. K
tanci a poslechu hraje vpodvečer
skupina ROSE BAND. Na programu bude promenáda v maskách, soutěžní a jiné hry, skákací
hrad, bohatá tombola, pěna,
lanový žebřík a trampolína. Nejlepší masky budou odměněny!
Občerstvení zajištěno.
Semafory v Přemyslovicích
jsou bez ukradených baterií
Přemyslovice/mik - V pátek
14. června mezi jednou
a sedmou hodinou ráno odcizil
zloděj tři plechové bedny s autobateriemi o napětí dvancti voltů
a kapacitě stoosmdesát ampérhodin. Baterie sloužily pro přenosnou světelnou signalizaci a byly
umístěny v Přemyslovicích na
silnici Přemyslovice - Hluchov
a Přemyslovice - Růžov. Krádeží zloděj způsobil společnosti
škodu za jednatřicet tisíc korun.
Inspekce ve Vojtěchově
šetří průšvih s hnojem
Vojtěchov/mik - Pracovníci České inspekce životního prostředí
v těchto dnech šetří únik šťáv
z hnojiště kravína ve Vojtěchově.
Zapáchající tekutina se rozlila
nejenom přes místní silnici, ale
vsakuje se už i do břehů potoka hrozí také znečištěním jeho
vod. Případem se bude Večerník
podrobně zabývat příští týden.

O prvním horkém letošním víkendu jsme zjišťovali, jak jsou na tom koupaliště v regionu

STRAŽISKO V SOBOTU OTEVŘELO, V PŘEHRADĚ SE KOUPOU STOVKY ŽAB
Oblíbené místo žádné novinky nechystá, jinde bojují o existenci

Jediný padesátimetrový bazén na Prostějovsku už je
v provozu. V sobotu oficiálně otevřela oblíbená plovárna na
Stražisku, která ročně přitáhne tisíce návštěvníků. Ostatní
koupaliště už na tom s návštěvností tak slavně nejsou. V Želči
pronajímají trávu ke slunění, v Nezamyslicích na Hané každoročně bojují o holé přežití a například plumlovská přehrada
zatím ve svých vodách hostí pouze nebývalé množství žab...
Stražisko/mls
Plánovaná rekonstrukce bazénu
v Kostelecké ulici v Prostějově
zatím vyzněla do ztracena.
Jediným místem, kde si tak lidé
z Prostějova a okolí mohou kromě
aquaparku pořádně zaplavat, tak
zůstává padesátimetrový bazén
na Stražisku. Ten kromě perfektně
čisté vody láká i na malebné okolní
prostředí. Vyhledávané plovárně
výrazně pomohla rozsáhlá rekonstrukce za šest milionů korun
jdoucích především ze státního
rozpočtu. Následně zde byly osazeny také solární panely pro ohřev
vody. Překvapí koupaliště své
věrné návštěvníky něčím novým
i letos? „Nic nebude, žádné no-

vinky nechystáme. Nashledanou...,“ reagoval velmi stroze
a neochotně na telefonický dotaz
Večerníku starosta obce Jaroslav
Kröner. Kvůli problémům s dodavatelskou firmou na solární panely
hrozí Stražisku, že bude muset
vrátit dotaci na jejich pořízení. To,
jak se situace v tomto směru vyvinula, jsme se od starosty už neměli
šanci dozvědět. Tak lze alespoň
napsat, že na vstupném za celý den
dospělí zaplatí na Stražisku šedesát
korun, děti pak dvacku.

Plumlovská přehrada se
plavců nedočkala
V bezpečné vzdálenosti od
opravované hráze byste se
čistě teoreticky mohli už nyní

koupat také na plumlovské
přehradě. Odvážlivec, který by
to však vyzkoušel, se v průběhu
uplynulého víkendu nenašel.
Důvodem je nejen malé
množství vody v přehradě,
přístup k ní je navíc zatarasen
bujnou travinou. I přesto voda
v přehradě o víkendu hostila
desítky malých plavců. Stala
se totiž rájem obojživelníků.
„Byl jsem v sobotu na koncertu
Nedvědů na pláži U Vrbiček
u přehrady. Ve srovnání s vystoupením žab po koncertě,
obě legendy folkové muziky
na pódiu jen tak kuňkaly...,“
svěřil se Večerníku se svým
postřehem mladý muž, který se
představil jako Michal.

V Nezamyslicích otevřeli
už začátkem června
Další koupaliště v regionu
najdeme v Nezamyslicích na
Hané. To už několik let bojuje o holou existenci, svůj
provoz dotuje ze zisku blízké
restaurace. „Oficiálně máme

otevřeno už od prvního června.
Za tu dobu se u nás koupalo
zatím asi pět hodně otužilých
lidí,“ řekla nám ve čtvrtek
odpoledne servírka Petra Jurová. O víkendu se však situace
vylepšila. „Máme upravený
jídelní lístek a děti se v průběhu
prázdnin mohou těšit třeba na
skákací hrad,“ dodala Jurová.

Želečské Bahamy
pronajímají trávu
Dalším místem, kde se dá koupat,
se nachází v Želči. Označit jej za
koupaliště však v tomto případě
není možné. Lidé tu totiž mohou do
vody pouze na vlastní nebezpečí.
Přesto se obec snaží vodu ve
zdejší hasičské nádrži udržovat
v dobrém stavu. To však něco
stojí. A jelikož obec nemůže vybírat vstupné na hasičskou nádrž,
sáhla po skutečně šalamounském
řešení. „V areálu kolem požární
nádrže pronajímáme obecní
pozemky za účelem slunění.
Jeden metr čtverečný si ceníme
na deset korun za den. Průměrný

První den na legendárním koupališti. V sobotu si na plovárnu na Stražisko našlo cestu kolem padesáti lidí. Pokud počasí vydrží, mělo by tu být
zřejmě už v průběhu tohoto týdne docela narváno. Foto: Martin Zaoral
dospělý člověk pak ke slunění
potřebuje minimálně dva metry, takže zaplatí dvacetikorunu.
Z takto získaných prostředků
alespoň částečně dotujeme
náklady na čištění vody v nádrži.
I tak na to hodně doplácíme,“
vysvětlila
starostka
Želče
Bronislava Augustinová.
Želečské Bahamy jsou však
v tuto chvíli stále bez vody.

A zrovna místo kontrolovala inspekce ministerstva životního prostředí...

Bedihošť/mls
Starosta
Bedihoště Jiří Zips je v obci
všeobecně známý svým temperamentem. „Jak spatříte
černé auto, ze kterého se šíří
hrozný křik, tak to bude náš
pan starosta,“ směřovala nás
s úsměvem jedna z místních
při dotazu, jak bychom hlavu
obce nejlépe našli. Ve čtvrtek
měl ovšem Jiří Zips ke vzteku
pořádný důvod.
Nález více jak třicítky ojetých
pneumatik v biokoridoru nedaleko Bedihoště by rozpálil doběla

i Reye Korantenga. Jako naschvál se k tomu tentýž den přidala
kontrola z Ministerstva životního
prostředí. Ta měla za úkol zjistit,
jak se Bedihošť o biokoridor, na
který dostal dotace, stará,,
„Je to k vzteku. Naštěstí vím
přesně, kdo to udělal. Naši
lidé ho včera večer načapali,
jak ze svého renaultu kangoo
ještě s dalším kumpánem vyhazuje ojeté pneumatiky. Mám
i jeho poznávací značku, kterou
jsem předal policistům. Je to
borec, který má v Hrubčicích

13. června dožila sta
let. Paní Jindřiška
se v životě musela
potýkat s řadou
hodně těžkých ran,
přesto si až do pokročilého věku uchovala vitalitu a optimismus.
Jindřiška Labounková se ještě jako Procházková narodila
13. června 1913 ve Vincencově.
V té době patřila naše země pod
Rakousko-Uhersko a ve školních třídách visel portrét císaře
Františka Josefa I. Přestože neměla život vůbec lehký, třináctka v datu narození se ukázala být

pronajatou garáž a tam provozuje pneuservis. Místo toho,
aby staré pneumatiky nechal
ekologicky zlikvidovat, tak nám
je vyházel na polňačku,“ hněval
se ve čtvrtek dopoledne starosta
Bedihoště. „Doufám, že policie
v tomto sjedná okamžitou nápravu a chlap si to zase odveze.
Pokud tak okamžitě neučiní, tak
to naházíme na avii a zavezeme
mu to přímo na dvůr. Likvidaci
těch pneumatik rozhodně platit
nebudeme, “ dodal Jiří Zips,
který zároveň snažil sehnat kon-

Oslavenkyně se svými dětmi. Paní Jindřiška Labounková se
vlastnoručně podepsala na krásně vyvedený list pamětní knihy obce
Myslejovice. Po její pravé ruce stojí syn Jindřich, po levé ruce dcera
Jarmila.
Foto: Martin Zaoral

Jsou místní části obcí označeny ŠPATNĚ?
Předpisy se změní dřív, než se podle nich začne někdo řídit
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Showman. Tento závodník Prostějoviček ve finálové disciplíně zvolil speciální úpravu sportovního dresu. Svými pohyby připomínajícími
lachtana na poušti pak bavil všechny přítomné. Foto: Martin Zaoral

Na Hrách bez hranic rozhodovala mrštnost, obvod hrudníku i potence
Sedm obcí Mikroregionu Plumlovsko se v sobotu utkalo ve Stínavě

Stínava/mls - Další ročník recesistického zápolení Hry bez hranic
hostila v sobotu Stínava. Na hřišti
s krásným výhledem na hvozdy
Drahanské vrchoviny se mezi
sebou utkaly šestičlenné týmy
celkem sedmi obcí Mikroregionu
Plumlovsko. Ze soutěžního klání
Krumsína, Mostkovic, Ohrozimi,
Plumlova, Prostějoviček, Vícova
a domácí Stínavy vyšli vítězně
všichni, kteří měli soutěžního ducha, smysl pro humor a nestyděli
si ze sebe udělat legraci. A že se jich
ve Stínavě sešlo požehnaně!
Malá obec Stínava se své hostitelské role zhostila skutečně na výbornou. Místní starosta spolu s týmem

pořadatelů připravili sedm opravdu
zábavných disciplín, ve kterých se
mohl vyblbnout úplně každý. Bylo
přitom jedno, jestli se jednalo o děti
či o dospělé s duší dítěte.
K jednotlivým originálním disciplínám vznikly i zcela jedinečné
rekvizity, mezi které patřil například
barevný točící se terč, dřevěný vláček
či speciální stojan s laťkou určenou
k podlézání. Obzvláště atraktivní
podlézaná vzbudila u diváků velký
ohlas. Oproti ustálenému slovnímu
obratu o neustálém zvyšování laťky,
se tak ve Stínavě laťka naopak neustále snižovala. Řada soutěžících volila při plazení metodu „nazad“.
„Nevypínat prsa, hlavně nevy-

Fotoreportáž
Fotoreportáž

pínat prsa!“ radila jedna
z přítomných žen soutěžící
z Prostějoviček. „Nemyslet na
ženské, nemyslet na ženské, nebo
to shodíš!“ udílela zase pokyny
při protahování mužského závodníka. „Když tohle podplazím,
budu plaz, když to podlezu,
budu lezba,“ pobavil zase ostatní
soutěžící z Prostějoviček, který se i
vzhledem ke své tělesné konstituci
připravoval na opravdu hodně
nízký „level“.
Celkově byl další ročník Her bez
hranic skvělou příležitostí k setkání
lidí, kteří to k sobě sice mají často
„co by kamenem dohodil“, nicméně
za jiných okolností by se asi nikdy

nesešli. „Je to tady naprosto super!
Někteří lidé hlavně ve městech se u
vás často chmuří, ale jiní třeba na
vesnicích jsou opravdu hraví. A to
se mi moc líbí. Něco takového jako
je tady ve Stínavě jsem u nás doma
na Novém Zélandě nikdy nezažil.
A ta okolní příroda! Fantastic!“
nešetřil superlativy rozesmátý James
Simonsen pocházející z turisty velmi
vyhledávaného ostrova na jižní
polokouli. Ve Stínavě pak James
společně se svými dvěma dcerami
reprezentoval tým Ohrozimi, kde
s manželkou už třetím rokem žije.
A jak to nakonec dopadlo? Pod
vedením velmi akční i empatické
starostky Jany Rozsívalové, která

perličky z her bez hranic...

své mužstvo dokázala vždy správně
nabudit i usměrnit, zvítězilo mužstvo
Vícova. Na paty mu šlapaly zejména
Prostějovičky, jejichž tým kromě
úctyhodných sportovních výkonů
dokázal udělat i perfektní show.
A na třetí místo se v samotném
závěru probojovala domácí Stínava,
jejíž štíhlý starosta Pavel Bokůvka
jakoby si závěrečnou disciplínu ušil
přímo na tělo.
Hned po předání cen bylo všem
přítomným jasné, že se stínavský
ročník Her bez hranic náramně
povedl a že obec, která tuto soutěž
bude pořádat příští rok, bude mít
laťku nastavenu hodně, ale opravdu
hodně vysoko…

3x foto: Martin Zaoral

BARBARSTVÍ! V biokoridoru u Bedihoště skončily ojeté pneumatiky

bounková
Jindřiška Laic oslavila
z Myslejov BILEUM
KULATÉ JU

Prostějovsko/mls - Dopravní
značky označující začátek
i konec místních částí měst
a obcí by se měly vyměnit. To
je alespoň názor některých
našich čtenářů. „Na dopravní
značce označující například
místní část Konice Čunín by
mělo být napsáno KoniceČunín, nikoliv pouze Čunín,“
upozornil Večerník jeden
z nich. Je tomu ale skutečně
tak?
S tímto všetečným dotazem
jsme se obrátili na vedoucího
odboru dopravy Městského
úřadu Prostějov. „Je pravda,

region@vecernikpv.cz

SHOŘEL DŮM

„S napouštěním začneme asi
koncem tohoto týdne. Není
kam spěchat. Lidé, zejména
děti u nás začnou chodit k vodě
až během prázdnin,“ doplnila
Augustinová.
Pokud i vy víte o nějaké zajímavé možnosti koupání
na Prostějovsku, které jsme
nezmínili, napište nám na
e-mail editor@vecernikpv.cz!

takt na členy inspekce životního
prostředí, aby jim vysvětlil, že
staré pneumatiky se v biokoridoru objevily teprve včera.
K
podobným
případům
dochází poměrně často, nedávno například v Mostkovicích vandal na dno vyčištěné plumlovské
přehrady naházel více jak stovku
starých gum. Vzhledem k tomu,
že si kazisvětové zakládající černé
skládky často vybírají odlehlá
místa, podaří se je při činu lapit
jen málokdy. Pokud se tak stane,
čeká je maximálně pokuta...

že na způsob označení začátku
a konce místních částí u nás
nepanuje jednotný názor. Souvisí to s tím, že se předpisy stanovující, jak by taková značka
měla vypadat, velmi často
měnily. Dá se říci, že se střídaly
s mnohem větší rychlostí, než
s jakou se dařilo získávat peníze
na jejich realizaci,“ vysvětlil
nám s úsměvem Miroslav Nakládal.
To je pro naši republiku
zahlcenou raketově rostoucí
byrokracií více než typické.
V nejrůznějších předpisech
už se neorientuje v podstatě

nikdo, natož aby je byl schopen ještě převést do praxe...
„U každé obce i její místní části
musí být dopravní značkou
označen její začátek a konec.
Prakticky to souvisí s maximální povolenou rychlostí.
Co se týče přesného způsobu
označení, osobně se domnívám, že v tomto se jednotnosti u nás už asi nikdy nepodaří
dosáhnout. Bude, ale myslím
jen dobře, pokud peníze budou směřovat do něčeho, co
bude pro řidiče z praktického
hlediska nezbytnější,“ uzavřel
Nakládal.
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šťastnou. Když byl malé Jindřišce rok a 15 dní, došlo v Sarajevu
k atentátu na nástupce habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a začala první světová
válka. Zatímco Evropa se z toho
vzpamatovávala ještě hodně
dlouho, na malou Jindřišku její
nejhorší životní rána teprve čekala. Její první muž se v roce
1949 vracel domů na motorce,
měl nehodu, při které na místě
zemřel. Jindřiška zůstala na své
dvě děti - devítiletého Jindřicha
a tříletou Jarmilu - sama.
V té době také musela skončit
jako domácí švadlena. Našla

„Za dvaadvacet a půl roku se mi bohudík nepodařilo dostat obec na kolena“
Koho by to nenaštvalo? Starosta Jiří Zips na nově vzniklé černé
skládce u Bedihoště napočítal přes třicet starých pneumatik!
Foto: Martin Zaoral

si však práci na místní poště
v Myslejovicích, kde posléze
pracovala několik desítek let.
Díky své vitalitě a pracovitosti
dokázala všechny těžké chvíle překonat, podruhé se vdala
a nyní se může těšit nejen ze
svých dvou dětí, ale i ze tří vnoučat a tří pravnoučat. „Po tom, co
tatínek zemřel, to měla v životě
hodně těžké. Přesto se o nás dokázala perfektně postarat a podporovala nás na studiích. Je to
úžasná žena,“ prohlásila o paní
Jindřišce její dcera Jarmila. Ta
většinu života prožila v Praze,
nyní se však stará o svoji mamin-

ku přímo v Myslejovicích. „Ona
si prostě řekla, že se stovky dožije a moc se na to těšila. A když
si naše maminka něco usmyslí,
tak toho i dosáhne,“ prozradila
nám za svoji maminku recept na
dlouhověkost její dcera.
Pro paní Labounkovou v sobotu připravila obec Myslejovice
velmi milé oslavy. „Je to poprvé
v historii, kdy se u nás někdo
dožil stovky a takto významná
událost se u nás už nemusí opakovat,“ vysvětlila Alena Buriánková, předsedkyně sboru pro
občanské záležitosti při obecním
úřadě v Myslejovicích.

Tři chlapi s dítětem si v Dětkovicích
pochutnali na muchomůrce tygrované...
Prostějov/mls - Večerník jako
první informuje o trojici mužů,
kteří prožili společně s přibližně
jedenáctiletým klukem hrůzný
zážitek. Podle výpovědi místních
vyrazili ve čtvrtek ráno na houby,
byli úspěšní a těšili se na klasickou českou pochoutku. Bohužel se
jim po houbovém obědě v domě
Stanislava K. v Dětkovicích
zničehonic udělalo špatně. Svůj
stav mohli připisovat i vypitému
alkoholu. Jeden z nich naštěstí
přivolal záchranku...
„Tři muže a jedno dítě jsme ve
čtvrtek kolem půl čtvrté objevili
otrávené houbami v Dětkovicích.

Postižení byli spaví, projevovaly
se u nich záškuby, obtížně komunikovali. Dva muže a dítě
jsme převezli do prostějovské
nemocnice,“ sdělil Večerníku šéf
prostějovské záchranky Radomír
Gurka. „Všichni tři hospitalizování
v prostějovské nemocnici v souvislosti s otravou houbami jsou
mimo přímé ohrožení života.
V průběhu týdne by měli být z
nemocnice propuštěni do domácí
péče,” doplnila jej následně tisková
mluvčí prostějovské nemocnice
Hana Szotkowská.
Hůře už na tom byl třetí muž
do party, který se nacházel
v nejhorším stavu a byl letecky
dopraven do Fakultní nemocnice

Zahraniční posily. Do boje v nasávání brčkem se v týmu Bylo to o prsa. Starostka Prostějoviček Zdeňka Růžičková Zazářil. V téže disciplíně se vytáhl štíhlý starosta Stínavy
Ohrozimi zapojily i Nicolka a Dilana Simonsenovi. Tatínek Ja- ve finálové disciplíně podlézala, jak jí to jen její přednosti Pavel Bokůvka. Objem jeho hrudníku byl pro podlézání nízko
položené laťky ideální. Foto: Martin Zaoral
mes pocházející z Nového Zélandu vše pozorně dokumentoval. dovolily.

První díl exkluzívního interview se starostou Určic Vlastimilem Konšelem:

JAK SE DOŽÍT STOVKY? Musíte se na to těšit!
Myslejovice/mls - Příjemná,
usměvavá, bezkonfliktní, tolerantní, zkrátka úžasná. Tak
charakterizují nejbližší členové
rodiny i všichni, kteří ji znají,
Jindřišku Labounkovou z Myslejovic. Babička, která jakoby
vypadla z pohádky nějakého lidového vypravěče, se ve čtvrtek
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V Brodku u Prostějova
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v Olomouci. „Hospitalizovaný
muž je v umělém spánku napojený na dýchací přístroj. Jeho stav
je ale stabilizovaný,“ prozradil
Večerníku tiskový mluvčí olomouckého ´špitálu´. Podle toxikologických rozborů snědl tento muž
muchomůrku tygrovanou neboli
panterovou. Tu zřejmě zaměnil za
muchomůrku růžovku.

Jak rozeznat mochomůrku
tygrovanou?
Zkušený houbař rozdíl mezi
houbami pozná na první pohled.
„Kalich muchomůrky tygrované
má oproti muchomůrce růžovce
přechod. Růžovka má kalich

spojitý bez přechodu. Pokud lidé
sbírají muchomůrku růžovku,
doporučuji každou plodnici
pečlivě prohlédnout a zejména se
podívat, zda skutečně má velký
rýhovaný prsten. Když je klobouk hodně hnědý, může to být
muchomůrka šedivka, která není
dobrá, v horším případě pak právě
otrávená muchomůrka tygrovaná.
Ta má prstenec hladký,“ srovnala
obě houby vášnivá houbařka
Pavla.
Snad tedy všechno dobře dopadne a všichni v Dětkovicích
budou zdrávi. A rada pro ostatní
houbaře, pokud si nejste více než
stoprocentně jistí, pohled do atlasu
není žádná ostuda...

Určice - Je tomu již více než dvaadvacet let, co si zastupitelé Určic zvolili do svého čela na první čtyři roky
Vlastimila Konšela. Uplynuly více než dvě dekády
a sedmapadesátiletý starosta úspěšně slouží své
šesté funkční období. Pozvat si tak k interview zkušenějšího V první části rozhovoru se Vlastimil Konšel
zaměřil na rekapitulaci nejpodstatnějších momentů
nedávné minulosti, tedy zejména budování inženýrských sítí a rekonstrukci církevních i světských budov,
podělil se i o svůj postoj k Evropské unii. Tu druhou
část pak najdete opět v příštím vydání Večerníku.
Jiří Možný
Na úvod by nás zajímalo,
čemu jste se musel věnovat
primárně po nástupu do úřadu?
„Prioritou po roce 1990 byl jednoznačně vznik vodovodu. Šedesát
procent nemovitostí obce tehdy
trpělo nedostatkem vody a byly
odkázány na několik obecních
studní. V roce 1991 jsme připravili
projektovou dokumentaci, realizace
včetně vodojemu probíhala v letech
1992 až 1997. Náklady jsme uhradili z dotací ministerstva zemědělství, okresního úřadu a z vlastních
zdrojů. V polovině devadesátých
let začali občané projevovat zájem
o zavedení plynu v obci, v anketě
se pro něj vyslovilo pětadevadesát
procent vlastníků nemovitostí. JMP
Brno ale neměla tehdy v plánu realizovat vysokotlakou přípojku na
Určicko a Myslejovicko, proto jsme
museli nejdříve vedení společnosti
přesvědčit o potřebnosti pro náš reggion... (úsměv)“
Poté už šlo všechno hladce?
„Ne. Následujícím problémem
bylo jednání s vlastníky nemovitostí na trase od Prostějova do
Určic, která měřila dva a půl kilometru. Na celkem devětapadesáti
pozemcích bylo devětadevadesát
spoluvlastníků, se kterými jsem záležitost osobně projednával. Bylo
to velice náročné, objel jsem snad
půl republiky, nicméně se to po
strastiplných útrapách v roce 1998
podařilo. V následujících dvou

letech jsme realizovali plošnou
plynofikaci v obci. Vodovod jsme
si ponechali, rozvody plynovodu
po obci včetně vysokotlaké přípojky jsme na základě takzvaných
´Rámcových smluv´ s JMP Brno
p
této společnosti
zpětně odprodali.“
Co vás dále v nedávné minulosti trápilo?
„Velkým problémem byl stav
mateřské školy a tehdejší radnice, v katastrofálním stavu byly
kostel, fara a samostatně stojící
věž vlastněné Římskokatolickou farností Určice, které jsou
památkově chráněny. Nejdříve
li mateřskou školu,
jsme opravili
o zřícení přístavby
kde hrozilo
sociálního zařízení, a od roku
1995 jsme ve spolupráci s tehchovním správcem
dejším duchovním
em Jiříčkem započali
farnosti Janem
s generální rekonstrukcí kostela
sv. Jana Křtitele.
ele. Uzavření kostela
96 až 2000 vyv letech 1996
kou nevolalo velkou
nosti,
voli veřejnosti,
nicméně uzaylo
vření
bylo
né.
nevyhnutelné.
ce
Rekonstrukce
dokončená až
09
v roce 2009
si vyžáda-la patnáct
a půl milionu korun
a
každý
soudný člousí
věk se musí
pozastavit nad

tím, že naši předkové ho postavili v letech 1727 až 1734, tedy za
p
poloviční
dobu.“
Pokračujete s obnovou
památek i nyní?
„V současnosti se věnujeme věži
u kostela, která bude stát čtyři miliony korun. Zatím jsme proinvestovali dva miliony a přáli bychom
si v nejbližších letech získat dotace
potřebné na její dokončení, protože
v letošním roce jsme neuspěli na
kraji ani ministerstvu kultury. Poté
hodláme rekonstruovat místní faru
včetně souvisejících stavebních
objektů, které jsou v havarijním
stavu. Letos hodláme zpracovat
stavebně technický průzkum těchto staveb. Samostatnou kapitolou
byla stavba dnes již bývalé radnice,
postavené v roce 1885, která byla
zdemolována v roce 2000. Budova
byla v havarijním stavu, napadena
dřevomorkou a jinými dřevokaznými houbami, všude zatékalo.
V zastupitelstvu zvítězila varianta
demolice, což ovšem nijak příznivě
p j
nepřijímali
místní občané.“
Takže jste se hned pustili do
stavby obecního
úřadu?
„Za pomoci ministerstva
pro místní rozvoj
jsme připravili pro-

jektovou dokumentaci, proti územnímu rozhodnutí vydanému v roce
1998 se však odvolal Pozemkový
fond ČR. Důvodem byla skutečnost, že radnice měla zčásti stát na
církevním pozemku ve vlastnictví
Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského. Přestože jsme s Kongregací během půl
roku uzavřeli smlouvu o smlouvě
budoucí kupní v případě, že bude
někdy jejich majetek restituován,
Pozemkový fond souhlasil až
v roce 2002. Díky aktivitě Miloslava Vlčka se nám podařilo zahájit

nestalo ani jednou, že bychom někdy bance zaplatili po době splatnosti. Neznám za ty roky větu, že
něco nejde. Všechno jde.“
Znamená to, že v Určicích
chybí ze sítí pouze hloubková kanalizace?
„To je nyní největší problém obce.
Víme o tom a je zpracován generel
odkanalizování obce, tedy první
stupeň projektové dokumentace,
pocházející z roku 1979. Já realizaci
nevidím v dohlednu, protože obec
bude mít tolik jiných požadavků,
které upřednostní, takže se stavba

„Máme 1980 ekvivalentních obyvatel,
přestože tu žije pouze 1360 lidí, a byl jsem
velmi rád, že se nás netýkala povinnost
postavit do roku 2010 splaškovou kanalizaci.
Nedovedu si představit dělat ji v této
době ani v nejbližších deseti letech.“

Brodek u Prostějova/mik - Ve
středu časně ráno vyjížděly
tři jednotky hasičů do Brodku u Prostějova, odkud byl
nahlášen požár neobydleného
domu. Zatímco plameny zničily skoro celou nemovitost,
nikomu se naštěstí nic nestalo.
Požár domu byl hasičům oznámen ve středu 12. června v 3.38
hodin. K události vyjeli profesionální hasiči z Prostějova
a dobrovolní hasiči z Brodku
u Prostějova a Němčic nad
Hanou. „Hasiči po příjezdu
zjistili, že celý rodinný dům je

zachvácen plameny. Objekt byl
neobývaný, požár zasáhl střešní
konstrukci o rozměrech asi osm
krát tři metry. V průběhu likvidačních prací hasiči chránili
sousední dům před přenesením
požáru, rozebírali konstrukce
a dohašovali ohniska. Uvnitř
objektu se nikdo naštěstí nenacházel, takže v průběhu zásahu
nebyl nikdo zraněn,“ uvedla
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak dodala, výše škody i příčina
vzniku požáru jsou v šetření.

Boj s ohněm. K likvidaci požáru neobydleného domu v Brodku u Prostějova se sjely tři hasičské jednotky. Foto: HZS Olomouckého kraje

Přemyslovice: auto
smetlo motorkáře!

Přemyslovice/mik - Mladík za
volantem osobního vozidla se
vůbec nevěnoval tomu, co se
na silnici v Přemyslovicích děje
před ním, a zezadu to napálil do
pomalejšího motorkáře.
„Lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v pátek sedmého června krátce po třetí
hodině odpoledne v Přemyslovicích. Z provedeného šetření vyplývá, že devatenáctiletý řidič vozidla
Volkswagen Passat nedodržel bez-

pečnou vzdálenost za motocyklem
Yamaha, který jel před ním a narazil do něho. Řidič motocyklu ve
věku čtyřiatřiceti let upadl na zem
a utrpěl lehké zranění. Alkohol byl
u obou účastníků nehody vyloučen
dechovou zkouškou,“ prozradila
Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého
kraje. Jak dodala, hmotná škoda
byla vyčíslena na stotřicet tisíc
korun. Nehodu policisté nadále
šetří.

Řidička SRAZILA
na dálnici dělníka
Prostějovsko/mik - Těžké zranění si vyžádala dopravní nehoda,
ke které došlo předminulou sobotu 8. června kolem tři čtvrtě na
osm večer na pětadvacátém kilometru rychlostní komunikace
v katastru Prostějova.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že v úseku probíhaly úklidové práce. Nákladní vozidlo provádějící údržbu, řádně označené, se nacházelo v pravém jízdním pruhu. Když ho míjela jednačtyřicetiletá řidička
s vozidlem Škoda Octavia, měl jí náhle z pravého jízdního pruhu vběhnout
do jízdní dráhy jeden muž z osádky. Došlo ke střetu, po kterém třicetiletý
muž upadl na vozovku,“ uvedla ke srážce Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Dělník byl okamžitě převezen sanitkou do nemocnice. „Podle lékařské
zprávy utrpěl těžké zranění, doba léčení však nebyla zatím stanovena. Alkohol byl u obou účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou. Policisté
nehodu nadále šetří,“ dodala Urbánková.

Havárie v Dobromilicích:

Může za to vosa

První muž Určic VLASTIMIL KONŠEL Dobromilice/mik - Když vle- loplazy, vletěla do kabiny vosa.
si zhluboka oddechl při myšlence na další výstavbu tí do auta vosa, je to pro ři- Řidič se po ní ohnal, nezvládl
stavbu v roce 2003 a s přestávkami
jsme ji do
dokončili i zkolaudovali
v roce 2009
2009. Myslím si, že poděkování tom
tomuto našemu bývalému
poslanci pa
patří za celý okres Prostějov, protož
protože pomohl všem, kteří
o to požádal
ppožádali.“
Jak se to vše projevilo na
zadlu
zadluženosti obce?
„Za dvaadv
dvaadvacet a půl roku se mi
bohudík ne
nepodařilo dostat obec
na kolena. Vždy jsme nějakým
způsobem vyšli. I za cenu toho,
že jsme si několik let zpátky ke
konci rok
roku půjčili sto tisíc jako
krátkod
krátkodobou půjčku. Sto tisíc
není na obci nic, to nestačí
ani na měsíc života zákla
kladní a mateřské školy.
V letošním září splatím úvěr z roku 2003 a
me
z
zbudou
nám jen dva
- na obecní úřad do
roku 2018 a na školu
do roku 2022. A od
přijetí prvního úvěru
v roce 1998 se nám

bude odsouvat. Máme 1980 ekvivalentních obyvatel, přestože tu žije
pouze 1360 lidí, a byl jsem velmi
rád, že se nás netýkala povinnost
postavit do roku 2010 splaškovou
kanalizaci. Nedovedu si představit
dělat ji v této době ani v nejbližších
deseti letech...“
Ani kdybyste získali národní nebo evropskou dotaci?
„Jsem zapřisáhlý odpůrce Evropské unie, protože jsem zažil RVHP
i Varšavskou smlouvu. Štrasburk
s Bruselem jsou ještě větší zvěrstvo, faktem ale je, že si to ve státě
děláme z dalších padesáti procent
těžší. Pracoval jsem s předvstupním
programem SAPARD a viděl jsem,
jak se peníze vyhazují za nesmysly.
Nedávno se provalila kauza Severozápad a tak je to všude, vždyť to
všichni víme. Já jsem si vždy peníze sháněl jinak a jde to. Jsou za tím
dlouholeté kontakty na Prahu a nestalo se mi, že bych nějaký projekt
nedodělal a skončil na půli cesty.“
(pokračování příště)

diče velké nebezpečí. O tom
se ve středu přesvědčil řidič
dodávky, který se za jízdy
ohnal po obtížném hmyzu.
A naboural…
„Ve středu kolem jedné hodiny
odpoledne došlo v Dobromilicích k dopravní nehodě osobního vozidla. Dvaapadesátiletému
řidiči, který jel směrem na Do-

řízení, najel na obrubník a narazil do dopravní značky. Alkohol
byl na místě vyloučen dechovou
zkouškou, nikdo zraněn nebyl.
Hmotná škoda byla vyčíslena
na tři tisíce třista korun,“ popsala nevšední karambol tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci Irena
Urbánková.

Indiáni rozloží své stany u Ivaně
Ivaň/jim - V sobotu 22. června se ivaňské fotbalové hřiště
již počtvrté změní v indiánskou prérii.
Od 13.00 hodin se odvážlivci
mohou za třicet korun vydat
na stezku odvahy, kde budou
střílet z luku, házet tomahawkem, jezdit na koni, stejně
jako zdolají opičí dráhu. Ve
stejný čas začne i malování na
tělo, malování měšců, výroba
čelenek a odznaků. O hodinu
později se otevřou další atrak-

ce, mimo jiné ukázky westernového ježdění na koni, lasování, práce s bičem či voltiže
na poníkovi, zájemci mohou
přespat v týpí s hořícím ohněm.
O večerní program se postará
country kapela Záskok, z pochoutek se vyjímá sele na rožni.
Akci i letos pořádá občanské
sdružení Eywan 2010 ve spolupráci se skautským oddílem
Dakota - Severka, vstupné je
dobrovolné, atrakce zdarma.
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SOUHVĚZDÍ JISKER
bratrů Nedvědových
zazářilo na sobotním
koncertě v plné síle

Legendární bratrská dvojice folkových zpěváků Jan a František Nedvědové
se rozloučila se svými fanoušky na plumlovské pláži U Vrbiček jak se patří.
Žádný z pravověrných příznivců trampské hudby nemohl chybět na jednom
z vůbec posledních koncertů v kariéře dua známých písničkářů... Večerník
byl jakožto exkluzivní mediální partner pochopitelně také na místě!

Památka. Redaktorka Večerníku Petra Hežová se nechala zvěčnit s oběma bratry Nedvědovými. Fotografii jako šitou do alba cenných vzpomínek pořídil sám majitel pořádající agentury HitTrade Petr Zlámal.
pódiích nastoupí po bratrech NeProstějov/peh
Špičková organizace
Pláž U Vrbiček se stala dějištěm Možnost autobusové dopravy dvědových jejich mladší nástuppředposledního společného ve- přímo na místo konání koncertu ci. Ti, kteří si unikátní koncert neřejného vystoupení bratrů Nedvě- ocenili všichni návštěvníci. „Je nechali ujít, měli možnost stát se
dových, kteří se koncertním turné to výborný nápad, nemusíme se součástí konce jedné hudební les názvem Souhvězdí jisker loučí se starat o parkování a zavezli nás gendy a zároveň si na vlastní kůži
svými věrnými fanoušky. Že jde o přímo na místo,“ libuje si paní zakusit výjimečnou atmosféru,
naprosto výjimečnou událost, bylo Hana, která se na koncert vypra- kterou Jan a František Nedvědovi
jasné i vzhledem k mimořádné ná- vila v doprovodu manžela a dcer. svým posluchačům prostřednicvštěvnosti koncertu, na kterém se Slovy chvály nešetřil ani Jan Ne- tvím svých písní zprostředkovásešly snad všechny generace, jímž dvěd, „To je úžasné, kolik lidí je vali celých jednačtyřicet let...
legendární písničkáři zpříjemňova- tady, skvělá atmosféra,“ usmíval
Očima organizátora
li svými songy posezení u táboráku se písničkář na pódiu i v zákulisí.
„S účastí jsem maximálně
už od roku 1972. „Na koncert jsem
spokojen, počasí se vydařilo a
se moc těšila, protože písně bratrů
Poslední píseň
Nedvědových mám moc ráda, Písně Jana a Františka si přišly my jsme tak mohli na pláži U
manžel je tu ale z donucení,“ žertují poslechnout stovky návštěv- Vrbiček přivítat stovky přízsi manželé Černí, kteří si koncert níků koncertu, kteří si známé nivců skvělé hudby. Nadšené
věnovali jako odměnu po namáha- texty notovali spolu s bratrskou pozitivní komentáře jsem zaznamenal především v souvisvém pracovním týdnu.
dvojicí na pódiu. Na závěr si
losti s bezkonkurenční hudbou
duo písničkářů vybralo píseň
bratrů Nedvědových, kteří jsou
Skvělá atmosféra
Valčíček, se kterou se chtěli se
Hned v úvodu hudebního večera zdejším publikem definitivně opravdu nepřekonatelní v tom
si zažertovali i hlavní účinkující: rozloučit. Neustávající potlesk co dělají. Mimo to si ale ná„Jsem rád, že jsme se tu všichni diváků ale nepustil pěvecké vštěvníci velmi pochvalovali
sešli v tomhle krásném prostře- hvězdy z pódia a Nedvědové kvalitu občerstvení, perfektně
dí u vaší plumlovské přehrady, museli přidávat, dokonce hned vychlazené pivo a skvělé klokde, jak vidím, stroje nepracují a několikrát. Koncert si viditelně básky, makrely a čerstvě uzené
nepracují. Ale nebojte se, blíží se užívali návštěvníci i sami zpě- maso přímo z udírny téměř bez
volby, třeba se to nějak pohne,“ váci, kteří nešetřili žertovnými čekání,“ neskrýval spokojenost
majitel pořadatelské agentury
rozesmál trefným zhodnocením komentáři ani úsměvy. „Mě to
HitTrade Petr Zlámal a dodásituace František Nedvěd přítom- s váma tady moc baví, mějte se
vá: „Bohužel jsem vyslechl i
né publikum. V duchu pohodové pěkně a nezapomeňte si zpívat,“ negativní ohlasy ve spojitosti se
atmosféry se neslo celé dvouho- rozloučil se sedmašedesátiletý současným stavem plumlovské
dinové vystoupení, na němž brat- Jan s fanoušky, kteří přišli na přehrady a to jak od diváků,
ři odehráli jak své už legendární pláž U Vrbiček shlédnout jeho tak i od samotných bratrů Nesongy jako Frankie Dlouhán a poslední vystoupení.
dvědových, kteří stejně jako já
Na kameni kámen, nechyběli
nechápou, proč práce na hrázi
písně z nejnovějšího společného
Konec jedné legendy
přehrady probíhají teď v hlavní
alba, ani samostatná tvorba obou Sobotní vystoupení legendární sezónu, místo toho aby už byly
bratří. Na pódiu měl možnost dvojice na plumlovské pláži U hotové z loňského podzimu...“
předvést své hudebnické geny i Vrbiček bylo nádhernou tečkou Exkluzivní rozhovor s Janem
syn Františka Nedvěda, Vojtěch, za společnou kariérou výjimeč- Nedvědem, který získal Večerkterý si díky zvučnému hlasu a ných zpěváků, jejichž písně bu- ník jako jediné periodikum,
sympatickému vystupování oka- dou znít u táboráků ještě dlouho vám přineseme v příštím čísle
mžitě získal sympatie publika.
poté, co na uvolněná místa na Večerníku!

WOLKRŮV PROSTĚJOV JE I V ŠESTAPADESÁTI IN!
Prostějov/peh - Šestapadesátý
ročník celostátního festivalu
poezie Wolkrův Prostějov
odpálila velkolepá ohňová
show divadla Kvelb. Lampiónový průvod příznivců poezie
symbolicky pozval na festival
i největšího prostějovského
básníka Jiřího Wolkera, na
kterém se každoročně sejdou
následovníci slavného rodáka, recitátoři a členové divadel poezie, kteří si v průběhu
pěti dnů nejvýznamnější slavnosti básnictví v republice
měli možnost předávat zkušenosti a vzájemně se inspirovat
v další tvorbě.

Velkolepý úvod
Na netradiční loutkové představení s názvem Motýli - Butterflies se přišlo v úterý těsně před
setměním podívat několik stovek návštěvníků. Efektní ohňová show ohromila malé i velké
diváky, kteří ocenili kreativní
hrátky kumštýřů s ohněm uznalým potleskem. „Kvelb opět
nezklamal,“ hodnotí vystoupení českobudějovických umělců
paní Jiřina Čechová. Pohyblivé
obří ohňové loutky nadchly i
Aleše Boláka a paní Luskovou,
která na představení dorazila
se synovcem Martinem: „Jsou
moc šikovní, ten hořící motýl
byl nádherný.“ Jen co křídla
ohnivého motýla pohasla, rozzářil se před užaslými diváky
nápis WP 56, který nenechal nikoho na pochybách, na počest
čeho se na náměstí T. G. Masaryka sešli. Žhavé vystoupení
bylo ale jen začátkem celého

večera. Návštěvníci vybavení
barevnými lampiony se vydali
zahájit festival a současně uctít
památku
nejvýznamnějšího
prostějovského básníka přímo
k jeho soše, kde si festival recitátorů a divadel poezie oficiálně
zahájili zástupci města a všichni
příznivci poetiky.

Na počest básníka,
jenž miloval svět
Z bohaté programové nabídky
šestapadesátého ročníku Wolkrova Prostějova by si zajisté
vybral i sám veliký básník.
Nechyběly přehlídky recitátorských sólistů, rozborové semináře pro recitátory a všechny
příznivce poezie ani divadelní
představení, která se těšila bohaté divácké přízni. Ještěže má
sál kinokavárna Duha možnost
v případě nejvyšší nouze přidat
sedadla, aby tak měli skutečně
všichni diváci možnost v klidu
shlédnout kreativní výstupy
divadelních spolků. „Chodím
na všechna divadla poezie,
protože jsem v mládí také recitovala,“ přiznala s úsměvem
paní Mila, která si nenechala
ujít žádné z vystoupení šestapadesátého ročníku Wolkrova
Prostějova a pochopitelně tak
nemohla chybět ani při závěrečném večeru, při předávání
cen vítězům. Netradiční vystoupení pro všechny ty, kteří
se chtějí hodně smát, si připravily týmy amatérských divadelních spolků z Olomouce
a Ostravy O.LI.V.Y. a OSTR.
UŽ.I.NY. V nelítostném improvizačním klání nechyběly

jjaký
akký by
byl
yl w
wolkrův
olkkrůvv pprostějov...
roostěějoov....
2x foto: Petra Hežová

Humor ze života. Salvy smíchu ze strany publika provázely celé vy- Plno do posledního místečka. Velké finále a vyhodnocení týdenního marastoupení herců prostějovského Divadla Point.
tonu poezie si nenechalo ujít více než sto účastníků Wolkrova Prostějova.

Jedinečná výstava fotografií s názvem Sára a Jan Saudkovi
- fotografie bude již brzy k vidění na Plumlovském zámku!
Prostějov/peh - Plumlovský
zámek přivítá opět ve svých
zdech zástupce nejvýznamnějších osobností české umělecké
scény. Po loňském premiérovém
ročníku výstavy současných výtvarných umělců – Adolf Born
– grafika a Renata Klogner
Štolbová – obrazy představí v letošním roce výstavu fotografií Sára a Jan Saudkovi - fotografie.
Shlédnout vybrané fotografie
osmasedmdesátiletého fotografa a
jeho přítelkyně bude bezpochyby
zajímavým zážitkem pro každého
příznivce umělecké fotografické
tvorby s nezaměnitelným rukopisem. Plumlovský zámek nebyl
pro tuto jedinečnou výstavu zvolen

náhodou. „Areál Plumlovského
zámku je naprosto unikátní a dle
mého soudu si zaslouží, aby i akce
a výstavy, které se tu konají, korespondovali s exkluzivitou prostor,
které Vysoký zámek Plumlov nabízí. Bohužel současný stav nedovoluje plně využít jeho potenciálu,
proto bychom rádi touto cestou a
s pomocí děl těchto špičkových
českých autorů, pomohli Plumlovskému zámku k tomu, aby se mu
konečně dostalo pozornosti, kolik
si zaslouží,“ vysvětluje pořadatel
akce Bohumír Frelich a dodává:
„V naší galerii Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou se už třináct let
orientujeme především na díla
současných kvalitních českých

V Kolářových sadech se šlo chůzí, která léčí
Na letošní Tour nordic walking zavítaly dvě stovky lidí

Prostějov/mls - Zapojit až devadesát procent svalů, konečně začít účinně hubnout
či nastoupit cestu od neustálých nemocí
k pevnějšímu zdraví - to vše mohli zkusit lidé,
kteří v sobotu zamířili do Kolářových sadů na
druhý ročník prostějovského zastavení celorepublikového seriálu Tour nordic walking.
Letos si do Kolářových sadů našly cestu téměř dvě
stovky lidí. Bylo to výrazně méně než loni, kdy se
jich tu sešlo na pět stovek. „Loni jsme to hodně vyhecovali naší snahou o co největší návštěvnost. Šlo
nám hlavně o to, abychom organizátorům celostátní tour dokázali, že v Prostějově lidé mají o podobné akce zájem. Letos nám o návštěvnický rekord
v první řadě nešlo. Snad i proto dorazili pouze ti, co
mají o nordic walking skutečný zájem,“ zhodnotila
lektorka severské chůze Lenka Sehnalová.
V sobotu to v okolí hvězdárny nebylo pouze o
chození. Každý, kdo sem přišel, se mohl mimo
jiné dozvědět, jak je na tom po zdravotní stránce.

V připravených stanech odborníci proklepli jeho
tělesnou schránku od hlavy až k patě. Zároveň
mu poradili jak například zhubnout či jak se
vyvarovat strašáku jménem infarkt. Asi největší
zájem mezi příchozími vzbuzovaly speciální
amma masáže Libora Pavlíka. „Za namasírovaní
lidé zaplatili symbolický poplatek. Za takto získané peníze jsme koupili troje kvalitní hole, které
předáme lidem, kteří by si je jinak nemohli dovolit,“ prohlásila Sehnalová.
V Prostějově jako v jediném městě v republice byla Tour nordic walking dvoudenní.
„Už v pátek do Kolářových sadů přišly přes
dvě stovky studentů. Některé to bavilo více, jiné
méně. Faktem je, že mezi hlavní zastánce tohoto
druhu sportu patří spíše lidé, kteří už poznali cenu
vlastního zdraví. A to středoškoláci obvykle nejsou. Nicméně pokud se mi i díky této akci povede
vzbudit trvalejší zájem u dvou či tří z nich, určitě
to nebylo zbytečné,“ uzavřela Lenka Sehnalová.

Žhavá krása. Zrození ohnivého motýla sledovaly stovky návštěvníků.
Foto: Petra Hežová
vtipné komentáře, zpěv, smích diváků i účinkujících, aby si
ani bouřlivý potlesk ze strany vyslechli hodnocení poroty a
publika. A komu se po zdrcu- patřičně ohodnotili vítěze lejícím mači neutrhla bránice, tošního festivalu poezie. Ceny
mohl se účastnit i zbývajících poroty si za interpretaci díla
poetických aktivit, třeba vyni- Odněkud někam Ivana Werkajícího pátečního představení nische odnesl liberečák Jakub
zdejšího Divadla Point, které Hrůza, za interpretaci textu
se divákům předvedlo se svým Viliama Klimáčka získala
Bára Purmová z Jablonce nad
Testosteronem.
Nisou a Kateřina Císařová za
To nejlepší na konec...
interpretaci textů Franze KafSobotní podvečer se nesl ve ky. Nominaci na mezinárodní
znamení napjatého očekává- festival amatérského divadla
ní všech účastníků šestapa- Jiráskův Hronov si se svou
desátého ročníku Wolkrova inscenací s názvem JÁ+JÁ=♥
Prostějova. „Jsme tu už potřetí vysloužil divadelní soubor
a moc se nám tu líbí,“ libovaly KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA,
si členky divadelního souboru který mohli účastníci WolkroTřetí věk Louny, které se v so- va Prostějova shlédnout ve
botu odpoledne předvedly s středu v podvečer.
autorským vystoupením Stáří Všem vítězům blahopřejeme a
není pro zbabělce. Do sálu kul- už se nemůžeme dočkat nadturního klubu Duha se nakonec cházejícího sedmapadesátého
směstnalo téměř dvě stovky ročníku!!!

Odborný dohled. Lektorka severské chůze Lenka Sehnalová (zcela vlevo), která pro tento druh
sportu dokázala nadchnout stovky lidí, pozorně
sleduje účastníky sobotní Nordic walking Tour
v Kolářových sadech.
Foto: Pavla Vašková

výtvarníků, k nimž bezesporu patří
i Sára a Jan Saudkovi, protože ale
pocházíme z tohoto kraje a osud
Plumlovského zámku nám není
lhostejný, rozhodli jsme se výstavu přenechat prostorám zámku
Plumlov a zvýšit tak povědomí o
tomto jedinečném architektonickém díle zdejšího kraje. Především
s pomocí naší kurátorky paní Marie
Hanušové se nám podařilo pro druhý ročník výstavy současných výtvarných umělců zajistit díla Sáry
a Jana Saudkových, které můžete
shlédnout v prostorách Galerie
zámku Plumlov od 5. července do
31. srpna. Vernisáž výstavy se koná
5. července a vítáni všichni zájemci
o kvalitní české současné umění.

Výstava, jejímž mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se koná i k připomenutí 333 výročí zahájení stavby Vysokého zámku Plumlov v roce
1680 knížetem Janem Adamem
I z Lichtenštejna, aristokratem,
který dokázal naplnit poslání
pravé šlechty, sloužící svému
hospodářství (Lednice, Valtice,
Plumlov).
Pokud jste tedy příznivci současného výtvarného umění, nenechte
si ujít ojedinělou možnost shlédnout snímky osobností mezi českými fotografy. Pro více informací
můžete navštívit stránky
www.knizecidvur.cz. a nebo přímo
galerii v Hluboké nad Vltavou.

Ze života města
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BOHULIBÝ DAR PROSTĚJOVA: 100 TISÍC NA POVODNĚ!
Zastupitelé upřednostnili před Terezínem KŘEŠICE

Perličky

ze zastupitelstva

Na mimořádném úterním jednání rady města, které proběhlo těsně před zastupitelstvem, vyčlenilo vedení radnice z rozpočtu sto tisíc korun na pomoc obcím postiženými letošními
záplavami. Otázkou pro vrcholný orgán města pak jen bylo,
zda tuto sumu rozdělit mezi dlouhý seznam vodou zničených
měst a vesnic, nebo ji darovat jedné jediné konkrétní obci...
Prostějov/mik
„Schválili jsme usnesení, kterým
by rada města chtěla přispět některé z postižených obcí částkou sto
tisíc korun na odstranění škod po
katastrofálních povodních, které
nedávno zasáhly převážně Čechy.
Tuto částku jsme zatím nenasměrovali do konkrétní obce, ale předběžně jsme navrhli Terezín. Zastupitelům však předložíme seznam
dalších desítek měst a obcí, které
velká voda postihla nejvíce. Bude
na nich, pro kterou se rozhodnou,“
informoval Večerník krátce před
zasedáním Zastupitelstva města Prostějova Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města, který v době absence prvního muže, obě zasedání řídil..

Uvedená částka byla radními
charakterizována jako dar,
a tím podle zákona muselo být
schváleno usnesení, ve kterém
je povinnost uvést konkrétního
příjemce. V úterý odpoledne se
pak o něm na zastupitelstvu živě
diskutovalo. Komu tyto peníze
dát? Ve hře byly více než tři desítky obcí.
„Pokud kdokoliv z vás bude mít
jiný návrh než Terezín, rádi ho
přivítáme,“ vyzval své kolegy
v zastupitelstvu Jiří Pospíšil.
„Jsem pro rozšířenou pomoc,
tedy pro rozdělení této sumy
každé obci, která je na seznamu,“
sdělil jako první svůj názor Václav Kopečný z TOP09. „Pokud
bychom ale sto tisíc korun rozdělili mezi všechny, na každého

by tak zbylo několik stovek.
A tato pomoc by zřejmě nikoho
nenadchla,“ zareagoval Jiří Pospíšil. „Rada města navrhuje Terezín, což je více než symbolické.
Ale já bych se přikláněl k tomu,
abychom tyto peníze raději poslali do Křešic, kterou velká voda
v posledních hodinách doslova
vyplavila a je zde poničená celá
obec. Podle mého názoru si lidé
tady zaslouží okamžitou pomoc
více než Terezín. Každopádně
jsem pro to, aby se sto tisíc korun
z Prostějova nerozdrobovalo
a poslalo se jedné jediné vesnici.
Z dnešních novin jsem se navíc
dozvěděl, že v Křešicích musí
nyní lidé dokonce chodit s identifikačními páskami, neboť přišli
úplně o všechno, včetně osobních

dokladů,“ řekl Jiří Schlesinger
(ČSSD). Jeho návrh byl nakonec přijat a schválen všemi
zastupiteli napříč politickým
spektrem. Křešice tak při stotisícové pomoci od Prostějova
dostaly přednost před Terezínem.
Křešice na Litoměřicku prožily
hrůzný předminulý víkend. Hladina Labe zde dosáhla hladiny
960 centimetrů a voda z řeky zaplavila celou obec. Z Křešic bylo
evakuováno asi tisíc lidí. Ještě
v úterý jich v zatopené obci zůstávalo kolem sedmdesáti. „Už to
neplatí, v obci nyní zůstává už jen
asi osmnáct občanů, i k nim už
ale míří pomoc,“ upřesnil v úterý
pro média Tomáš Kovařík, starosta Křešic.

Komu 100 tisíc? Zastupitelé se dlouho radili, komu poslat dar sto
tisíc korun na odstranění škod po ničivých povodních. Nakonec u
nich zvítězily Křešice na Litoměřicku, které se předminulý víkend
celé ocitly pod vodou z Labe.
Foto: internet
Pomůže mu sto tisíc korun od
Prostějova? „Strašně moc děkujeme, statutární město Prostějov
se stává jedním ze tří největších
dárců, kteří nám pomohli. Peníze
budou prioritně směřovat k přímé
pomoci občanům obce, k zajištění přístupů k obydlím a opravě
poničeného veřejného osvětlení,“
uvedl Václav Kovařík, starosta
Křešic.
V Křešicích pomáhá aktuálně
armáda, profesionální i dobro-

volní hasiči a další dobrovolníci, které zajišťuje nevládní
organizace ADRA. V místní
části Zahořany vzniklo stanové
městečko s kapacitou ubytování pro sto padesát pomocníků.
„K finanční pomoci města se
mohou připojit i Prostějované.
Povodňový účet obce Křešice má číslo 3100277/0100,“
vyzval závěrem spoluobčany
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.

SMETANOVY SADY Rekonstrukce Svolinského SE PRODRAŽÍ
Odbor investic se „seknul“ skoro o tři miliony!
se otevřou už v září

Prostějov/mik - Velmi dobrou
zprávu prozradila Večerníku
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Ivana Hemerková. Podle ní se dá
předpokládat, že rekonstruované Smetanovy sady se veřejnosti otevřou už po letních
prázdninách! Tedy s několikaměsíčním předstihem…
„Dá se skutečně předpokládat,
že Smetanovy sady se pro veřejnost otevřou už v září. Veškeré
stavební práce tady totiž skončily, už se opravuje pouze propad
zeminy na chodníku, kde se
vloni prováděla oprava kanalizační sítě,“ uvedla náměstkyně
primátora zodpovědná za životní prostředí v Prostějově.
„Nyní se v co nejbližší době začne s výsadbou keřů a provede
se zatravnění. A jestli nebudou

Finišuje se. Smetanovy sady
by se mohly za tři měsíce
zpřístupnit. Foto: Michal Kadlec
příliš velká vedra, může dojít
i k výsadbě stromů. Pokud ale
bude skutečně parné léto, stromy se v parku budou vysazovat
až na podzim. To ale nebrání
tomu, aby měli občané už od
září do parku volný přístup,“
dodala Ivana Hemerková.

Prostějov/mik - Co nevidět
začne totální rekonstrukce ulice Karla Svolinského
na našem největším sídlišti
Hloučela. O jedné z největších investic města roku
2013 už Večerník informoval dříve. Až nyní se ale
ukázalo, že oprava komunikace a rozšíření přilehlých
parkovišť bude stát mnohem více, než s čím počítal
rozpočet města. Proč?
Když v prosinci loňského
roku schvalovali zastupitelé
rozpočet města, bylo v něm
na uvedenou akci vyčleněno
rovných deset milionů korun.
Minulé úterý však zastupitelé byli postaveni před úkol
schválit navýšení původní
částky o 2,9 milionu korun.
„Rekonstrukce jediné ulice

Radní pod palbou

má stát třináct milionů? To se
mi zdá přehnané,“ podivoval
se mimo jiných i Tomáš Blumenstein, zastupitel za ODS.
„Beru tuto chybu na sebe. Při
plánování akce jsme odhady
nákladů vypracované na základě projektů podcenili,“ přiznal Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic. „Na
rekonstrukci bylo vyhlášeno
výběrové řízení, které jsme
opět provedli prostřednictvím
elektronické aukce. Vždycky
tak ušetříme obrovské částky.
V tomto případě to ale bylo
jiné, při plánovaných nákladech 10 milionů zvítězila
firma, která jako absolutně
nejvyšší částku nabídla 12,9
milionu. Tedy o devětadvacet
procent vyšší, než jsme původně předpokládali. Proto

Rekonstrukce. Za pár týdnů se do vozovky v ulici Svolinského
zakousnou frézy a bagry. Přeplněná parkoviště už přímo volají po
rozšíření.
Foto: Michal Kadlec
dnes schvalujeme rozpočtové
opatření ve výši 2,9 milionu
korun, abychom mohli inves-

tici zahájit,“ vysvětlil na zastupitelstvu Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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MĚSTO ODMÍTLO DALŠÍ PODPORY SPORTOVCŮM
Prostějov - Prostějovská radnice už v letošním roce poslala na účty sportovních klubů v našem městě zhruba patnáct
milionů korun. Ovšem po úterním jednání zastupitelstva se
zdá, že pro letošní rok je městská pokladna pro sportovce
takřka uzamčena. Na návrh rady města zastupitelé odhlasovali zamítavá stanoviska k žádostem některých oddílů o další
finanční injekci. Na druhé straně město, podle našeho názoru velmi správně, ocenilo hrdinské tažení zdecimovaného
basketbalového mužstva Orlů v Mattoni NBL. Na toto téma
Večerník minulý týden vyzpovídal náměstkyni primátora statutárního města Prostějova Ivanu Hemerkovou (na snímku).
„Ano, schválili jsme veřejnou finanční podporu ve výši tři sta tisíc koNejprve zastupitelé run mužskému týmu BK Prostějov.
odmítli poskytnout A to i přesto, že jsme na začátku
basketbalovým žáčkům TJ OP roku jasně deklarovali, že chceme
Prostějov dvacet tisíc korun na
uspořádání mistrovstvíí republiky.
k špatně, že
To je na tom město tak
?
odmítne pomoc dětem?
to žá„Ale o tom to není! Tuto
dnali
dost TJ OP jsme projednali
se sportovní komisí a donéspěli jsme k jednoznačnéomu názoru, že ji nedoporučíme ke schválení. A to
oz jednoho prostého důvovná
du. Zmíněná tělovýchovná
žela
jednota už na jaře obdržela
poru
veřejnou finanční podporu
n, jeve výši pět set tisíc korun,
o účel
jíž část může použít i pro
publiky.
účasti na mistrovství republiky.
nu korun
Myslím si, že půl milionu
je dostatečná podpora.“
Naproti tomu
omu radní
a
následně
edně
i zastupitelé bez mrknu-tí oka schválili další
pomoc BK Prostějov, tentokrát výhradně pro „A“mužstvo…
Michal Kadlec

Oceněno naopak bylo basketbalové mužstvo Orlů
podporovat pouze mládež. Ale toto
je spíše dobré gesto z naší strany,
protože jsme nějakým způsobem
chtěli ocenit heroický výkon tohoto
celku v celé druhé polovině nejvyšší české soutěže. To, co v několika
málo hráčích společně předvedli, to
se jen tak nevidí. Je to úspěch jejich
i celého Prostějova. A to ještě na začátku tohoto roku vypadalo, že BK
ukončí svoji činnost...“
Uvažujete tedy o tom,
že i v dalších letech
budete znovu podporovat i mužský
basketbal?
„Vím, kam touto otázkou míříte. Ale
těchto tři sta tisíc bylo výjimečných,
ostatní peníze pro svoji další činnost
si budou muset Orli sehnat sami.
I nadále tak plat
platí, že město bude
podporovat především
přede
mládež, a to
sportovn odvětvích.“
ve všech sportovních

„Je to nnáš vstřícný
krok za jejic
jejich hrdinský
závěr v soutěži,“
vysvětluje náměstkyně
vysvětlu
primátora Iva
Ivana Hemerková

Dal zamítavé staDalší
nov
novisko z vaší strany
jste vyslali směrem
směr
k veleúspěšpr
ným prostějovským
raf
-tařů kteří žádali o
-tařům,
da
dalších
sedm set tisíc korun. Proč?
„Je nám známo,
že prostějovští raftaři šíří
slávu našeho
města po ce-

lém světě a sbírají vavříny na mezinárodních soutěžích. Jenomže tento
sport je finančně velmi náročný,
nejvíce peněz spolykají náklady na
letenky. V případě raftařů ovšem sportovní komise jednoznačně dala zamítavé stanovisko k jejich žádosti o sedm
set tisíc korun. Už z toho důvodu, že
tito sportovci jsou součástí TJ OP, která velkou finanční pomoc již získala,
a samotní raftaři obdrželi už padesáINZERCE

titisícovou veřejnou podporu. Navíc,
jejich závody prostě naše veřejnost
bohužel nevidí, protože většina z nich
se koná v dalekém zahraničí.“
Dovolte
poslední
otázku. Loňský rozpočet města skončil více než šedesátimilionovým přebytkem. To
radnice nemůže letos „pustit“ nějakou tu korunu navíc pro sportovní kluby?

„Jistě, ekonomický výsledek je výborný, ale to je jenom jedna část
věci. Jenomže desítky milionů korun
nejsou určeny jen pro podporu jednotlivým klubům. Máme hustou síť
různých sportovišť, která jsou zapotřebí každoročně opravovat, další se
musí stavět. A to nemluvím o tom, že
Prostějovu zoufale chybí ještě jedna
sportovní hala. A toto všechno stojí
také obrovské peníze.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
radyy a tipy
py ppro vaše zzahradničení...

Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Pak jste na správné adrese!

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice. Pohodlně se
usaďte, přibližte si sklenku čisté vody či malý zákusek a pojďte se poodívat, co zajímavého jsem si pro vás opět připravila. Řekneme si, jak
k
nebezpečný je glutamát sodný, vyrobíme si vynikající domácí roládu, podíváme se na naše zahrádky a v neposlední řadě pomůžeme
malým dětem s rýmou a bolestí zubů. Samozřejmě ani dnes nechybí
bí
.
zajímavý rozhovor. Příjemné čtení přeje Aneta Křížová (na snímku)

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Pozor nebezpečné - GLUTAMÁT ZABÍJÍ

Před časem jsem vás již informovala o těžce toxickém
a nebezpečném umělém sladidle Aspartam (E951), který
s radostí užívá spousta seniorů, ale i diabetiků a pak i neinformovaných lidí jako náhražku cukru. Dalším stejně
nebezpečným prostředkem
je glutamát. Ano, ten glutamát, který najdete v nápojích, polévkách, koření, dále
v hotových jídlech, dětských
výživách, čínských sójových
omáčkách a téměř ve všem
jídle od známých světových
fastfoodů atd. A paradoxně
stejně jako nebezpečné umělé sladidlo je i glutamát doporučován lékaři…
Ta báječná chuť, kterou vnímáte u zmíněných jídel a nejen
u nich, není nic jiného než
uměle vytvořený pocit v na-

šem mozku. Tento pocit vytváří glutamát sodný neboli E620
– E625 nebo také MSG (monosodium glutamát). Glutamát
je přídavná látka, označována
jako „zvýrazňovač chuti“. Pravý glutamát je látka, která se
přírodně vyskytuje v rostlinách
i živočiších, avšak syntetický
glutamát je zcela něco jiného.
A pozor, i rádoby zdravé sójové
výrobky obsahují nadmíru glutamátu. Mnozí výrobci záměrně
používají jiné potraviny, kde se
glutamát skrývá např. kvasničný
či sójový extrakt či hydrolyzované proteiny. Dobrý pozor je
dobré dát i na označení „bez glutamátu“. To nemusí být pravda.
Toto označení se vztahuje pouze na samotný glutamát sodný,
přítomný však může být i volný
glutamát, který představuje ještě
větší nebezpečí pro náš organis-

mus. Glutamát je neurotoxický
a neměl by se vyskytovat v žádné výživě, kterou se člověk živí.
Největší nebezpečí hrozí těhotným a kojícím ženám. Glutamát totiž prostupuje mimo
jiné také placentou do krve
plodu a i do mozku. Dítěti jsou
pak způsobeny těžké poruchy.
Glutamát je však nebezpečný
v každém věku! Nebezpečnost
dokazují velmi početné výzkumy. Je dokázáno, že mnozí
z nás trpí po požití glutamátu
obtížemi. My ale vlastně nevíme, čemu je máme přisuzovat.
Po konzumaci jídla s vysokým
obsahem glutamátu se zvýší
krevní tlak, zrychlí se tep srdce, obličej zrudne a objeví se
nevolnost. Někteří lidé reagují na projevy okamžitě a jiní
až po osmačtyřiceti hodinách.
Tak jako tomu je již posledních

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
Postup:
Z mléka, cukrů a pudinků uvaříme hustý pudink, který
necháme zchladnout. V míse vyšleháme změklé
máslo a přidáme pudink a rum. Vše promícháme
dohromady a dáme do lednice mírně ztuhnout.
Poté střídáme světlé a tmavé sušenky vedle sebe
(například deset kusů). Následně oplatky potřeme
krémem a posypeme kokosem, další vrstvu sušenek
(opět deset kusů) aplikujeme na krém. Opět skládáme
oplatky, namažeme vrstvu krému a jemně posypeme
kokosem. Vrstvy můžeme dělat dle libosti, avšak
dvě až čtyři by měly být dostačující. Záleží na poštu
sušenek. Vrstva krému mezi oplatky by měla být cca
půl centimetru. Následně necháme ztuhnout v lednici
(čtyřiadvacet hodin). Roládu krájíme šikmo. Přejeme
dobrou chuť!

pár let u všech škodlivin, které
jsou nám předhazovány jako
„neškodné“, symptomy se vyvíjejí SKRYTĚ po řadu let.
A jak působí glutamát v našem
těle? Působení glutamátu je
spojováno s neurodegenerativními nemocemi, vývojovými
poruchami mozku, učení, autismem a horší důsledky raději
nebudu ani více rozvádět. Jak
popisuje Prof. RNDr. Anna
Strunecká, DrSc., autorka knih
Doba jedová (o které jsem se
již mnohokrát zmiňovala):
„Glutamát a aspartam jsou
chutě, které zabíjejí a které
jsou vážnou hrozbou dalšího
vývoje naší civilizace. Obě
tyto látky jsou příkladem toho,
jak v současné době VÍTĚZÍ
TRH A PENÍZE NAD VĚDECKY ZJIŠTĚNÝMI VARUJÍCÍMI FAKTY.“

KRÉMOVÁ
BEBE
ROLÁDA
Foto: internet

Ingredience:
1 balíček světlých BeBe sušenek, 1 balíček tmavých BeBe
sušenek, 1 máslo, 2 vanilkové pudinky, (příchuti dle chuti),
2 vanilkové cukry, 3 lžíce cukru, 4 lžíce rumu, 0,5 l mléka,
Na ozdobu použijeme dle chuti kokos, ořechy či madle.

rozhovor se zajímavou osobností...

Rajčata sázejte směrem na jih také saláty, kopr, špenát, hrách
či fazole. A nezapomeňte, když
Právě je nejvhodnější čas na vy- už sázíte bio semínka, pak se
sazování přísad rajčat. Při sázení na zahradě vyvarujte jakýchdbejte na to, aby kořeny rajčat koli chemických přípravků
směřovaly k jihu a rostlinku sá- a hnojiv.
zejte mírně zešikma. Nebojte se
Čajový sáček - dobrý
ji i více zahrnout hlínou. Pokud
pomocník na zahradě
sázíte rajče tyčkové, nezapomeňte na oporu, k níž je budete Vyluhované čajové lístky v sáčpostupně přivazovat. A samo- ku nebo v sítku mohou poté, co
zřejmě dbejte na důsledné, pra- si na čaji pochutnáme, ještě dost
dobře posloužit na naší zahradě.
videlné zaštipování.
Čajové lístky, a v případě ovocBio semínka
ných čajů i zbytky ovoce, jsou
Pokud jste ještě nestihli vysadit velmi dobrým hnojivem. Rozvšechnu kořenovou zeleninu, místěné na povrchu půdy navíc
zkuste několik druhů vysadit odpuzují hmyz. Zelený čaj, boze semínek v biokvalitě. Větší hatý na dusík, prospívá zejména
obchodní řetězce i hobby mar- růžím.
kety již nabízí poměrně široký
Vychytané okurky
sortiment biosemínek. Pokud
si potrpíte na lokální produkty, Z jižních zemí k nám postupně
bio semínka prodává i známá přišel dobrý zvyk přivazovat
soukromá firma ve Smržicích. k opěrným tyčkám kromě rajčat
Cena bioosiva je jen o několik také salátové okurky či hadovky.
korun vyšší, ale chuť takové- Jakmile zasadíte mladou rostlinto zeleniny je nesrovnatelná. ku, začněte ji postupně, jak bude
Kromě základní kořenové ze- růst, uvazovat k opěrné tyčce.
leniny seženete v biokvalitě Zrající plody tak budou mít blíže

ke slunci, hlavně však nebudou
ležet pod listy na zemi a budou
méně ohroženy plísní. V případě
odrůdy hadovek přivazováním
navíc docílíte pěkně dlouhých
a tenkých plodů.

Foto: internet

Jak pomoci nachlazeným kojencům?

Zkuste homeopatika

O homeopatii jsem vás již
několikrát
informovala
a dnes budu opět pokračovat. Homeopatie pomáhá
zejména tam, kde klasická
medicína selhává. Výborně
účinkuje na chronické stavy, posiluje organismus, léčí
akutní rýmu, angínu, otravy,
podporuje hojení po operacích, léčí psychické potíže
a mnoho a mnoho dalšího.
Tentokrát se budeme věnovat
kojencům... V kojeneckém
věku je nutné dávat pozor,
jaké léky podáváme, avšak
u homeopatie se nemusíme
ničeho obávat. Homeopatické léky jsou vyráběny ze
surovin pocházejících z říše
rostlinné, živočišné i minerální. Tato léčba je velmi
účinná, přitom jemná a bez
nežádoucích vedlejších účinků na rozdíl od chemických
léčiv. Navíc nepotlačuje příznaky a nevzniká na nich závislost jako u běžných léků.

ně dráždivého kašle. Je-li výtok
z nosu hojný, nedráždivý s dráždivým slzením s místy i vlhkým
kašlem je vhodnější zvolit homeopatika s názvem Euphrasia officinalis. Trápí-li kojence
slabá vodnatá, ale dráždivá
rýma, kýchání a ucpaný nos je
dobré sáhnout po Arsenicum
album. Děti, které pro uvedený
stav potřebují Arsenicum album
bývají často zimomřivé a lze
u nich pozorovat večerní neklid
při obtížích. Natrum muriaticum
je vhodné pro děti s hojnou řídkou vodnatou sekrecí z nosu,
suchými rty a mírnou sekrecí
z očí. Provází-li nemocného
často kýchání s vodnatou rýmou
ve dne, pomůže Nux vomica.
Že je tento lék správně podaný
zjistíme tak, že v noci je nosánek naopak ucpaný bez výtoku.
Dítě bývá v tomto stavu nevrlé
s teplotou. Pokud se objevila vodnatá, nedráždivá rýma, kýchání
a červený až nateklý nos podáme Kalium iodatum.

RÝMA
Pokud se u kojence začnou objevovat první rýmy, které jsou
charakteristické
dráždivým
výtokem a slzením očí, je vhodné podat homeopatika Allium
cepa. Tento lék je dobré použít
i při přidružení suchého až mír-

BOLESTI ZOUBKŮ
Bolesti zoubků dokážou malé
děti pořádně potrápit. Homeopatické léky však umí od
těchto obtíží dobře pomoci.
Má-li dítě teplotu, dásně jsou
bolestivé s tmavočervenou
barvou, je vhodné použít Bel-

ladonnu. Jsou-li dásně oteklé,
světle růžové a bolavé zvolíme Apis mellifica. Pokud růst
zubu vzbuzuje v dítěti zuřivost,
kterou na chvíli zlepší nošení
v náručí, pomáhá lék Chamomilla. Pokud tento lék nepomáhá, přestaneme jej používat
a zvážíme podání jiného léku.
Lék Cina zvolíme v případě,
kdy se obtíže objevují nejvíce
kolem 21. hodiny, jsou doprovázené velkou zuřivostí až
nepříčetností, na niž předchozí lék nestačí. Vyskytne-li se
u růstu zoubků i průjem, je
dobré podat Rheum.
Dávkování:
Homeopatické léky podáváme
pouze na plastové lžičce. Před
použitím tubičkou několikrát
zaštěrcháme. U kojenců rozpouštíme pět kuliček v jednom decilitru kojenecké vody
a v ředění 5 CH (například
Chammilla 5 CH) podáváme
dvakrát denně. Každý den
připravíme nový nálev. Lék
užíváme 30 minut před jídlem
nebo 30 minut po jídle. Podáváme do zlepšení obtíží a stavu
kojence, obvykle tři až pět dní.
Pokud si nejste s výběrem léků
jistí, vyhledejte specializovanou lékárnu, kde se zabývají
i homeopatií (lékárna Nový
dům).

„Kresba pravou mozkovou hemisférou přináší rozvoj schopností, jako je zlepšení vnímání,
zvýšení kreativity a hlavně změnit svůj pohled na svět“ vysvětluje Helena Kostelníková
Prostějov - V dalším dílu našich zajímavých
rozhovorů se Večernice tentokrát vydala po stopách kresby pravou mozkovou hemisférou. A že
se nejedná jen o kresbu, to nám prozradí paní
Helena Kostelníková, která je mimo jiné lektorkou uměleckého projevu výtvarného, univerzity
tajemna a sociálně vědních témat…

HELENA KOSTELNÍKOVÁ o tom,
jak se má pracovat s pravou částí mozku

a analytické myšlení je doménou hemisféry levé a vizuální
vnímání je prací hemisféry
pravé.“
Skutečně se naučí
kreslit i ti, co nikdy
kreslit neuměli?
„Každý kdo chce, se naučí
kreslit. Schopnost je jen zablokována, může za to většinou kritika. Představte si dítě
v první třídě v hudební výchově. Všichni zpívají a paní
učitelka řekne: Zdeničko, ty
jim to kazíš, nezpívej. Jak je
Zdeničce? Jak je jí za deset
let, když si na to vzpomene?
Můžeme to být i my rodiče,
naše kritika... Prostě to nedělejme, nekritizujme. Kresba,
zpěv, tanec je způsob, jakým
se lidé mohou vyjádřit. Pro-

káže účastníky uvolnit k tvořivému vnímání. Lidé se začnou
tvářit spokojeně a jakoby si
říkali odevzdaně: ´tak si tedy
se mnou milá zlatá dělej, co
chceš, hlavně ať umím kreslit´
(úsměv). Dále je to o návodech, jak pracovat s tužkou,
jak se dívat na světla i stíny,
jak vnímat proporce a linie,
prostor, celek…“
Běžně tedy neumíme
pracovat s pravou
částí mozku?
„Pravou mozkovou hemisféru začne levá hemisféra utlačovat hodně okolo čtrnácti
let. Kdy se rozhodujete, kým
budete, jestli jste dost dobří
pro ostatní. Ztrácíte částečně
svou identitu. Potlačíte touhu
zpívat, tančit, kreslit, skládat

Aneta Křížová
Paní
Kostelníková,
prozraďte nám, jak se
zrodila metoda kresby pravou mozkovou hemisférou?
„Autorka knihy Kreslení pravou mozkovou hemisférou
(1979), Betty Edwards, aplikovala poznatky získané při
výzkumu lidského mozku na
výuku kreslení, a vytvořila
tak velice efektivní metodu. Klíčovým objevem, ze
kterého vychází, byl fakt, že
lidský mozek není složen ze
dvou identických hemisfér,
ale že každá má své specifické
funkce. Psychobiolog Roger
W. Sperry dostal v roce 1981
Nobelovu cenu za studii, ve
které dokázal, že verbální

„Tvořivost je lék. Moudrý lektor
vám ho správně nadávkuje. A váš
život bude mít opět třetí rozměr...“

Foto: archív Heleny Kostelníkové
jevit city, odpočívat. Naučme
se v tvorbě číst vzkazy. Dětem
ve výtvarné akademii vysvětlujeme, že ze srdce přes ruku
do tužky a papíru putuje to, co
cítí. Učíme je kreslit s dobrou
náladou, s prožitkem klidu.
Proto jsou jejich výstavy jako
energetický nápoj. Nezaslouží

si žádnou kritiku, jen obdiv.“
Jakým způsobem se dostaneme do stavu, kdy
zcela pracujeme pravou
mozkovou hemisférou a využíváme všechny její schopnosti?
„U každého je to jinak, ale
zhruba do třiceti minut, na
kurzu díky empatii lektor do-

básně, protože na ´blbosti´
přece nemáte čas. Ale všeho
jenom do času. Nelze žít jen
studiem, prací a další prací
doma. Přednáším zdravotním
sestřičkám. Chce se mi brečet,
v jakém jsou stavu, vyčerpané
fyzicky i psychicky. Tvořivost
je přitom lék. Moudrý lektor
vám ho správně nadávkuje.
A váš život bude mít opět třetí rozměr.“
Můžete nám prozradit nějaké krátké cvičení, kterým bychom si aktivovali pravou část mozkové
hemisféry?
„Třeba zkoušejte kreslit oběma rukama najednou. Používáte obě hemisféry, jen si
to neuvědomujete. Správné
využívání hemisfér se dá naučit. Představte si kluka, který si hraje s autíčky a je do
toho zabraný, a vy zakřičíte,
´okamžitě toho nech a běž se
učit!´ Chlapec naplno využívá pravou hemisféru a je mu
dobře. Nedokáže na povel zapnout levou hemisféru. Sedí
u knížky a do hlavy mu to

nejde. Udělejte to tak, nastartujte mu logiku, třeba hlavolamem, Rubikovou kostkou.
Požádejte ho, aby vám to pomohl složit a pak se šel učit.
Pěkně v klidu si nastartuje
chytrou hrou správnou hemisféru.“
Závěrem nám prosím
prozraďte, zda nám
tato metoda pomůže i jinde
než v kreslení?
„Je to vždy o tom, aby vám
bylo vše správně vysvětleno,
a pak je to absolutní zlom ve
vašem životě. Půjde vám lépe
mnoho věcí, budete šťastnější, jako by vám narostla křídla. Budou se vám lépe učit
řeči, hrát na nástroje, pracovat
s lidmi, dětmi. Je to úžasné pro
dyslektiky a dysgrafiky. Pro
lidi na vozíčku, přepracované
manažery a podobně. Celé léto
budeme dělat přednášky a kurzy, na Stražisku se předposlední červnový den koná vernisáž
studentů, kde máte možnost
vidět výsledek správného využívání hemisfér. Přijďte si odpočinout, jste srdečně zváni.“

Zpravodajství
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POVODNĚ: Prostějované se zrovna nepředali... SEBEVRAŽEDKYNĚ
Výrazně větší materiální pomoc směřuje z menších obcí

Do pátku uplynulého týdne mohli lidé do sídla prostějovské Charity v Martinákově ulici nosit materiální
pomoc zaplaveným obcím. Kdo ji v průběhu týdne
navštívil, nemohl se ubránit dojmu, že na téměř
padesátitisícové město se tu příliš mnoho věcí nesešlo... Navzdory obrovské mediální masáži jasná
většina Prostějovanů dostála pověsti lakomých
Hanáků! Tu ovšem naopak dokonale popřeli lidé
z jednotlivých obcí v regionu. Naštěstí...
Prostějov/mls
Zatímco několik málo dobrovolných hasičů z Prostějovska
pomáhalo přímo v obcích zasažených povodněmi, většinu
Prostějovanů nechaly záplavy
v relativním klidu. Alespoň se
podle toho chovají! Buď jim
přišlo líto peněz, nebo se spokojili se zasláním „povinné“ dárcovské SMS, či prostě věnovali čas,
energii a zřejmě i peníze něčemu,
co jim v danou chvíli přišlo důležitější než povodně v Čechách...
Svědčí o tom množství materiální pomoci, kterou do uplynulého
pátku vybrala prostějovská charita. Přitom právě vhodná materiální pomoc je to, co kromě dobrovolníků potřebují zaplavené obce
v tuto chvíli ze všeho nejvíce.
„V Prostějově se naštěstí našli
lidé, kteří vyslyšeli naši výzvu

a donesli hadry, kbelíky, prostředky proti plísním, lůžkoviny, repelenty, holínky, rukavice
a další ochranné pomůcky. Těm
bychom chtěli moc poděkovat.
Nicméně ve srovnání s tím, co se
sešlo v jednotlivých obcích regionu, je tato pomoc poměrně malá.
Zdá se, že v Prostějově citlivost
lidí vůči neštěstí jiných a jejich
ochota pomáhat značně klesá,“
vyjádřil se šéf prostějovské Charity František Hynek.
Neplatilo to však pro všechny.
Jak informujeme na svém portálu
vecernikpv.cz, vyrazili

Proč informaci
o sbírce nevyhlásili
městským rozhlasem?
Podle Hynka lidé v menších
obcích přijali potřebu sbírky
mnohem víc za svou. „Informaci o možnosti přímé pomoci

zaplaveným obcím na vesnicích
vyhlásili v rozhlase a místní pak
ve velkém věci nosili na obecní
úřad,“ pochvaloval si Hynek.
„Jen k nám přijeďte, abyste si to
vyfotili. Občané nám toho sem
nanosili opravdu hodně. Jsem na
ně pyšný,“ potvrdil Večerníku za
řadu dalších obcí v regionu starosta Ptení Jiří Porteš.
Šéfa prostějovské charity v této
souvislosti mrzelo, že se o možnosti účinné pomoci lidé nemohli
dozvědět prostřednictvím městského rozhlasu. „Pokud má být
pomoc účinná, musí být rychlá.
A řekněte mi, jak jinak rychle
a přímo oslovit všechny občany
Prostějova než pomocí městského rozhlasu?“ argumentuje
Hynek. Se svojí žádostí však
u magistrátu tvrdě narazil. Informace o sbírce na charitu prý do
městského rozhlasu nepatří!
„Hlášení městského rozhlasu
je prioritně určeno pro upozornění na krizové události, které
bezprostředně ohrožují životy
lidí ve městě. Podle potřeby pak
hlásíme i odstávky elektrické
energie a další informace. Další
sdělení však občané Prostějova
nepřijímají dobře, míváme na ně
řadu negativních reakcí, proto
jsme například omezili informace o pořádání kulturních akcí.
Nicméně o možnosti sbírky jsme

Moc toho nebylo. Sklad prostějovské charity v Martinákově ulici
uprostřed uplynulého týdne ve švech právě nepraskal. Na téměř
padesátitisícové město byl výsledek sbírky poněkud tristní. Pověst
Hanákům zachraňovaly jednotlivé menší obce... Foto: Martin Zaoral
valo. Faktem totiž zůstává,
že každý, kdo chtěl pomoci,
tak si svoji cestu určitě našel.
Pomoc z prostějovské charity pak směřuje do Litoměřic
a řady okolních vesnic. „Spolupracujeme například s obcí Mlékojedy, která byla kompletně
zaplavená,“ upozornil Hynek.
Kdo bude chtít ještě přispět, má stále ještě možnost.
„Po dohodě se zaplavenými
obcemi uvítáme především
holínky a také repelenty proti
hmyzu, kterých je nyní zouKam pomoc směřuje?
fale málo,“ uzavřel Hynek.
Poslední náklad s materiOtázkou je, zda by hlášení ální charitativní pomocí by
v rozhlase skutečně Prostě- z Prostějova měl vyrazit ve
jovany k něčemu vyburco- středu.
informovali
prostřednictvím
našich webových stránek a také
hromadnou
korespondencí,“
reagovala na náš dotaz mluvčí
prostějovského magistrátu Jana
Gáborová, která zároveň s lehkou
ironií poznamenala, že poslední
hlášení rozhlasu o možnostech
povodní na Hloučele zapůsobilo poněkud kontraproduktivně.
„Než aby z ní měli respekt, tak
se zvědavci na rozvodněnou řeku
jezdili dívat jako na atrakci...,“
podotkla Gáborová.

je po operaci žeber na ARO
Prostějov/mik - Seniorka,
která předminulou středu
vyskočila z pátého patra prostějovské polikliniky (Večerník
podrobně informoval v minulém vydání - pozn.red.), je po
náročné operaci. Její zdravotní stav zůstává i nadále vážný.
„Paní byla v úterý převezena
do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde se podrobila ope-

raci zad a polámaných žeber.
Dnes byla dopravena zpátky
do prostějovské nemocnice
a leží na oddělení ARO. Její
stav zůstává vážný, ale život
přímo ohrožen není,“ sdělila v pátek odpoledne Večerníku Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti
AGEL provozující Nemocnici
Prostějov.

Z obchodu v Kramářské ukradli

šperky za ČTVRT MILIONU!

Prostějov/mik – V noci
z pátku na sobotu řádil
v Kramářské ulici zdatný
zloděj. V klenotnictví sebral
šperky za čtvrt milionu,
vedle pak ještě „navštívil“
hodinářství…
„Z pátku na sobotu se
vloupal zloděj do prodejny
v Prostějově na ulici
Kramářská. Vypáčil vstupní
dveře, vnikl dovnitř a z
výlohy odcizil čtyři stříbrné
řetízky. Dále z prosklených
vitrín v prodejně po překonání
zámků ukradl řetízky z oceli

I

a stříbra, dále vystavené
stříbrné
náušnice.
Celková hodnota odcizených
stříbrných šperků je vyčíslena
na 250 tisíc korun,“ uvedla
Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Zatím neznámý zloděj ještě
vnikl do kanceláře, kde vše
prohledal a odcizil pouze plastovou tašku s logem. „Také násilně
vnikl do sousední hodinářské dílny, zde vše prohledal a odcizil
deset kusů hodinek a pět tisíc
korun,“ dodala Marta Vlachová.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

VLADO ROŽIČ už podruhé stanul před soudem
Pachové stopy považuje za policejní podvrh. A co odposlechy?

Je středa, pár minut po
půl deváté ráno. Eskorta
justiční stráže přivádí
v poutech do jednací síně číslo 22 Městského soudu v Brně obávaného krále hanáckého podsvětí
Vlada Rožiče. Předsedkyně senátu Olga Řepková
povoluje Prostějovskému Večerníku, který je na
místě, exkluzivní snímek muže, jenž je obviněn
z krádeže patnácti osobních aut v hodnotě šesti milionů korun. Vlado Rožič působí klidným až
odevzdaným dojmem, už to na první pohled není
sebevědomý mafián, který vloni v září po bláznivé
honičce napříč Prostějovem utekl zatýkacímu komandu. Druhé jednání tak mohlo začít…
Brno/mik
Vlado Rožič, který vloni v září
unikl v Prostějově speciálnímu
policejnímu komandu z bytu v
Krasické ulici a pak i při divoké honičce před supermarketem Tesco, se v únoru letošního
roku sám přihlásil policii. Ve

středu stanul u soudu podruhé.
Předsedkyně senátu Olga Řepková vyslechla nejprve šestici
svědků z řad okradených majitelů vozidel. Zajímavostí je,
že některé ukradené škodovky
Octavie policisté brzy majitelům vrátili. Vozidla měla totiž
GPS systém, s čímž si zloději

nevěděli rady. Byli ale opatrní, „oktávky“ kradli v různých
městech na Moravě, ale vždy
je převezly jen o pár kilometrů dál, kde je zaparkovaly na
veřejném a snadno přístupném
místě. Pak je sledovali, zda je
policisté vypátrají podle GPS.
V mnohých případech se taky
tak stalo. „Ráno jsem vykouknul z okna a byl jsem zděšený.
Auto, které jsem vlastnil jen
pár týdnů, bylo z parkoviště
pryč. Ohlásil jsem to policii
a asi za dvě hodiny mi volali
z kriminálky, že auto našli odstavené v Rusínově někde na
sídlišti. Bratr mě tam odvezl.
Zvenku nebylo poznat, že by
se do něj někdo vloupal, uvnitř
byla jen vytržená spínací skříňka a urvaný zabezpečovací
systém řadicí páky,“ vypověděl Jan Veber z Brna - Bystrce. „To moji Škodu Octavii
dodnes nikdo nenašel,“ litoval
na druhé straně Petr Hudec
z Kroměříže.

Kriminalisté v nalezených vozech zajistili pachovou stopu
Vlada Rožiče. „To nemůže
být považováno za relevantní
důkaz! Policisté, kteří mi ve
vězení odebírali pachové stopy,
je znehodnotili a navíc se chovali naprosto neprofesionálně.
Když mi ve vazbě stříhali vlasy
a brali pachové stopy z podpaždí, tyto věc dali do sáčku
a nechali ležet dlouho dobou
na stole chodby. Vůbec je ani
nezapečetili, měl k nim navíc přístup kdekdo a mohl je
tak využít proti mně,“ hájil se
u soudu čtyřicetiletý Chorvat.
Soudkyně Olga Řepková pak
vyslechla také přátele i blízké spolupracovníky Rožiče, stejně jako
mladou ženu, na jejíž jméno byl
vystaven technický průkaz ukradeného luxusního vozu. „Vůbec
nevím, jak bylo možné zneužít
moje osobní data. Já sama auto nemám a dokonce nevlastním ani řidičský průkaz. Navíc pana Rožiče
vidím dnes poprvé,“ vypověděla

Veronika Lošťáková, která dříve
pracovala jako servírka ve třech
prostějovských hospodách. Nyní
ale žije trvale v Brně.
Následně promluvil další pozvaný
svědek. „Vlada znám už dvacet let
od jeho začátku pobytu v Prostějově. Byl to výborný klient, dobře
platil. Jezdil za mnou přezouvat
pneumatiky na různých autech.
No, kolik jich mohlo být, za poslední roky tak stovka. Tvrdil mi
ale, že má nějakou autodílnu ve
Slatinicích a jeho zákazníci chtějí
nové gumy,“ řekl před senátem
Petr Kopecký.
Na otázky soudkyně Řepkové odpovídal i Radovan Trač,
stavební podnikatel bydlící
v Olomoucké ulici v Prostějově. Právě on koupil za 900 tisíc
korun od Rožiče luxusní Volkswagen Tuareg, kterým Chorvat
podle policie podnikal výpravy
za krádežemi aut. „Nějaké peníze jsem měl, ale půl milionu
splácím leasingové společnosti.
Vlado potřeboval rychle peníze,

chtěli se ženou kupovat nějaký
bar v Olomouci,“ přiznal soudkyni Radovan Trač a dodal, že
s Rožičem byl dohodnutý, že mu
auto kdykoliv půjčí. „Stávalo se
tak dvakrát do měsíce. Ale že by
s ním jezdil krást jiná auta, to nevím,“ uvedl Trač.
Zajímavá byla zpověď Martina
Mezulianíka, jehož garáž u Cíle
v Močidýlkách využíval také Vlado Rožič, který zde měl ukrývat
odcizená vozidla. „To já vůbec
nevím, já jsem garáž pronajal
Tomáši Jakešovi. Když ho pak
policajti zastřelili, přišel za mnou
neznámý muž, že ten pronájem po
Jakešovi převezme. Vozil mi pravidelně peníze za nájem a já vůbec
neřešil, co se s tou garáží děje.
Bylo mi to jedno, hlavně, že platili. Rožič? Jo, znám ho, párkrát mi
půjčil auto s tažným zařízením,“
podotkl Mezulianík.
Městský soud v Brně pomalu odkrývá všechny souvislosti
okolo nebezpečného zloděje aut
i celé skupiny lidí, kteří byli na

BYLI JSME
U TOHO!

něho napojeni a kteří mu měli
v krádežích pomáhat. Podaří se
však soudu Rodičovi prokázat
vinu na všech případech?
V závěru středečního soudního jednání zpochybnil jeden
z případů odcizeného vozidla,
ze kterého viní policisté právě
Vlada Rožiče, jeho kamarád
Milan Ejem z Prostějova. „Tady
říkáte, že k této krádeži mělo dojít
šestého srpna loňského roku. Ale
to je nesmysl, to byl Vlado s manželkou u mě doma a slavili jsme
moje narozeniny...,“ uvedl Ejem.
Soudní jednání bylo znovu odročeno, tentokrát na
19. července. Soudkyně Olga
Řepková vyslechne další svědky
a porovnávat se budou telefonní
odposlechy Rožičových hovorů.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude znovu u toho!

ÚCHYLÁK DĚSÍ ŽENY NA HLOUČELE! za Priorem rostou jako z vody
REPLIKY židovských domů

Prostějov/mls - Zprávu o řádění úchyla v lesoparku Hloučela zveřejnil na sociální síti
facebook Tomáš R. z Prostějova. „Po Hloučele se prohání
úchylák, který stahuje kalhoty
a ukazuje se holkám. Jezdí jako
obyčejný cyklista. Jeho věk se
pohybuje mezi pětadvaceti až
třiceti roky. Sám jsem ho sledoval a poté předal strážníkovi
městské policie. Jelikož ho ještě
nikdo neudal, tak dostal akorát
pokárání. Navíc mu to nebylo
možné dokázat, protože se jednalo o tvrzení proti tvrzení. Přiznal se, že v křoví něco dělal, ale
že se určitě neukazoval. Při dalším svědectví se však může něco
řešit,“ sdělil Tomáš R., který pořídil i fotografii, kterou poskytl
pro zveřejnění ve Večerníku.

Svědectví napadené ženy
Další velmi podrobné svědectví
podala jeho přítelkyně, která ho
na místo přivolala. Ta popisovaného muže potkala hned dvakrát.
„Poprvé se pokusil o výstup na
hlavní cestě lesoparku mezi mostem na Kostelecké a občerstvením
u Cavala. Z dálky jsem viděla,
že se obnažuje, po chvíli přestal.
Prošla jsem kolem a předstírala, že
telefonuji a nevšímala jsem si ho,“
popsala první setkání.

Vše se neustále opakovalo
Podruhé byl stejný muž ještě
dotěrnější. Stalo se to v sobotu
8. června 2013 odpoledne.
„Byla jsem na procházce se
svým ani ne tříměsíčním synem
v kočárku a procházela jsem
se na trase mezi občerstvením
u Abrahámka a občerstvením
u Mazánka. Usedla jsem ke stromu přímo u řeky, abych nakojila
malého. Bylo to na místě, kudy
lidé občas chodí, ale povětšinou
je tu klid. Kolem projel cyklista
na černobílém kole. Měl na sobě
normální oblečení a na hlavě
červený šátek. Po chvíli jsem
si všimla, že zůstal stát opodál,
nalevo od nás. Poznala jsem,
že je to stejný muž jako minule.
Když jsem se podívala znovu,
už tam nebyl. Pak jsem zjistila,
že stojí napravo ode mne ve
křoví a upřeně mě pozoruje.
Poté se ocitl znovu nalevo ode
mě, byl zády ke mně, se staženými kalhotami a s rukama
v rozkroku. Krve by se ve mně
nedořezal! Chtěla jsem někomu zavolat o pomoc, ale měla
jsem strach. Po pár minutách
se mi ztratil z dohledu. Vzala
jsem miminko, kočárek, batoh
a šla rychle pryč. Ale on se mi
postavil do cesty, byl úplně obnažený, díval se na mě a oběma
rukama se tahal za varlata...,“
popsala podrobně svůj hrůzný
zážitek žena.

Mohl ohrozit ji i miminko
Na to, co viděla, nepůjde hned
tak zapomenout. „Nejde o to vidět mužské přirození, děsivé v tu
chvíli je, že absolutně nevíte, co
od toho člověka můžete čekat.
Máte strach, co bude dál, máte
strach, že vám něco udělá. Hlavou se mi honilo: ´Co když poběží za mnou, co když mi něco udělá, co moje miminko?!“ popsala
velmi výstižně vylekaná žena.
Ta následně doběhla na hlavní
cestu, kde se pohybuje více lidí.
Zavolala příteli a teprve ten ji
přesvědčil, aby zatelefonovala
na městkou policii. Následně
její přítel za ní dorazil, úchyla
našel a pomohl ho strážníkům
dopadnout.

Obtěžování zůstává
v hlavě ještě dlouho
Tím to však ještě celé neskončilo. „Moje další pocity? Strach
být venku samotná. Stres z toho,
že o tom mluvím a že se mi pomstí. Celkově stud, že se mi tohle
stalo a že mu to prošlo. Navíc se
stres projevil i na mém miminku,
které bylo neklidné, uplakané
a neschopné se pořádně najíst
i vyspat. To mě mrzí asi nejvíc.
Copak je normální, aby se tohle
dělo? V hlavě to budu zpracovávat ještě asi hodně dlouho. Jsem
si naprosto jistá, že nejsem jediná,
kdo na něj narazil! Vím, jaký je
to pocit bát se říct si o pomoc.

A proto vás vyzývám: Nebojme
se! Braňme se! Řešme to! Pokud ho potkáte, volejte policii!”
uzavřela žena.

Strážníci: „S ohlášením
neotálejte!“
Večerník se obrátil na prostějovskou městskou policii, kde
potvrdili, že k výše uvedenému
skutečně došlo. „Událost ze soboty šestého června byla naším
prvním setkáním s popsaným
mužem. Mužovu totožnost jsme
předali Policii ČR, celá událost
je v šetření. Pro zamezení dalších útoků je kromě případné
větší kontroly v lesoparku nezbytné, aby se poškozené vždy
a okamžitě obrátily na policii, ať
městskou nebo státní,“ napsala
v pátek do redakce Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. „Za trestný čin
výtržnictví muži hrozí dva roky
vězení, pokud je jednání opakované, pak až tři roky vězení,“
doplnila Adámková.
Stejný muž už na Hloučele
řádil už před osmi lety
Celou záležitostí se zabývá
i Policie ČR. „Vzhledem
k tomu, že stále probíhá vyšetřování případu, mohu zatím
potvrdit jen to, že prostějovští
policisté zadrželi muže, který je
obviněn z přečinu výtržnictví.
Toho se měl dopustit tím, že

v prostoru biokoridoru Hloučela
činil mravnostní nepřístojnosti
před osobami druhého pohlaví,“
sdělila Večerníku v pátek odpoledne Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak se nám ještě podařilo
zjistit, třicetiletý úchyl není
za tuto nemravnost stíhán poprvé. V roce 2005 byl dokonce
za stejné skutky již odsouzen
Okresním soudem v Prostějově. Jisté je, že popsaný útok
není ojedinělý. V průběhu
týdne se redakci Večerníku
podařilo objevit další dvě ženy,
které tento „úchylák“ obtěžoval! Jedna z nich si při pohledu na jeho fotografii dokonce
vzpomněla, že je to ten samý
člověk, který ji v lesoparku
Hloučela obtěžoval už před
více než osmi lety...
„Tehdy jsem venčila psa, on mě
předjel na kole a začal masturbovat. Nevšímala jsem si ho
a šla dál. On mě opět předjel
a opět masturboval. Tehdy jsem
to nenahlásila. Byla jsem zmatená, styděla jsem se a chtěla na to
rychle zapomenout. Dodnes mi
to ale zůstalo v hlavě,“ vyjádřila
se velmi pohledná mladá žena,
jejíž identitu má Večerník k dispozici.
Jak však ukazuje tento případ,
nejlepší je úchyla policii okamžitě nahlásit. Jinak se totiž dá
počítat s tím, že zaútočí opět!

Pod dohledem. Stavbaři při budování replik židovských domů za
bývalým Priorem jsou kontrolováni památkáři. Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Staré židovské
domy na náměstí Svatopluka
Čecha, které od města odkoupila prostějovská podnikatelka
Lenka Skácelová, se zachránit
nepodařilo. Bohužel došlo k jejich demolici a majitelka se tak
musela památkářům zavázat,
že postaví nemovitosti znovu
a půjde o věrné kopie historických památek! Tak se i děje,
nové domy rostou jako z vody.
„Musím přiznat, že s průběhem
prací jsem maximálně spokojena. Akorát to deštivé počasí nám
vadí, ale co se dá dělat. Obvodové cihlové zdi už máme hotové,
příští týden budeme již realizovat
zastřešení,“ prozradila Večerníku

Lenka Skácelová. Jak přiznala,
každý krok stavbařů je pod přísným dohledem prostějovských
památkářů. „Ano, jsme pod přísným dohledem a je to v pořádku.
Když jsme například chtěli jedno z oken vyzdít trochu jinak,
památkáři to nepovolili. Musíme domy postavit centimetr po
centimetru jako věrné kopie těch
původních historických památek,“ potvrdila podnikatelka.
Na otázku, zda už nyní zná
pozdější využití těchto dvou nemovitostí, pokrčila jen rameny.
„V podkroví budou zřejmě byty
a kanceláře, dál v tuto chvíli
opravdu ještě nevím,“ uvedla
Lenka Skácelová.

Děti, 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!!!

Viktorie Černá
8. 6. 2013 52 cm 3,85 kg
Prostějov

Justina Pejchlová
8. 6. 2013 49 cm 3,20 kg
Prostějov

Julie Popelková
10. 6. 2013 48 cm 2,75 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!

na gymnáziích uspěli skoro
všichni, někde ale PROŽILI KATASTROFU
Zjistili jsme výsledky zkoušek dospělosti na všech středních školách Prostějovska
Byly to pořádné nervy, ale už to mají za sebou.
Zatímco většina studentů se může radovat a po
MATURITY
prázdninové brigádě pokračovat ve studiu na
některé z vysokých škol, rodiče některých z nich pořádně zuří. Jejich poNA PROSTĚJOVSKU
tomci si maturitu budou muset zopakovat na podzim. Jejich hněv je celkem
logický. Neuspět v dnešní době u maturity není pro nikoho vůbec nejlepší
V ČÍSLECH:
vstupenkou do dospělosti. Večerník exkluzivně zjišťoval, jak dopadly
zkoušky dospělosti na všech středních školách na Prostějovsku. Zajímalo
nás i to, v čem vězely hlavní potíže studentů, kteří u maturit propadli...
Prostějov/mls

SOŠ podnikání a obchodu
uspěla na 98 procent
S vynikající procentuální úspěšností se tento rok mohou pochlubit na SOŠ podnikání a obchodu.
„V denním studiu u nás maturovalo celkem pětačtyřicet studentů.
Pouze jeden z nich nezvládl didaktický test, ostatní byli ve všem
úspěšní. „Bylo u nás i poměrně
dost vyznamenání, velmi dobrých
výsledků jsme dosáhli v cizích
jazycích. Podařilo se nám tak navázat na úspěchy z minulých let,“
měl důvod k radosti ředitel školy
Václav Křupka. Na škole odmaturovali i studenti dálkového studia.
Z šestnácti dálkařů neuspěli dva.

Stoprocentní CMG volá
po náročnějších maturitách
Skvělé výsledky z loňska, kdy
bylo dle CERMATu mezi všemi
středními školami na Prostějovsku
ve státních maturitách nejlepší,
obhájilo prostějovské Cyrilometodějské gymnázium. Maturitní
vysvědčení si ze školy letos odneslo všech pětadvacet studentů.
„Očekávali jsme to. Jsem pro to,
aby státní maturity pro gymnázia
byly příště výrazně těžší než pro
ostatní střední školy,“ vyjádřil se
ředitel Jaroslav Fidrmuc.

Oktaváni z GJW se prosadili
mezi celostátní elitu
Nejvíce maturantů letos skládalo
zkoušku dospělosti na Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Před komisi jich
předstoupilo hned stošestnáct,
neuspělo sedm. „Tři neudělali
státní maturitu z matematiky, čtyři z našich profilových zkoušek.
Obzvláště hrdí jsme na výsledky
našich oktavánů, kteří se dostali
mezi elitní tři procenta celostát-

ně nejúspěšnějších studentů ve
státních maturitách,“ komentoval
výsledky zástupce ředitele školy
Michal Müller.

Na „reálce“ se letos poprvé

povinně maturovalo z matematiky

studentů, dva z nich nezvládli ani
státní maturitu,“ objasnil tyto čísla
Čížek, který zdůraznil, že o absolventy je v současné době mezi
firmami enormní zájem. „Devět
z našich učňů hned po vyučení
dostalo smlouvu od firmy Mubea. Společnosti by měly zájem
i o maturanty, ale ti téměř ve sto
procentech pokračují ve studiu na
vysokých školách. Ve stavebních,
strojírenských i elektrotechnických
oborech je vysokoškoláků málo
a přijetí je téměř zaručené,“ potvrdil
současný trend Petr Čížek.

Na reálném gymnáziu před maturitní komisi letos předstoupilo
celkem dvaapadesát studentů.
Maturitní zkoušku hned na poprvé úspěšně složila padesátka
z nich, přičemž přesně polovina
ze všech studentů prospěla s vyznamenáním. „Pouze dva studenti
Obavy z matematiky se na
si budou muset některou část
„obchodce“ nenaplnily
maturitní zkoušky zopakovat na
podzim, konkrétně jeden student
ústní zkoušku z českého jazyka Na obchodní akademii letos maa literatury v rámci společné čás- turovalo sedmašedesát studentů.
ti, druhý ústní zkoušku z chemie
v rámci profilové části,“ uvedl Petr
Janeček, zástupce ředitele školy
pro RG. „Reálka“ se dlouhodobě
zaměřuje na výuku přírodních
věd. „Letos u nás poprvé skládali
všichni studenti obou maturitních
tříd povinnou profilovou ústní
zkoušku z matematiky,“ dodal
Janeček.
Na absolventy „průmyslovky“
si brousí zuby firmy i vysoké školy

Na prostějovské „průmyslovce“
šlo k maturitám ve čtyřech studijních oborech celkem čtyřiaosmdesát studentů. „Razíme heslo,
že kdo není náležitě připraven,
neměl by být k maturitě vůbec
připuštěn,“ vysvětlil nám ředitel
školy Petr Čížek. Úspěšnost studentů byla na škole velmi solidní.
„U státní maturity neuspělo devět
studentů. Pět z nich bylo z učiliště, kde je však velký podíl praxe
v dílnách. A například elektrotechnici zvládli maturitu všichni,”
pochvaloval si Petr Čížek. Celkem
u maturity na průmyslovce nedostalo vysvědčení osmnáct studentů. „V některém z našich profilových oborů neuspělo jedenáct

dobré výsledky. U něj se ukázalo, turitní vysvědčení si pak odneslo
jak důležitá je při maturitách psy- třiašedesát šťastlivců. „Devět studentů jsme k maturitě nepřipustili,
chika,“ doplnila.
u zkoušek pak neuspělo třiadvacet
Třetina studentů SŠ automobilní z nich,“ informoval ředitel Zdeněk
Mendl, který výsledek celkem
ztroskotala na matematice
očekával. „Klíčová byla snaha
jednotlivých studentů. My jsme
Nejméně studentů a to jede- se snažili udělat maximum pro
náct šlo letos k maturitám na SŠ to, aby studenti zdárně odmaturoautomobilní v Prostějově. „Čtyři vali, zbytek už šel mimo nás. Co
z nich neuspěli v matematice. Po říct například ke studentům, kteří
dvou letech, kdy jsme v tomto před rokem neudělali maturitu
oboru měli stoprocentní úspěš- a po uplynutí této lhůty k nám
nost, je to pro nás určité zklamání. dorazili opět naprosto nepřipraveVzhledem k našemu zaměření ni?“ povzdechl si Zdeněk Mendl,
jsme očekávali spíše problémy který současnou podobu státních
v češtině,“ vyjádřil se ředitel školy maturit považuje za přijatelnou.
Rudolf Raška.
„Přimlouval bych se za to, aby
to teď nějaký čas zůstalo stejné
a podmínky se každým rokem
Rodiče studentů z Trivisu byli
neměnily,“ uzavřel Mendl.
zděšeni, vedení zůstává v klidu
Na Střední škole veřejnoprávní
Trivis neuspělo hned dvanáct
z celkových dvaatřiceti studentů. Zatímco někteří rodiče tento
výsledek považovali za hrozivý,
vedení školy tucet propadlíků jako
nějaký propadák nevnímalo. „Dá
se říct, že jsme to očekávali. Číslo je srovnatelné s tím loňským.
A výsledky maturit odpovídají přístupu jednotlivých studentů v prů-

Maturovalo: 704 studentů

123

studentů

581

studentů

Na „zdravce“ prožili
matematickou katastrofu
Na SŠ zdravotní letos k maturitám vyrazilo třiapadesát přeNa SŠ Designu a módy bylo
vážně studentek, neuspělo jich
lepší zvolit si angličtinu
čtrnáct z nich. Za opravdovou
katastrofu se tu dá považovat
výsledek maturit z matematiky. Na SŠ Designu a módy z devěVolba tohoto předmětu byla pro tadvaceti studentů neuspěli čtyři.
studenty „zdravky“ osudovou Kamenem úrazu se zde stejně
jako na „zdravce“ stala matematika. „Studenti, kteří zvolili matematiku, si mysleli, že to pro ně
bude jednodušší. Zatímco angličtina se skládala ze tří částí, z matematiky byl pouze test. My ovšem
nejsme školou zaměřenou na tento předmět, jejich rozhodnutí bylo
chybou. A na tu nakonec doplatili,“ zhodnotila výsledky maturit
ředitelka Ivana Vaňková, podle
které naopak zkouška z angličtiny
schopnosti studentů adekvátně
prověřila.
Na nadstavbě SOU obchodní
maturitu nezvládla ani polovina

Vysvědčení dostali v kostele. Maturitní vysvědčení převzalo i pětadvacet absolventů CMG v Prostějově. Dostali je z rukou biskupa Olomoucké arcidiecéze Josefa Hrdličky.
Foto: archiv CMG
„Neuspělo jich devět, tři u státní
maturity, zbytek z našich profilových předmětů. Držíme si tak
standart, loni u nás neprošlo osm
studentů,” nakoukla do výsledků
ředitelka školy Eva Lošťáková.
„Čekali jsme větší problémy u některých studentů v maturitě z matematiky. Ty se většinou nenaplnily. Naopak neuspěl jeden student,
který během studia podával velmi

Neuspělo
Uspělo

běhu celého studia...,“ vyjádřila se chybou. „Z matematiky u nás
jasně ředitelka Anna Zedníková.
maturovalo osmadvacet studentů, uspělo jich pouze patnáct.
Všichni však do toho šli dobNa „Švehlovce“ neuspěla
rovolně. Připravili jsme pro ně
třetina maturantů
speciální seminář a snažili se je
na závěrečnou zkoušku připraDo maturitních tříd na Švehlově vit, jak to jen šlo. U některých
střední škole polytechnické v Pro- z nich bohužel nezabralo vůbec
stějově nastoupilo celkem pětade- nic,“ smutně konstatovala ředivadesát studentů. Vytoužené ma- telka školy Marie Dostálová.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Pověst prakticky zaměřené školy
letos potvrdilo SOU obchodní.
K maturitám šly totiž pouze kosmetičky a ze sedmnácti jich uspělo třináct. „Je to lepší výsledek než
loni, holky nás potěšily,“ zhodnotila výsledek ředitelka Milada
Dosedělová, která ovšem nemohla mít radost z výsledků maturit
na nástavbovém studiu. „Z osmi
maturantů uspěli tři,“ konstatovala Dosedělová. A tak zatímco
svoji šikovnost mohou například
vyučené číšnice pravidelně dokazovat během tradičního Gastrodne

v Národním domě, o dalších studijních výsledcích na nadstavbě si
u jasné většiny z nich nelze dělat
větší iluze.

Art Econ skončil
jako poslední
Jako poslední, a to až v průběhu
minulého týdne, byli s maturitami na Prostějovsku hotovi na Art
Econu. „Maturity se nám protahují kvůli náročným praktickým
zkouškám, které jsou pro mnohé
studenty důležitější než teoretická
část. Maturitami u nás tak studenti i učitelé žijí minimálně šest
týdnů,“ vysvětlila ředitelka Ilona
Raková. Do maturitní třídy na Art
Econu chodilo celkem devětadvacet studentů, k maturitám jich
postoupilo pětadvacet. „U maturit
jich pak neuspělo šest,“ dodala
Raková.

Za tři roky zaznamenali
v Konici jediný neúspěch
Na gymnáziu v Konici letos maturovalo jen dvaadvacet studentů.
Uspěli všichni. „Za ty tři roky, co
se dělají státní maturity, jsme měli
jedinou neúspěšnou studentku.
Věřím, že naši studenti se prosadí
i v celostátním srovnání s ostatními absolventy úspěšných gymnázii. Nejde však jen o to udělat maturitu, doufáme, že jsou i náležitě
připraveni na další studium,“ upozornil ředitel školy Jaromír Schön.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
Výstava ex-libris a grafiky
o. s. v Prostějově, Kostelecká Karla Musila, Petry Palcové a
17, nabízí k zapůjčení kompen- Genadije Alexandrova probíhá
zační pomůcky, např. polohov Kulturním klubu Duha do
vací lůžka, ortopedické vozíky,
13. července 2013
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomů- V sobotu 29. června 2013 se
cek. Bližší informace v kanceláři koná Prostějovská soutěž mač. 106 nebo na tel. č. 588 000 167 žoretek v prostorách tělocvičny
ZŠ a Reálného gymnázia města
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Prostějov.
regionální pracoviště Prostějov, pořádá v sobotu 22. června
Půjčovna rehabilitačních
2013 odpoledne, v letním
a kompenzačních pomůcek
areálu Bystra obce Hamry, LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
již tradiční akci ,, Bílý den,,.
PV, Hacarova 2,
Info na www.huca.wbs.cz
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdŠestý pohádkový les se koná ná, podpažní, servírovací stolky
v sobotu 22. června 2013 od a polohovací lůžka (mechanická,
13.30 hodin na "Dvoustovce" elektrická). Kontakt po telefonu
v Jaroměřicích.
pí. V. Zapletalová 776 054 299
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.
Výlet do ZOO Vyškov pro
rodiče s dětmi se pořádá v úterý
18. června 2013
Tradiční stříhání dětí s Cipískem
se koná ve čtvrtek 20. června
2013 dle objednání.
Od kočárku k podnikání - v
době letních prázdnin přijímáme
přihlášky do kurzu pro ženy, který bude zahájen v září 2013. Kurz
je pro účastnice zdarma.
Výstava Prostějovský Bluegrassový festival 2012 ve fotografiích probíhá od 7.6. do 9.7. v
Galerii u Hanáka
SEMTAMNÍK
úterý 18. června 2013 – výlet do
Kroměříže s prohlídkou květné
zahrady. Odjezd z Pv autobusem
od Alberta ze stan. č. 2 v 9.15 hodin. Pojedeme pouze v případě
předem nahlášené účasti.
čtvrtek 20. června 2013 od 13.00
do 16.00 hodin – Pletení z pedigu
v klubovně SONS.

Jedenácté odpoledne s písničkou
se koná ve čtvrtek 20. června
2013 od 15.00 hodin v Zámecké
galerii v Konici.
Osvětová beseda Přemyslovice
pořádá výstavu fotografií Přemysla Málka „Vzpomínka na
Afriku“ doplněnou bonsajemi
a japonskými suiseki Oldřicha
Muzikanta. Vernisáž výstavy
bude zahájena v pátek 14. června
2013 v 17 hodin v sále hasičské
zbrojnice v Přemyslovicích. Dále
bude výstava otevřena v neděli
16. června 2013 od 15 do 17 hodin a v pondělí 17. června 2013
– středa 19. června 2013 bude
otevřeno od 10 do 16 hodin.
V sobotu 22. a v neděli
23. června 2013 můžete navštívit
výstavu bonsají a vyšívaných
obrazů evropských mistrů v areálu kulturního domu v Nivě.
ICM Prostějov, Komenského
17, Prostějov
pátek 21. června 2013 – Den
internetu zdarma. Přijít můžete od 14 do 17 hodin (a to na
max. 1 hodinu).
Od středy 19. června 2013 můžete navštívit Galerii pro duši,
kde si můžete prohlédnout
fotografie z projektu Lantera
Futuri.
V sobotu 22. června 2013
se koná: 36. ročník turistického pochodu KONICKÉ
ŠTRAPÁCE a 15. ročník
cykloturistické jízdy na
kole okolo Konice. Start od
6.30 hodin.

Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pondělí 17. června 2013 od 16.00 Kulturní klub Určice pořádá
do 18.00 hodin se koná Kerami- rozloučení se školním rokem,
ka – tvořivá dílna.
aneb přivítejme prázdniny!
V sobotu 29. června 2013
Lazariánský servis vás zve v areálu u hřiště v Určicích od
opět i v roce 2013 na ozdravný 15.00 hodin.
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je
vhodný pro rodiče s dětmi, se- Regionální pracoviště TyfloCenniory i handicapované. Bližší tra Olomouc v Prostějově nadále
informace a přihlášky na tel. čísle poskytuje služby nevidomým a
776 054 299 paní Zapletalová.
slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MUZEUM
PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ
Celý tento týden máte možnost
Jiří Trnka ve službách imaginace prohlédnout si radniční věž
- výstava probíhá od 6. června do v Prostějově. Od pondělí do
8. září 2013
pátku od 9.00 hodin. StanovišKouzlo vějířů – výstava probíhá tě průvodce je před budovou
od 6. června do 1. září 2013
radnice.

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...
Františka Sekaninová 1928 Prostějov
Ing. Zdeněk Štěpán 1924 Olomouc
Alena Sosíková 1961
Určice
Břetislav Dvořák 1932
Prostějov
František Novák 1953
Prostějov

Ludmila Hudcová 1924
Buková
Lubomír Šimek 1924 Klenovice n.H.
Ladislav Benda 1957
Čechy p.K.
Věra Šindlerová 1937
Prostějov
Jaroslav Mádr 1947
Smržice

Rozloučíme se...
Pondělí 17. června 2013
Josef Vozihnoj 1936 Plumlov
Alois Loska 1927 Suchdol
Dagmar Studená 1944 Prostějov
Svatopluk Urbánek 1942 Prostějov
Pátek 21. června 2013
Dobromila Martinů 1935 Prostějov
Dobroslav Martinů 1932 Prostějov
Ludmila Horáková 1930 Smržice
František Grepl 1945 Prostějov

11.00 Obřadní síň Demelova
11.00 obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
9.30 Obřadní síň Prostějov
9.30 Obřadní síň Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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TIP Večerníku

LEGENDY SE VRACÍ VI
revivalový festival

KDE: pláž U Vrbiček, Plumlov (8 km od Prostějova)
KDY: sobota 22. června 2013, 16.30 hodin
Už pošesté se na plumlovské
pláži U Vrbiček bude servírovat skutečná lahůdka pro
všechny pravověrné příznivce
rockové hudby. Tradiční festival revivalových kapel letos
nabídne opravdové špičky
ve svém oboru a tak po zahřívacím kole v režii skupiny
3P pódium postupně obsadí
revival music bandy BON
JOVI, JOE COCKER, JIŘÍ
SCHELINGER, AC/DC, BEATLES a KATAPULT.
„Půjde o největší a nejlépe obsazený revival festival na Moravě a skutečný bonbonek pro
všechny hudební fajnšmekry.
Hudební večer uvede vystoupení kapely 3P, která se představí
vlastní tvorbou ve stylu blues
rock. Pódium pak bude patřit
nejznámější rockové legendě
KATAPULT, moravskými AC/
DC a absolutní špičce mezi českými revival bandy, brněnské
skupině JOE COCKER. Těšit

se můžete i na BON JOVI revival, který to na pódiu pořádně
rozjel už na loňském festivalu. A
dorazí i členové revival kapely
BEATLES, kteří jsou od originálů co do vzhledu i hudebního
projevu téměř k nerozeznání,
a kvalitu jejich vystoupení jste
mohli ocenit už na historicky
prvním ročníku festivalu. Letošní novinkou je revival kapela
JIŘÍ SCHELINGER z Ostravy,
která sklízí úspěchy v širokém
okolí. Rozdíly od originálů jsou
opravdu minimální, takže stačí
jen zavřít oči a rázem se octnete na liverpoolském koncertě
legendárních ‚brouků‘ nebo
desítky let zpátky na vystoupení české rockové hvězdy, Jirky Schelingera,“ zve všechny
fanoušky majitel pořadatelské
firmy HITTRADE Petr Zlámal,
který má navíc výbornou zprávu
pro všechny návštěvníky: „Na
všechny letošní akce na pláži U
Vrbiček je díky firmě Františka

Konečného zajištěna kyvadlová
autobusová doprava. Rozpisy
odjezdů autobusů i všechny
podrobnosti najdete na webové
adrese www.hittrade.cz, nebo
www.vecernikol.cz.“
A aby toho nebylo málo, další
novinkou je instalování wi-fi sítě
po celém areálu ´U Vrbiček, o
což se postarala firma Infos.
Přijďte si užít jedinečný zážitek
pro všechny milovníky těchto
světových rockových legend, které málokdo měl příležitost vidět
na živo v originále. V sobotu 22.
června se na pláži U Vrbiček začíná již v 16:30 hodin!

V případě nepříznivého
počasí a velkého deště se
akce koná ve Společenském
domě v Prostějově!

Vstupenky lze koupit na těchto
předprodejních místech: Klenoty Eva, Koliba U Tří Králů a
Hudebniny Tyl. Cena činí 150
Kč, přímo na místě 190 Kč.

Kino Metro 70
pondělí 17. června
14.00 Rebelka
animovaný, USA, 2012
17.30 Podfukáři
americký thriller
20.00 Big Lebowski
americký film
úterý 18. června
14.00 Rebelka
17.30 Podfukáři
20.00 Nemají pokoj
svévolníci
art film
středa 19. června
17.30 Podfukáři
20.00 Big Lebowski
čtvrtek 20. června
17.00 Muž z oceli 3D
americký fantasy film
20.00 Muž z oceli 3D
pátek 21. června
17.30 Muž z oceli 3D
20.00 Muž z oceli 3D
sobota 22. června
17.30 Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
rodinný, animovaný film
20.00 Muž z oceli 3D
neděle 23. června
17.30 Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese
20.00 Muž z oceli

Městské divadlo
v Prostějově
neděle 23. června
18:00 Přehlídka jarních
klobouků

Prostějov
sobota 22. června
15.00 Krtek filmová hvězda
pásmo pohádek
17.30 Svatá čtveřice
romantická komedie
Česko, 2012
20.00 Svatá čtveřice

Kulturní klub DUHA
20. června 2013
9.20 hodin – Vítání občánků
27. června 2013
18.00 hodin se koná BENEFICE Taťány Krejsové.

Letní kino Mostkovice
pátek 21. června
21:30 Ve stínu
český film
sobota 22. června
21:30 Svatá čtveřice
romantická komedie

Apollo 13
pátek 21. června
20:00 Benefice pro Domov
pro opuštěná zvířata
v Srbcích
sobota 22. června
22:00 BASSTARDS NIGHT
liquidfunk, techstep, neuro

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

Aktuálně na 22.6.2013 Legendy se vrací VI
1.Autobus odjíždí:

16.00 - Hlavní nádraží od Lokomotivy
16.03 - Svatoplukova Milosrdní bratří
16.05 - Lázně
16.10 - Plumlovská Haná
16.25 - Vrbičky
2.Autobus současně z přehrady:

16.15 - parkoviště Letní kino Mostkovice
16.20 - Mostkovice obecní úřad
16.25 - občerstvení u Čápa
16.30 - Vrbičky

3.Autobus odjíždí:

16.50 - Hlavní nádraží od Lokomotivy
16.53 - Svatoplukova Milosrdní bratři
16.55 - Lázně
17.00 - Plumlovská Haná
17.12 - občerstvení u Čápa
17.15 - Vrbičky

* cena za osobu je stanovena 10,-Kč/jedna jízda
* v případě většího zájmu řidiči jsou spolu spojení a vysílá se další autobus tam,
kde bude už plno
* odjezd 15 minut po skončení koncertu cca 00.45 hodin
* na další akce bude připraven další rozpis

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: 2. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
RD Sušilova č.2a
Obec: Prostějov Vrahovice
Dne: 2. 7. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s ulicemi: P. Jilemnického jednostranně od č.p. 814 - 832,.
celá spojovací ulička s č.p.
861 + prodloužení ul. I. Ol-

brachta za č. 835 (mimo).
Sokol Vrahovice- koupaliště.
Dne: 2. 7. 2013 od 10:00 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými
ulicemi: Z. Wintra, Kopečného, Střížova, Tylšarova,
Krumlovského, Poláčkova, M.
Majerové mimo č. 29 a Medicoms, Vrahovická jednostranně od č. 62 po č. 162, J. Hory č.
1 a 2., Podivínského 6.
Dne: 2. 6. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice: část obce Vrahovice
s ulicemi: J. Kohlera celá
oboustranně vč. č. 600, ul.
Vrahovická od Romže oboustranně po č. 206 a vedle, č.

131 ZŠ včetně na ul. Majakovského, dále č. 711 a 177,
ul. I. Olbrachta od ul. Vrahovické oboustranně po č. 835
a 597.
Obec: Seloutky- chaty
Dne: 3. 7. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Seloutky –
Loupežník č. 235 - 9921
Obec: Čelechovice
Dne: 4. 7. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Ruská od č. 255 a 270 po
konec ul. sm. Studenec, dále
celá ul. Za Ruskou mimo č.
304, 305, 306, 314, 315.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Trio pejsků
hledá páníčky!

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 17. 6. DO 23. 6 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 22. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKU VYPRÁVĚNÍ O SLUNÍČKU nabízíme dětem ve
středu v 15. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
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. Výstavy NÁŠ
VESMÍRNÝ DOMOV a OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.
AVÍZO! V úterý 25. 6. v čase 9 -12 hodin na náměstí TGM nabídne
hvězdárna a studenti středních škol projekt VĚDA V ULICÍCH.

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.
18. června 2013: Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická – Bulharská), Na Hrázi (Bulharská – Určická), Na
Hrázi – vnitroblok, Okružní (Brněnská – Určická), St. Manharda
(Bulharská – Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS)
20. června 2013: Drozdovice (Určická – Krasická), J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky,
B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na hrázi, B. Šmerala
– Drozdovice, Spojka mezi Průchozí a Drozdovice, Určická (Na
hrázi – U Boží muky)

Máte dokumenty

k historii radnice?

Majitelé, poznáte si své miláčky? Můžete je zapůjčit městu!
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

Prostějov/mik - Magistrát
města Prostějova a Státní
okresní archiv v Prostějově se obracejí na občany
s prosbou o poskytnutí či
zapůjčení dokumentačního
materiálu k dějinám nové
prostějovské radnice v nejširším spektru.
„Vítány jsou zejména fotografie všech představitelů města,
důležitých návštěv radnice,
snímků interiérů, záběry z rozhodujících okamžiků z historie
města, různé písemné dokumenty, výstřižky z novin či
osobní vzpomínky týkající se

radnice,“ vysvětluje výkonný
redaktor publikace Prostějovská radnice a vedoucí odboru
školství, kultury a sportu František Říha.
Všechny tyto podklady poslouží při práci na publikaci
o dějinách prostějovské radnice od
roku 1914 do současnosti. Materiál přijímá Dagmar Cásková, pracovnice Odboru školství, kultury
a sportu Magistrátu města Prostějova, náměstí T. G. Masaryka
14/130.
„Za pomoc a pochopení srdečně
děkujeme,“ dodává František
Říha.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s expertem mezi prostějovskými fotografy

„MOJE PRÁCE JE PŘESNĚ TAKOVÁ, JAK JI ZNÁTE Z AMERICKÝCH KRIMINÁLEK,“
směje se prostějovský fotograf a kriminalistický technik Josef Franc

Prostějov - Zakládající člen Spolku prostějovských fotografů, cestovatel a dobrodruh
Josef Franc se může pochlubit slušnou řádkou vynikajících fotografií, které nepostrádají
atmosféru ani perfektní kompoziční zpracování. Nezasvěcené možná překvapí, že se autor
těchto krajinářských skvostů živí fotografováním něčeho na hony vzdáleného horským vrcholkům nebo rozkvetlým lukám. V exkluzivním
rozhovoru pro Večerník s Josefem Francem se
dozvíte mimo jiné, co je jeho netradičním povoláním, jak se dostal k fotografování i kam by
s objektivem ještě rád zavítal.
Petra Hežová
Máte velmi zajímavé
a netradiční zaměstnání, které je ale také spojeno
s fotografováním. Prozradíte
čtenářům, o co jde?
„Už devětadvacet let pracuji
jako kriminalistický technik
Služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově. Hlavní
náplní mé práce je především
dokumentace místa činu. Při
ohledání zjišťujeme všechny
skutečnosti, věci a stav na místě
spáchání trestného činu, to vše
se dokumentuje fotograficky,
případně topograficky či na videozáznam. Mimo to je naším
úkolem zajištění všech relevantních stop, které byly pachatelem
na místě vytvořeny a mohly by
posloužit jako důkazní prostředek. Práce kriminalistického
technika není rozhodně nijak
stereotypní ani jednoduchá, zajištěné stopy se musí řádně zabalit a předat k expertnímu zkoumání. Z fotografií pořízených při
ohledání místa činu vytvoříme
fotografickou
dokumentaci,
zachycující postupně celé místo činu i s popisem, což tvoří
důležitý podklad k vyšetřování.
Úkolem kriminalistického technika je také zhotovení známých
třídílných fotografií z profilu
a ánfasu s popisem osoby, a navíc i odebírání vzorků DNA...“
Takže jde o něco podobného, jako vídáme v televizních kriminálních
seriálech a podobně?
„Ano, to je přesně taková práce
(smích). Ale teď vážně, kriminální seriály slouží k pobavení
diváka, musí obsahovat napětí,
akci a samozřejmě mu musí
ukázat, jak se ruka zákona dostane díky vědě a technice zločinci na kobylku. U některých
amerických seriálů, v nichž jsou
hlavními hrdiny kriminalističtí
experti, kteří dokáží, jak se říká,
´uplést z lejna bič´, zajistí z čehokoliv cokoliv a po vhození do
počítače jim vyjede jméno pachatele i s fotografií, mi skřípaly
zuby, že už se na ně raději vůbec
nedívám. Samozřejmě se ale
občas při práci na místě činu setkávám s lidmi, kteří jsou těmito
filmy ovlivněni a mají díky těmto seriálům zcela jinou představu
o možnostech zjištění a důkazních hodnotách stop.“
INZERCE

Focení je pro vás koníčkem i prací, co
rád děláte ve volném čase kromě fotografování?
„Při své profesi se v podstatě
nesetkávám s žádnou pozitivní
energií - přicházím do styku
hlavně s lidským neštěstím,
nezřídka musím ohledávat
a dokumentovat těla v rozkladu
či jejich torza. Všechny úkony ohledání musím provést za
každých okolností, bez ohledu
na osobní pocity a podmínky.
Některé výjevy je později těžké vyhnat z mysli... Takže není
nadto zajít si vyčistit hlavu do
přírody. Rád se toulám po horách i nížinou, nechávám se
unášet jejich krásou, navzdory
svému povolání jsem v podstatě romantik (úsměv)...“
Co jste fotil ve svých
začátcích a jak jste
se vlastně k fotografování dostal?
„K
K focení mě už na základní škole přivedl můj táta, se
kterým
erým jsem doma v kuchyni
u zvětšováku pronikal do tajů
černobílé
rnobílé fotografie (úsměv).
Naa začátku jsem fotografoval
snad
ad všechno, co se mi dostalo před objektiv, spolužáky na
školních
olních výletech i přírodní
zátiší,
tiší, na střední škole to pak
byly
ly reportážní fotky z města,
kulturní
lturní představení i nemocnice. Nakonec jsem se ale vrátil
k přírodě, horám a krajinářské
fotografii
tografiii (úsměv)...“
(úsměv)...“

Jste odborník na focení nejrůznějších
krajinných scenérií. Fotí se
vám lépe ve zdejší klidné krajině, nebo dáváte přednost horám a exotice?
„Jsem patriot a pochopitelně
nejvíc mi přirostla k srdci naše
krajina, která má rozhodně co
ukázat. Po otevření hranic se
stalo oblíbenou krajinou mého
putování Rakousko. Cítím tam
takovou tu pohodu, sepětí lidí
s přírodou, možná je to i tím, že
mi v krvi koluje díky dědečkovi
i troška krve z této alpské země
(úsměv). Rájem pro toulání a focení se pro mě však stala Skandinávie. Kdo ji jednou navštíví,
určitě se tam bude vracet. V poslední době se ale můj zájem
zaměřil na Balkán, procestoval
jsem několika národními parky
Srbska i Černé hory a jsem touto
částí Evropy nadšený...“
Vydáváte se na tyto
fotografické výpravy
sám?
„Na takové ty drsnější cesty vyrážím s kamarády, když jsme ale
například vyrazili na Korsiku,
přibrali jsme i manželky (smích).
Ale mým největším parťákem
na fotografických výpravách
byl můj zesnulý kolega, fotograf
a dobrodruh Luděk Mařák...“
Zdědil vaše cestovatelské sklony i některý z vašich potomků?
„Moje dcera Kateřina má toulavé boty po mně... (smích).
V současnosti žije na Mallorce
a stihla už navštívit Thajsko, Kolumbii, Panamu a další exotické
země. Píše články do outdooro-

vých časopisů a svůj cestovatelský deník spolu s fotografiemi
uveřejňuje na blogu a cestovatelsky zaměřených webových
portálech. Syn Pavel se mnou
začínal chodit po horách, teď
žije na Novém Zélandu a plánuje účast na prestižním běžeckém
závodu New Zealand Ironman.“
Co byste si jako profesionál rád vyfotografoval? Máte nějaký cíl, neboli jaký je „fotografův sen“?
„Byl bych nadšený, kdybych
si mohl vyfotografovat přílet
návštěvy mimozemské civilizace... (smích). Z těch snad
splnitelných cílů je pořádně se
fotograficky vyřádit v ‚bizarní‘
j Islandu (úsměv).“
krajině
Která vámi vytvořená fotografie má pro
vás největší hodnotu a proč?
„Každá moje fotografie je pro
mě srdeční záležitostí, neboť je
nositelkou osobního prožitku.
Snímkem, který mezi takové
patří, je ‚Setkání ve skalách‘. Při
odpoledním výstupu k vrcholu rakouského pohoří Gesäuse
jsem ve svahu nad sebou uviděl
krásného kamzíka, kterého jsem
se v průběhu výstupu pokoušel
bez úspěchu vyfotografovat.
Kamzík seskočil na protilehlý
skalní výběžek, já si nenápadně připravil fotoaparát k záběru
a ve chvíli, kdy kamzík otočil
hlavu ke mě, paprsek odpoledního slunce vykreslil jeho siluetu a já jsem pořídil snímek, se
kterým jsem se následně shodou

Životní vášeň. Velkým fotografickým snem Josefa France jsou nespoustané přírodní krásy Islandu.
Foto: archív Josefa France
okolností vloni umístil na druhém místě ve fotografické soutěži v Rakousku (úsměv)...“
Existuje nějaké místo, které byste rád
navštívil, ale zatím se vám to
nepoštěstilo?
„Mám několik cestovatelských
snů, mezi které patří v první
řadě putování s fotoaparátem

„V první řadě si přečíst nějaké knihy
o fotografii, o působení světla, a hlavně
o kompozici snímku. Hledat záběry
přes hledáček fotoaparátu, hledat to
správné místo, úhel záběru, osvětlení.
Rozhodně nechodit a necvakat digitálem
kolem sebe jako japonský turista...“
Takovýto vzkaz vyslal začátečníkům Josef Franc,
zakládající člen Spolku prostějovských fotografů

Ve vší parádě. Pod uniformou kriminalistického technika bije srdce cestovatele a dobrodruha.
Foto: archív Josefa France

po Islandu. Prozatím jsem se
na internetu alespoň přihlásil
do Klubu islandských fanatiků
(smích). Sleduji fotografie islandské přírody, zjišťuji informace o zajímavých lokalitách
a věřím, že se tam jednou podívám...“
Dáváte
přednost
klasickým zrcadlovkám, nebo vám více vyhovují
digitální fotoaparáty?
„Můj fotografický vývoj začal
s fotoaparátem Pionýr, postupem času jsem vyzkoušel
řadu fotoaparátů nejrůznějších
značek, až jsem se dostal k digitální zrcadlovce Canon EOS
50D. Výhodou pochopitelně je,
že si mohu výsledný snímek na
místě zkontrolovat, případně
přefotit. Také oceňuji možnost
úpravy, vkládání snímků na internet a posílání mailem...“

Před několika dny
jsme vás mohli
v rámci Outdoor Films zahlédnout na nekomerční televizní stanici TV NOE. Přiblížíte čtenářům, o co šlo?
„Šlo o natočení několikaminutového medailonku v televizním pořadu Outdoor Films, do
kterého zve Jiří Kráčalík různé
cestovatelsky a dobrodružně
zaměřené lidi. Přijal jsem pozvání do studia, kde jsme si
povídali o cestování, natáčení
dokumentů z cest a fotografování. Snažili jsme se mimo
jiné poskytnout lidem náměty
k cestám na nepříliš tradiční
místa ppro dovolenou...“
Co byste doporučil
začínajícím fotografkám a fotografům?

kdo je
Josef Franc

„V první řadě si přečíst nějaké
knihy o fotografii, o působení
světla, exponování a hlavně
o kompozici snímku. Hledat záběry přes hledáček fotoaparátu,
hledat to správné místo, úhel
záběru, osvětlení tak, aby byl
výsledný snímek nejen dobře
exponovaný, ale i kompozičně
zajímavý. Rozhodně nechodit
a necvakat digitálem kolem
sebe jako japonský turista
(smích).“
(
)
Kde můžeme aktuálně vidět vaše práce?
„V kavárně Kůrka ve Vodní ulici vystavuji krajinářské fotografie Z letních toulek, příjemné
posezení ve dvorku kavárny ve
Špalíčku dokreslují fotografie
z mých cest na Balkán - Národní parky Srbska...“

N dil se v K
Narodil
Konici,
i i psall se rok
1960. Josef Franc je zakládajícím
členem Spolku prostějovských fotografů, členem Českého klubu
cestovatelů, rakouského Alpenvereinu, dopisovatelem cestovatelských časopisů a webových portálů. K fotografování se dostal díky svému otci. Vystudoval
Střední průmyslovou školu v Otrokovicích a následně absolvoval policejní školu v Praze. Od roku 1985 bydlí s rodinou
v Prostějově. Téměř třicet let pracuje jako kriminalistický
technik u Služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově a fotografické vzdělání si doplňuje dálkovým studiem Středního odborného učiliště fotografického v Praze.
První výpravu do Alp uspořádal s kamarády po roce 1989.
Procestoval Rakousko, Německo, Itálii, Slovinsko, Polsko,
Slovensko, Skandinávii, Srbsko a Černou Horu. Dosáhl už
mnohých fotografických úspěchů a je držitelem několika
fotografických ocenění. Jeho fotografie můžete vídat pravidelně v Prostějově a v rodné Konici. Syn Pavel a dcera Kateřina podědili otcovu vášeň k cestování a exotickým krajinám.
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TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
„ESKÁČKO“ TŘETÍ

Prostějovští fotbalisté
se rozloučili výhrou
v Kroměříži
čtěte
na straně

PETER BÁLINT SE
VRACÍ K ORLŮM!

21

volejbal
NÁ RO ĎÁ K V PR OS TĚJ OV Ě

V hale Sportcentra se
od středy připravuje
reprezentace ČR
čtěte
na straně

28

Prostějov/jim, pk

PO DVOU LETECH SE DO ŘAD BK PROSTĚJOV VRACÍ OPĚT PETER BÁLINT.
SLOVENSKÝ KOUČ, KTERÝ V MINULÉ SEZONĚ TRÉNOVAL LEVICE A NÁSLEDNĚ
ZACHRÁNIL ÚSTÍ NAD LABEM, DODNES BYDLÍ V PROSTĚJOVĚ A DOST JEJ TO
TÁHLO DOMŮ. A TAK SE NYNÍ MUŽ, JENŽ DVAKRÁT DOVEDL „ÁČKO“ ORLŮ KE
STŘÍBRNÝM MEDAILÍM V MATTONI NBL, UJME FUNKCE ŠEFTRENÉRA MLÁDEŽE PROSTĚJOVSKÉHO BASKETBALOVÉHO KLUBU A BUDE DOHLÍŽET NA
VŠECHNY MLÁDEŽNICKÉ KATEGORIE, S ČÍMŽ NA HANÉM DE FACTO ZAČÍNAL!
BEZ NADSÁZKY SE TEDY V JEHO PŘÍPADĚ HOVOŘIT O NÁVRATU ZTRACENÉHO
SYNA...

rozhovor

Foto: internet

ANI SKY HNED NEVYHRÁVAL

Vyzpovídali jsme šéfa
prostějovské cyklistiky
Petra Šrámka
čtěte
na straně

podpisy

Honejsek rozdával
a zatrénoval si s Jestřábky

32

Už se připravují. Fotbalistky Čechovic mají za sebou první tři
tréninky, od konce června je jich ujme bývalý kouč Brodečanek
Josef Takáč.
Foto: TJ Sokol Čechovice

www.
vecernikpv.cz

I

lukostřelba

SOBOTA 22. 6.

9:15

ME MO RIÁ L LU BO MÍ RA
SO VÍČ KA
Vojtěchov

fotbal-oslava

PÁTEK-NEDĚLE
21.-23.6.

14:30

čtěte na straně 27
Fotbalové hřiště, umělka a hřiště u sokolovny v Čechovicích

STŘEDA 19. 6.

17:30

POHÁR FAČR – KRAJSKÉ SEMIFINÁLE

SK GR IFF INS 98 PR OS TĚJ OV –
AC GA MA SP OL JE SE NÍK
Sportovní hala v Kostelci na Hané

boje na zelených trávnících aneb
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ MEDLOV
SOBOTA 22. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Prostějov/jim – Antonín Honejsek nezapomíná na místo, kde hokejově
vyrůstal. Současný hráč extraligového Zlína a člen širšího reprezentačního
kádru se k tomuto sportu dostal v rodném Prostějově a nyní využil možnosti strávit část svátečního odpoledne k tomu, aby mladým Jestřábům kromě
spousty podpisů a ochotného fotografování předal i část svých zkušeností.
Stejně jako nadšené děti si celou akci velmi užíval.
Foto: Jiří Možný

Čechovice/jim – Po roční odmlce se bude hrát ženská fotbalová soutěž opět na dvou místech
regionu. Po bok Kostelce na
Hané se sice nevrací Brodek u
Konice ani Lipová, nově se ale
utvořil zhruba dvacetičlenný
dívčí tým pod hlavičkou TJ
Sokol Čechovice. Děvčata se
přihlásila do okresního přeboru Blanska, kde již mimo jiné
dva roky hraje „béčko“ Kostelečanek. Hlavním koučem
se stane Josef Takáč, který má
bohaté zkušenosti z trénování
mužů, mládeže i žen, asistenty
mu budou dělat hráči čechovického „áčka“ Petr Haluza
s Františkem Kolečkářem.
„Dohodli jsme se, v pátek
28. června poprvé povedu trénink a 5. července uspořádáme

krátké soustředění. Mám z toho
dobrý pocit a hrozně se těším.
Mládež i muži tu šlapou perfektně,“ svěřil se nadšený Josef Takáč, jenž věří, že mu i hráčkám
elán vydrží.
Ocenil fakt, že vedení klubu
nikam nepospíchá a před přihláškou do divize dalo přednost
nižší soutěži. „V Brodku jsme
hráli hned divizi a holky si prošly peklem. Tady je úkolem
pro první rok vytvořit perfektní
partii, pak se můžeme třeba přesunout do divize. Pokud by byl
dostatečný zájem z Čechovic
a okolí, můžeme vytvořit i „B“-tým,“ neskrývá optimismus
Takáč, jenž se mimo jiné hodlá
spoléhat na dobře známou trojici
Monika Mikešová, Marie Hanáková, Martina Burgetová.

FOTBAL V KRAJI: O vítězích je jasno, o sestupujících ještě ne

100 LET TJ SOKOL ČECHOVICE

futsal

V Čechovicích vzniká
ženské fotbalové družstvo!

Olomoucký kraj/jim – V krajském přeboru je to podstatné již
kolo před koncem dané. Vítězem
a postupujícím do divize jsou
Určice, zpět do I.A třídy se po
ročním působení výš vracejí Opatovice-Všechovice. Je pravděpodobné, že sestupuje pouze jeden,
proto mohou být v Želatovicích,
Ústí i Troubkách klidní.
Vítězi dvou skupin I.A třídy se stanou hráči Medlova a Nových Sadů, z
celků na druhých místech budou mít

lepší bilanci Kojetínští. Na opačném
chvostu je jisté, že poslední v severní
„A“ skupině skončí Písečná a v jižní
„B“ skupině Plumlov, o předposledních mužstvech se teprve rozhodne.
K prvnímu místu ve třech skupinách I.B třídy dokráčejí Beňov,
Chválkovice a Vidnava, z týmů na
druhých místech mají Černovír i
Hranice „B“ shodně jednapadesát
bodů. Rezerva divizního celku si
ale výrazně pomohla výhrou 11:0
právě nad Beňovem, díky čemuž

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
FK SLAVOJ KOJETÍN-KOVÁLOVICE
SOBOTA 22. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY
NEDĚLE 23. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 22. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

má hned o několik branek lepší
skóre. Pokud by tedy postupovala
alespoň čtyři mužstva a Černovír
nepředvedl podobnou kanonádu,
stačí Hranicím tři body proti Všechovicím. Na posledním místě v
„C“ skončí Ruda nad Moravou, v
„B“ skupině si to rozdá dvojice Protivanov a Drahlov, v „A“ skupině
pak Jesenec s Býškovicemi.
Vítězem Přeboru OFS Prostějov Kralice vzlétly. Fotbalisté Kralic si polepšili do horní poloviny a sejsou hráči 1.SK Prostějov „B“, stupové starosti se jich na rozdíl od loňska netýkají. Foto: Jiří Možný
ovšem otázkou je, kdo skutečně
postoupí, pokud se Protivanov ani Vítězem III. třídy jsou Němčice přeboru, do IV. třídy sestupuje Ivaň.
Jesenec nezachrání, půjdou dolů nad Hanou, které se tak po několi- Z ní naopak postoupí vítěz Sokol
Kralice na Hané „B“ i Výšovice. ka letech vracejí zpět do okresního Plumlov „B“.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
FK BÝŠKOVICE/HORNÍ ÚJEZD
SOBOTA 22. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 23. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

II. TŘÍDA – 17. KOLO
FC HVOZD
1.SK PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 23. 6. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani ve třetím 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

Správná odpověď z č. 23:
na snímku byl dům na rohu Šárky a Lidické v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Věra Hýblová, Zdětín
111. 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 20. ČERVNA 2013, 16.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 24. ČERVNA 2013. Cenu
do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov,
Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

449,-

499,-

9,-

275,TRIČKA
POLOKOŠILE
ŠORTKY
ZA
VELKÝ VÝBĚR
SKVĚLÉ CENY
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149,-

www.profitexprostejov.cz
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S CONTOURSEM PODRUHÉ

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
FITTNESS PRO ŽENY CONTOURS NAJDETE V PROSTĚJOVĚ
NAULICI ....

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

TIP
k obrazovce

TRHÁK
FILM ČR (1980)

PÁTEK 21. 6. 2013

20:00 HODIN
AULY, BARY, BASE, BOJE, CEJN, ČEPY, DEKA, FIAT, FREE,
INZERT, JEANS, JEEP, KREV, KYTY, LAOS, LESK, LIAT,
LUPENÍ, METEOR, PROČ, PŘELUD, SKUS, STYL, ŠÍJE,
ŠPUNT, ŠTÍT, TAJE, UNIE, UPÍR, VJEM
Znění tajenky nám 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 20. ČERVNA 2013 do 16.00
hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „CONTOURS“. Další vylosovanou výherkyní se stala Alena JAKUBCOVÁ, Hloučelní 5, Prostějov, která se tak může těšit na lukrativní
cenu od partnera soutěže, jímž od minulého dějství je fitness studio
CONTOURS, sídlící v Plumlovské ulici. 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 i tentokrát dopřát trochu toho zdravého pohybu pro své tělo. Především pak naše ženy... Nejčtenější regionální periodikum totiž nabízí také do dnešní hry cenu od staronového partnera,
kterým je 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
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku,
a to znovu v PONDĚLÍ 24. června.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 17. června 2013

PRODUKTU od firmy
PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
V minulém, v celkovém
součtu stotřináctém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jiřího Nováka. Legendu
nejen prostějovského tenisu,
který sice nikdy nevyhrál domácí challenger, ale zato byl
ve svém nejlepším období
pátým hráčem světa, poznala celá plejáda našich pozorných čtenářů.
Z porce 666 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherce, kterým se stal Josef
KOVÁŘ, Finská 9, Prostějov.
Od Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě
poukázky od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do politických
vod a graficky mírně poupravili jednoho z opozičních
zastupitelů města Prostějova,
který dlouhodobě zbrojí proti
radnici a momentálně je angažování ve sdružení za záchranu Společenského domu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stočtrnáctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
20. 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 24. ČERVNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Zdeněk Podskalský
Hrají: Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Petr Čepek,
Josef Abrhám, Juraj Kukura,
Waldemar Matuška, Hana Zagorová, Laďka Kozderková
Novopečený seriózní autor
Jíša sebere odvahu a zamíří na
Barrandov, aby se zde zeptal
na osudy svého námětu na film
ze života současné vesnice. Ke
svému překvapení se dovídá,
že jeho dílo pojal režisér jako
velkolepou kýčovitou estrádu se
zpěvy a tanci. Nesmělý scenárista přímo v exteriéru nešťastně
přihlíží proměně svých uvědomělých hrdinů ve hvězdy hudební vesnické selanky, kolem

VÍTÁ VÁS STUDIO HARMONIE

Také v rámci dnešního čísla
máme pro vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího
regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme neopomněli ani na bádání s čísly a získali nového partnera, díky němuž budete ještě
mnohem svěžejší...
U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala
své věrné a početné publikum,
se jím pro nadcházející kolo
nově stal masážní salon KOUZELNÉ POHLAZENÍ...
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 KOUZELNÉHO POHLAZENÍ z prostějovské ulice
Za místním nádražím 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 20. ČERVNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 6 - 6 - 3, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stotřetí výherkyní stala Alena HOŘAVOVÁ,
Vojáčkovo náměstí 10, Prostějov,
jež si tak už dnes přímo v sídle
redakce může vyzvednout cenu
od partnera soutěže, kterým v
minulém dějství bylo STUDIO
HARMONIE z prostějovské
ulice Hliníky. POUKÁZKA
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč na vás čeká v redakci!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
24. ČERVNA 2013. Nezbývá
tedy, než abyste se opět vrhli
na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi o poukaz do masážního
salónu je ideální příležitostí...

PDViæHOiYRYpNDPHQ\
DMXUYpGVNpNODVLFNp
kterých pobíhá sbor v kostýmu
berušek... Parodická hudební
crazy komedie autorské dvojice
Svěrák/Smoljak v režii Zdeňka
Podskalského přinesla mnoho
dnes již kultovních písní.

VÍCE NEJEN O TÉTO FILMOVÉ KLASICE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DMXUYpGVNpRäHWŐHQtSOHWL
SURGHMNRVPHWLN\]Q$U\DQYpGD
7HO
=DPtVWQtPQiGUDætP3URVWĚMRY

ZZZNRX]ORSRKOD]HQLF]

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Milada Humpová, Mozartova 27, Prostějov
Cenu od Restaurace a penzionu U Jelínka si vyzvedněte v redakci Večerníku
Správné řešení z minulého čísla: Skvělá bašta od Jelínka
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 20. 6. 2013.

-BoK-
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Nabídka realit a nemovitostí

WWW.REALITYAREA.CZ

☎ 608 805 659, 775 341 705

2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem

E–mail: jhreality@jhreality.cz

10 000Kč/měs. vč. ink.
podkrov.,100m2, 2.patro

Česká,

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705

v Prostějově. Nabídněte!

terasou,

800 107 014

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi

s

realitní a pojišťovací kancelář

Rostislavova
Rostislavova
8
8

BYTY- PRONÁJEM

3+kk

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

PV,nadstand.

10000Kč/měs. + ink.

3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený

1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV

NOVINKA! Pronájem bytu 2+1, Švýcarská ul., 5. NP, 45 m2,

Prostějov, Košická ul.
K bydlení 10/2013.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19. 7. od 14 do 20 hod.
PRVNÍ DOKONČENÉ DOMY!
ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI PROHLÍDKU!
• Novostavba RD 5+kk (132 m2) s garáží, pozemek 288 – 344 m2
Cena: Kč 3.490.000,• Novostavba bungalovu 3+kk (88 m2) s garáží a pozemkem 355 m2.
Cena: Kč 2.990.000,-

550 000Kč
2 500 000Kč

Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 12 500Kč/měs. + DPH + ink.

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej RD 3+1 s garáží a zahrádkou s posezením a
udírnou. Plocha pozemku 255 m2.
Cena: Kč 1.990.000,-

Pronájem obchodu u centra města! 132m2,
vchod z ulice,výlohy.
Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.

ZVEME VÁS NA
PROHLÍDKU
VZOROVÉHO DOMU!

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 po část. rek., s garáží. Pozemek
206 m2.
Cena: Kč 1.590.000,-

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej luxusních nových bytů:
3+kk, 86 m2 + terasa 79 m2
cena 2.575.000 Kč
4+kk, 107 m2+ terasa 8 m2
cena 2.775.000 Kč
2
2
5+kk, 119 m + terasa 8 m
cena 2.895.000 Kč
Parkování v přízemí, výtah, nízké měsíční náklady.
BYTY – PRODEJ:

Nízkoenerg. zděné RD 3+1, 4+1, 5+1
Lokalita Jaroslava Ježka, Držovice
Možnost dispozice podkroví dle přání
klienta!
Užitná plocha 100 m2, pozemek 500 m2
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

2+1, Pv, ul. B. Šmerala
2+1, Pv, V. Špály
3+1, Pv, Belgická ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 820.000,Kč 880.000,Kč 999.000,Kč 1.100.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

1+1, Pv, Brněnská ul.
1+1, Olomoucká ul.
1+1, Krasická ul.
2+1, Pv, Wolkerova ul.
2+1, Pv, Spitznerova ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda

Kč 6.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 4.200,-/měsíc + inkaso (cca 1.800,-)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

BYTY – PRONÁJEM:

Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD, Plumlov

Cena: 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa

NOVINKA! Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2, v

3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
podkrov.,100m2, 2.patro

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – pronájem
volný ihned.

7800Kč/měs. + ink.

BYTY - PRODEJ
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Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

centru Prostějova, volný ihned. Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaněstojící,
přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku1.900m2,obytnápl.140m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,SLEVA! Řadový RD 4+kk Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
2
Cena : 2.290.000,m , voda obecní, topení ÚT/plyn.
VELKÁ SLEVA! Samostatně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní
vodovod, plyn před domem, volné ihned,cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
Cena: 2.620.000,- Kč
240 m2.
NOVINKA!
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
Cena: 340.000,- Kč
519 m2.
Pozemky

NOVINKA! Stavební pozemky Hruška, 699 m2 a 700 m2, IS u
pozemku. Prodejné i samostatně.
Cena 65,-Kč/m2
Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na
rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,Komerční prostory
Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.

777 251 878

Rodinné domy:

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Nabízíme nízkoenergetické domy
podle Vašich představ, např. dům typu
bungalow 4+1 s
možností dostavby podkroví, má velmi atraktivně vyřešený exteriér i interiér.
Cena od 1.650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 730.000 Kč
Runářov RD 2+1, k rekreaci nebo trvalému
bydlení, 3 km od Konice v pěkném prostředí.
CENA: 280.000,-Kč
(úvěrcca 2.000,-Kč/měs.)

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:

1+1, Dobrovského, DB, 36 m2, 6.patro, po kompletní rekonstrukci,
velmi pěkný, moderní design
650.000,-Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
999.000,-Kč
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1.patro, 3xsklep, garáž, zahrádka,
vlastní topení, krb, po kompletní rekonstrukci
1.260.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž, zahrada 1.350.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

NIVA – PRODEJ ZAVEDENÉHO HOSTINCE S
BOWLINGEM, celopodsklepený, suterén lze využít k dalšímu
komerčnímu využití, venkovní posezení, udírna
2.100.000,-Kč
KRALICE NA HANÉ – PRODEJ ROZSÁHLÉHO OBJEKTU, V SOUČASNÉ DOBĚ V PROVOZU HOSTINEC, BYT
3+1AV PATŘE PROSTORYPRO VYBUDOVÁNÍ DALŠÍCH
BYTŮ, PENZIONU, APOD. ZA BUDOVOU DVŮR, ZAHRADA. VYPRACOVANÝ PROJEKT NA OPRAVU AREÁLU
– PENZION, UBYTOVÁNÍ.
INFO O CENĚ V RK!

DOMY – PRODEJ:

RD Winklerova, 312 m2, tři bytové jednotka 1+1 a 2 x 2+1,
možnost přebudování na 5+1 s garáží
2.050.000,-Kč
RD Určice, 2+1, 554 m2, zahrada
500.000,-Kč
RD Protivanov, 2+1, 774 m2, možnost rozšíření, po část. rekonstrukci, zahrada, možná výměna za byt v Prostějově
800.000,-Kč
RD Pěnčín, 4+1, 1713 m2, novostavba, dvojgaráž 2.500.000,-Kč

Byty - prodej:
BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený, samostatně stojící,
garáž, předzahrádka, zahrada,krásné prostředí
2.900.000,-Kč
! ! ! NOVINKA2 ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
RD Držovice, 4+kk, 262 m , pro náročnější klienty, kompletně
vybavený, zahrádka s posezením a koupacím jezírkem 5.750.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.100.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Zdětín, 534 m2, 2+1, oplocený pozemek, studna, elektřina, bazén,
po rekonstrukci, celoročně obyvatelná
650.000,-Kč
Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada
180.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Kostelec na Hané, 1160 m2
1.060.000,- Kč
Pivín, 715 m2, inž. sítě na hranici pozemku 335.000,- Kč

PRONÁJEM – BYTY:

1+kk, Cyrila Boudy, 2.patro, cihla, balkon

6.300,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

www.rkokn

o.cz

BRNO•BOSKOVICE•BLANSKO•BŘECLAV • HODONÍN•KROMĚŘÍŽ
PROSTĚJOV • UHERSKÉ HRADIŠTĚ •VSETÍN •VYŠKOV•ZLÍN

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!!

RD PROTIVANOVBUKOVÁ

RD 4+1 sam. stojící, se zahradou, garáží a bazénem po rekonstrukci, dům k bydlení i k rekreaci.

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej pozemku na stavbu RD

1.400.000,- Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Určice

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

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
u
o
m
Olo

E-mail: reklama
E

Tel.: 608 9
60

042

Menší přízemní RD 2+1 se zahradou a zahradním
domkem.

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.

350.000,- Kč

RD ONDRATICE

RD 3+1 k celoročnímu i rekreačnímu bydlení s velkou zahradou a garáží.

3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.

580.000,- Kč

RD OTINOVES

3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ

RD 5+1 (3+kk a 2+1) velmi pěkný po část. rekonstrukci se dvorem, zahradou a garáží, krásná
příroda.
1.700.000,- Kč

CHATA SELOUTKY

3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

Zděná chata se zahradou a balkonem na okraji
lesa, velmi pěkná, ihned volná.
200.000,- Kč

BYT PROSTĚJOV, SVATOPLUKOVA

DB 2+1 po částečných rekonstrukcích s předzahrádkou a dvorem.

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

610.000,- Kč

RD PĚNČÍN

Menší přízemní RD s novou střechou a uzavřeným
dvorkem, možnost dalšího rozšíření.
490.000,- Kč

RD HORNÍ ŠTĚPÁNOV

Stylový, rohový RD se započatými vnitřními úpravami, uzavřený dvorek. Ihned volný.
230.000,- Kč
Inz.: 6/13/167

Inženýrské sítě na pozemku, 1118m2, Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem
Cena: 1190000,-Kč
Cena:1170000,-Kč a zahradou,

RD ŽELEČ

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

Najdete nás: Prostějov, Kostelecká 5, budova České
pojišťovny • prostejov@rkokno.cz • tel.: 737 534 156

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
SUPERNOVINKA:
1) RD 4+kk Nový Malín - novostavba
2) 1+1 E.Beneše
3) RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
4) RD okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po rek.
5) Chata Ochoz - zaříz., samota, luxus

4.330 tis.Kč
580 tis.Kč
530 tis.Kč
840 tis.Kč
cena v RK

NOVINKY:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.350 tis.Kč
2) RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
620 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
8) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
9) RD Smržice, zahr.
2.500 tis.Kč
2
1.700 tis.Kč
10) RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
11) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.500 tis.Kč
12) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
13) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
14) 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.
4,5 tis.+ ink.
2+1 nám.Spojenců, 100 m2, krb
2+1 Fügnerova, zvýš.příz.
5,5 tis.Kč
2+1 Milíčova - po část.rek.
8 tis.Kč vč.ink.
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
10 tis.Kč/měs., vč.ink.
3+1 Bulharská, 72 m - 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
2
750 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Unčice, k rek.
145 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.250 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
660 tis.Kč
RD 4+1 Čelechovice - 397 m2, zahr.
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.
2
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
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 + pozemek
1.560 tis. + provize RK
- Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.3.600 tis.Kč
- Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch.
4 tis.Kč/měs + energie
- 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.
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
620 tis.Kč
4+1 Hvozd - 364 m2, zahr.
990 tis.Kč
3+1 Bousín - 282 m2, zahr., kachl.kamna
POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč + prov.RK
Lešany - 2400 m2, 200 Kč/m2
Alojzov
4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m , 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
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
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
2
- 1000 m
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
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Řádková a sloupcová inzerce

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
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
RD 2+1 Jesenec
269.000Kč
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 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
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
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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

FINANCE

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.

Prodám rodinný dům k rekonstrukci
7 km od Prostějova. Cena dohodou.
Tel.: 732 572 551 nebo 737 423 041

Studio Belleza přijme pedikérku
a kadeřnici. Klientela zajištěna.
728 512 345

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 430.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka 650.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 650.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.100.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
890.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.180.000 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
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice - Březský vrch cena v RK
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

Pronajmu RD a 1+1, 723565897

Přijmu malíře a natěrače vyučené
v oboru. T.: 737 941 529

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

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

www.realitypolzer.cz

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul., cena 1000 Kč měsíčně. Tel:
608 811 174
Prodám byt 2+1, 57m2, kompletní
revitalizace, vnitřní rekonstrukce,
lodžie, sprchový kout, velmi pěkný,
klidná část, MHD, blízko centra,
cena dohodou. Tel.: 775 021 212
Pronajmu garáž na ul. Krasická
v PV, voda + el. Tel.: 732 215 683
RD 2x 3+1 centrum Kostelec n/H vešk.
IS, 800 m2 pozemek. Určeno k rekonstrukci. RK ne. Tel.: 775 758 774
Prodám stavební pozemek ke komerčnímu využití se stavebním
povolením, Plumlovská ul.,PV,
výměra cca 1 000m2. Cena při
osobním jednání. RK ne. Tel.:
775 758 828
Pronajmu byt 2+1 v Plumlově, zahrada. Tel.: 775 758 775

Pronajmu parkovací místo v garážovém dvoře na Svatoplukově ul.,
tel: 777 010 323

PRÁCI NABÍZÍ

Pronajmu 2+1 cihla 60m2, zahrádka. Náj. 5 000 Kč + služby. Tel.:
608 776 089

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

Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I sms na tel.: 724 906 630
Pron. byt 1+1+balk. Ul. Šlikova
Pv, 47m2, náj. 4 500,-+ink. T.:
604 820 358
Pronajmu byt po rekonstrukci 1+1,
5 900 vč.ink./měs. 774 409 430
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
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
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
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I sms na tel.: 605 011 310
Prodám garáž u rybníka. Tel:
774 664 966
Koupíme byt 2+1 po rek. na E. Beneše nebo i jinde, nabídněte. Tel.
776 460 300
Prodám byt 1+1, cihla, 430.000 Kč.
Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
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
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

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
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Pronájem garáže ul.Tylova (vedle
kotelny), cena dohodou. Tel:
602532316
Pronajmu nebyt. prostory u centra,
vhodné pro služby, kadeřnictví, ordinaci, obchod. 607 872 739

Doplňkové využití ŽL, zaručený
smluvní příjem. Vhodné nejen pro
začínající. Zakázky sjednávejte na
tel.: 702 484 292
Přijmeme vyučené tesaře, zedníky –
dobrý zdravotní stav. Práce po celé
ČR. Nástup možný ihned. Pracovní
poměr i spolupráce možná. Zájemci
volejte na tel.: 605 483 602
Do připravované baby kavárny hledáme obsluhu. Jedná se o zkrácený
úvazek a stálou brigádu. Práce i o
víkendech a svátcích. Požadujeme:
kladný vztah k dětem, flexibilitu,
praxi v oboru, příj. vystupování
a především spolehlivost. Nové
nekuř. prostředí. Práce přes den.
Nástup v polovině září. Info na tel.:
608 757 400 od 9-13 hod.
Hledáme paní na úklid na zkrácený
úvazek. Jedná se o byt. dům, prodejnu, kavárnu a byt. Požadujeme:
pracovitost, 100% spolehlivost,
flexibilitu a preciznost. Nástup
v září. Info na tel.: 608 757 400 od
9-13 hod.

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

Přijmeme kuchaře s praxí na
restauraci v Prostějově. Tel.:
775 127 642
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
Hledám kolegyni kosmetičku nebo
masérku do společného pronájmu
v zavedeném studiu v Pv. Tel.:
603 326 524
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
Knižní velkoobchod přijme ženy,
muže k rozvozu a distribuci
zboží vlastním os. autem. Tel.:
777 572 555, 9–12 hod.
Hledáme živnostníky tesaře, zedníky, ke spolupráci na výstavbě rodinných domů, dřevostaveb. Tel.:
605 483 602
Přijmeme pracovníka do udírny.
Praxe nutná. T.: 775 780 045

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji společnosti A.S.A. Ts, Prostějov, Dr Milanu Žuffa-Kunčovi,
z ČsOl, veliteli a 601 skupině speciálních sil v Prostějově, posádkové hudbě Olomouc, řediteli kraj.
voj. vel. Olomouc, plk. Ing. Josefu
Kulovi za přípravu a realizaci pohřbu plk. Stanislava Lišky, válečného veterána. Děkuje rodina.

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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009

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

Půjčka, kterou opravdu
dostanete.
Tel.: 731 837 625
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčky pro podnikatele
30 000 Kč až 300 000 Kč
www.pujcky.prostejov.com
Tel.: 731 837 625
Osobní bankrot – oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 608 911 761

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

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

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

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

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
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
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
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD, strojní
omítky, zateplení fasád 280kč/ m2.
Tel.: 776 036 750

AUTO - MOTO

R 19, rv 92, stříbrná, benzín, garáž.
závěs, druhý majitel, zachová. T.:
776 685 509

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

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

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

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.

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

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 jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka 5 000 – 300 000 Kč pro
podnikatele a OSVČ. Nízká dokladovost, rychlé jednání. Tel.:
739 230 298. Pracuji pro více
věřitelů.
Půjčka 5 000 - 120 000 Kč bez
poplatků předem, pro OSVČ, zaměstnané, důchodce a na MD.
Tel.: 608 881 746. Pracuji pro více
věřitelů.
Potřebujete založit? Půjčíme skoro
každému 5 - 15 tis. Pracuji pro jednoho věřitele. T.: 607 275 496

OZNÁMENÍ
Prostějovská škola sebeobrany
Mgr. Miloše Tupého Krav Maga
– Kapap Prostějov přijímá další
(zletilé a bezúhonné) zájemce
(muže i ženy) o výcvik efektivního způsobu sebeobrany. Vhodné
i pro úplné začátečníky. Info:
http://kravmagaprostejov.webnode.cz

Soutěž ,pozvánky
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Zástupci vítězných tříd byli z cen nadšení
Prostějov - Čekali, až se dočkali. Řeč je o odměnách pro vítěze naší velké soutěže O nejorginálnější tablo Prostějovského Večerníku. A že jich
bylo díky vstřícnosti našich partnerů skutečně požehnaně. Ve čtvrtek 13. června si je z naší redakce odnesli zástupci tří tříd, jejichž tabla od našich
čtenářů získala největší počet hlasů.
Martin Zaoral
Nejpestřejší sestavu cen letos získala třída 4. EU ze SOŠ
Podnikání a obchodu za tablo
symbolizující jednotu v rozmanitosti. Za ně jí příšlo celkem
1 349 hlasů. „Jsme všeobecně
spokojeni. Získali jsme dobré
jídlo, dobré pití i možnost ces-

tovat za něčím novým. Ke všem
třem těmto věcem máme všichni
veskrze kladný vztah,“ prohlásil
za celou vítěznou třídu její urostlý mluvčí Filip Okleštěk.
Nadšení neskrývala ani čtveřice
dívek a jeden mladík z obchodní
akademie, jejichž tablo ve výloze lékarny U Vlaštovky ukázalo,
že očekávání a realita budoucího

života středoškoláků se mohou
hodně lišit. Toto tablo nakonec
získalo celkem 903 hlasů. „Samozřejmě, že jsme chtěli celkově vyhrát. Ovšem ceny za druhé
místo jsou podle nás stejně nejlepší. Máme z nich opravdovou
radost, jen se nám budou blbě
dělit. Dostali jsme totiž dvanáct
lahví a dvanáct pizz a třicet lístků, přičemž ve třídě nás bylo
dokonce třiatřicet! Ale nebojte
se, my už se nějak spravedlivě
rozdělíme,“ prohlásila jedna
z přítomných dívek.
Do puntíku dotaženým „cestovatelským” nápadem zaujala
také třída 4.MT ze SOŠ podnikání a obchodu, která od našich čtenářů získala celkem 589

hlasů. Basu piv a dvouhodinovku na bowling si nakonec za
třídu převzala její velmi mladě
vypadající třídní učitelka Ilona
Ambrožová. Ta na tablu představovala policistku zastavující jednotlivé cestovatele.
„U maturit jsem nakonec stopku nemusela vystavit ani jednu. Všichni z této třídy byli
úspěšní. Bowling zadarmo si
tak budou moci naplno užít.
Sama přemýšlím o tom, že na
něj vyrazím ještě i s další třídou. Ale to už si budeme muset
zaplatit,“řekla nám Ilona Ambrožová.
Celá redakce Večerníku
všem vítězům přeje,
ať si ceny náležitě užijí!

Slavnostní předání. Zástupcům vítězných tříd ceny předal redaktor Prostějovského Večerníku Martin
Zaoral, který fungoval jako koordinátor celé soutěže.
Foto: Michal Kadlec

Vítězná třída. Filip Okleštěk s doprovodem
převzal za celou 4. EU SOŠ podnikání a obchodu 30 poukazů na hamburgery v občerstvení Brutus v Plumlovské a Svatoplukově
ulici, bednu kvalitního šampaňského z vinotéky Svět vína v OG Arkáda. Celou třídu ještě
čeká hlavní cena a to výlet na hrad Šternberk.

Druhé místo. Dominika Reiterová ze 4.A OA vyslala kvarteto pohledných spolužaček a jednoho
spolužáka, aby za celou třídu převzali poukaz na
třicet volných vstupenek na koncert Legendy se
vrací pořádaný agenturou Hittrade a také dvanáct
lahví kvalitního vína a dvanáct výborných pizz z
restaurace U Templáře v ulici Šárka.

Třetí místo. Na třetím místě se nakonec umístila 4. MT SOŠ podnikání a obchodu. Cenu v
podobě volné dvouhodinovky v Bowling palace v ulici Újezd a basu piv od Prostějovského
Večerníku si za celou třídu převzala sympatická třídní učitelka Ilona Ambrožová.
3x foto: Michal Kadlec

BEDIHOŠŤ CUP 2013:
už jsou přihlášena první mužstva

A JE TO TADY! TURNAJ MŮŽE

ZAČÍT, PŘIHLÁSILA SE CHOCEŇ
Prostějov/pk - Největší turnaj v malé kopané na Prostějovsku „KRUMSÍNSKÝ
HANÁ CUP 2013“ se zase
o týden přiblížil. A 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 evidují již patnáct
přihlášených celků, přičemž
tím doposud posledním
účastníkem se stal tradiční host FK Peliny Choceň!
Tento východočeský výběr
nechyběl ještě ani jednou a
dá se tak říct, že bez něho by
se ani nemohlo hrát...

Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2012. Na přihlášky
zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy, které mají
o účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
Krumsín 211
798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285
email: hana.cup@seznam.cz
Startovné lze uhradit 4 způsoby:
Osobně na adrese hlavního pořadatele, předtištěnou složenkou, která
je součástí pozvánky na turnaj, v prodejně firmy TONERMARKET
(bývalý Gamasoft s.r.o), Plumlovská 77, Prostějov, na bankovní účet
2847211494/0600. Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo z předtištěné složenky (v poli Zpráva pro adresáta). Pokud složenku nemáte,
kontaktujte hlavního pořadatele a ten vám variabilní symbol přidělí.
Po zaslání startovného ve výši 1000 Kč na tuto adresu bude každému týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před začátkem
turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro kompletní zpracování výsledků je připravena výpočetní technika.
Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových
stránkách www.hanacup.cz. Tyto stránky jsou denně aktualizovány.

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)
15- FK Peliny Choceň

Hrubčice/red - Jak už Večerník
informoval v minulém vydání, 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 nakonec
maximálně osmadvacet 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
samostatně. K dispozici také
bude wi-fi síť, občerstvení bude
zajištěno po dobu turnaje a ve
večerních hodinách po dobu diskotéky, která bude na programu
po prvním hracím dnu přímo

I

v areálu v Hrubčicích a začne
ve dvacet hodin,“ přidává další lákadla Kresta. „Myslím, že
v předchozích ročnících jsme
získali mnoho zkušeností a dotazy, které vznikají, se snažíme
zodpovídat. Navíc nás letos čeká
ročník, takže se účastníci mají na
co těšit,“ vzkazuje hlavní organizátor turnaje.
Pořadatelé BEDIHOŠŤ CUPu
2013 srdečně zvou všechny příznivce malé kopané a nejen je,
ale i všechny ostatní. Veškeré informace jsou postupně zveřejňovány na našich stránkách www.
krestic.estranky.cz. „Na těchto
stránkách budeme zveřejňovat
i mužstva přihlášená do turnaje,
propozice a aktuální informace
o turnaji, případně lze volat na
telefonní číslo 606 850 147. Na
stránkách je spuštěna diskuze,
kde přivítáme vaše dotazy a názory. Co se týče registrace na
turnaj, stačí vyplnit požadované
informace podle odkazu na našich stránkách, tj. jméno kontaktní osoby, jméno klubu, telefon,
e-mail, popř. poznámku, a zaplatit startovné. Při platbě zadejte
variabilní symbol, telefonní číslo
kontaktní osoby a název mužstva. Platba musí proběhnout
nejpozději do sedmého 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
pro přihlášené týmy. Generálním
partnerem pátého ročníku bude

firma DD SPORT a OBEC Bedihošť. Proto neváhejte s registrací
vašeho mužstva a využijte příležitosti zúčastnit se pátého 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
najdete on-line výsledky, reportáže z utkání i exkluzivní rozhovory. Pravidelně vás budeme
informovat o přípravách a dění
v průběhu celého turnaje.

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.

Startovní pole BEDIHOŠŤ CUP
již obsahuje prvních
patnáct týmů
1 - FC ANDĚL
2 - SK DD SPORT „A“
3 - MECHECHELEN Pv
4 - SOKOL BEDIHOŠŤ
5 - CLEWER
6 - GALERIE UMĚNÍ Pv
7 - TJ BISKUPICE
8 - SK DD SPORT „B“
9 - JCS TEAM
10 - AC ROMA „A“
11 - AC ROMA " B "
12 - AC ROMAAMATER
13 - FC LADZIMIL ČEHOVICE
14 - FC BONG - DAMANTINELS
15 - MK MEDVĚDI

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Vzpomínky, fotbal

ŽENY berou zelený trávník útokem aneb chystá se HANÁCKÁ KOPAČKA

VZPOMÍNÁME

Smutno je žít, bez drahého člověka,
stále se ohlíží, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a
s nimi žal.

Dne 18. června 2013
uplyne 1. rok, kdy nás
navždy opustil
V neděli 23. června 2013
je tomu již 9 roků, co naposledy dotlouklo nemocné srdíčko
našeho milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Adolfa KOŘÍNKA.
Odešel nám Všem na poslední
cestu, ze které není návratu,
ve věku 80. roků.
Jen s láskou a vzpomínkami
tatínka stále vidíme
a máme v paměti.
Za celou rodinu syn Adolf
s partnerkou Jitkou, dcera
Margita s manželem s
Karlem, vnuk Martin, vnuk
Kájin s manželkou Libou a
pravnuk Ondra.
Nikdy nezapomeneme.
Prosíme, kdo měl rád a znal
našeho tatínka o tichou
vzpomínku.

z Plumlova.
Za tichou vzpomínku děkují
jí
s rodinami.

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

Dne 21. června 2013
by se dožil 56 let náš drahý
syn, pan Karel SLÁMA.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Maminka

Dne 10. června 2013
jsme vzpomněli
3. výročí úmrtí
z Prostějova.
Vzpomíná syn Aleš.
Dne 20. června 2013
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Věry SPEVÁROVÉ
a dne 1. července 2013
vzpomeneme 30. výročí
úmrtí

Dne 17. června 2013
uplyne již 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav KUPKOVSKÝ
z Kelčic.
Nikdy nezapomene manželka
a dcery s rodinami.

ma. To se jistě setká s pozitivním
ohlasem samotných účastnic, které
bez chytrých telefonů prakticky nemohou existovat,“ usmívá se Píchal.
Úspěšně dopadla také jednání s regionálními médii o podpoře Hanácké
kopačky. Obdobně jako v loňském
roce se staly mediálními partnery
Prostějovský Deník a Týdeník Prostějovska (tisk) plus Olomoucká
televize ZZIP (regionální televizní
zpravodajství. Nově se pak přidává
i Prostějovský Večerník (tisk) a kulturně společenský informační portál
i-prostějov.com. „Zájmem médií
jsme mile překvapeni. Je vidět, že
ženský fotbal je na vzestupu,“ říká
prezident FCKNH, jenž dodává:
„Aktuální informace včetně přihlášky a kompletní statistiky z loňska, plus fotogalerie najdete na nově
spuštěných turnajových stránkách
www.hankop.banda.cz.“
Další kontakty na telefonním čísle
604 594 743 nebo 777 577 340,
e-mail: hanackakopacka@seznam.cz
a další aktuální info také na: www.
fcknh.cz

GRATULACE
O
Okresní
fotbalový svaz ve spolupráci se Sportovně technickou
lu
komisí
blahopřeje k významnému
k
životnímu
jubileu 85 let panu Ladislaž
vu
v Dvořáčkovi a zároveň mu děkuje
za
z dlouholetou práci ve fotbalovém
hnutí na úrovni okresu, kde je členem STK, dlouhá léta působil i v komisi
Olomouckého Krajského fotbalového svazu. Mimo funkcionaření na
svazové úrovni působil také v oddílech TJ Sokol Vrahovice, Agrostroj
Prostějov na pozici organizačního pracovníka.

ZDENĚK
PROTIVÁNEK::
Okresní fotbalový svaz ve spopoolupráci s Komisí rozhodčích
ícch
blahopřeje
k
významnému
mu
životnímu jubileu 75 let panu
nu
u
Zdeňku Protivánkovi a zároveň
veň
ň
mu děkuje za dlouholetou činnost
ostt
rozhodčího, kterou vykonává
ává
přes 45 let. Za svou poctivou
práci
byl
udělen
„Čestný
ou prá
ácii mu b
yll udě
děllen „Čest
Č tnýý
odznak“ a plaketa Dr. Václava Jíry za Osobnost FAČR. Věříme,
že své zkušenosti bude nadále předávat svým mladším kolegům.

zprávy od zeleného stolu...

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

Dnes, 17. 6. 2013
tomu bude 13 let, co nás ve
věku nedožitých 55 let opustil
pan Jan BEREZA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Anna a
dcery Lucie, Lenka a Jana
s rodinami.

Kostelec na Hané/pr - Druhý ročník ženského fotbalového turnaje
HANÁCKÁ KOPAČKA, který
pořádá fotbalový oddíl FC Kostelec na Hané, sice vypukne až v polovině července, ale startovní listina už registruje první přihlášené
celky. Další novinkou je zajištění
wi-fi signálu po celou dobu konání
turnaje v celém areálu zdarma!
„Start turnaje je relativně daleko,
ale přípravy běží plným proudem.
Účast už potvrdila dvojice loňských
účastníků: Komety Brno a Kotouč
Štramberk,“ informoval PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který se stal
jedním z mediálních partnerů klání,
prezident FC Kostelec na Hané Stanislav Píchal.
Z dalších novinek týkajících se turnaje konaného o třetím červencovém
víkendu je jistě zajímavou informace, že se podařilo dohodnout na partnerství s firmou PLnet, poskytující
internetové připojení. „Znamená to,
že od pátku 19. do pondělka 22. července, bude v celém fotbalovém areálu k dispozici wi-fi připojení zdar-

LADISLAV
DVOŘÁČEK:
Dne 18. června 2013
by oslavil 70 narozeniny
pan Jan KRÁTKÝ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku děkuje
je
manželka, dcera a syn
s rodinami, sestra.

Dne 16. června 2013
uplynulo 12 let od úmrtí, kdy
nás navždy opustila naše drahá
maminka a manželka
paní Jana FIALOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
synové a manžel.
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pana Michala SPEVÁRA
z Čechovic.
Vzpomíná rodina
Spevárová.

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

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 12. června 2013 rozhodla:
1. Nesehraná utkání:
Starší žáci 15. kolo TJ Sokol Brodek u PV – Brodek u PV 20.6.2013 v 17.30.
Mladší žáci 23. kolo FC Kralice na Hané – FC Kostelec na Hané, původní termín 14.4.2013, Mladší žáci 20. kolo Sokol Otaslavice – Sokol
TJ Sokol Plumlov, nemoc hráčů hostí.
bude sehráno 15.6.2013 v 10.00. Dohoda oddílů. Přemyslovice 19.6.2013 v 17.30.
Mladší žáci 23. kolo TJ Sokol Olšany – Mladší žáci 20. kolo 1.SK Prostějov – TJ Haná Mladší žáci 22. kolo Sokol Čechovice – Sokol
TJ Sokol Brodek u PV, nezpůsobilý terén. Utkání Nezamyslice, původní termín 12.6.2013, bude Plumlov 18.6.2013 v 16.30.
se odehraje 13.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
sehráno 19.6.2013 v 16.0. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 22. kolo Sokol v Pivíně – FC Kralice
2. Změny termínů utkání:
3. Nařízené dohrávky:
na Hané 23.6.2013 10.00.
III. třída 17. kolo TJ Haná Nezamyslice – STK na svém řádném zasedání rozhodla Mladší žáci 23. kolo FC Kralice na Hané – TJ Sokol
TJ Pavlovice, původní termín 23.6.2013, bude o nařízení níže uvedených dohrávek na Plumlov 14.6.2013 v 17.30.
sehráno 22.6.2013 v 13.00. Dohoda oddílů.
následující termíny, protože oddíly nepředložily 4. Různé:
III. třída 17. kolo TJ Sokol Mostkovice „B“ – i přes opakované upozornění komisi STK Losovací aktiv klubů se uskuteční 29.6.2013 v 9.00
TJ Sokol Ivaň, původní termín 22.6.2013, bude dohody na sehrání neodehraných utkání. ve Smržicích v restauraci na hřišti.
sehráno 23.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
Z důvodu nedostatku termínů, kdy soutěž musí Přihlášky do soutěžního ročníku 2013/2014 je nutné
IV. třída 17. kolo FK Skalka 2011 – být dohrána do 23.6.2013, nařídila komise předložit na sekretariát OFS Prostějov do 21.6.2013.
FC Hrubčice, původní termín 22.6.2013, bude následující termíny:
Soutěžní ročník 2013/2014 bude zahájen
sehráno 21.6.2013 v 18.00, hřiště Dobromilice. Starší žáci 22. kolo Sokol Brodek u PV – o víkendu 10 a 11.8.2013.
Dohoda oddílů.
FC Kralice na Hané 23.6.2013 v 10.45.
Zapsal Pavel Peřina,
IV. třída 17. kolo TJ Sokol Kladky – Mladší žáci 19. kolo FC Kralice na Hané –
sekretář OFS,
TJ Biskupice, původní termín 23.6.2013, bude Sokol Otaslavice 18.6.2013 v 17.30.
odsouhlasil Roman Minx,
sehráno 22.6.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 19. kolo Sokol Plumlov – Sokol
garant STK
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 13. června 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Poles Jiří (FC Hvozd) – 4 SU od 10.6.2013, DŘ1/3b.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Žondra Tomáš (TJ Sokol v Pivíně „B“) – 3 SU od 10.6.2013, DŘ1/3b.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Kejnar Bohumil (TJ Pavlovice u Kojetína) – 1 SU od 10.6.2013, DŘ1/1b.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
i jejich příznivci nacházet
Coufal Filip (FC Hvozd) – žádosti se vyhovuje, DŘ VII/31.
na internetových stránkách
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
19. kolo, sobota 22. června, 16.30: Hněvotín –
Určice (Horák – P. Dorušák, Polanský), Litovel –
Kralice na Hané (Válek – Krobot, Vičar), 1.HFK
Olomouc „B“ – Konice (neděle 23.6., 10.00,
Částečka – Štětka Ráb, hřiště Hodolany).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
Dohrávka 24. kola: Bludov – Konice „B“ (středa
19.6., 17.00, Kreif – Podhajský, Pivoňka).
15. kolo: Konice „B“ – Medlov (sobota 22.6.,
16.30, Jar. Šmíd – Kreif, P. Jílek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 22. června, 16.30: Lipník –
Čechovice (pátek 21.6., 17.30, Tomeček – Dömisch,
Damek), Klenovice na Hané – Bělkovice (neděle
23.6., 16.30, Fojtek – Silný, Dokoupil), Plumlov
– Kojetín (Lizna – Vachutka, Knoll), Nové Sady –
Haná Prostějov (Ráb – Kučera, Valouch).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
15. kolo, neděle 23. června, 16.30: Jesenec –
Horní Moštěnice (I. Antoníček – Milar, Lasovský,
hřiště Dzbel), Mostkovice – Radslavice (sobota
22.6., 16.30, Langhammer – Šebesta, Janků),
Pivín – Beňov (Krutovský – Majer, Lizna),
Kostelec na Hané – Vrchoslavice (sobota 22.6.,
16.30, Grečmal – Kadaník, OFS), Nezamyslice

– Býškovice (sobota 22.6., 16.30, Menšík – Knop,
OFS), Tovačov – Lipová (Balún – Tomeček, Damek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo: Haňovice – Protivanov (neděle 23.6.,
16.30, Krpec – Kučera, Machala).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– starší dorost:
17. kolo: Konice – Velký Týnec (neděle 23.6., 9.00,
Valouch – OFS, OFS), Čechovice – Přerov (neděle
23.6., 10.00, Fojtek – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
17. kolo: Konice – Velký Týnec (neděle 23.6.,
11.15, Valouch), Čechovice – Přerov (neděle 23.6.,
12.15, Fojtek).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
15. kolo: Hlubočky – Kostelec na Hané (sobota
22.6., 14.15, Hodaň).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
Dohrávka 20. kola: Výšovice – Přemyslovice
(pátek 21.6., 18.00).
17. kolo, neděle 23. června, 16.30: Smržice –
Výšovice (hřiště Bedihošť), Přemyslovice –
Držovice, Hvozd – 1.SK Prostějov „B“, Vrahovice –
Určice „B“ (sobota 22.6, 16.30), Otinoves – Kralice
na Hané „B“ (sobota 22.6., 16.30).

III. TŘÍDA:
17. kolo, neděle 23. června, 16.30: Dobromilice
– Ptení, Mostkovice „B“ – Ivaň (sobota 22.6.,
16.30), Kostelec na Hané „B“ – Bedihošť, Pivín
„B“ – Němčice nad Hanou (sobota 22.6., 16.30),
Vrahovice „B“ – Vícov, Brodek u Konice – Zdětín
„B“ (pátek 21.6., 17.00), Nezamyslice „B“ –
Pavlovice (neděle 23.6., 10.00), Tištín – Horní
Štěpánov.
IV. TŘÍDA:
Dohrávka 20. kola: Brodek u Prostějova „B“ –
Malé Hradisko (pátek 21.6., 17.30).
17. kolo, neděle 23. června, 16.30: Malé Hradisko
volno, Plumlov „B“ – Tvorovice (sobota 22.6.,
16.30, hřiště Krumsín), Skalka – Hrubčice (sobota
22.6., 16.30, hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“
– Brodek u Prostějova „B“, Želeč – Doloplazy,
Kladky – Biskupice (sobota 22.6., 16.30), Otaslavice „B“ – Čechy pod Kosířem (sobota 22.6.,
16.30), Jesenec „B“ – Protivanov „B“ (sobota
22.6., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
21. kolo: Ráječko – Kostelec na Hané „B“ (neděle
23.6., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Jižanské derby v I.B třídě mělo stejně jako na podzim jasný průběh, i ve 26. kole se radovali hostitelé

NEZAMYSLIČTÍ NEMĚLI S VRCHOSLAVICKÝM LAZARETEM SLITOVÁNÍ
Hosté dohrávali jen s devíti zdravými hráči, domácí jsou díky vítězství ve hře o šesté místo

Popáté za sebou dokázali fotbalisté Nezamyslic
na domácím trávníku bodovat. Proti Vrchoslavicím
jim k tomu pomohl znamenitý úvod a dva góly ze
tří střel na bránu, stejně jako úzká základna soupeře. Vždyť hosté dorazili jen se třinácti hráči, obě
střídání museli využít ještě do poločasu, další dva
zranění museli protrpět zbytek duelu na trávníku
a odevzdaně působila i zbylá devítka fotbalistů.
Snad jen s výjimkou gólmana, jemuž sice jednou
pomohlo břevno, před dalšími brankami ale hned
několikrát zachránil.
Nezamyslice na Hané/jim

V

derby mezi Nezamyslicemi a Vrchoslavicemi
padá spousta branek a platilo to
i tentokrát. Jen pro připomenutí,
v sezoně 2011/12 vyhráli nejprve
Nezamysličtí venku 4:3, ale doma
prohráli 1:5, letos na podzim pak
Vrchoslavičtí doma kralovali po
výsledku 4:1. A vítěz dokázal vsítit alespoň čtyři branky i tentokrát,
stav 0:0 vydržel jen po třetí minuty.
Martinu Přikrylovi ve skórování
po rohu z pravé strany a nebezpečné hlavičce ještě zabránil úspěšný
zákrok Jurčíka, na Oulehlovu
střelu jen o několik desítek sekund
později ale ani on neměl.
a neustávajícího vedra se oba
týmy spoléhaly zejména na
kombinační hru, k vidění tak byla
spousta pohledných narážeček,
přihrávek do nohy i rychlých vybídnutí do běhu. Tento styl hry
svědčil zejména domácím,, kteří
ýpadků hru po
měli až na pár výpadků
ontrolou. Nic na
celou dobu pod kontrolou.
ící sirétom nezměnila anii houkají
houkající
estnácté
na a průjezd hasičů,, což v še
šestnácté
oval zako
ončující
minutě dokumentoval
zakončující
Martin Přikryl. Míč sice nedostal na levé straně
aně zcelaa
volný a hlásící see Marekk
le
Pavelka, ale po nezdařil
nezdařile
ení mim
mo
sehraném vystavení
mimo
hru mohl pálit domácí
útočmácí úto
očník s číslem 10, jenž vyp
vypálil
pálil
z deseti metrů k levé tyči
tyči,i, zatímco gólman si vybral op
opačnou
pačnou
stranu – 2:0.
by toho pro hosty nebylo
émy se
málo, začaly i problé
problémy
m. Po sprintu
zdravotním stavem.
k pravé postranní čáře si poranil
zadní stehenní sval Michal Fousek
dm mia musel vystřídat, jen sed
sedm
hlo ani ošetření
o
nut na to nepomohlo
p
Zdeňku Spillerovi.i. Na počátku
řibyli i Aleš
A Podruhé půle k nim přibyli
lášek s Martinem Lacinou, kteří se
vali, ale nemělje
nneměl je
jen ztěžka pohybovali,
kdo zastoupit.
omácí toho dokázali využít.
toušek zastavil
z
Nejprve Matoušek
střelu pod břevno z levé strany,
dli jeho
poté se několikrát předved
předvedli
enzivě. Martin
spoluhráči v ofenzivě.
č na
Přikryl vybojoval u půlící čáry
amířil si to
t mezi
pravé straně míč, namířil
o kondva protihráče do vápna a od
ntrem Vla
adimíra
cové čáry našel centrem
Vladimíra
Fialku. Do střely see mu alee postach fotbal
listů. Se
vil jeden z bránících
fotbalistů.
yči si Jurčík
Jurrčík postřelou z dálky k tyči

Z

radil, nepřišel si na něj ani Oulehla
pokusem z ostrého úhlu. Tato akce
začala u levého beka Jiřího Přikryla, jenž při vyvezení míče zvedl
hlavu a přenesl míč na opačnou
stranu hřiště přesně do běhu.
ulehlova skákavá střela
z dálky proletěla kousek
vedle brány, spolupráce Návrata
s Musilem vedla jen ke střele po
zemi vedle obránce i první tyče,
pokusu Jiřího Přidala z pětadvaceti metrů chyběla razance
i lepší umístění. Vrchoslavice
se v těchto momentech zmohly
jen na několik centrů a jednu
opravdu nebezpečnou akci. To
když se hosté prokombinovali
středem až do šestnáctky, ale
Lacina tváří v tvář gólmanovi
přestřelil.

O

DRAHOMÍR CRHAN – TJ Haná Nezamyslice:
„V prvním poločase hostům odešli dva kluci se zraněním
a dohrávali v podstatě v devíti. Ale ještě když byli všichni, tak
si naši kluci dokázali nahrát balon, vytvořili si šance a soupeře
do ničeho nepustili. Dali jsme dvě branky a druhý poločas byl
už jen o tom, kolik to dopadne, protože v devíti se nedá hrát.
Pochválil bych kluky za to, že si po dlouhé době nahráli balon,
je vidět, že fotbal je hned úplně jiný. Chválím levého beka Jirku Přikryla, který se po půl roce pokouší dostat do mančaftu,
hrál velice dobře, rozehrával, balony nekazil. A mančaftu se
dařilo jako celku. Vrchoslavice neběhaly, nedostupovaly nás,
měli jsme spoustu času si balon zpracovat a rozehrát, to nám
naprosto vyhovovalo. Výhodou je, že oproti Mostkovicím i Jesenci a Pivínu jsme si dokázali nahrát balon, vytvořit si šance.
Neřekl bych, že jsme hráli skvěle, ale kluci hráli fotbal, který
od nich diváci očekávají. Je tu dvanáct velice dobrých fotbalistů, kteří si musí sednout. A když si sednou, tak fotbal je pěkný.“

U

P

ROMAN ŠMÍD – TJ Sokol Vrchoslavice:
Pojistka. Martin Přikryl (s číslem 10) právě využívá nepozornosti hostující obrany a zvyšuje na 2:0.
Foto: Jiří Možný

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 26. KOLO

TJ Haná Nezamyslice:
střídání: 60. Moravec za M. Přikryla,
y 62. Dokoupil za Musila,
62. R. Fialka za J. Přikryla
trenér:
DRAHOMÍR CRHAN
Matoušek

J P
J.
Př
Přikryl
yl

V Fialka

Mariánek
M
k
Pavelka

J. Přidal

T. Přidal

Musil

Návrat
M. Přikryl

A

D

a jejich hra připomínala zataženou
házenkářskou obranu 0-6. Domácí se tak velice snadno dostávali
ke střelám ze střední vzdálenosti
i nebezpečným centrům ze stran.
Na vysoký míč z levé strany sice
Martin Přikryl ve skoku u vzdálenější tyče dosáhl, ale do brány
ho již neumístil, Návratova rána
z otočky si to namířila vedle.
spěl až Jiří Přidal. Hosté propadli uprostřed obrany, střední
záložník dostal přihrávku po zemi a
podél gólmana poslal míč na vzdálenější tyč – 3:0. Jen o dvě minuty
později mohli domácí přidat další
branku, ale závar hosté přežili. Čtvrté branky nedocílil ani Pavelka, jenž
poslal balon zpoza šestnáctky do
břevna, podobně se vedlo i hlavou
dorážejícímu Dokoupilovi. Gólu se
tak po přesném centru z levé strany
dočkal až Tomáš Přidal, který si
úspěšně naběhl na druhou tyč. Jeho
první pokus gólman ještě vyrazil
před sebe, dorážku sedmadvacetiletý hráč napálil pod břevno – 4:0.
ři pohledu na tabulku to znamená, že Nezamyslice budou
doma v dohrávaném 15. kole útočit proti Býškovicím na končenou
šestou pozici, Vrchoslavice budou
taktéž v sobotu odpoledne zápolit
o výsledné druhé místo na trávníku
Kostelce na Hané

Oulehla

Polášek

N

 2. Po rohu z pravé strany hlavičkoval pod břevno Martin Přikryl,
gólman ale vytáhl míč nad bránu.
 3. RYCHLÝ GÓL. Kamil Oulehla nic nevymýšlel a z pravé strany poslal míč až do sítě – 1:0.
 16. PAST NESKLAPLA. Po centru z pravé strany a přiťuknutí
Martin Přikryl sám před Jurčíkem nezaváhal a skóroval – 2:0.
 26. Martin Přikryl vypíchl na pravé straně míč, prošel mezi dvěma
beky a našel nabíhajícího Vladimíra Fialku, jeho nebezpečnou střelu
ale zastavilo tělo protihráče.
 39. Po kombinační akci středem si až před gólmana naběhl Lacina,
vystřelil však asi metr nad břevno.
 55. Hostující Holub se již radoval z branky, ale svíci zastavil Matoušek nadvakrát ještě na brankové čáře.
 62. JEDNODUCHÁ AKCE. Jiří Přidal nebyl po přihrávce mezi
obránce v ofsajdu a z pravé strany poslal míč přesně ke vzdálenější tyči – 3:0.
 63. Závar brankou neskončil, když gólman vykopl střelu Jiřího
Přidala a Musilova dorážka šla kousek mimo.
 72. Marek Pavelka napálil z dálky břevno, střídající Bronislav
Dokoupil poté hlavičkoval těsně vedle odkryté brány.
 78. DOKONÁNO. Centr z levé strany poslal Tomáš Přidal napoprvé jen do brankáře, při dorážce byl ale nekompromisní – 4:0.
zaznamenal Jiří Možný

vyhrála naše hra“

Nezamyslice – První duel za
Hanou Nezamyslice od svého
návratu z ragbyového mistrovství Evropy stihl proti
Vrchoslavicím Radek Fialka (na snímku J. Možného).
Dvaadvacetiletý obránce naskočil na poslední půlhodinu
derby a podílel se tak na jasném čtyřgólovém vítězství.
Příliš práce směrem dozadu
ale neměl, hosté totiž ke konci zápasu hrozili ještě méně
než za prvních šedesát minut
a vyslali jen několik navštívenek z dálky.

Olšanský

a počátku druhé
půle nejprve Jiří
P. Horák ml.
Přidal těsně nedoklouzal na přízemní
centr z pravé strany,
poté byli brance velice
blízko i hosté. Souboj
Holuba s bránícím hráčem
vedl k svíci padající těsně
před brankou, kterou domácí
brankář na samé hranici čáry
složitě vyrazil, a poté u své levé
tyče i zachytil. Zčistajasna chybělo
jen několik centimetrů.
postupem času působili hosté
stále odevzdanějším dojmem

S
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TJ Sokol Vrchoslavice:

střídání: 22. Coufalík za M. Fouska,
30. Novák za Olšanského
trenér: ROMAN ŠMÍD

DOKONALÝ POČIN
MARTIN
M
T I N PPŘIKRYL

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
Zelená desítka se za šedesát minut strávených na hřišti dostala
hned do několika nebezpečných zakončení, a tím ze šestnácté minuty zajistila domácím pojištění vedení. Třiadvacetiletý
útočník využil nevydařeného ofsajd systému hostů, po přiťuknutí do nohy úspěšně obstřelil gólmana a domácí tak hned
na začátku druhé čtvrthodiny vedli 2:0. Ještě před tím musel
gólman jeho hlavičku vytáhnout nad břevno, po pauze a centru z levé strany poslal míč hlavou v obtížné pozici těsně vedle
levé šibenice. Přesně v šedesáté minutě pak přepustil místo na
trávníku Zdeňku Moravcovi, jenž strávil minulou sezonu na
hostování právě ve Vrchoslavicích.

„Bylo to utrpení na střídačce i pro diváky. Dohrávali jsme v devíti lidech, čtyři hráči byli zraněni, dva jsem vystřídal. Stav 0:2
jsme si zavinili sami, sice jsme ještě první půlku mohli utkání
trochu zkorigovat, nicméně je pro nás dobře, že to dopadlo jen
0:4. Mohlo to skončit vyšším rozdílem. Neřekl bych, že nás
domácí hned od úvodu přehráli, ale z prvních dvou šancí dali
dva góly. Hned ve třetí minutě jsme dostali první branku, pak
jsme také nevyužili vyložené šance, kdy jsme mohli utkání
obrátit. Asi by to ale dopadlo stejně, protože během prvního
poločasu se nám zranili tři hráči. Nastupovali se zraněním
a bylo otázkou času, kdy odstoupí. Kádr je zúžený a polovička
mužstva je starších pětatřiceti let. Už je navíc konec sezony, tak
se zranění kumulují. Ještě nám chyběl Pavel Horák starší, který
má svalové potíže a nehraje již měsíc. Bojím se toho, abychom
o víkendu vůbec dali dohromady jedenáct hráčů. Všechno
jsou svalová zranění a Spiller jede na dovolenou. Případně to
odehrajeme v deseti (úsměv).“

.

Jiří Možný
Zdálo se, že to byla velmi
jednoduchá výhra...
„Oproti podzimu, kdy jsme
prohráli 4:1, se zápas úplně
změnil. My máme stále stejné
hráče, jich přišlo jen třináct a
dva hráče brzy vystřídali, což
bylo poznat. Ještě v prvním
poločase odešli a druhý už naše
tempo nestíhali. Bylo to vidět
ke konci zápasu, kdy jsme přidali další dva góly.“
Také vám přišlo, že hosté
byli velmi odevzdaní?
„Byli. Šlo vidět, že ke konci už
pouze chodili, zatímco my jsme
stále chtěli hrát naši hru. Každý
zápas se přizpůsobujeme hře
soupeře, ale dneska vyhrála
naše hra.“

Očekával jste tedy těžšího
soupeře?
Ano. Bylo to derby, ale to je nevyzpytatelné stejně jako Sparta
– Slavia. Pomohl nám brzký gól,
spadla z nás nervozita a už jsme
hráli s tím, že můžeme být ještě
lepší a že i kdybychom inkasovali, tak to nemusí tolik znamenat.
Pak to už začalo padat.“
Letos jste toho za Nezamyslice kvůli ragby příliš
neodehrál, těšil jste se tedy na
derby víc než obvykle?
„Těšil jsem se, ale mrzí mě, že
jsem nestihl zápas Vrchoslavice
– Pivín, kde jsem mohl hrát společně s bratrem Vladimírem proti
Petrovi. Byl jsem tehdy v Lotyšsku na mistrovství Evropy v
ragby. Teď jsem byl rád, že jsem
si mohl po delší době zahrát opět
v Nezamyslicích, protože stíhám
pouze zápasy venku.“

www.
vecernikpv.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Dohrávka 21.kola: Zlaté Hory - Litovel 2:0 (2:0)
Škoda,Bruckner..
30. kolo: Opatovice - Dolany 1:2 (1:2)
Klvaňa - Bergmann,Grossmann. 1. HFK
“B” - Šternberk 1:0 (0:0) Buček. Želatovice
- Kozlovice 0:1 (0:1) Stokláska. Hněvotín
- Troubky 1:0 (1:0) Schinneck. Zlaté Hory
- Velké Losiny 4:2 (1:0) Charalambidis
2,Bruckner,Dočekal T. - Šinogl,Tejkl. Litovel
- Určice 2:3 (1:2) Kučera,Krajc - Vodák
2,Halouzka. R: Vičar 100. Kralice - Ústí 5:3
(3:2) Petrásek 2,Cibulka,Kopečný,Lehký Páleník 2,Pokorný. Oskava - Konice “A” 4:0
(2:0) Šalamoun 3,Masopust A.
1. Určice
29 19 4 6 78:39 61
2. Oskava
29 18 1 10 67:48 55
3. 1. HFK ‘”B”’
29 15 7 7 60:32 52
4. Kozlovice
29 15 5 9 54:39 50
5. Šternberk
29 13 4 12 55:46 43
6. Konice ‘”A”’ 29 12 7 10 40:42 43
7. Kralice
29 13 3 13 47:53 42
8. Hněvotín
29 11 8 10 34:34 41
9. Litovel
29 9 9 11 45:46 36
10. Zlaté Hory
29 10 6 13 43:52 36
11. Velké Losiny 29 9 8 12 63:65 35
12. Dolany
29 9 8 12 36:53 35
13. Želatovice
29 9 6 14 42:59 33
14. Ústí
29 8 8 13 41:53 32
15. Troubky
29 7 9 13 37:59 30
16. Opatovice
29 5 7 17 31:53 22
I.A sk. „A“ muži:
26.kolo: Jeseník - Písečná 7:0 (3:0) Novák
2,Cundrla,Kubík,Keltner,Daniel,Dlouhý. Štíty
- Loštice 5:1 (2:0) Jurásek,Janíček,Lakom
ý,Kropáček,Šlezingr - Ďurček. Štěpánov Konice “B” 1:6 (1:2) Tuška - Kryl 2,Schon
2,Klobáska,Schvarz. Bludov - Medlov 0:6
(0:2) Kloss 2,Gazík,Polýnek,Okrouhlý,Zmund.
Mor. Beroun - Troubelice 5:1 (3:1) Zifčák
2,Vlček,Frančák,Malinovský - Rezek. Jindřichov
- Mohelnice “B” 1:1 (0:0) Petr - Strnad. Šumvald Leština 2:5 (0:4) Langmann,Ráb - Lukáš 2,Puchr
2,Němec.
1. Medlov
25 19 5 1 80:22 62
2. Jeseník
25 15 3 7 77:42 48
3. Leština
25 13 5 7 53:38 44
4. Mohelnice ‘”B”’ 25 11 8 6 46:39 41
5. Mor. Beroun 25 11 4 10 63:59 37
6. Bludov
24 11 4 9 43:47 37
7. Štíty
25 10 5 10 51:39 35
8. Troubelice
25 8 7 10 49:49 31
9. Štěpánov
25 9 4 12 50:55 31
10. Jindřichov
25 9 4 12 50:63 31
11. Loštice
25 5 11 9 33:45 26
12. Šumvald
25 7 4 14 33:72 25
13. Konice ‘”B”’ 24 6 4 14 35:49 22
14. Písečná
25 4 4 17 34:78 16

Určice v Litovli nezaváhaly, v sobotu se loučí s krajem
2:3

TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Určice

(1:2)

Branky Určic: Halouzka, Vodák 2
Rozhodčí: Vičar – Knoll, Slabý

Sestava Určic:
Števula – Pospíšil, Kocourek, Skopalík, Javořík – Bokůvka, Holly,
Vaněk (80. Petržela), Hochman -Vodák, Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.

Litovel, Prostějov/jim – Posledních devadesát minut
řádného hracího času a krátké nastavení k tomu čeká v
nejvyšší krajské fotbalové
soutěži na hráče Určic. V sobotu se jim podařilo získat tři
body v Litovli, čímž dosáhli
na již devatenáctou výhru v

ročníku, rozlučku s krajským
přeborem jim v sobotu odpoledne obstará „oblíbený“
Hněvotín.
„Je to výhra z venku, takže spokojeni jsme. Domácí také chtěli
zvítězit, šancí ale moc nebylo.
Nakonec se nám podařil brejk
v devadesáté minutě a Peťa Vo-

dák dal na 3:2, takže jsme byli
šťastnější,“ ohlédl se za duelem
kouč Určic Evžen Kučera.
Úvodní půli vyhrálo jeho mužstvo díky trefám Halouzky
a Vodáka 2:1, po pauze Litovel
srovnala a neúspěšně se snažila
o obrat. „Nejprve jsme byli nebezpečnější my, pak nás ve druhé půli zamkli a bránili jsme se.
Provedli jsme dva rušivé brejky,
kdy nejprve nebezpečně vystřelil
Bokůvka, ve druhém případě
uspěl Vodák,“ přiblížil.
Pociťoval, že domácí jsou pohyblivější a podařilo se jim hosty zatlačit, na víc než vyrovnání to ale
Litovli nestačilo. „Všichni se snažili a střední záloha i minimálně
v první půli hrála vcelku slušně,“
těšilo Kučeru, jenž dal tentokrát
v bráně příležitost náhradnímu
gólmanovu Števulovi.

sport@vecernikpv.cz

na nějaké to překvapení. „Loni jsme
losovali, co kdo bude hrát, letos uvidíme. Jdeme si hlavně zahrát fotbal
a nijak zvláštně toto utkání nebere-

TJ Štěpánov
Sokol Konice „B“
1:6 (1:2)
Branky Konice „B“: Kryl 2,
Schön 2, Klobáska, Schvarz.
Rozhodčí: Sigmund – Oulehla,
me,“ nepřikládá Kučera derniéře Navrátil. Sestava Konice „B“:
vkrajskémpřeboruvětšívýznamnež Kačer – Václavek, Rus, Bílý,
před klasickým posledním duelem Jurník – Schvarz, Klobáska,
sezony.
Kořenovský (90. Machač),
Gajdoš (70. Motl) – Schön,
Kryl. Trenér: Roman Jedlička.

Kralice si proti Ústí zastřílely a bojují o pátý flek
Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Umístění v horní polovině krajského přeboru již fotbalistům
Kralic neunikne. Díky pěti
výhrám a jedné remíze při
skóre 16:7 z posledních šesti
duelů vystoupali již na sedmou
příčku jen bod za šestou Konicí
i pátým Šternberkem. Napomohla k tomu i sobotní výhra
5:3 nad Ústím.
„Možná je dobře, že už soutěž
končí, třeba bychom chytli
i opačnou vlnu,“ říkal po utkání
s nadsázkou vysmátý kouč Kralic
Petr Gottwald a pokračoval:
„Bylo to divácky zajímavé utkání,

konečně nám to tam padalo. Z osmdesáti procent se tak stalo po
krásných individuálních akcích
obou útočníků, Jarda Lehký byl
hned u čtyř signál.“
Na 1:0 vstřelil branku po akci
Kopečného Cibulka, druhou
branku přidal po faulu na Lehkého z penalty Petrásek, na 3:2
upravil znovu Petrásek a opět se
tak stalo po průniku Lehkého.
I u zbývajících dvou branek
byl osmadvacetiletý útočník
domácích. Nejprve jeho akci po
pravé straně dokonal Kopečný,
podruhé přímo Lehký využil
vítězné hlavičky Cibulky.

„Ústí nebylo zalezlé a nebálo
se. Mezi jedenáctou a čtrnáctou
minutou nám dvakrát zaspali
obránci a museli jsme obracet
stav 1:2. Zavčas jsme to ale
otočili a vedení si pohlídali,“
ocenil Gottwald. Nejprve se
po autovém vhazování nestihl
vrátit Valtr, poté pozdě zareagovali Martinka s Jamrichem.
Na 4:3 pak hosté snížili po
nákopu a střelu, kterou Krejčí
vyrazil, kdy stopeři včas nevystoupili a nevytlačili soupeře
před dorážkou. „Bylo znát
horko, v obraně to tentokrát
bylo kostrbaté a dopouštěli jsme

se individuálních chyb. Defenzivu ale předčila ofenziva,“
těšilo domácího kouče hned pět
nastřílených branek. To se jim
povedlo vůbec poprvé v celém
ročníku.
Kraličtí doma prohráli naposledy 4. května s Kozlovicemi
a podařilo se jim před vlastními
fanoušky rozloučit vítězně. Ze
zisku tří bodů tak měl Gottwald
dvojnásobnou radost. „Musím
pochválit kluky, že to tak zvládli, poslední zápas doma je vždy
těžký,“ potěšilo ho.
A vítězně se budou chtít
jeho hráči rozloučit i s celým

Hodnocení trenéra Konice
„B“ Romana Jedličky:
„Obětovali jsme áčko, abychom
zachránili béčko, Kryl, Schön a
Klobáska dali pět ze šesti branek. Jeli jsme tam uhrát tři body
(3:1)
a oni to po třetím gólu zabalili.
Od toho stavu dělali zbytečné
chyby a my jsme chodili do
Branky Kralic: Petrásek 2, Cibulka, Kopečný, Lehký
brejků nebo nájezdů. Vedli jsme
Rozhodčí: Juřátek – Kopecký, Samek
1:0, pak jsme se sice dopustili
Sestava Kralic:
kiksu, ale utkání jsme nepustili.
Domácí se hádali, navíc hlavní
Krejčí – Valtr, Dočkal, Martinka, Jamrich (66. Chvojka) – Petrásek,
rozhodčí provedl málo vídanou
Vybíhal (76. Šín), Nečas, Cibulka – Lehký, Kopečný.
věc, když na pokyn asistenta odTrenér: Petr Gottwald.
volal penaltu, kterou měli proti
nám kopat. Branek mohlo padročníkem 2012/2013. Na závěr naplno, stále totiž o něco hra- nout i víc, Štěpánov ve druhé
je v sobotu odpoledne čeká jeme,“ přeje si kralický trenér tři půli nic neukázal.“
duel v Litovli. „Půjdeme i tam body a posun ještě výš.
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bohuňovice
1:3 (1:2)
Branka Čechovic: 7. Kolečdo minulého víkendu pronásledo- je však tabulka velice vyrovnaná, kář. Rozhodčí: Lepka – Zevali vedoucí Určice, s kombinova- Šternberk, Konici, Kralice a Hně- mánek, Hetmánek. Sestava
nou sestavou hostí si tak poradili. votín dělí pouhé dva body.
Čechovic: Brablec – Chmelík
Své čtyři branky rozdělili rovným O víkendu se fotbalisté Konice (55. Matula), Vinkláre,Šťastný,
dílem do obou poločasů, hned tři- představí opět venku, o nedělním Prášil (69. Suchomel) – Jansa,
dopoledni se od desíti hodin po- Kolečkář (75. Žídek), Hatle,
krát se trefil Martin Šalamoun.
Čtvrtou příčku z konce podzimu perou o body v Hodolanech proti Haluza, Zacpal – Jahl. Trenér:
již Koničtí neobhájí, pokud ale domácímu 1.HFK Olomouc „B“. Jaroslav Liška.

5:3

FC Kralice na Hané
TJ Sokol Ústí

Konice obětovala „áčko“ a v Oskavě vyfasovala čtyřku
TJ Jiskra Oskava
Sokol Konice

4:0
(2:0)

Rozhodčí: Rozhodčí: Hampl – Válek, Chládek
Sestava Konice:
Nakládal – F. Bílý (56. M. Drešr), R. Řehák, Burget, Růžička – T.
Řehák, Gottwald (66. Sedláček), Cetkovský, Směták – Dostál, Franc.
Trenér: Roman Jedlička.

Oskava, Prostějov/jim – Úkolem
číslo jedna pro konický oddíl bylo
zvládnout sobotní duel „B“-mužstva ve Štěpánově, o čemž svědčí i
fakt, že právě s tímto výběrem odcestoval kouč obou celků Roman
Jedlička. A protože „áčko“ nastoupilo ve stejný čas v Oskavě, muselo
se obejít bez několika kvalitních
hráčů, které nahradili hráči z rezervy či dorostu.

I.A sk. „B“ muži:
26 kolo: Slatinice - Hlubočky 5:2 (3:0) Vymazal
3,Kryl,Pluháček - Šperka P.,Goldscheid
M.. Nové Sady - Kojetín 5:0 (1:0) Papica
2,Vacek,Andreev,Zbořil. Haná Prostějov - Dub
řadě o mistrovské body, protože
nad Mor. 3:1 (1:0) Zatloukal,Kolkop,Chum - Hradil.
o vítězi okresního přeboru je již
Čechovice - Bohuňovice 1:3 (1:2) Kolečkář rozhodnuto, ale o důstojné rozVašinka,Fryčák,vlastní. Klenovice - Lipník 2:0 (1:0)
loučení pro ikonu prostějovské
(2:2)
Šlézar,Všianský.Bělotín-NáměšťnaHané0:1(0:1)
kopané
Drahoše Zelinu.
Heil. Plumlov - Bělkovice 4:2 (1:0) Ševcůj,Kiška
Branky: 7. Šmička, 43. Procházka, 83. Vejvoda – 8. Komárek, 13. OlejMužstva si na podzim vyměniJ.,Hladký,Vrána - Vlasák,Jenderka..
ník. Rozhodčí: Motal – Černý, OFS.
la pořadatelství, takže papírově
1. Nové Sady
25 21 3 1 88:22 66
domácími
byly Vrahovice. Že se
2. Kojetín
25 18 2 5 67:36 56
Sestava Vrahovic:
bude preferovat útočný fotbal,
3. Čechovice
25 11 6 8 50:34 39
Mačkal – Vejvoda, Kočař, Vojáček, Šmička – Procházka, Bednařík, Kratodaly na srozuměnou hned úvodní
4. Dub nad Mor. 25 11 5 9 47:45 38
chvíl, Farný – Studený, Vejvoda. Trenér: Jiří Doležel.
minuty, kdy po čtvrt hodině svíti5. Lipník
25 10 6 9 53:39 36
lo na ukazateli skóre 1:2. Domácí
Sestava 1.SK:
6. Hlubočky
25 10 5 10 41:50 35
šli trochu překvapivě do vedení,
Ullmann – Krátký, Peka, Olejník, Martínek – Pořízka (80. J. Jura), D.
7. Bohuňovice 25 9 5 11 44:50 32
když se pěknou střelou z hranice
Zelina (89. L. Zelina), Sedláček, Ovčáček, Komárek – Ballek.
8. Klenovice
25 9 5 11 43:52 32
šestnáctky prosadil Šmička, prakTrenér:
David
Mezuliánek.
9. Slatinice
25 8 6 11 39:52 30
ticky z protiútoku ale Komárek
10. Haná Prostějov 25 7 7 11 33:45 28
vyrovnal a za dalších pět minut po
11. Bělkovice
25 7 5 13 35:43 26 Prostějov/tok,jim – Nedělní slu- Olympijské ulici se neslo ve slav- pěkném přízemním centru zprava
12. Bělotín
25 5 10 10 33:56 25 nečné odpoledne na stadionu na nostním duchu. Nešlo v první zamířil přesně k tyči Olejník. Ná13. Náměšť na Hané 25 8 1 16 42:67 25
14. Plumlov
25 4 8 13 29:53 20
8. Tovačov
25 9 5 11 46:47 32 2,Chrást,Korner - Florian,vlastní. Haňovice 11. Lutín
25 7 7 11 32:49 28
I.B sk. „A“ muži:
9. Mostkovice 25 9 5 11 35:50 32 - Chválkovice 3:4 (2:3) Vilímec 2,Krejčí 12. Haňovice
25 7 3 15 46:64 24
26.kolo: Hranice “B” - Beňov 11:0 (4:0) Ferenc 10. Radslavice
25 7 6 12 42:51 27 - Šnajdr,Štrbík,Mifka,vlastní. Červenka - 13. Drahlov
25 5 3 17 35:79 18
7,Vašek,Kropjok,Kufa,Spurný. Pivín - Jesenec 11. Pivín
25 6 8 11 41:60 26 Drahlov 1:0 (0:0) Suchánek.
14. Protivanov 25 4 4 17 36:56 16
4:4 (1:1) Labounek 2,Svozil,Tydlačka - Burian 12. Hor. Moštěnice 25 8 2 15 33:58 26 1. Chválkovice 25 15 8 2 67:30 53
Krajský přebor starší dorost
2,Tichý J. 2. Lipová - Býškovice 1:1 (0:1) 13. Býškovice
26 15 6 5 70:39 51
25 6 4 15 41:59 22 2. Černovír
Petržela - Dostál. Tovačov - Všechovice 3:4 14. Jesenec
25 13 6 6 60:36 45 předehrávka 17.kola: Šternberk - Mohelnice 5:1
25 4 7 14 38:61 19 3. Slavonín
(2:1) Otáhal,Nemrava,Bukovec - Páleník
4. Maletín
25 13 5 7 70:49 44 (2:0) Sláma 2,Krecl,Vaněk,Hlaváč - Najman.
I.B sk. „B“ muži:
2,Vrána,Přikryl. Nezamyslice - Vrchoslavice 4:0 dohrávka 23.kola: Chválkovice - Velká 5. Kožušany
25 14 1 10 41:46 43 28.kolo: Mohelnice - Čechovice 5:3 (3:1)
(2:0) Oulehla,Přikryl,Přidal J.,Přidal T.. Kostelec Bystřice 2:2 (1:2) Richter,Spáčil - Sekel 2. 6. Brodek u Př. 25 11 5 9 52:47 38 Hoffmann,Marák J.,Ryba D.,Miler,Ryba P. - Radslavice 2:1 (1:1) Hon 2 - Samohýl. Hor. 26. kolo: Velký Týnec - Brodek u Př. 1:3 7. Doloplazy
25 11 5 9 57:56 38 Pytela 3. Černovír - Konice 2:2 (1:1) Ježo,Slouka
Moštěnice - Mostkovice 0:1 (0:0) Pospíšil.
(0:2) Švéda - Kouřil,Stružka,Zatloukal. 8. Velký Týnec 26 11 2 13 52:57 35 - Slepáček,Franc. Šternberk - Velký Týnec 3:1
1. Beňov
25 18 4 3 82:40 58 Maletín - Černovír 3:5 (2:2) 9. Velká Bystřice 25 9 5 11 50:49 32 (1:1) Tomášek,Sláma,Knapp - Hrudník. Nemilany
2. Hranice ‘”B”’ 25 16 3 6 73:39 51 Havlíček,Nevrlý,Michalčák - Havelka 10. Červenka
25 9 4 12 54:65 31 - 1.FC Vikt. Přerov 1:1 (1:1) Šuba - Mazur.
3. Vrchoslavice 25 16 2 7 67:42 50 2 , Š t ě p á n e k , Vy r o u b a l , Š p i č k a .
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých
4. Lipová
25 13 4 8 64:49 43 Protivanov - Kožušany 2:3 (2:1) nehl..
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách
5. Všechovice
25 13 3 9 55:46 42 Velká Bystřice - Doloplazy 3:2 (2:1)
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
6. Nezamyslice 25 10 4 11 39:45 34 Najman 2,Sekel - Zábranský,Drábek.
7. Kostelec
25 10 3 12 44:53 33 Lutín - Slavonín 4:2 (2:1) Klicpera

„Obětovali jsme áčko, abychom
zachránili béčko,“ přitakal Jedlička a poukázal, že v I.A třídě
zaznamenala trojice Kryl, Schön
a Klobáska hned pět branek a
výrazně se tak zasloužila o výhru
6:1. Ta znamená jistotu minimálně
třináctého místa s tříbodovou ztrázvládnou závěrečný duel sezony, To je zatím třetí, pokud by ale vytou na Šumvald.
Domácí Oskavě patří druhá pozice mohou skončit mezi nejlepší pě- hrálo a Oskava prohrála, posune
v tabulce krajského přeboru a ještě ticí. Od pátého do osmého místa se na stříbrnou pozici.

Rezerva 1.SK v úmorném vedru nestačila na Vrahovice
SK Sokol Vrahovice
1.SK Prostějov „B“

3:2

sledně se hra uklidnila a hrálo se
především ve středu hřiště. Těsně
před poločasem ale Vrahovice
díky Procházkovi, který se v šestnáctce dobře zorientoval, vyrovnaly.
Druhý poločas se zvolna rozjel
do plných obrátek až čtvrt hodinu
před koncem, kdy se do čistých
gólovek dostali Sedláček a Peka.
Ten se hlavou prosadil ještě v
jednaosmdesáté minutě, míč však
minul bránu. A tak o dvě minuty
později přišel trest. Únik dvojice
Studený – Vejvoda zakončil druhý
jmenovaný a zajistil Vrahovicím
tři body, které se jim hodit do těsného souboje o páté místo.
Po závěrečném hvizdu ve špalíru

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

Mohelnice
28 22
Nemilany
28 17
Šternberk
28 14
1.FC Vikt. Přerov 28 13
Konice
27 10
Čechovice
28 9
Černovír
28 7
Velký Týnec 27 5

2 4 108:36 68
2 9 76:51 53
2 12 76:58 44
3 12 54:49 42
5 12 49:63 35
2 17 71:93 29
5 16 48:84 26
5 17 49:103 20

Krajský přebor mladší dorost

28. kolo: Mohelnice - Čechovice 1:5 (02) Schon Bílý 2,Surma,Weinlich,Wolker. Černovír - Konice
6:1 (3:0) Mrňka 3,Brablík,Ondrejka,Guskovič Sedláček. Nemilany - 1.FC Vikt. Přerov 1:2 (0:2)
Hořava - Struška,Hradilík. KS sk. “A” starší dorost:
dohrávka 18.kola. Troubelice - SK Řetězárna
2:7 (0:3) Ošťádal,Slovák - Hutyra 2,Pospíšil
2,Babčák,Příhoda,Vencálek.

Pohledem trenérů:
JIŘÍ DOLEŽEL – TJ Sokol Vrahovice:
„Vzhledem k počasí, které dnes panovalo, jsme viděli dle mého názoru kvalitní fotbal, obě mužstva si vypracovala gólové příležitosti,
nakonec vyhrál ten šťastnější.“
DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov „B“:
„Chtěli jsme tento zápas samozřejmě pro Drahoše vyhrát, bohužel
se nám to kvůli špatné koncovce nepodařilo. První poločas začal
trochu divokou přestřelkou, škoda toho vyrovnávajícího gólu před
odchodem do šaten. Ve druhém poločase jsme měli tři dobré šance,
mohli jsme klidně 5:3 vyhrát, ale koncovka nám dnes nešla. Chyběly už také morální síly. Kluci se opět propracovali k postupu, snad
budou mít příležitost uplatnit své kvality.
pověsil doslova Drahoš Zelina
své kopačky na hřebík a jeho spoluhráči převzali pohár pro vítěze
okresního přeboru. Hráči 1.SK za1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohelnice
24 18
Čechovice
24 16
1.FC Vikt. Přerov 24 13
Černovír
24 11
Velký Týnec 23 6
Nemilany
24 4
Konice
23 2

2 4 104:32 56
5 3 80:30 53
8 3 66:25 47
4 9 58:41 37
2 15 45:68 20
1 19 22:105 13
2 19 30:110 8

Krajská soutěž skupina “B”- dorost

email: hanaprostejov@seznam.cz
tel.: 605 306 198

Prostějov/ol, pk - V posledním
domácím zápase 1.A třídy sk.A
olomouckého KFS přivítali Hanáci na hřišti Za Drahou mužstvo Sokola Dub nad Moravou.
Hosté přijeli notně oslabeni o
zraněné hráče, přesto předváděli kombinační hru, se kterou
si však domácí Hanáci věděli
rady.
Už v 1. minutě mohli jít domácí
do vedení. Míč šel po ose Krupička, Zatloukal, Kolkop a posledně
jmenovaný zblízka poslal nad
Oháňkovu branku. Hráči Dubu
se dostali do své první šance až po
čtvrthodině hry, ale míč po dlouhém centru napálil Zubal pouze
do tyče. V 19. minutě se Haná
poprvé radovala. Krupička poslal
„svůj“ centr do vápna a Chum
hlavou otevřel skóre zápasu - 1:0.
O minutu později už mohli fotbalisté Prostějova vést větším
gólovým rozdílem, ale dlouhý
Strouhalův centr Kolkop přesně
neumístil. Až do konce prvního
poločasu se valil jeden útok domácích za druhým na přetíženou
obranu hostí a Hanáci je nenechali vydechnout. Ve 22. minutě
pronikl odvážně středem hřiště
Vyskočil, našel volného Zatloukala, který vrátil na vzdálenější
tyč Strouhalovi, jenž skluzem
zblízka míč pořádně netrefil. V
37. minutě orazítkoval Zatloukal
svojí střelou pouze tyč Oháňkovy
branky. Ještě ve 43. minutě prodloužil Martin Kolář Krupičkův
rohový kop k Chumovi, kterému
se ale nepodařilo míč dotlačit do

Sokol Dub nad Moravou

(1:0)

Branky: 19. Chum, 48. Kolkop, 69. Zatloukal - 73. Hradil.
Rozhodčí: Jelínek - Dokoupil, Milar. Žluté karty: Neubauer
(D). Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Sedláček - Vyskočil, J. Zbožínek, Bartoš (46. Světlík), Chum Strouhal, Martin Kolář, Krupička, Varga - Kolkop (82. D. Kolář),
Zatloukal. Hrající trenér: Daniel Kolář

brány. A tak se šlo do kabin s hubeným výsledkem.
Hned na úvod druhé půle vystrašil brankáře Oháňku svou dalekonosnou střelou Krupička. O tři
minuty později však vedli Hanáci
2:0. Na půlce soupeře drze uzmul
váhajícímu hráči hostí míč Kolkop a po kličce brankáři volně
zasunul do prázdné branky. V 52.
minutě poslal domácí Zatloukal
přihrávku Světlíkovi, ten však
zblízka proti Oháňkovi přestřelil... V 69. minutě podnikli domácí

jeden ze svých postupných útoků
a míč po přihrávce Krupičky putoval z kopačky Zatloukala potřetí do branky hostí. Hosté, i když
prohrávali tříbrankovým rozdílem, nesložili zbraně, podařilo
se jim po chvilkovém zaváhání
domácích „čerstvým“ Hradilem
snížit na konečných 3:1.
V posledním dohrávaném zápase se Haná utká v sobotu 22.
června na hřišti FK Nové Sady
a zakončí tak svou první sezónu
v I.A třídě.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:

„Z obou stran bezstarostný zápas, ve kterém jsme spálili neuvěřitelné množství šancí, a z toho důvodu jsme zvítězili pouze o dvě
branky. Krásné domácí rozloučení s touto sezónou.“

Pavel KORAL - Sokol Dub nad Moravou:
„Hráli jsme v improvizované sestavě. Sedm hráčů máme zraněných a někteří hrají bez tréninku po půlroce. V základu museli nastoupit čtyři dorostenci. Domácí si zasloužili dneska vyhrát.“

fotbalové zpravodajství
hledejte na

www.vecernikpv.cz

I.B třída: Jesenec divoce remizoval v Pivíně, Lipová mu nepomohla
Prostějovsko/jim, tok – Až poslední kolo I.B třídy rozhodne o tom, kdo skutečně sestoupí do okresních přeborů. O
výhře Beňova v „A“ skupině nebylo pochyb již před víkendem, přesto utrpěl lídr s Hranicemi „B“ málo vídaný debakl
0:11. Vítěz se tak posunul na druhý post před Vrchoslavice,
jimž naopak dochází dech i zdraví hráči. Čtvrtá Lipová má
jistotu, že tak zůstane i po konci soutěže, o šestý post se díky
výhrám utkají Nezamyslice, Kostelec na Hané i Mostkovice.
Pivín si zajistil definitivní jistotu, že neskončí hůř než dvanáctý, Jesenec u něj přišel o výhru až v posledních minutách a v
posledním kole musí zdolat Horní Moštěnice a věřit v porážku Býškovic. Podobně je na tom Protivanov v „B“ skupině,
kde ztratil vedení proti Černovíru.
Kopecký – Fojtek, Jelínek. Sestava
Pivína: Pluhařík – Vláčilík, P. Zbožínek ml., Martinec (46. Šišma) – R.
Švéda, Vrba, Svozil, Bartoník (60. Donát) – Tydlačka, Labounek, M. Sedlák.

1. Opatovice
26 19
2. Doloplazy
25 16
3. Litovel
26 15
4. Nové Sady
25 13
5. Hlubočky
25 14
6. Kostelec
25 13
7. Želatovice
25 11
8. Lipník
25 10
9. Brodek u Př. 25 9
10. Hor. Moštěnice 25 9
11. Určice
26 10
12. Náměšť na Hané 25 6
13. Tovačov
26 7
14. Mor. Beroun 25 3

1:0 (1:0) * MFK Karviná - Zbrojovka Brno 1:3 (0:1) *
Vysočina Jihlava - Fotbal Třinec 2:2 (1:1).
1. FC Baník Ostrava 34 30 1 3 184:31 91
2. 1.FC Slovácko
34 25 3 6 153:25 78
3. FC Fastav Zlín
34 24 5 5 135:43 77
4. SK Sigma Olomouc 34 25 2 7 92:31 77
5. FC Zbrojovka Brno 34 23 5 6 105:44 74
6. FC Vysočina Jihlava 34 21 6 7 95:50 69
7. MFK OKD Karviná 34 18 7 9 76:56 61
8. Slezský FC Opava 34 14 6 14 61:66 48
9. 1.SC Znojmo FK 34 15 3 16 74:94 48
10. MFK Frýdek-Místek 34 12 4 18 61:84 40
11. SKH Slavia Kroměříž 34 12 4 18 47:91 40
12. FC Hlučín
34 11 5 18 58:97 38
13. 1.HFK Olomouc
34 10 5 19 41:93 35
14. RSM Hodonín
34 8 5 21 40:118 29
15. FK Fotbal Třinec
34 6 6 22 44:90 24
16. 1.SK Prostějov
34 7 2 25 37:118 23
17. Městský SK Břeclav 34 5 3 26 39:120 18
18. MFK Vyškov
34 3 2 29 23:114 11

26.kolo: Kostelec - Náměšť na Hané 6:1
(3:1) Doležel R.2,Doležel M.2,Juračka,Nužný
- Otáhal. Opatovice - Lipník 6:1 (3:1) Číhal L.
3,Rolnic,Sigmund,Kuba - Ocelka. Mor. Beroun
- Hlubočky 3:4 (0:2) Malinovský 3 - Šertler
2,Axmann,Šperka. Tovačov - Litovel 5:4 (2:3)
Moravskoslezská liga dorostu U-19
Mareček 3,Zajíc,Černý - Dokoupil 3,Navrátil.
KONEČNÁ TABULKA
Nové Sady - Určice 0:0. Brodek u Př. - Hor.
Moštěnice4:2(2:2)Chytil,Smoček,Bukva,Němec 1. MFK OKD Karviná 28 25 2 1 116:20 77
2. Frýdek – Místek
28 24 0 4 80:26 72
- Hluší,Kachlík.

Kontakt:

www.vecernikpv.cz

jsem z Lipníku obavy, umí hrát
kombinační rychlý fotbal, my
jsme ale byli pohybově lepší a
bojovnější, chválím kluky za
přístup a hru. Konečně makali
jako tým a pomohlo nám i domácí prostředí. Diváci vytvořili skvělou atmosféru a kluci
jsou v ní klidnější a nezmatkují. První branku dal po centru z
pravé strany Šlézar, druhou po
Hodnocení trenéra Čechovic centru Rozehnala Všianský.
Mohli jsme ale vyhrát i větším
Jaroslava Lišky:
„Za prvních patnáct minut rozdílem, hosté nás asi trochu
jsme měli tři šance a vedli jsme podcenili a my jsme nevyužili
1:0, pak to herně bylo jakž třeba pokutový kop.“
takž. Fyzická zdatnost hráčů je
TJ Sokol Plumlov
ale mizerná, hosté byli lepší v
SK Bělkovice-Lašťany
pohybu, kombinaci, důrazu a
4:2 (1:0)
vyhráli zaslouženě. Ještě před
pauzou trefili tyčku, my pak Branky Plumlova: Ševcůj,
po přestávce břevno. Ze zimní Kiška, Hladký, Vrána. Rozpřípravy se žije celý rok a naše hodčí: Hodaň – Silný, Svačijarní bilance tomu odpovídá. na. Sestava Plumlova: Piták
Byl to pro mě předposlední – Kiška, Kutný, Mlčoch, Buzápas na lavičce „áčka“. Více reš – Křupka, Ševcůj, Hladký,
než rok jsem zápolil s nemo- Plajner – Vitásek, Vrána. Trecí a chtěl jsem klubu pomoci, nér: Lubomír Keluc.
první půlrok se nám velmi
vydařil. Se zimou jsme ne- Hodnocení trenéra Plumlova
Lubomíra Keluce:
byli spokojeni, někteří hráči
nechtěli pracovat a nesplnili „Do čeho jsme kopli, z toho
jsme to, co jsme si předsevza- byl gól. Dali jsme dvě náhodli. Pokud v Čechovicích zůsta- né branky, domácí jednu. Nejnu, tak pouze u ročníku 1997, prve se trefil Ševcůj po centru
který je nejlepší v kraji. Na ně Bureše, poté Kiška odkopem z
jsem pyšný, chtějí pracovat a poloviny hřiště přehodil brankáře, třetí branku dal Hladký a
mají dobrou morálku.“
poslední hlavou Vrána. NehráTJ Sokol Klenovice na Hané li Matoušek s Gryglákem, kluFK Spartak Lipník nad Bečvou ci ale bojovali a i v jedenácti to
2:0 (1:0)
zvládli. Byl jsem mile překvaBranky: Šlézar, Všianský. pen, chtěli hrát, makali. Nebyl
Rozhodčí: Šťastný – Malaník, to až tak pohledný zápas, spíKnop. Sestava Klenovic: M. še kopaná, ale šli do toho naRec – R. Cetkovský, Borov- plno a zasloužili si to. Pokud
ský, T. Cetkovský (78. V. Rec), by nám přálo štěstí a Náměšti
Sigmund – Rozehnal, Šlézar, se nepodařilo bodovat, tak se
Hladík (63. Šubrt), lakomý – mohlo stát i to, co málokdo
Prokop (36. Přikryl), Všian- čekal.“
ský. Trenér: Petr Navrátil.
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Dub nad Moravou
Hodnocení trenéra Klenovic
3:1 (1:0)
Petra Navrátila:
„Pomohli jsme tímto výsledPodrobněji na jiném
kem i Čechovicím, víc než dva
místě vydání.

TJ Sokol Pivín
SK Jesenec
končí vítěznou sezonu v neděli od4:4 (1:1)
poledne duelem na půdě druhého
Hvozdu, Vrahovice se o den dříve Branky: Labounek 2, Tydlačka, Svorozloučí doma proti Určicím „B“. zil – J. Tichý 2, Burian 2. Rozhodčí:
5 2 101:42 62
6 3 100:48 54
2 9 111:62 47
5 7 76:50 44
2 9 77:61 44
4 8 92:61 43
1 13 73:75 34
3 12 60:66 33
4 12 72:83 31
4 12 48:63 31
1 15 43:64 31
5 14 55:96 23
0 19 48:112 21
2 20 55:128 11

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

I.A třída: Plumlovu nepomohla ani výhra, Haná se před fanoušky vytáhla.
od Čechovic odchází zklamaný kouč Liška Přehrála Dub TJ Haná Prostějov
3:1
ale postupovat nebudou. Měl
Prostějovsko/jim – Čtyřiadvacet hodin žila fotbalistům
Plumlova naděje, že se budou moci v závěrečném kole I.A třídy
utkat o záchranu v soutěži. Po sobotní výhře nad Bělkovicemi
se totiž dotáhli opět jen dva body za Náměšť, ta ovšem o den
později vyhrála 1:0 v Bělotíně a poslala Plumlovské do I.B
třídy. K záchraně se naopak drtivou výhrou 6:1 vydala posílená Konice „B“ a polepšily si i tříbodové Klenovice s Hanou
Prostějov „B“. Nebodovaly tak tentokrát pouze Čechovice, které neudržely proti Bohuňovicím vedení. A trenér Jaroslav Liška
poté oznámil, že od mužstva po sezoně odchází.

K poslednímu soutěžnímu duelu
před postupem do divize zamíří na
trávník Hněvotína, kde se bude hrát
v sobotu od 16.30. Možná dojde i

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

3. SK Sigma Olomouc 28
4. RSM Hodonín
28
5. 1.SK Prostějov
28
6. 1.SC Znojmo
28
7. SK Han. Slávia Kroměříž28
8. MFK Vyškov
28
9. FC Vítkovice 1919
28
10. FC Hlučín
28
11. SK Líšeň
28
12. Fotbal Třinec
28
13. 1.HFK Olomouc
28
14. Horácký FK Třebíč 28
15. Městský FK Břeclav 28

21 4 3
13 4 11
13 2 13
11 8 9
13 2 13
11 4 13
9 4 15
6 10 12
9 1 18
5 9 14
5 9 14
5 8 15
3 7 18

107:25
54:53
60:57
51:53
44:54
44:54
28:56
43:62
34:74
23:43
26:52
30:58
27:80

67
43
41
41
41
37
31
28
28
24
24
23
16

Moravskoslezská liga dorostu U17
32.kolo: Frýdek-Místek - SFC Opava 0:1 (0:0) * FC
Hlučín - HFK Olomouc 3:2 (2:1) * 1.SK Prostějov Hodonín 0:1 (0:0) * 1.FC Slovácko - Baník Ostrava 3:1
(1:1) * Vyškov - Kroměříž 1:2 * MSK Břeclav - Fastav
Zlín 3:7 (1:2) * Sigma Olomouc - 1.SC Znojmo FK

TJ Sokol Protivanov
Trenér: Pavel Zbožínek starší. SestaTJ Sokol Kožušany
va Jesence: K. Laštůvka – L. Burget,
2:3 (2:1)
M. Takáč, Horák – Zajíček, Čížek,
Konečný, Tyl – J. Tichý (87. M. Laš- Branky Protivanova: 9. R. Sedlák,
tůvka), Burian, Z. Tichý (88. P. Tichý 22. F. Pospíšil. Rozhodčí: Kulička
– Navrátil, Baďura. Sestava Protist.). Trenér: Josef Takáč.
vanova: Růžička (63. Slaný) – Blézl
Hodnocení trenéra Pivína
(47. M. Bílek), M. Pospíšil, Dvořák,
Pavla Zbožínka:
J. Vybíhal – F. Pospíšil, Šindelka,
„Mohlo to klidně skončit i 7:7 a re- Ošlejšek, Kropáč – R. Sedlák, T. Pomíza je asi spravedlivá. Chtěli jsme spíšil (70. D. Sedlák). Trenér: Libor
hrát otevřený fotbal a vyhrát a dosta- Bílek.
li jsme se do vedení. Hosté před pauHodnocení trenéra Protivanova
zou srovnali a ožili, brzy vedli 3:1.
Libora Bílka:
Podařilo se nám srovnat na 3:3, opět
jsme ale inkasovali a vyrovnal až „Prvních pět minut jsme nevědětěsně před koncem Svozil. Nechtěli li, co hrát, pak se mužstvo zvedlo
jsme hráče svazovat taktikou, ať se a mohlo to být minimálně 4:0. Po
projeví, co v nich je. Šanci dostali i centru Kropáče se hlavou trefil Radva dorostenci Bartoník s Donátem. dek Sedlák, dále jsme dali břevno,
Uvidíme, jak se nám to podaří po- sami před gólmanem neuspěli Raskládat s Beňovem, je to lídr a ne- dek Sedlák ani Kropáč, Blézl nedal
do prázdné brány. Pořád se hrálo na
chceme si udělat ostudu.“
polovině soupeře, z ojedinělé šance
ale hosté v poslední minutě srovnaHodnocení trenéra Jesence
li. Poté už byl soupeř důraznější a
Josefa Takáče:
„Všichni jezdili naplno a chtěli se přehrával nás, po hodině hry jsem
s tím poprat. Škoda, že tak nehráli musel střídat zraněného gólmana a
celé jaro. Byl to fotbal nahoru dolů, do brány šel Marek Pospíšil. Dvaklukům jsem v pauze říkal, že hrají krát nás vykombinovali na pravé
fantasticky, ať stále útočí a nepoleví. straně a otočili. Nevím, kolik týmů
Jirka Tichý nás poslal do vedení 3:1, bude padat, ale výhra nás může popak jsme inkasovali po rychlé roze- sunout před Drahlov.“
hrané standardce a domácí i vyrovSK Lipová
nali. Kluci chtěli i v horku hrát a BuFK Býškovice/Horní Újezd
rian dal čtvrtou branku, pak poslední
1:1 (0:1)
hráč domácích zfauloval Buriana,
jasná červená, ale do té doby výbor- Branka Lipové: Petržela. Rozný rozhodčí nezapískal. A tečovaná hodčí: Grečmal – Sigmund, Vičar.
střela z přímého kopu znamenala Sestava Lipové: Jelínek – Barák
vyrovnání. Co se dělo v ostatních (90. Z. Koudelka), Ohlídal, Spázápasech, to komentovat nebudu.“
čil, Žilka – P. Koudelka, Macou-

rek, Růžička, Bross (80. Šmíd) devátí už ale skončit nemůžeme a
– Liška, Petržela. Trenér: Jaroslav sezona nebude tak hrozná, jak to na
Ullmann.
začátku vypadalo. Snad nebude proti
Radslavicím velké horko, kluci si to
chtějí užít a můžeme se posunout i na
Hodnocení trenéra Lipové
šesté místo.“
Jaroslava Ullmanna:
„Utkání blbec stejně jako na podzim
TJ FC Kostelec na Hané
s Všechovicemi. Devadesát minut se
TJ Sokol Radslavice
hrálo na jednu bránu, hosté ale uděla2:1 (1:1)
li tři brejky a jeden z nich proměnili.
Měli velice dobrého gólmana, navíc Branky Kostelce na Hané: Hon
jsme dvakrát trefili břevno a jednou 2. Rozhodčí: Krutovský – Nezhytyčku. Chtěli jsme vyhrát, zažil jsem to ba, Zdráhal. Sestava Kostelce na
i jako hráč. Aspoň bod jsme ale při do- Hané: L. Menšík – Gréza (85. Dolemácí rozlučce zachránili. V Tovačově žel), Začal, J. Walter, Merta – Móri,
budeme hrát pouze o prestiž, ale chce- T. Menšík,Grepl, Chytil – Hon (65.
Kastner), Vařeka. Trenér: Petr Walme si dovézt minimálně bod.“
ter.
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Mostkovice
Hodnocení trenéra Kostelce
0:1 (0:0)
na Hané Petra Waltera:
Branka: Pospíšil. Rozhodčí: Baďu- „Tahali jsme za kratší konec na zara – OFS, OFS. Sestava Mostkovic: čátku obou poločasů, poté jsme ale
Lukáš – Všetička, P. Zapletal, Milar, vždy převzali iniciativu. V první půli
V. Vojtíšek – Šlambor (70. Škobrtal), jsme nejprve několik tutovek nedali,
O. Zapletal, Musil (55. Pospíšil) – když Vařeka s Greplem trefili tyčku
Haník, M. Vojtíšek (80. Kapounek) a neuspěl ani Chytil. Až po centru
Waltra se trefil Hon, hosté ale během
– Dadák. Trenér: Jiří Kamenov.
pár minut srovnali. Ve druhé půli byly
Radslavice prvních patnáct minut
Hodnocení trenéra Mostkovic
opět lepší, ale branku jsme dali my
Jiřího Kamenova:
„Šance jsme měli, gól jsme ale dali až a díky důrazu ve vápně zaslouženě
pět minut před koncem. Je to ovšem zvítězili. Přál bych si, abychom doma
spravedlivé vítězství, přestože jsme urvali něco i proti Vrchoslavicím, ty
se k němu protrápili a vydřeli ho se ale mají zkušené hráče a umí hrát fotštěstím. Hra nebyla vůbec dobrá, bal. Opět budu muset nasadit některé
domácí nemají herní kvalitu a my dorostence, ať ale ukáží, co v nich je.“
jsme se jim přizpůsobili. Byla tam
TJ Haná Nezamyslice
spousta nepřesností, navíc jsme byli
TJ Sokol Vrchoslavice
nedůslední a neproměňovali jsme své
4:0 (2:0)
příležitosti. Oni měli jedinou střelu na
Podrobněji na straně 23.
bránu, my další tři šance. Horší jak

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávka 21.kola: Hvozd-Výšovice 3:1 (1:0),
branky: Bílý, Poles, Vánský - Škop.
Dohrávka 28.kola: Brodek u PV-Kralice B 2:0 (0:0),
branky: Marčan, Soldán.
30.kolo: Čechovice “B”-Otinoves 1:2 (0:2), branky:
Klimeš - Doležal, Lachman, Hvozd-Olšany 1:5 (1:2),
branky: Bílý - Pavlinský 2, Hloušek, Navrátil, Pospíšil,
Přemyslovice “A”-Kralice B 1:0 (1:0), branky:
Vrahovice-1.SK Prostějov B 3:2 (2:2), branky:
Procházka, Smička, Vejmola - Komárek, Olejník,
Brodek u PV-Držovice 3:1 (1:0), branky: Piňos 2,
Ševčík - Jetel, Smržice-Určice B 3:1 (2:0), branky:
Hošák 2, Kotlár - Berčák, Haná Prostějov B-Zdětín
2:1 (1:0), branky: Kolkop, Vlastní, OtaslaviceVýšovice 2:0 (1:0), branky: Drmola, Kaláb.
1. 1.SK Prostějov B 29 20 4 5 80:26 64
2. Hvozd
29 17 4 8 85:56 55
3. Otaslavice
30 16 6 8 76:57 54
4. Zdětín
30 14 7 9 57:52 49
5. Vrahovice
29 13 5 11 67:54 44
6. Čechovice “B” 30 12 8 10 53:42 44
7. Smržice
29 13 4 12 58:55 43
8. Olšany
30 12 6 12 62:61 42
9. Určice B
29 13 2 14 53:68 41
10. Držovice
29 10 6 13 49:67 36
11. Brodek u PV 30 10 6 14 62:84 36
12. Přemyslovice “A” 28 9 7 12 55:57 34
13. Haná Prostějov B30 9 6 15 46:65 33
14. Otinoves
29 9 5 15 62:76 32
15. Kralice B
29 7 4 18 43:64 25
16. Výšovice
28 7 4 17 34:64 25
Kanonýři: 25 - Kaláb Michal (Otaslavice), 24 - Zapletal
Petr (Otinoves), 17 - Šimeček Roman (Brodek u PV)..
III. třída
30.kolo: Dobromilice-Mostkovice B - nehlášeno,
Kostelec B-Ptení 3:2 (1:2), Pivín B-Ivaň 11:1,
Vrahovice B-Bedihošť 3:8, Brodek u KoniceNěmčice 0:3, Nezamyslice B-Vícov 2:4, TištínZdětín B 4:3 (1:1), Horní Štěpánov-Pavlovice 3:1.
1. Němčice
29 22 2 5 93:21 68
2. Horní Štěpánov 29 20 4 5 77:29 64
3. Dobromilice 28 17 6 5 78:43 57
4. Bedihošť
29 16 4 9 78:63 52
5. Pavlovice
29 15 5 9 58:41 50
6. Tištín
29 15 3 11 72:47 48
7. Nezamyslice B 29 14 3 12 69:60 45
8. Ptení
29 10 10 9 59:54 40
9. Pivín B
29 12 2 15 71:90 38
10. Mostkovice B 28 10 5 13 48:60 35
11. Brodek u Konice 29 9 7 13 63:67 34
12. Vícov
29 10 3 16 40:62 33
13. Zdětín B
29 8 6 15 46:55 30
14. Vrahovice B 29 8 4 17 52:80 28
15. Kostelec B
29 8 3 18 49:73 27
16. Ivaň
29 3 1 25 28:136 10
Kanonýři: 29 - Bosák David (Němčice), 23 - Musil Martin
(Bedihošť), 20 -Abrahám David (Horní Štěpánov).
IV. třída
Dohrávka 18.kola: Protivanov B-Otaslavice B 6:0.
Dohrávka 20.kola: Jesenec B-Kladky 3:1.
Dohrávka 22.kola: Brodek u PV B-Hrubčice 3:3.
30.kolo: Skalka 2011-Malé Hradisko 6:1 (4:1),
Přemyslovice B-Tvorovice 1:4, Želeč-Hrubčice 4:0 (1:0),
Kladky-Brodek u PV B 11:2, Otaslavice B-Doloplazy
11:1, Jesenec B-Biskupice 0:0 (0:0), Protivanov
B-Čechy pod Kosířem 2:0., Plumlov B - volno
1. Plumlov
27 23 4 0 87:27 73
2. Skalka 2011 27 23 1 3 134:32 70
3. Protivanov B 27 19 5 3 87:26 62
4. Biskupice
27 15 6 6 70:37 51
5. Otaslavice B 27 13 3 11 83:80 42
6. Tvorovice
27 12 4 11 80:63 40
7. Jesenec B
27 10 7 10 44:46 37
8. Doloplazy
27 12 0 15 65:84 36
9. Malé Hradisko 27 9 5 13 47:70 32
10. Čechy pod Kosířem27 9 4 14 62:71 31
11. Kladky
27 7 5 15 60:71 26
12. Přemyslovice B 27 6 4 17 22:67 22
13. Hrubčice
27 5 6 16 47:91 21
14. Brodek u PV B 26 5 2 19 41:110 17
15. Želeč
27 4 4 19 43:97 16
Kanonýři: 26 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 21 - Jozek
Jakub (Doloplazy), 19 - Kučera Jakub (Plumlov), Rieger
Roman (Otaslavice B).
Okresní přebor dorostu
Dohrávka 11.kola: Protivanov-Němčice 5:1 (1:1).
14.kolo: Přemyslovice-Vrahovice 1:2.
1. Němčice
16 14 2 0 100:16 44
2. Protivanov
16 11 2 3 79:45 35
3. Smržice
16 10 0 6 56:25 30
4. Plumlov
16 8 2 6 39:28 26
5. Pivín
16 7 1 8 34:35 22
6. Dobromilice 16 7 0 9 40:52 21
7. Nezamyslice 16 5 2 9 31:49 17
8. Vrahovice
16 3 1 12 17:65 10
9. Přemyslovice 16 2 0 14 16:97 6
Kanonýři: 20 - Grmela Marek (Protivanov), 18 - Kopřiva Radek
(Němčice), 15 - Linduška Tomáš (Dobromilice).
Okresní přebor žáků
Dohrávka 15.kola: Kralice-Vyšovice 2:1 (0:1),
Brodek u PV-Kostelec -0:2.
Dohrávka 21.kola: Pivín-Brodek u PV 9:1.
24.kolo: Výšovice-Volno, Volno-Pivín, PlumlovKralice 1:5 (0:2), Smržice-Protivanov 2:7 (0:5),
Brodek u PV-Držovice 0:2, Kostelec-Volno,
Dobromilice-Určice -nehlášeno.
1. Protivanov
19 17 1 1 113:18 52
2. Pivín
20 15 2 3 87:19 47
3. Dobromilice 19 15 2 2 83:21 47
4. Určice
19 12 2 5 53:20 38
5. Kralice
19 9 2 8 33:42 29
6. Smržice
20 8 2 10 38:63 26
7. Kostelec
20 8 1 11 52:45 25
8. Plumlov
20 6 1 13 36:59 19
9. Držovice
20 4 2 14 29:75 14
10. Výšovice
19 4 1 14 31:91 13
11. Brodek u PV 18 1 0 17 11:104 3
Kanonýři: 29 - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice),
22 - Makoš Josef (Pivín), 20 - Milar Ondrej (Protivanov).

Tenis
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Ohlédnutí za mezinárodním tenisovým challengerem v Prostějově

JUBILEJNÍ ROČNÍK UNICREDIT CZECH OPEN 2013 NABÍDL DALŠÍ NÁDHERNÝ PŘÍBĚH
Ohlasy bossů, šéfů a zástupce
Mezinárodní tenisové federace

Prostějov - Finále snů nabídl dvacátý ročník turnaje
UniCredit Czech Open. Na jedné straně pomalu odcházející hvězda Radek Štěpánek, na druhé nadějná kometa českého tenisu Jiří Veselý. Prostějovský challenger
napsal další pohádkovou kapitolu svého velkého příběhu
a sklízí uznání v tenisovém světě, i když v jeho průběhu
museli řešit kvůli nepřízni počasí řadu komplikací...
Ladislav Valný
„Všechno jsme zvládli. Spokojení byli hráči a také zástupce Mezinárodní tenisové
federace. Bylo to pro celý
můj tým hodně náročné, ale
stálo to za to. Odměnou za
práci bylo české finále. Byl to
úžasný ročník,“ ohlédla se za
turnajem jeho ředitelka Petra
Langrová.
Program dvacátého ročníku
nabídl také řadu velkých překvapení a ukázal, že se mezi
elitu tlačí nová jména. Například nasazená trojka Jarkko
Nieminen z Finska nepřešla
přes první kolo, ve druhém
dějství se rozloučil se soutěží
nejvýše nasazený a obhájce
loňského vítězství Florian
Mayer z Německa. Ve čtvrtfinále byl vyřazen Lukáš Rosol,
druhý hráč UniCredit Czech
Open.
„Mužský tenis se hodně vyrovnává. Když si třeba vezmu
zápas Hájka s Džumurem
z Bosny a Hercegoviny, který
se nyní pohybuje kolem 280.
místa ATP, tak Hájkova soupeře jsem zatím nikdy neviděla a v Prostějově předváděl
fantastický tenis. Nebo Gabašvili. Jeho výkony s Floria-

nem Mayrem a ve čtvrtfinále
s Honzou Hájkem byly také
vynikající. Připomínám i Petera Gojowczyka. To všechno
jsou jména, která budeme brzy
slýchat častěji,“ tvrdí Langrová.
Na kurtech se neztratil ani
Jack Sock, mohutně podporovaná největší naděje Spojených států amerických, kterou
porazil ve 2. kole Veselý. „Pár
vteřin po zápase jsem dostala
SMS zprávu od Ivana Lendla,
který nám gratuloval k tomuto
výsledku. Socka v Americe
považují za velice nadějného
tenistu, a když ho Jirka dokázal porazit, tak je to hodně
uznávaný výsledek,“ prozradila ředitelka turnaje.
Již několik dní po finálovém
ceremoniálu je zřejmé, že
další příběhy budou tenisté
na prostějovské antuce psát
také v příštím roce. Pořadatelé jsou s generálním sponzorem domluveni na spolupráci také v dalších letech.
„Smlouvu máme ještě na dva
roky. Takže se budeme snažit,
aby jednadvacátý ročník byl
stejně úspěšný jako ten letošní,“ udělala Petra Langrová
tečku za letošním ročníkem
a již začaly vyhlížet UniCredit
Czech Open 2014...

INZERCE

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM

Jiří Kunert - předseda představenstva
a generální ředitel UniCredit Bank
„Dvacátý ročník byl oslavou tenisu a myslím
si, že se vše velmi podařilo. Počasí možná
trochu v tom týdnu zlobilo, ale podařilo se
odehrát úplně všechno. Jsem moc rád, že zde
hrají především čeští hráči, a to je důležité především pro český tenis. A proto mě potěšilo
až neskutečné obsazení finálového zápasu. Z pohledu titulárního
sponzora pro nás splnil turnaj všechna očekávání. Měl jsem možnost s mnoha klienty mluvit, většina z nich za mnou sama chodila
a pochvalovala si celý program. Jsem moc rád, že mohu říct, že
i z hlediska mediálního a marketingového je pro naši banku tento turnaj hodně přínosný. Za poslední roky postavení UniCredit
Bank v České republice hodně posílilo a nemalý podíl na tom má
právě zdejší turnaj.

Kluci moji! Boss marketingové společnosti TK PLUS, která zajišťuje prostějovský tenisový turnaj, Miroslav Černošek neskrýval po skončení finálového duelu obzvlášť velkou radost. Složení Radka Štěpánka
a Jiřího Veselého bylo pro něj osobně vyvrcholením snů. Velké gratulace oba tenisté, kteří svoje kariéry
propojili s Prostějovem, sklidili i od šéfa UniCredit Bank Jiřího Kunerta.
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Stephane Cretois - zástupce ITF,
supervisor UniCredit Czech Open
„Vždycky jsem moc rád, když můžu přijet do
Prostějova. Místní turnaj je zárukou bezproblémového průběhu. Samozřejmě, vždycky
se vyskytnou nějaké problémy, ale většinou to
jsou věci, které se ovlivnit nedají. Jako třeba
počasí. Vždy je dobré vracet se na místo, kde
lidi znáte a znáte je dobře. Dvojnásob to platí o Prostějově. Zdejší
challenger je velmi dobře organizovaný a stejně tak i mistrovství
světa juniorů na místních dvorcích. Popravdě, mám turnaj juniorů
radši, a to kvůli atmosféře. Ve své branži si však nemůžu vybrat,
kam pojedu. Můžu si pouze vybrat, kam nepojedu. A možnost jet
do Prostějova jsem nikdy neodmítnul.“
Ivo Kaderka
- prezident Českého tenisového svazu
„Chtěl bych moc poděkovat Mirkovi Černoškovi za jeho osobní podporu, protože v dnešním
těžkém světě, z pohledu financí ve sportu, je
tohle výjimečná záležitost. Současně chci ocenit
noblesu a energii, s kterou tento turnaj buduje
a hlavně s jakou rozumnou rozvahou tento turnaj rozvíjí. Megalomanské projekty, které tenisu nikdy nic nepřinesly, už zmizely. Prostějovský UniCredit Czech Open se postupně stal
jedním z nejlepších turnajů na světě ve své kategorii. Petře Langrové
patří hluboká poklona za její práci, kterou vždy vykonává velmi precizně a všechno zvládne. Spolupracujeme už dlouho a vím, že Petra je
v tomhle ohledu naprosto dokonalá.“
Miroslav Černošek - jednatel
marketingové agentury TK Plus
„Před Roland Garros byly tři turnaje o úroveň
výš, kde jsou prize money pětkrát větší než ty
naše v Prostějově. Ve finále v Bukurešti byl
Rosol proti Garcia-Lopézovi. Oba byli na našem UniCredit Czech Open. Ve finále v Nice
hrál Montanes proti Monfielsovi. Montanes byl
v Prostějově a druhý jmenovaný nás požádal o volnou kartu, kdyby
prohrál s Berdychem v prvním kole v Paříži. Turnaj v Düsseldorfu
měl ve finále Monaca proti Nieminenovi. Nieminena jsme zde také
měli. Pro informaci - osmý nasazený hráč v Nice a Düsseldorfu
hůř postavený, než osmý nasazený na našem turnaji! Myslím si, že
k tomu není co dodat... (úsměv)“

Střípky z Czech Open
Vítěz hrál také za Spartu
Už po vítězném zápase druhého kola se Radek Štěpánek rozhodl, že polovinu prize-money z turnaje UniCredit Czech Open věnuje na pomoc
zatopené pražské Sparty. Rozhodl se pro skvělý povolený doping a dotáhl své snažení až do vítězného konce. „Budu se bít do posledního dechu, aby částka byla co nejvyšší,“ prohlásil a svoje slova splnil do puntíku. „Každý ví, že prostějovský a pražský klub je propojený a v obou
areálech jsem strávil skvělé roky. Už kvůli tomu jsem chtěl přispět, aby
Sparta byla co nejdříve krásná jako dřív,“ nechal se slyšet Štěpánek.
Finále deblu bylo na jedničce
Program předposledního dne nenarušilo počasí jako v první polovině turnaje, ale dlouhé semifinálové zápasy ve dvouhře. Proto
museli pořadatelé finále čtyřhry přesunout na kurt číslo 1. Ve finále první nasazený pár Nicholas Monroe (USA), Simon Stadler
(Něm.) porazil Lukáše Rosola a Poláka Mateusze Kowalczyka
6:4, 6:4. „Hrajeme spolu už víc jak rok a loni jsme byli ve čtvrtfinále. Vrátili jsme se pro vítězství a pochopitelně jsme spokojení,
že se to podařilo,“ říkal po vítězném finále Američan Monroe.
Veselý a Rosol dostali nové BMW
Ve čtvrtfinále proti sobě nastoupili Lukáš Rosol a Jiří Veselý a z vítězství se radoval nadějný český tenista. Oba hráči se po utkání rozešli
pouze na pár okamžiků a setkali se spolu opět před vchodem do hotelu Tennis Club. Právě zde předal oběma hráčům zástupce oficiálního
partnera prostějovského challengeru 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.
Gabašvili ve finále přál Štěpánkovi
Třináct vítězných zápasů v řadě, až do semifinále proti Radku Štěpánkovi, absolvoval Rus Teymuraz Gabašvili. Na prostějovském challengeru bez problémů vyřadil bývalé šampióny Mayera s Hájkem, v koncovce třetí sady semifinále ale nedotáhl do konce nadějné vedení 4:1. „Jsem
totální idiot, protože jsem prohrál vyhraný zápas. Za takové podcenění
situace si ale nic jiného nezasloužím,“ sypal si popel na hlavu Gabašvili.
Přesto uznal, že jeho soupeř hrál výborně a podal skvělý výkon. Dokonce
Štěpánkovi ve finále fandil. „Říkal mi, že jestli finále nevyhraji, strašně
se naštve,“ usmíval se pozdější trojnásobný vítěz UniCredit Czech Open.

I

www.
vecernikpv.cz

Pospíšila po úspěšné kvalifikaci zradilo zdraví
Odchovanec prostějovského tenisu Jaroslav Pospíšil si třemi výhrami ve
dvoudenní kvalifikaci vybojoval postup do hlavního turnaje, do 1. kola
už ale kvůli viróze nenastoupil. „Teplotu jsem cítil už v průběhu finále
kvalifikace. Druhý den v poledne bylo jasné, že hrát nemůžu. Turnajový
lékař mi start nedoporučil,“ říkal smutně Pospíšil. Do hlavního turnaje
tak jako lucky looser postoupil Michal Konečný, který na kurtu číslo 2
změřil síly s Kazachstáncem Golubjovem.a prohrál dvakrát 2:6.

Fotbal

Vydařené rozloučení prostějovských fotbalistů s úspěšnou sezónou v MSFL

„ESKÁČKO“ VEZE Z KROMĚŘÍŽE TŘI BODY, Kofroň vychytal nulu
SK HS Kroměříž
1.SK Prostějov

0:2
(0:1)

Branky: 45. Machálek, 49. Pančochář
Rozhodčí: Duda - Klíma, Dubravský. Bez žlutých karet.
Diváků: 306.

sestava 1. SK Prostějov:
Kofroň - Hloch, Rus, Pavlík, Krejčíř - Pančochář, Zelenka (46.
Svozil), Fládr, Mazouch - Zatloukal (67. Pospíšil), T. Machálek
(79. M. Machálek). Trenér: František Jura

Kroměříž/tok - V předčasně
letním krásném odpoledni
zakončilo program letošního
ročníku
Moravskoslezské
fotbalové ligy utkání Kroměříže s 1. SK Prostějov. Výsledek již neměl na konečné
umístění obou celků žádný
vliv, neboť již v průběhu týdne vešlo ve známost, že béčko
ostravského Baníku se do
nového ročníku nepřihlásí,
čímž se Kroměříž jistojistě
udržela. Takže se hrálo jen
pro radost a samozřejmě
prestiž. V základní jedenáctce „eskáčka“ dostali příležitost méně vytěžovaní hráči
a hlavní tváře právě skončivší devatenáctky, a dá se říct,
že všichni tuto šanci dokonale využili. I proto se díky
Machálkovu gólu do šatny
a Pančochářově trefě hned
po změně stran dočkal Prostějov zasloužené výhry 2:0.
V základní sestavě se v obraně
1.SK kromě již minule absentujícího Hunala neobjevili ani
Zbožínek a Kazár, jehož zranění z domácího mače s Břeclaví se nakonec ukázalo jako
vážnější. Zadní řady naopak
vyztužil kapitán starších dorostenců Aleš Rus. V záloze
se vedle špílmachra Zelenky
postavil mladík Fládr spolu
s Mazouchem, zahřívajícím
většinou na jaře pouze lavičku.
V bráně dostal místo jedničky Bureše příležitost Zdeněk
Kofroň.
Utkání začalo vyváženými
šancemi na obou stranách, na
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té naší se poprvé vytáhl bravurním zákrokem po trestňáku
Kofroň. Další minuty probíhaly za mírné převahy Prostějova
bez vyložených šancí, což se
změnilo až po dvaceti minutách hry. Nejprve se pěknou
střelou prezentoval Mazouch,
chvíli nato se po Zelenkově
rohu dostal po několika odrazech k míči Rus, jeho střelu
mezi nohy slávistický obránce
jemně tečoval, což ji natolik
zbrzdilo, že gólman Marák
stačil reagovat. Že je jeho kopací technika stále na vysoké
úrovni, dokázal Zelenka ve
26. minutě, když jeho přímý
kop lízl břevno domácí branky.
O minutu později prokázal
zdravý důraz před brankou
soupeře obránce Hloch, leč
bez gólové třešničky. Po půlhodině se dostali ke dvěma
dobrým střeleckým pokusům
domácí, konkrétně Dupkala
a Šilinger, Kofroň ale prokázal

svoji kvalitní přípravu. Dobré čtení hry a postřeh pomohl
prostějovskému
gólmanovi
v 36. minutě, kdy včasným
vyběhnutím zmařil rodící se
Dobešovu šanci. Když už rozhodčí koukal na hodinky, má-li
ukončit první poločas, napřáhl
ke střele Machálek a vysoce
efektní „angličan“ skončil po
odrazu od břevna za zády překvapeného Maráka - 0:1.
Po změně stran měl dobrou
šanci Dupkala, místo kýženého vyrovnání se gólový deficit
domácích naopak prohloubil.
V 49. minutě se v ideálním postavení za obránci dostal k míči
Pančochář, udělal Marákovi
kličku a zavěsil do prázdné brány - 0:2. Snad nejblíž ke korekci
stavu byli domácí v 64. minutě,
když po minele Pavlíka se rozkmitalo břevno za zády Kofroně, naštěstí se míč odrazil zpět
do pole. Vzápětí nezafungovala
komunikace mezi Kofroněm
a Pavlíkem, byl z toho pouze
roh domácích. Kroměřížské
fandy potěšil pěknou individuální akcí a střelou Handl, v 83.
minutě ještě sahal po gólu domácí Budín, jeho hlavička ale
skončila těsně nad.
V konečné tabulce tedy, jak už
víme od minulého kola, figuruje Prostějov na třetím místě
se ziskem 57 bodů s výrazným
náskokem před čtvrtou rezervou Sigmy. Nezbývá než si
přát, aby i příští sezóna byla
stejně vydařená.

Výsledky MSFL:
30.kolo: Uničov – Hlučín 3:1 (2:0). Branky: 32.Krč, 42.Hrubý, 63.Žmolík –
49.Hanus * Sigma Olomouc B – Žďár nad Sázavou 2:3 (2:1). Branky: 1.Texl,
10.Chorý – 36., 63. a 73.Sedláček * Zlín B – Hulín 1:0 (0:0). Branka: 56.Kurtin
* Orlová – Slovácko B 1:1 (1:0). Branky: 21.Keresteš – 68.Mikulica * Kroměříž – Prostějov 0:2 (0:1). Branky: 45.Machálek, 49.Pančochář * Břeclav – Frýdek-Místek 1:4 (0:2). Branky: 82.Simandl – 32.Skotnica, 45.Teplý, 61.Gulajev,
88.Bačík * Třinec – Baník Ostrava B 1:2 (0:0). Branky: 77.Gavlák – 57.Skoupý
pen., 67.Vengřinek * Rosice – Zábřeh na Moravě 3:1 (2:1). Branky: 5., 31.
a 90.pen. Pšikal – 8.Lukášek.

konečná TABULKA MSFL

Vítězně. Loučení se sezonou vyšlo prostějovským fotbalistům
na jedničku. I v posledním zápase se radovali na hřišti Kroměříže
z výhry.
Foto: Tomáš Kaláb

ROMAN SKLENÁŘ - SK HS KROMĚŘÍŽ:
„Věděli jsme, že nás čeká velmi silný soupeř, který je fotbalový,
a připravovali jsme se na to. Bohužel jsme dostali takový hloupý
gól před přestávkou; když jsme přečkali třicetiminutový tlak, dostali jsme se do hry, vytvořili jsme si výbornou gólovou šanci, ale
ten gól do šatny nás trochu zlomil. Po přestávce jsme se pokusili
výsledek zvrátit, měli jsme dvě dobré šance, bohužel jsme v koncovce totálně propadli. Soupeř z mála vytěžil maximum, ale to
nesnižuje jeho herní kvalitu.“

FRANTIŠEK JURA - 1. SK PROSTĚJOV:
„Na závěr sezóny jsme viděli vydařené utkání, což mě
velmi těší. V prvním poločase jsme měli mírnou převahu,
uklidnil nás parádní gól Tomáše Machálka těsně před přestávkou. Ve druhé půli měl už více ze hry domácí tým, hráli
jsme příliš do šířky a ztráceli balóny. Musím uznat, že při
nějakých třech, čtyřech šancích soupeře jsme měli i jistou
dávku štěstí, samozřejmě nás dnes kvalitním výkonem podržel Kofroň. Jsem spokojen s mladými hráči, kteří dostali
příležitost, dobře hrál Aleš Rus, Milan Machálek po střídání
v poslední čtvrthodině.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Třinec
Frýdek-Místek
Prostějov
Olomouc B
Břeclav
Hlučín
Slovácko B
Uničov
Zábřeh
Ostrava B
Zlín B
Orlová
Kroměříž
Žďár nad Sázavou
Hulín
Rosice

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

V
22
20
17
13
12
11
12
13
11
11
10
9
9
9
7
7

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

P
S
6 80:27
6 60:27
7 74:50
10 53:34
11 49:42
10 42:35
12 59:57
14 53:57
13 43:45
13 41:48
12 38:50
12 43:50
16 39:66
17 31:65
16 36:56
18 33:65

B
68
64
57
46
43
42
42
42
39
39
38
36
32
31
28
26

Drahoše Zelinu
vyprovázel potlesk

Foto: Tomáš Kaláb
Prostějov/jim,tok - Oficiální rozlučku s bohatou fotbalovou kariérou
prožil v nedělním derby s Vrahovicemi nejstarší hráč 1.SK Prostějov „B“ Drahomír Zelina. Dvaačtyřicetiletý bývalý hráč Sokolova,
Domažlic, „Želízek“, Sokola II Prostějov, Lipové a Držovic odehrál
v posledním domácím duelu téměř celou porci minut, až v samotném
závěru ho za potlesku přítomných diváků trochu symbolicky vystřídal
jeho o pětadvacet let mladší syn Lukáš.
Trávník v Olympijské ulici zdobil nápis „Díky Draho“, ještě před
úvodním hvizdem pak z rukou trenéra Davida Mezuliánka převzal
dres se znakem klubu a jmény všech současných spoluhráčů a věcné
dary. Po zápase vytvořilo mužstvo v modrých dresech špalír pro loučící
se legendu, která využila nezištnou nabídku trenéra Mezuliánka a pověsila své kopačky na jím dodaný hřebík. Pak už přišlo na řadu fotografování, oslava poháru pro vítěze soutěže a trocha toho vzpomínání.
„Nejprve jsme v TJ Železárny hrávali divizi, pak se klub změnil na
LeRK a pod panem Trnečkou a Koldou, kteří mi dali důvěru, jsem
si užil výborného ligového fotbalu. Sice se ve druhé lize hrávalo vždy
o záchranu, ale stálo to za to,“ připomněl Zelina.

Náhradníci nezklamali: „Kofi“ se konečně Vedení klubu na rozlučce děkovalo
„Klub je na příští sezonu zajištěn,“ prozradil M. Černošek
usmíval, Rus si odbyl vydařenou premiéru
Prostějov/tok - Když jsme
se před zápasem potkali se
Zdeňkem Kofroněm (na
snímku), nejvíc ze všeho si
přál, aby z toho zase nebyl
nějaký „výživný“ výsledek.
Poctivě trénující gólman,
kryjící záda zkušenému
Burešovi, nastoupil na jaře
pouze ve Zlíně, kde byl
nucen lovit míč ze své sítě
čtyřikrát. Když jsem čekal
na Zdeňka po utkání, jeho
rozesmátý obličej avizoval
pozápasové rozpoložení velmi výmluvně...
„Konečně zápas vyšel podle
mých představ. Nebyla to ani

gólová smršť, ani nevydařené
zákroky. Vychytat nulu a pomoct klukům na závěr sezóny
bylo velmi příjemné,“ pochvaloval si Kofroň. „Škoda,
že se mi takhle nepovedl ten
zápas ve Zlíně, možná bych se
dostal do brány častěji,“ přece
jen drobně zalitoval. „Uvidíme, co přinese příští sezóna.“
S Tomášem Rusem jsme byli
zvyklí hodnotit zápasy starších dorostenců, poslední rozhovor po rozlučkovém zápase
s Vyškovem byl lehce rozpačitý a trochu sentimentální.
Tomáš si spolu se Zdeňkem
Fládrem a Milanem Machál-

kem ještě o týden prodloužili
sezónu a fotbalovou náladu si
dozajista vylepšili.
„Do úvodního hvizdu jsem
byl trochu nervózní, ale pak to
ze mě spadlo,“ svěřil se mladý obránce. „Mezi takovými
velkými hráči našeho áčka to
pro mě byla cenná zkušenost,
která se mi bude určitě hodit v další kariéře. Měl jsem
i dobrou gólovou příležitost,
kvůli teči obránce to nevyšlo.
Byla by to taková třešnička,“
poznamenal Aleš Rus, který
v sobotním duelu patřil bezesporu mezi nejvýraznější postavy v modrém dresu.

Foto: Josef Popelka

Prostějov/tok - Po příjezdu
z posledního zápasu v Kroměříži se všichni hráči sešli
ve VIP prostorách prostějovského stadionu v areálu
SCM Za Místním nádražím
k rozloučení se sezónou. Zúčastnilo se jej kromě realizačního týmu také vedení klubu
1. SK Prostějov.
Nejprve se ujal slova předseda
Petr Langr. „Zakončili jsme
úspěšnou sezónu. Podzim byl
z naší strany excelentní, bohužel na jaře se nám ne všechno
vydařilo. Sportovní cíl, totiž
umístění do třetího místa v tabulce, jsme ale splnili. Výsledných sedmapadeát bodů je pro
nováčka soutěže dobrá vizitka.

Všem, kdo se o to zasloužili,
děkuji,“ zhodnotil premiérový
ročník klubu v třetiligové soutěži jeho šéf.
Hráčům poděkoval také trenér
a generální sportovní manažer
v jedné osobě František Jura.
„A to především za přístup k tréninkům i zápasům, užijte si zasloužený odpočinek a těším se
na začátek letní přípravy,“ uvedl
kouč, který by tak měl u „A“-mužstva 1.SK Prostějov zůstat.
K hráčům promluvil i jednatel oficiálního partnera klubu,
marketingové společnosti TK
PLUS Miroslav Černošek.
„Také se připojuji ke gratulaci,
až na ty některé ´čtyřky, pětky´
v závěru jsem byl s výsled-

ky spokojen,“ připomněl co
do skóre nevydařené zápasy
s Olomoucí a Třincem. „Jak asi
víte, nedávná valná hromada
FAČR sice dopadla dobře co
do výsledků voleb, finanční
konsekvence ale pro český
fotbal nejsou příliš příznivé.
Někteří velcí sponzoři uvažují
o přehodnocení sponzorských
smluv, společenská situace je
nyní rozkolísaná. Prostějovského fotbalu se to ale netýká,
klub je pro příští sezónu dobře
zabezpečen,“ ujistil Černošek.
V družné zábavě se pak hodnotilo, vzpomínalo, litovalo
i smálo. Zkrátka tak, jak to
v dobrém kolektivu po úspěšně odvedené práci má být...

Určice zažívají euforii, divizi řekli ano Tento týden se rozhodne

„Farmou rozhodně nebudeme, 1.SK by nám ale mohlo některé o osudu 1.SK Prostějov „B“
hráče uvolnit,“ přeje si předseda klubu Květoslav Petružela

Určice/jim – Po měsících
spekulací a oddalování jasného stanoviska, co by se
stalo, kdyby fotbalisté Sokola Určice uhájili první
místo v krajském přeboru,
je rozhodnuto. Krátce po
odehrání víkendového derby s Kralicemi zasedlo oddílové vedení, které se díky
příslibu ze strany obecního
úřadu a starosty Vlastimila
Konšela vyslovilo pro přechod divize.
„Máme trochu obavy, ale zavládla euforie. Bude to ekonomicky náročnější, někteří
hráči budou určitě končit,
protože by nezvládali tréninky, pro jiné je to naopak
životní šance,“ je trochu na
rozpacích z přesunu do čtvrté nejvyšší domácí soutěže
předseda klubu Květoslav
Petružela.

Věří, že Určice nepůjdou
ve stopách Lipové ani Protivanova a nepotká je brzký
ani prudký pád soutěžemi.
„Nejdeme tam jen proto,
abychom se zachraňovali,
ale abychom byli uprostřed
tabulky,“ řekl odhodlaně
a jedním dechem poděkoval
za podporu obci i fanouškům.
Stejně tak nepředpokládá, že
by se kádr zásadně změnil,
i díky pokračující spolupráci
s 1.SK Prostějov ale k určité
obměně dojde. „Farmou rozhodně nebudeme, 1.SK by
nám ale mohlo některé hráče
uvolnit a pěti hráči to určitě
doplníme,“ předeslal předseda.
Podobně se vyjádřil i kouč
Evžen Kučera, jenž mužstvo
dovedl ke druhému a letos
k prvnímu místu: „Budeme
chtít zachovat gró současného
mužstva, které se zasloužilo

o postup. Je pravda, že někteří
jedinci asi skončí a nějaké doplnění bude, ale v této fázi ještě nejsem schopen říci více.“
Ještě na podzim spíše preferoval setrvání v krajském přeboru a pravidelné umisťování
se mezi nejlepšími. Na přesun
výš se ale těší. „Bude to pro
kluky mnohem náročnější,
zejména po fyzické stránce.
I když je pravda, že je to výzva jak pro mě, tak pro ně.
A pocta pro obec Určice, která pro fotbal dělá maximum,“
ocenil úspěšný trenér.
Tréninky plánuje minimálně zpočátku rozšířit ze tří na
čtyři týdně a věří, že si hráči poradí i s výkonnostním
skokem. „Je rozdíl mezi I.A
třídou a krajem, ale mezi krajem a divizí je mnohem větší.
Je to na skoro profesionální
bázi, hodně mladých hráčů

se od tam chce odpíchnout do
třetí, druhé i první ligy,“ upozornil Kučera.
Radost z celkového vítězství
v krajském přeboru měl i bývalý předseda klubu Milan
Sosík, jenž se na konci minulého roku rozhodl pro odchod
z výboru. „Je to historický
úspěch a vyústění posledních
patnácti až dvaceti let, kdy se
místní kopaná posouvala nahoru. Gratuluji klukům, že se
jim to podařilo dotáhnout do
konce,“ vzkázal.
Podobně se vyjádřil i starosta
obce Vlastimil Konšel, jenž
zdůraznil význam spolupráce
s 1.SK Prostějov, ale netouží po vzniku klasické farmy.
„V Určicích by si nikdo nepřál, aby to dopadlo jako
v Šumperku, kdy Sigma poslala na víkend pět hráčů, kteří
museli hrát. Domácí hráči stří-

dali a pak jim utekli do Mikulovic, do Šumperku,“ podotkl.
Předpokládá tedy, že by do Určic zamířili perspektivní hráči
vycházející z druholigového
dorostu a ti, kteří se z výkonnostních důvodů nedostanou
do kádru áčka. Hodně si slibuje i od mládežnické výpomoci
a zdůraznil, že se fotbalový
oddíl může těšit na pokračující
finanční podporu, kterou navíc
může obec v případě potřeby
během roku rozpočtovými
změnami navyšovat.
Mírné investice si vyžádá
i určický areál, přestože tamější zázemí je na slušné úrovni.
„Hřiště jsme dali do pořádku,
půjde ale o sedačky a šatny,“
doplnil Květoslav Petružela
s tím, že o zařazení do jihomoravské, nebo severomoravské
skupiny se rozhodne až na
losovacím aktivu.

Prostějov/jim – Postoupí
rezerva 1.SK Prostějov coby
vítěz okresního přeboru do
I.B třídy, zůstane i nadále
ve II. třídě, nebo minimálně
na jednu sezonu svou
činnost ukončí? O budoucnosti mužstva rozhodne
v nejbližších dnech trojice
Petr Langr, František Jura
a Ladislav Dudík.
„I.B třída ještě není vůbec
jistá. Nemáme na to hráče,
a ti talentovaní mají určitě
na víc, minimálně na krajský
přebor. Nemůžeme je nutit,
aby hráli I.B třídu. Ta pro nás
nemá žádný význam,“ sdělil
předseda klubu Petr Langr.
Pravděpodobnější tak je,
že talentované mladíky
pošle vedení klubu do
čerstvě divizních Určic či
oddílů hrajících krajské
soutěže. „Zatím jsme moc
do detailů nejednali, ale
s panem Konšelem jsme

domluveni, že se nebráníme
žádné spolupráci. Uvolnili
bychom tam nejlepší dorostence, záleží i na tom,
o koho budou mít Určice
zájem,“ prozradil Langr.
Velice
nepravděpodobná
se tak jeví varianta, že by
postupování ze IV. třídy
do
okresního
přeboru
pokračovalo i nadále napříč
krajskými soutěžemi. „Kdybychom tam neposílali na
výpomoc hráče z áčka, tak
by tolik nebodovali ani
v okresním přeboru. Stojí to
strašných peněz a rozhodli
jsme se, že podpoříme mládež.
Pro nás tato soutěž nemá
žádný význam, ekonomicky
na tom strádáme,“ podotkl.
Reálnější je podle něj konec
mužstva a hostování hráčů
po okresních oddílech jako
kompenzace za to, že ty
jim na oplátku dodávají
mládežníky.

Basketbal, atletika

Společná česko-slovenská
liga definitivně NEBUDE
Praha/red - Prezident ČBF Miroslav Jansta médiím nechal k nahlédnutí oficiální dopis, v němž svůj slovenský
protějšek Jaroslava Janáče už v polovině dubna informoval o tom, že společná česko-slovenská liga, ani případný
jiný formát jako zvažovaný Česko-slovenský pohár, se od
podzimu neuskuteční.
Jansta uvedl, že se projektu společné soutěže věnoval od roku
2009 a jednal o něm už s minulým šéfem Slovenské basketbalové asociace Rudolfem Petrovským. „Věnoval jsem se tomu
i přesto, že došlo k mému rozčarování z jednání minulého
pana předsedy (SBA), který se třikrát nedostavil na sjednanou
společnou schůzku, z toho dvakrát bez omluvy,“ napsal současnému prezidentu SBA Janáčovi Jansta. Ten podle svých
slov další jednání vedl s novým vedením ZMBK (Združenie
mužských basketbalových klubov, slovenská obdoba ALK),
neboť na Slovensku o společnou soutěž stále projevovala zájem řada klubů, jako například Levice nebo Nitra.
Původní varianta, na níž se ústně obě strany podle Jansty
dohodly, počítala s účastí jedenácti českých a pěti slovenských klubů.
„Jednal jsem pak s ČEZem jako uvažovaným generálním
partnerem, který dlouhodobě basketbal podporuje, a byl
ochotný do takové soutěže o 16 účastnících jít. I premiér
Nečas jako hlavní představitel majoritního vlastníka ČEZu
s projektem vyslovil předběžný souhlas. Když jsme ale tohle
všechno oběhali, tak ZMBK začalo požadovat účast všech
devíti týmů slovenské extraligy, a proto vše padlo,“ uvedl šéf
ČBF, podle nějž by při více než 16 účastnících nebylo možné
garantovat požadovanou kvalitu soutěže.
Nad nedodržením původní ústní dohody Jansta vyjádřil
v dopise slovenskému protějšku zklamání. „Díky vašemu
postupu je tento projekt na delší dobu zmražen,“ zní poslední
věta písemného vyjádření, na niž dnes prezident ČBF navázal.
Podotkl, že nyní už nevěří, že by při aktuálních problémech ve
slovenském sportu mohla vzniknout společná soutěž v některé
z kolektivních her, ať už jde o basketbal, fotbal či hokej.
Přesto je i nadále ve hře varianta, že i v příští sezoně
bude opět působit v Mattoni NBL Astrum Levice, o jehož
pokračování v české lize tuzemské kluby projevily jednoznačný zájem. A není vyloučeno, že by se mohl přidat
i Inter Bratislava, který podle zástupců Nymburka touží i po
účasti v evropských soutěžích. Inter by však padal do úvahy
zřejmě až v případě, kdy by se pro NBL nepodařilo naplnit
kvótu 14 týmů.
Na vyjádření Levic se nyní čeká. Podle informací NBL.cz levický klub počítá s tím, že s jedním týmem by mohl hrát pouze
jednu soutěž a už dříve dal vědět, že preferuje tu českou. Ještě
zhruba deset dní ale bude trvat, než padne přesnější rozhodnutí.
Záležet bude i na tom, jak se klubu podaří naplnit rozpočet.
„Osobně bych byl pro účast Levic i Interu. Inter chce i do
evropských soutěží a já bych tu rád viděl čerstvého mistra
Slovenska,“ řekl Miroslav Jansta na adresu celku, který v této
sezoně ekonomicky pozvedla společnost Incheba a na hřišti
jej vedl jako nejlepší hráč Martin Rančík. Bratři Rančíkové
se tak stali králi top soutěží v obou zemích bývalé federace...
INZERCE
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Basketbalisté Prostějov již zbroji pro nový soutěžní ročník

VŠECHNY OPORY ORLŮ BUDOU POKRAČOVAT
Ivan Pospíšil: „Mám zájem o další tři až čtyři hráče“

Také v příští sezoně budou v dresu prostějovských Orlů nastupovat Dušan Pandula, Pavel
Slezák, Kamil Švrdlík, Ondřej Kohout nebo Jaromír
Bohačík. Prakticky kompletní stříbrná sestava by
tak ve stejném složení měla usilovat o další ligový
úspěch a pokusí se navázat na minulou sezonu.
Prostějov/lv
„Máme za sebou celou řadu jednání. S hráči i jejich agenty. Na
smlouvách ještě chybí podpisy, ale
s hráči jsme domluveni a věřím, že
se na tom již nic nezmění,“ uvedl
předseda občanského sdružení
BK Prostějov Ivan Pospíšil, který
se již dříve domluvil na setrvání
Romana Marka, Jaroslava Prášila
a Vojtěcha Bratčenkova. Pokračovat má přes studijní povinnosti
také Rudolf Polášek.
„Vedení klubu se snaží udržet
co největší počet hráčů a to je
výborná zpráva. Určitě by nám
pomohlo, kdyby celá sestava
zůstala. Kluci se znají, umí si
vyhovět také mimo palubovku
a to všechno přispívá k výkonům na hřišti. Kromě toho už
ví, co od sebe můžou čekat,“
říká trenér Zbyněk Choleva.

„V minulé sezoně všichni odvedli výbornou práci a získali
velké sebevědomí. Medaili si
vybojovali. Neudělala to za
ně žádná zahraniční hvězda.
Takové vědomí každého posune nahoru,“ poznamenal
Choleva.
Přes udržení sestavy je zřejmé, že první mužstvo Orlů
potřebuje sestavu doplnit. Vedení klubu by chtělo jít opět
cestou česko-slovenské sestavy. Pospíšil potvrdil, že má
zájem o tři nebo čtyři hráče.
„Několik tipů už máme a budeme o příchodech jednat.
Musíme pochopitelně zvážit,
kteří hráči nám můžou pomoci Zůstávají. Největší opory domácího klubu obléknou i v příštím ročníku Mattoni NBL bílo-modrý dres
a současně zapadnou bez pro- prostějovských Orlů.
Foto: Josef Popelka
blémů do současného kádru.
Klima v kabině rozhodně ne- Zabudování posil bude starostí ku se zřejmě změní role jednot- jednodušší, než kdyby se změnila
chceme nijak narušit,“ prohlásil kouče Cholevy. „Doplnit muž- livých hráčů, ale to je každý rok celá sestava a začínalo se vlastně
Pospíšil.
stvo pochopitelně musíme. Troš- podobné. Určitě to však bude od začátku,“ podotkl trenér Orlů.

SENZACE! Bálint se vrací jako šéftrenér mládeže
Prostějov/lv - Tak to je skutečná bomba! Po dvou letech
se do Prostějova vrací bývalý trenér ligového „áčka“
Peter Bálint. Slovenský kouč
v minulé sezoně vedl slovenské Levice a v závěru ročníku
zachránil Slunetu Ústí nad
Labem v Mattoni NBL. Nabídku severočeského celku
na prodloužení smlouvy ale
přesto nepřijal.
„S Peterem Bálintem jsme jednali o jeho setrvání u týmu i pro
příští sezónu. Naši nabídku ne-

akceptoval z důvodu upřednostnění zaměstnání v místě svého
bydliště,“ prohlásil manažer
ústeckého klubu Zdeněk Rytíř.
Držitel dvou stříbrných ligových medailí se již opravdu dohodl na spolupráci s prostějovským basketbalovým klubem.
Jeho nové angažmá potvrdil
rovněž předseda občanského
sdružení BK Prostějov Ivan Pospíšil. „S trenérem Bálintem jsme
domluveni, že bude působit ve
funkci šéftrenéra mládeže a bude
dohlížet na všechny mládežnické

kategorie našeho klubu,“ potvrdil
Bálintův návrat Pospíšil.
S novou prací je spokojený také
trenér, který je rád, že zůstává
doma, a nebude muset cestovat
přes celou republiku za rodinou.
„Z Ústí i Levic to bylo hodně
daleko. Za volantem jsem strávil dlouhé hodiny a to odpadne.
Vracím se k práci, kterou jsem
v Prostějově dělal několik let
před příchodem k prvnímu týmu,
a už se na to těším,“ poznamenal
ke svému comebacku do tábora
Orů Peter Bálint.

Návrat domů. Slovenský
kouč Peter Bálint bude
opět působit v orlím hnízdě.
Ostatně v našem městě
neustále žije. Foto: archív

Do Ostravy přijedou
Bolt, Powell i Beamon

Vítkovice, Prostějov/jim - Již pouze jedenáct dní chybí do letošního
ročníku legendární Zlaté tretry.
Přípravy dvaapadesátého ročníku nejkvalitnějšího domácího
mítinku, za nímž stojí schopnosti
a kvality marketingové společnosti TK PLUS, finišují a fanoušci se
budou mít ve čtvrtek 27. června
opět na co těšit. Opravdových
bonbónků totiž organizátoři připravili hned několik...
Na vítkovickém stadionu se uskuteční například souboj dvou světových rekordmanů na 100 metrů
mužů. Štafetového závodu na
4x100 metrů se totiž vedle domácí reprezentace, Spojených států,

Velké Británie, Polska a Jihoafrické
republiky představí i dva hvězdné
rýmy. Racers Track Club povede
současný vládce hladké stovky
Usain Bolt, v Karibském výběru
vedle Kima Collinse či Derricka Atkinse poběží rovněž Asafa
Powell.
Kromě Bolta dorazí do Ostravy
další osmička aktuálních olympijských vítězů z Londýna. Tvoří
ji čtvrtkař Kirani James, tyčkař
Renaud Lavillenie, diskař Robert
Harting, kladivář Krisztián Pars,
oštěpař Keshorn Walcott, zlatá na
deset kilometrů Tiruneš Dibabaová, koulařka Valerie Adamsová
a kladivářka Tatjana Lysenková.

Českou
republiku
budou
reprezentovat například mistři
Evropy Vítězslav Veselý a Pavel
Maslák, chybět nebude ani Jaroslav Bába. Jeho soupeři budou
třeba vicemistr světa z roku 2011
Aleksej Dmitrik či katarský přemožitel 240 centimetrů Mutaz
Essa Barshim. Speciálním hostem pak bude Bob Beamon, jenž
v Mexiku 1968 skočil 890 centimetrů a jeho světový rekord vydržel plných třiadvacet let.
Vstupenky na Zlatou tretru Ostrava 2013 je možné zakoupit pouze prostřednictvím sítě Ticket Art
a to nejen na hlavní, ale i zbrusu
novou protější tribunu!

Na Čokoládovou tretru

dorazil i Jan Železný
Prostějov/jim - Jak už Večerník
informoval, 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, které se uskutečnily
předminulou středu 5. června,
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 šedesáti-, sto-,
dvouset- či třísetmetrovou trať.
Vítězové jednotlivých věkových

Sportovní idol. Jan Železný si během své návštěvy Prostějova udělal čas i na
autogramiádu a potěšil tak spoustu dětí i rodičů.
Foto: Jiří Možný
kategorií si zajistily 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.

Házená
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házenkářská sedmička

2. DÍL

aneb ohlédnutí za druholigovou sezónou 2012-2013
Prostějov, Kostelec na Hané – Druholigová házenkářská sezona 2012/2013 se před několika týdny stala
minulostí a nazrál tak čas pro malé ohlédnutí za vystoupením obou regionálních reprezentantů v jihomoravské
skupině. Ani Sokol II Prostějov, ani Sokol Kostelec na
Hané neobhájily své předchozí pozice a oproti třetímu
a čtvrtému místu si o několik příček pohoršily. Přesto zavládla v obou táborech alespoň částečná spokojenost
- prostějovští hráči se dokázali vklínit do horní poloviny
tabulky, jejich kolegové z Kostelce uhájili výhrou v posledním kole příslušnost ve třetí nejvyšší domácí soutěži
i pro příští rok.
Před dvěma týdny jsme přinesli hodnocení uplynulého
ročníku z pohledu hrajícího předsedy házenkářského oddílu Sokola II Prostějov Jiřího Hrubého a úspěšného trenéra Josefa Zedníčka, jenž ovšem kvůli zdravotním problémům na lavičce Sokola II končí. Nyní dostali prostor
nejlepší střelec druhé ligy Jiří Kosina a pilíř kostelecké
sestavy Milan Varhalík, nabízíme i pohled na hráčské
statistiky celé soutěže.
Příště si popovídáme s novým starostou Sokola
Kostelec na Hané Lukášem Chalupeckým i zkušeným lodivodem Aloisem Juríkem!
Stranu připravil: Jiří Možný

I

www.
vecernikpv.cz

David Ševčík zaplatil kosteleckou

záchranu vážným zraněním

Kostelec na Hané/jim – Házenkáři Kostelce na Hané si
výhrou nad Maloměřicemi zajistili druholigovou záchranu,
nejzkušenějšímu z jejich řad
Davidu Ševčíkovi ovšem do
zpěvu příliš nebylo. Poslední
duel sezony zakončil cestou do
nemocnice a verdikt po vyšetření zní prasklá achillovka.
„Vhledem k mým rokům to až
tak překvapivé není, hráči mého
věku s tím musejí počítat. Regenerace už není taková jako ve
dvaceti letech,“ smutně konstatoval hráč, jenž v loňském roce
oslavil čtyřicítku.
Na jednu stranu tak byl rád za
záchranu, na druhou se ale soustředil na sebe v očekávání, jak
to dopadne. „Odskákal jsem na
lavičku po jedné noze, při odjezdu do nemocnice jsem ale cítil,
že to bude větší problém. Hned
druhý den mě pak čekala operace,“ vrátil se Ševčík do poloviny
května.

Střelce Jiřího Kosinu jaro potěšilo,
hráči šli při trénincích do sebe

Nejlepší střelci:
173 – Jiří Kosina (Prostějov), 151 – Jakub Vraný (Bohunice) a Martin Nečas (Ivančice), 139 – Lukáš Mrkvica (Telnice), 137 – Jan Musil
(Maloměřice) a Marek Jahoda (Hustopeče), 129 – Zdeněk Mrkvica (Sokolnice), 126 – Zdeněk Suchomel (Hustopeče), 117 – Stanislav Mrkvica
(Sokolnice), 112 – Jan Audy (Kuřim), 109 – Roman Matušík (Velké Meziříčí), 108 – Jiří Kozlovský (Prostějov), 105 – Stanislav Rezek (Havlíčkův Brod), 101 – Lukáš Koubek (Brno „B“) a Martin Flajzar (Sokolnice).

Proměněné sedmičky:
64 – Jakub Vraný (Bohunice), 39 – Martin Nečas (Ivančice), 33 – Marek Jahoda (Hustopeče) a Radim Fischer (Velké Meziříčí), 30 – Jiří
Kosina (Prostějov) a Luboš Mrkvica (Telnice), 27 – Martin Grulich (Kostelec na Hané) a Jan Audy (Kuřim), 25 – Martin Flajzar
(Sokolnice), 24 – Stanislav Rezek (Havlíčkův Brod), 21 – Filip Jung
(Maloměřice), 19 – Jiří Vymětal (Kostelec na Hané) a Zdeněk Mrkvica (Sokolnice), 15 – Tomáš Zich (Havlíčkův Brod).

Tabulka trestů:

Veterán. Hrající kostelecká legenda David Ševčík má pořád týmu co
dát, avšak někdy už tělo vypovídá službu...
Foto: Jiří Možný
Na šest týdnů dostal speciální
ortézu a má nařízen klid, poté
bude moci začít s rehabilitací.
Přesnější termín svého návratu
na palubovku se zatím neodvažuje odhadovat. „Vypadá to na
tři až šest měsíců, doufám, že to
déle trvat nebude. Uvidí se podle

hojení, snad bude noha v pořádku,“ přeje si.
S aktivní kariérou se zatím loučit
nechce, definitivně se ale teprve
rozhodne. „Letos jsem měl dva
vážnější úrazy a jsou to signály,
že tělo říká dost. Vše je zatím
otevřené,“ zmínil David Ševčík.

Odebrání registračního průkazu: 1 – Jiří Kosina (Prostějov), Pavel
Kvasnica (Kuřim) a Vítězslav Trojan (Velké Meziříčí).
Červené karty: 4 – Petr Kříbala (Velké Meziříčí), 3 – Jiří Kozlovský
(Prostějov) a Tomáš Zich (Havlíčkův Brod), 2 – Jiří Kosina (Prostějov),
Jan Máca (Sokolnice), Adam Langer a Luboš Mrkvica (oba Telnice), 1
– 30 hráčů, mj. Jiří Vymětal, David Ševčík (oba Kostelec na Hané),
David Jurečka, Michal Jura a Svatopluk Ordelt (všichni Prostějov).

Trestné minuty:
64 – Petr Kříbala (Velké Meziříčí), 50 – Libor Březina (Ivančice), 44 – Tomáš Zich (Havlíčkův Brod), Pavel Kvasnica (Kuřim) a Zdeněk Mrkvica
(Sokolnice), 42 – Martin Nečas (Ivančice) a Petr Mylbachr (Kuřim), 36
– Jiří Kozlovský (Prostějov), Lukáš Říčař (Kostelec na Hané) a Jan
Máca (Sokolnice), 34 – Adam Langer (Telnice), 30 – Václav Duran (Bohunice), Martin Sláma (Havlíčkův Brod) a Stanislav Večeřa (Ivančice).

Milan Varhalík: „Osmé místo

„Všichni začali hrát líp, není přece až tak špatné“
Kostelecká spojka hodnotí uplynulou sezonu neutrálně
hlavně jsme museli“
a věří, že nadcházející rok bude příjemnější
Prostějov – Jiří Kosina ovládl v letošní sezoně hned dvě
druholigové statistiky. Spojka
Sokola II Prostějov se díky
173 brankám stala nejlepším
střelcem soutěže, dvě červené
karty a jedno odebrání registračního průkazu včetně zákazu startu ve dvou utkáních
z něj udělalo i nejtrestanějšího
hráče jihomoravské skupiny.
„Asi se to ode mě čekalo, ale jeden hráč mužstvo nedělá. Nebýt
mých spoluhráčů, tolik branek
bych nedával,“ zhodnotil skromně vlastní vystoupení.
Na jaře mu také dělaly radost
týmové výkony, na rozdíl od
podzimu s nimi byl spokojen.
„V první části jsme si to pokazili, jinak jsme mohli být v nejvyšší části tabulky. Pak už jsme
hráli, jak jsme měli, bojovali
jsme, celý tým hrál dobře. Kdybychom tak hráli celou sezonu,
nemuseli bychom mít strach, že
sestoupíme,“ připomenul fakt,
že přes konečné šesté místo byl
Prostějov dlouho účastníkem
záchranářské bitvy.
Hlavní rozdíl vypozoroval
v tréninkové poctivosti, někteří
šli do sebe. „Moc nás nechodilo, ale hráli jsme jako tým.
Hlavně se nám rozehrál Jirka
Kozlovský, který začal dávat
hodně gólů a stal se druhým
nejlepším střelcem. Tomáš Valach se začal více zapojovat, dával góly. Celkově všichni začali
hrát líp, hlavně jsme museli,“
potvrdil, že si hráči uvědomovali vážnost situace.
On sám se musel vypořádat
s osobní obranou soupeře.
Přestože mu není nijak po chuti, dokázal se i tak prosadit,
a navíc to nemělo vliv na body.
„V některých zápasech bylo
dobře, že si mě hlídali osobně,
protože ostatní kluci měli více
prostoru. Vznikaly tak větší
okénka v obraně a stalo se to
naším výherním faktorem,“
pochválil spoluhráče, že také
chodili do koncovky.
Nejvíce ho potěšily duely se
Sokolnicemi, Velkým Meziříčím a Havlíčkovým Brodem,
kdy Sokol II útočil na čtyřicet vstřelených branek, ocenil
i fakt, že s hráči neotřásl smolný
závěr derby s Kostelcem. „Derby bývá vždy nervóznější. Sice
jsme ztratili bod, ale jeden za
remízu byl pro nás také hodně
důležitý. S klukama z Kostelce

Kostelec na Hané – Milan Varhalík toho v kosteleckém dresu prožil již mnoho. Zkušený třicátník v
loňské sezoně vytvořil trenérský tandem s Aloisem
Juríkem, pro ročník 2012/2013 se opět vrátil pouze
k roli hráče. Vinou pracovního zaneprázdnění nestíhal spoustu tréninků a vynechal i několik utkání,
přesto se s pětaosmdesáti brankami stal druhým
nejlepším střelcem mužstva.

Opora. Prostějovská spojka Jiří Kosina prokázal v uplynulém ročníku velmi
přesnou mušku a stal se nejlepším střelcem celé soutěže. Foto: Jiří Možný
se známe, po zápase zajdeme
společně na pivo a zasmějeme
se tomu,“ ujistil, že rivalita není
nijak přehnaná.
Právě v Kostelci okusil Kosina
první ligu, ve srovnání s druhou
ligou je výrazně rychlejší. „Tady
se vše hraje v tělocvičně, v nafukovačkách, první liga se hraje
téměř výhradně v hale. Týmy
trénují poctivě třikrát týdně,
navíc je to celorepubliková soutěž,“ povšiml si rozdílů.
Kvůli disciplinárnímu trestu
musel vynechat podzimní duel
v Havlíčkově Brodu i první
jarní duel v Telnici, do druhé
poloviny sezony tak vstoupil
až při porážce s Hustopečemi.
„Bylo to úplně ztracené utkání.
Vedli jsme o čtyři pět branek
a nakonec prohráli. Byla to absolutně naše chyba, všechny nás
to mrzelo a možná právě toto
nás nakoplo. Vyříkali jsme si to
v kabině a pak už jsme vyhrané
utkání neztratili,“ vrátil se Kosina do začátku března.
Mnohem radostněji tak vzpomíná na další duel v Ivančicích,
odkud si prostějovští házenkáři
přivezli těsnou výhru. „Je tam
malá tělocvična, chodí tam hodně diváků. Bývá to vyhecované,
rozhodčí, aniž by chtěli, písknou
něco pro domácí. Posledních
deset minut jsem tam nedohrál,

když mě protihráč kontaktoval
úderem doprostřed hrudníku.
Vyrazil mi dech a už jsem nebyl schopen hrát dál, ale kluci to
zvládli,“ oddechl si.
Nejpřísnější červenou kartu obdržel již v desátém kole na půdě
Maloměřic, i díky ní ovšem
odjeli hosté s plným bodovým
ziskem. „Drželi jsme remízu a
v poslední minutě jsme šli do
rychlého protiútoku. Burget dal
gól a deset vteřin do konce jsem
byl nejblíže soupeři a zabránil
rozehrávce, tak mi rozhodčí dal
přímou červenou. Ale dva body
byly doma,“ nebral to již nijak
tragicky.
I v dalších sezonách chce zůstat
kmenovým hráčem Prostějova,
pokud by ovšem přišla nabídka
na hostování, uvažoval by o ní.
„Dělám ve třísměnném provozu. Při ranní stíhám tréninky v
pohodě, při odpolední celý týden
netrénuji, když mám noční, tak
je sice stíhám, ale jsem unavený
a nejdu na všechny tři tréninky,“
prozradil svou situaci.
Nyní netrpělivě vyčkává, koho
výbor jmenuje novým trenérem,
a věří, že se přes léto dají spoluhráči zdravotně do pořádku
a kolektiv zůstane pohromadě.
„Hlavně ať se nám daří, neprohrajeme si podzim a nemusíme
vše dohánět na jaře,“ přeje si.

Oproti loňsku se vám
nepodařilo obhájit umístění v horní polovině. Jak hodnotíte letošní vystoupení?
„Celkově sezona nedopadla úplně podle plánu, ale podstatné pro
nás je, že i nadcházející sezonu
budeme hrát druhou ligu. Věřím,
že se poučíme a bude úspěšnější
e ta právě skončená.“
než
Čemu přičítáte, že jste
neskončili výš?
„Soutěž byla letos velice vyrovy
slednaná, mezi pátým a předposledním byl rozdíl asi tří bodů. Navíc
nás trápila zranění a někteří kluci
měli spoustu pracovních nebo
které
studijních povinností. Malokteré
utkání jsme tak odehráli v kompletní sestavě.“
Kdybyste mohli být
vždy v plném složení,
žení,
kde byste se mohli pohybovat?
vat?
„To je hodně spekulativní a do
toho se pouštět nebudu. Málokdy se to totiž v této soutěži
utěži
povede.“
poved
Takže jste si předstadstavoval, že se umístítee na
lepším postu?
uhou
Na jednu stranu ano, na druhou
ámiale někteří kluci v létě oznámili, že odehrají méně zápasůů než
ávat,
o rok předtím. Dalo se očekávat,
že se tedy změní sestava i styl
chráhry. Hlavní je, že jsme se zachránili. Škoda tří bodů, které jsme
dem.
ztratili s Havlíčkovým Brodem.
Jsou to jediné tři body, kteréé oni
kový
získali. Sport už je ale takový
a nic s tím nenaděláme.“
Patříte k nejzkušenějenějším hráčům. Cítil jste,
že na vás trenér více spoléhá?
há?
„Každý máme svou úlohu. Někdo ji má v útoku, někdo v obraně, někdo v bráně, někdo naa lavičce. Hlavní pro mě je, že jsme
to jjako
ako tým zvládli.“
Pan Jurík vás označil
načil
pojza nejlepší střední spojku druhé ligy. A kdybyste více
trénoval, tak i první ligy.. Co
na to říkáte?
„Samozřejmě děkuju, těší mě to.
odle
To bych ale určitě netvrdil. Podle

mě jsou tu mnohem lepší hráči,
já už mám to nejlepší za sebou.
Kvůli práci a dalším věcem už
není tolik času na trénink. Mnoho týmů má šikovné spojky
a hlavně to jsou mladí kluci, kteří to m
mohou dotáhnout daleko.“
Co vám vaše práce v letošní sezoně dovolovala?
„Někdy jsem byl na třech trénincích za celý měsíc, někdy na
osmi. Bylo to hodně individuály čas dovolil,, tak jjsem na
ní. Když
trénink i zápas šel.“
Není pro
vás osobně druhá liga
trochu málo?
„To ne. Hraji

házenou pro zábavu a abych
měl pohyb. Je jedno, kolikátá
je to liga, hlavně že se pohnu
a jsem v kolektivu (úsměv).
V Kostelci je dobrý kolektiv, je
to dos
dostačující.“
Cítil jste, že se méně
tréninků projevilo na
výkonech mužstva?
„Ano, není to ideální. Pokud
si to přes týden se spoluhráči
nehodíte, je to trochu znát. Ale
v rámci možností jsme to zvládli
dobře a osmé místo není až tak
špatné.“

„Vždy existuje i jiná varianta. Já
osobně jsme si to ale nepřipouštěl. A myslím si, že to tak měli
i ostatní kluci včetně těch, kteří
seděli na lavičce. Všichni pro
to udělali všechno, bylo to znát
i na atmosféře. I proto se neprohrá
prohrálo.“
V létě opouští mužstvo
kouč Alois Jurík. Jak
na něj budete vzpomínat?
„Za jeho působení mužstvo
postoupilo do první ligy, pak
u mužstva chvíli nebyl a vrátil se, když se spadlo dolů. Za

„Pomohl nám Michal Jurka,
jeho zkušenosti byly znát.
Vnitřně jsme cítili, že je potřeba
ještě více zabrat, tak jsme zabrali.
Jsem rád, jak to nakonec dopadlo.“

kostelecký hráč MILAN VARHALÍK
o úspěšném finiši a posunu na osmou příčku
Měli jste hodně
úspěšný závěr
sezony. Zdálo se, jako
byste začali bodovat, až jste opravdu museli...
museli
„Možná nnás tlak
trochu sem
semkl, ale
na druho
druhou stranu v tom neviko
dím konkrétní
důvod, proč se
nám
podařil až závěr
před
a předtím
to
tolik neš
nešlo. Pomohl nám ale Michal
zku
Jurka, jeho zkušenosti
byly znát. V
Vnitřně
j
jsme
cítili, že je
potřeba ješ
ještě více
z
zabrat,
tak jsme
Jse rád,
zabrali. Jsem
jak to nnakonec
dopadlo, naštěstí
ppod
se to podařilo.“
PřipouP
št
štěli jste
si, že byste
bys nad
Malomě
Maloměřicemi
v
pos
posledním
kole nev
nevyhráli?

Foto: Jiří Možný

sebe mohu říct, že jeho působení bylo pro kosteleckou házenou přínosné. Teď je to na
hráčích a novém trenérovi, jak
se s tím
tí poperou.“
Co očekáváte od nového trenéra?
Já zatím ještě nevím, kdo jím
bude. Až to budu vědět, tak
mohu posoudit, jak se to projeví. Každý trenér má svou
filozofii, svůj styl hry, který
chce od hráčů na hřišti. Bude
to nový impulz pro mužstvo
a ukáže až čas, jak pozitivní.
Pro některé kluky to může být
nová m
motivace.“
Jaké máte plány na
léto?
„Trošku dát do pořádku zdravotní šrámy a odpočinout si, ne
však od házené či sportu obecně. Uvidí se, kdy začne příprava na novou sezonu, s klukama
se ovšem jednou týdně potkáme na fotbálku.
Pohráváte si s myšlenkou změnit dres?
„Ne, nechci se nikam stěhovat.
Líbí se mi v Kostelci a jsem
rád, že tu házená je. A doufám,
že ještě dlouho bude. Věřím,
že i nové vedení udělá hodně
pro to, abychom dobře dopadli. Chceme se poprat alespoň
o horní polovinu tabulky.“

Volejbal
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Mládežnice VK budou Večerník monitoroval soustředění čerstvých účastnic mistrovství Evropy
ČR MAKÁ V PROSTĚJOVĚ S TRIEM „AGELEK“
dnes přijaty na radnici REPREZENTACE
Vincourovou a Kossányiovou doplnila v národním týmu Kateřina Kočiová

Prostějov/son - Ocenění ze strany města Prostějova se dostane mladým volejbalistkám VK AGEL. Ty dosáhly ve
všech věkových kategoriích během uplynulé sezóny skvělých výsledků a dnes od 14.30 hodin budou na jejich základě slavnostně přijaty na prostějovské radnici.
„Konkrétně dostaly pozvání naše starší žákyně, kterým se povedlo podruhé za sebou vyhrát mistrovství republiky, což za
mnoho posledních let nikdo jiný nedokázal. K žákyním se navíc připojí i naše kadetky coby držitelky stříbrných extraligových medailí, všechna děvčata samozřejmě doprovodí jejich
trenéři,“ prozradil sportovní ředitel VK Peter Goga.
Jaký program Agelky na radnici přesně čeká netušil, přesto se
na oficiální přijetí městskou generalitou moc těšil. „Je to pro
nás velká čest. Vážíme si toho, že vedení města sleduje sportovní snažení volejbalového oddílu a ví o jeho úspěších. My se
vždy snažíme dělat Prostějovu co nejlepší jméno a je výborné,
že se nám to daří. Oboustrannou spolupráci s městem považuji
za maximálně přínosnou,“ zdůraznil Goga.

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov - V plném proudu je jedenáctidenní
soustředění reprezentace volejbalistek České
republiky, které od středy 12. do soboty 22. června
probíhá v Prostějově. Pod vedením italského kouče
Carla Parisiho se v hale Sportcentra DDM připravuje parta převážně mladých hráček včetně trojice
z VK AGEL.
Marek Sonnevend

Již předchozích několik týdnů
s národním výběrem absolvovaly nahrávačka Pavla Vincourová a smečařka Andrea
Kossányiová, jež nyní nechybí ani v domácím prostředí
svého současného oddílu. Na
Hané je teď navíc doplnila ještě třetí prostějovská plejerka,
a to smečařka či univerzálka
Kateřina Kočiová.
Do současného kolektivu ČR,
který opustily dovolenou si užívající zkušenější opory, patří i další
ženy s minulostí ve „vékáčku“:
nahrávačka Šárka Kubínová (Köniz - Švýcarsko) a blokařka Nikol
Sajdová (Postupim - Německo).
Kromě těchto pěti výše jmenovaných od středy poctivě dřou

ještě například smečařka či libero Ivana Cebáková (Slavia
Praha), blokařky Ivona Svobodníková (Köniz - Švýcarsko)
a Iva Nachmilnerová (Olomouc)
nebo libero Veronika Dostálová
(Olymp Praha).
Carlo Parisi má k ruce členy
svého realizačního týmu - trenérskou asistentku Lucii Václavíkovou, manažera Enza
Barbara i maséra Martina Sedláka. A pod jejich dohledem
dostávají děvčata pořádně zabrat. Denně absolvují dvě fáze,
nejprve dopolední s posilovnou
a poté odpolední v podobě velmi dlouhého herního tréninku
přímo na palubovce. Carlo je
přitom znám jako hodně náročný lodivod a perfekcionista,
takže každé jednotlivé cvičení

svým ovečkám velmi podrobně vysvětlí (s pomocí překladu
Václavíkové z italštiny do češtiny) a následně jej často přerušuje, aby svěřenkám okamžitě a
detailně vysvětlil, v čem dělají
chyby, jak provedení zlepšit.
„Pan Parisi je skutečně dost
náročný trenér, ale to nám
mladým holkám může jedině
pomoct. Únavu samozřejmě
cítíme a ještě roste, což však
musíme překonat. Program je
sice nabitý, ovšem na odpočinek nějaký čas také dostaneme.
Po konci soustředění v Prostějově máme dva týdny volna,
na něž se fakt moc těším,“ pověděla Večerníku s úsměvem
Andrea Kossányiová mající
v českém mančaftu klubové
parťačky Pavlu Vincourovou
a Kateřinu Kočiovou.
O průběhu soustředění si detailněji můžete přečíst v rámci aktualizovaného zpravodajství na www.vecernikpv.
cz. Více o tréninkovém kempu volejbalistek ČR v našem
městě pak najdete v příštím
Večerníku!

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

V plném nasazení. Většině volejbalistkám začaly po skončené sezóně dny volna, to ovšem neplatí pro české reprezentantky. Velkou
dávku tréninkové zátěže již od minulého týdne polykají na palubovce
Sportcentra DDM v Prostějově.
Foto: Josef Popelka

Skončil další ročník Hanácké ligy smíšených týmů,

největší volejbalové soutěže v Olomouckém kraji
Je zmítána, ale neklesá. To má
napsáno v erbu spolu s plachetnicí město Paříž, ale klidně by
(nemít své vlastní logo) mohla
mít něco podobného ve znaku
i Hanácká volejbalová liga smíšených družstev. Již od roku
1991 je v Prostějově místem, kde
si dávají dostaveníčko jak amatérští sportovci, tak v poslední
době i výkonnostní volejbalisté.
Jak je to možné? Před dvěma
lety soutěž přešla na nový model, který umožňuje sehrávat
utkání ve výkonnostně vyrovnaných soubojích. I díky tomu se
podařilo do uplynulého ročníku
2012/13 „vecpat“ 34 týmů, které
absolvovaly v osmi základních

Pořadí po základní
části HVL 2012/13

Vítězové HVL 2012/13. Svůj premiérový triumf v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev vybojoval v jejím uplynulém ročníku tým Našrot. Nahoře zleva Radek Matela, Vilém Raška, Bohumil Šponar
a Peter Birčák, dole zleva Martin Doložílek, Šárka Volčková a Petra Zajícová. Foto: Luděk Svoboda.

„Potěšilo mě, že liga omladila,“ říká Zatloukal
Když jsme zpočátku přirovnali HVL k plachetnici, nakrátko jsme také vyzpovídali
jejího kormidelníka Jana Zatloukala, který je šéfem této
soutěže již sedm let.
* Souhlasíš s příměrem o zmítané plachetnici?
„Docela mě pobavil a po letošním ročníku musím i trošku
souhlasit. Rozšířením počtu
družstev na čtyřiatřicet jsme si
zadělali na velké organizační
potíže. Kapacitě prostějovských hal tento počet ani v nejmenším neodpovídá, a tak musíme hledat cesty, jak se vrátit
na původní počet třicet týmů.“
* Co tě letos nejvíc potěšilo
a co ti přineslo největší přítěž?
„Potěšilo mě, že liga omladila. Jakkoliv si vážím starších hráčů, obdivuju je a těm
družstvům, která jsou stabilní,
jsem nakloněn, uvědomuji si
také, že mládež je akcionářem
budoucnosti. Na to nesmíme
zapomínat, sportování a aktivní trávení volného času není
samozřejmost. Negativa? Nemyslím si, že jsem nějak na
kolenou z toho, že se nám něco
nepovedlo. Potíže se systémem

však musíme nějak vyřešit.
Trošku mě mrzí, že celky, které
byly dlouhodobě nejsilnější, ve
finále neuspěly. A ve svém hodnocení nesmím zapomenout
ani na pozitivní přístup většiny
týmů. Ono ukočírovat občanské sdružení s pětisty členy, to
je opravdu nelehká věc.“
* A spolupráce se sportovní
halou?
„Těžko si přát lepší, letos nám
vedení RG a ZŠ města Prostějova vyšlo maximálně vstříc.
A jakkoliv to bývá těžké se
školníky, tak v tomhle případě
si také nemohu stěžovat. Děkuji
tímto místnímu učiteli Martinu
Šnévajsovi, našel jsem v něm
solidního partnera pro jednání.“
* Zaznívají názory, že si HVL
konkuruje s výkonnostním
volejbalem. Souhlasíš?
„Toť otázka. Opravdu jde
o úhel pohledu. Pokud bych
měl tuhle roli naší lize přiznat,
tak bych to spíš viděl na období jejího počátku, kdy se na
Prostějovsku postupně vytrácel
výkonnostní mužský volejbal.
Za poslední roky jsme upravili
pravidla tak, abychom nebránili
registrovaným hráčům starto-

vat v HVL. V termínovníku se
vyhýbáme krajským přeborům,
jak jen to jde. A jelikož mám co
do činění s Českým volejbalovým svazem, snažím se nalákat
členy ligy zpět do svazu tím,
že je nechám okusit krásu jednopohlavního volejbalu. Je to
ovšem běh na dlouhou trať.“
* Jak hodnotíš společenskou
stránku HVL?
„I když závěrečnou rozlučku
letos budeme pořádat mimo finálový den, což se jistě projeví
v poklesu účastníků, musím být
s uplynulým ročníkem spokojený. V březnu jsem za naše sdružení převzal cenu v kategorii
Sportovní událost roku v anketě
Sportovec města Prostějova
2012. Jsem rád, že si město
Prostějov všimlo aktivity naší
členské základny. Ostatně jeho
finanční podpora i dotace Olomouckého kraje činí naše konání finančně snesitelnějším, za
což jim děkujeme. A díky patří
v neposlední řadě také poslanci
Parlamentu ČR Pavlu Holíkovi,
který věnoval vítěznému družstvu poukaz na výrobu dresů.
Snad budu moci být za rok stejně spokojený.“

kolech a jednom finálovém velké kvantum zápasů o letošního
vítěze XXII. ročníku HVL.
Dlouhodobě vedoucím kolektivem byla v základní části TJ Haná
Metal Prostějov, jež sváděla nejčastější bitvy se Stopaři, Našrotem
a Sportovním klubem K2 A. Mezi
nováčky ligy se naopak představily celky Reálka, TJ Sokol Otaslavice Z, Premiéra, Plumlov Classix, Spratci či Sexmeralda.
V prvních osmi dějstvích se rozhodlo o tom, jak budou družstva
nastupovat do závěrečných pavouků. Lépe umístěný se mohl
těšit na lehčího soupeře a mít tak
výhodu již od prvního střetnutí. Jak se však ukázalo v závě-

rečném dnu především v elitní
osmičce, tahle výhoda dlouhodobě nejsilnějším celkům příliš
nesvědčila. Do finále se totiž
dostali ti, kteří první dvě příčky
v průběhu sezony ani chvíli neokupovali: jak přerovský Našrot,
tak loňský vítěz TJ Sokol Otaslavice A. Jelikož se oba týmy utkaly ve svých téměř top sestavách,
rozhodující klání o titul nabídlo
dech beroucí podívanou pro
všechny diváky, co přišli soupeře
o putovní pohár podpořit. Premiantem letošního ročníku se nakonec stal coby mírné překvapení
Našrot, když obhájce porazil 2:1
po dramatickém tiebreaku 15:12.
Třetí příčka patřila největšímu

Utkání o 3. místo
TJ Haná Metal Prostějov – Sportovní klub K2
A 2:0 (8, 21).
1. TJ Haná Metal Prostějov 240, 2. Stopaři Finále
231, 3. Našrot 228, 4. Sportovní klub K2 A Našrot – TJ Sokol Otaslavice A 2:1 (-20, 20, 12).
220, 5. VK Vyškov 214, 6. Glauber 213, 7. TJ
Sokol Otaslavice A 211, 8. Panteři 184,5, 9.
Skupina o 9. až 15. místo
Kosti 180, 10. Hematom 175, 11. Sokol Smr(pavouk na 2 porážky)
žice 167, 12. Sokol Olšany 165,5, 13. Brodek
1. kolo play off
u Prostějova 164, 14. VK Vrbátky 154,5, 15.
Kosti postup bez boje (neměly soupeře),
Eso 146, 16. Spratci 140, 17. Sokol I Elán 135,
Sokol Olšany – Brodek u Prostějova 0:2 (-19,
18. Volej „93“ 126, 19. Tučňáci 110,5, 20. TJ
-21), Sokol Smržice – VK Vrbátky 0:2 (-17,
Sokol Otaslavice B 110, 21. Galaxie 101,5,
-17), Hematom – Eso 2:0 (20, 17).
22. Kaktusáři 93, 23. Sportovní klub K2 E 88,
2. kolo play off – vítězové
24. SK Čunín 84, 25. Debakl Team 65, 26.
Kosti – Brodek u Prostějova 2:0 (18, 21),
Sorbon 63,5, 27. Premiéra 58,5, 28. MosamHematom – VK Vrbátky 2:0 (20, 16).
bik 57,5, 29. Reálka 48, 30. Sexmeralda 47,
2. kolo play off – poražení
31. Sportovní klub K2 D 46,5, 32. Plumlov
Sokol Olšany postup bez boje (neměl soupeClassix 34, 33. TJ Sokol Přemyslovice 24, 34.
ře), Sokol Smržice – Eso 1:2 (-26, 21, -14).
TJ Sokol Otaslavice Z 11.
3. kolo play off – o semifinále
Sokol Olšany – VK Vrbátky 2:1 (-22, 24, 12),
Výsledky finálového 9. kola
Brodek u Prostějova – Eso 1:2 (-14, 10, -12).
Utkání o 13. místo
Skupina o 1. až 8. místo
Sokol Smržice – VK Vrbátky 2:0 (13, 24).
(pavouk na 2 porážky)
Semifinále
1. kolo play off
TJ Haná Metal Prostějov – Panteři 2:0 (9, 18), Kosti – Sokol Olšany 2:0 (19, 11), Hematom
Sportovní klub K2 A – VK Vyškov 2:0 (15, – Eso 2:0 (21, 26).
17), Našrot – Glauber 2:0 (13, 18), Stopaři Utkání o 11. místo
Eso – Sokol Olšany 2:0 (17, 21).
– TJ Sokol Otaslavice A 0:2 (-20, -21).
Finále o 9. místo
2. kolo play off – vítězové
TJ Haná Metal Prostějov – Sportovní klub K2 Kosti – Hematom 2:1 (11, -20, 9).
Skupina o 16. až 23. místo
A 2:0 (14, 21), Našrot – TJ Sokol Otaslavice A
(pavouk na 2 porážky)
1:2 (16, -28, -8).
2. kolo play off – poražení
1. kolo play off
Stopaři – Glauber 1:2 (22, -19, -12), Sokol I Elán – SK Čunín 1:2 (-25, 17, -12),
VK Vyškov – Panteři 0:2 (-17, -21).
TJ Sokol Otaslavice B – Galaxie 0:2
3. kolo play off – o semifinále
(-20, -22), Tučňáci – Kaktusáři 2:0 (20, 23),
Sportovní klub K2 A – Glauber 2:1 (13, -23, Volej „93“ – Sportovní klub K2 E 2:0 (22, 14).
12), Našrot – Panteři 2:0 (15, 16).
2. kolo play off – vítězové
Utkání o 7. místo
SK Čunín – Galaxie 2:0 (17, 20), Volej „93“
Stopaři – VK Vyškov 2:0 (23, 14).
– Tučňáci 1:2 (19, -23, -14).
Semifinále
2. kolo play off – poražení
TJ Haná Metal Prostějov – Našrot 1:2 (-20, Kaktusáři – Sportovní klub K2 E 2:0 (15,
27, -12), Sportovní klub K2 A – TJ Sokol 22), Sokol I Elán – TJ Sokol Otaslavice B
Otaslavice A 0:2 (-17, -19).
1:2 (21, -20, -12).

favoritovi TJ Haná Metal Prostějov, který si v souboji o bronz
poradil se Sportovním klubem
K2 A. Oba výběry si v porovnání
s loňským rokem rovněž pohoršily o jednu pozici.
Vítězem druhého pavouka se
stalo družstvo Kosti, třetího finálového pavouka ovládl Volej
93 a je tedy neoficiálním králem
bývalé 2. ligy. Ve skupině o 24.
místo se nejlépe vedlo Mosambiku, v grupě o 29. post Sexmeraldě. Nejlepšími hráči posledního kola druhé části tabulky
se stali Jaroslav Typner a Lenka
Rozsívalová, v první polovině
tabulky byli nejlépe hodnocenými Petr Křupka a Petra Zajícová.

3. kolo play off – o semifinále
Galaxie – Kaktusáři 2:1 (-16, 20, 6),
Volej „93“ – TJ Sokol Otaslavice B 2:0
(19, 21).
Utkání o 22. místo
Sokol I Elán – Sportovní klub K2 E 2:0
(12, 19).
Semifinále
Volej „93“ – SK Čunín 2:0 (17, 23),
Tučňáci – Galaxie 2:1 (21, -22, 10).
Utkání o 18. místo
Galaxie – SK Čunín 2:1 (-21, 20, 10).
Finále o 16. místo
Volej „93“ – Tučňáci 2:0 (24, 16).

Skupina o 24. až 28. místo
(každý s každým)
Pořadí
24. Mosambik 6, 25. Debakl Team 6, 26.
Reálka 3, 27. Sorbon 3, 28. Premiéra 2.

Skupina o 29. až 33. místo
(každý s každým)
Pořadí
29. Sexmeralda 7, 30. Sportovní klub K2
D 6, 31. TJ Sokol Přemyslovice 5, 32.
TJ Sokol Otaslavice Z 1, 33. Plumlov
Classix 1.

Konečné pořadí HVL 2012/13

1. Našrot, 2. TJ Sokol Otaslavice A, 3. TJ
Haná Metal Prostějov, 4. Sportovní klub
K2 A, 5. Glauber, 6. Panteři, 7. Stopaři, 8.
VK Vyškov, 9. Kosti, 10. Hematom, 11.
Eso, 12. Sokol Olšany, 13. Sokol Smržice, 14. VK Vrbátky, 15. Brodek u Prostějova, 16. Volej „93“, 17. Tučňáci, 18. Galaxie, 19. SK Čunín, 20. Kaktusáři, 21. TJ
Sokol Otaslavice B, 22. Sokol I Elán, 23.
Sportovní klub K2 E, 24. Mosambik, 25.
Debakl Team, 26. Reálka, 27. Sorbon, 28.
Premiéra, 29. Sexmeralda, 30. Sportovní
klub K2 D, 31. TJ Sokol Přemyslovice,
32. TJ Sokol Otaslavice Z, 33. Plumlov
Classix, 34. Spratci.
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Antonín Honejsek zavítal mezi

Čechovický Sokol slaví jedno století prostějovské hokejové naděje
Čechovice/jim – Tři dny od pátku 21. až do neděle 23. června
si budou pestrým programem
připomínat členové TJ Sokol
Čechovice rovných sto let od založení své tělovýchovné jednoty.
Slavnostní zahájení společně s
otevřením výstavy proběhne v
pátek od 17 hodin v prostorách
sokolovny, vše zakončí nedělní
duel místních Old Boys s výběrem okresu na travnatém hřišti
a E.On Rodinný fotbálek na
přilehlém hřišti s umělým povrchem.
„Čechovický Sokol sdružuje fotbalisty, zápasníky, stolní tenisty,
nohejbalisty a odbor sportu pro
všechny. Přípravám oslav jsme

věnovali půl roku a přejeme si,
ať vyjde počasí,“ věří ve zdárný
průběh slavnostních dnů člen výkonného výboru TJ Josef Sklenář.
Na organizování akce se nejvíce
podílela sedmička Josef Velešík,
František Kohoutek, Zdeněk
Šťastný, Danuše Dudková, Pavel
Spurný, Petr Klimeš a právě Josef
Sklenář a společně to naplánovali
následovně: po slavnostním zahájení se účastníci přesunou na fotbalové hřiště, kde k poslechu zahraje skupina MELODY Martina
Dostála a o půl jedenácté dojde k
odpálení ohňostroje.
Sobota bude patřit na travnatém
hřišti fotbalu. Dopoledne nastoupí
mladší žáci, po nich mladší dorost,

starší žáci a přípravka ročníku
2004, vrchol obstará střetnutí čechovického „áčka“ s „A“-týmem
1.SK Prostějov, jenž se představí
v nejsilnějším složení.
„Chceme, aby přijeli i Petr Papoušek, Míra Baranek a Roman
Janoušek, a věříme, že alespoň
jeden z nich skutečně dorazí. O
výsledek sice nejde a nebude to
vyhecované, nebereme to ale
jako klasickou exhibici a chceme
podat skvělý výkon,“ prozradil
generální sportovní manažer 1.
SK František Jura spolu s tím, že
o den později zamíří s týmem na
další oslavu – tentokrát sedmdesátin morkovické kopané.
Na vedlejší umělce povedou

hráči olomoucké Sigmy fotbalové soutěže pro děti, po nichž se
uskuteční autogramiáda. Hřiště
u sokolovny bude v sobotu patřit
dětskému dni, venkovní Zumbě
pro všechny a večerní taneční zábavě se skupinou Romantika.
V neděli bude na travnatém hřišti
pokračovat fotbalový víkend duely přípravky 2006, staršího dorostu, přípravky 2002, odpoledním
bonbónkem bude duel Old Boys
Sokola Čechovice s výběrem
okresu. „Za domácí se představí
například Brablec, J. Šťastný, Z.
Šťastný, Sekanina, Weisser, Sedláček, Hodulák, Začal, Bílý, Gréza, Kučera a další. Výběr okresu
skládá známý brankář Jara Fal-

týnek a bude v ní Evžen Kučera,
Hájek, Kvapil, Skácel, Sedlák,
Kaprál, Ivo Zbožínek, Spáčil,
Šmíd, Zemánek, Zelina, Kiška,
Vašíček, Směšný a Faltýnek,“ přiblížil Josef Sklenář.
Vystoupí rovněž mažoretky z Bohuňovic a na umělce se uskuteční
turnaj tří- až čtyřčlenných týmů
E.On Rodinný fotbálek.

Prostějov/jim – Nedělní odpoledne se stalo svátečním hned pro
několik desítek malých prostějovských hokejistů a možná budoucích nadějí českého sportu. Krátce před čtvrtou odpoledne totiž do
prostor Hotelu Gól zavítal zdejší
odchovanec Antonín Honejsek.
Jednadvacetiletý hokejista byl
příjemně překvapen, kolik kluků
a rodičů ho obklopilo a vytrvale a
trpělivě rozdával jeden autogram
za druhým. Na kartičku, na fotku,
na hokejku, na rukavice, na cokoliv, co si zájemci přinesli.
Po autogramiádě následovala
krátká beseda, při níž odpovídal na dotazy dětí i dospělých
a mimo jiné připomněl, že ve
věku kolem deseti let trávil čas
venku spoustu aktivit a že v
úspěšnou profesionální kariéru

začal věřit, když si ho ještě v
osmé třídě vybral trenéři Zlína.
„Ve věku kolem devíti let to
všechno teprve začíná. Je hloupost aby nějak strašně trénovali,
na to je brzo. Kluky to musí hlavně bavit. Když si vzpomenu na
sebe, tak jsem v tomto věku pořád něco dělal,“ upozornil, že jde
především o zábavu.
Na řadu pak přišel několik desítek
minut trvající trénink na parkovišti před zimním stadionem, kde
se společně s trenérem Lukášem
Majerem malým klukům i děvčatům věnoval při střelbě na gólmana i míchání malého míčku
na úzké desce. Díky nadšení dětí
se trénink dokonce o nějakou
dobu protáhl, čas při pestrém
programu utíkal tak rychle, že ho
nikdo nestačil vnímat.

Antonín Honejsek si autogramiádu i následný trénink užíval:

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Malí Jestřábi si zatrénovali s přípravkou Čechovic
Čechovice/jim – Dvaatřicet
sportovních talentů na hřišti
a stovka diváků opodál si nenechala ujít společný trénink
benjamínků hokejových Jestřábů Prostějov a fotbalistů
Sokola Čechovice. Zpestření
přípravy se uskutečnilo ve
středu večer na čechovickém
trávníku a nadšení čišelo z
trenérů obou družstev.
„Akce předčila naše očekávání, že se oba kluby takhle
pro tento projekt zapálí, jsem
nečekal. Pro obě strany se
jednalo o parádní zkušenost a
již se objevily názory pro užší
spolupráci s Čechovicemi,“
jásal spokojený kouč jestřábí
U9 Lukáš Majer.
Podobně se vyjádřil i jeho
kolega z čechovické lavičky
Jakub Ráček. „Děti i jejich
rodiče byly z tréninku nadše-

ní. Jednalo se o skvělé zpestření klasického tréninkového
procesu, ale zároveň nešlo o
žádné lenošení, všichni dostali
pořádně do těla,“ potěšilo ho.
Netradiční akce začala společným zapózováním fotografům a výměnou klubových
vlaječek, poté se děti pustily
do dvouhodinového pestrého
programu. Po úvodní společné rozcvičce se oba výběry
rozdělily, a zatímco fotbalistům se formou kruhového
tréninku věnoval hokejový
trenér, hokejisty si vzal na starosti fotbalový trenér.
„Snažil jsem se klukům z Čechovic ukázat, co trénujeme s
hokejisty v letní přípravě, ale
zároveň měli trénink zaměřený na to, co potřebují ve fotbalu. Úvodní část patřila hrám
a rychlosti nohou v žebříku,

poté jsme již na třinácti stanovištích pilovali výbušnost nohou, odrazovou sílu, zpevnění
celého těla či balanční cvičení,“ přiblížil středeční náplň
Majer.
Následné přátelské utkání
fotbalistů proti hokejistům

pak museli trenéři pro dětské
nadšení o dvacet minut prodloužit. Nejlepšími hráči Čechovic se stali Adam Šálek se
Zdeňkem Zbořilem, na straně
Jestřábů to byli Ondřej Kudláček a Tomáš Dohnal. Odměnu
si ale odnesly všechny děti.

„Těším se, až takto budu vychovávat i vlastní děti“

Prostějov – Jednadvacetiletý Antonín Honejsek se sice stále ještě zotavuje po nedávné operaci ramena, přesto neváhal a část nedělního odpoledne strávil v obklopení mladých Jestřábů. Těší ho, že rehabilitace úspěšně pokračuje, přestože by si
přál rychlejší tempo, a radost mu udělali i nadějní hokejisté, jimž mohl předávat část
zkušeností. Věří, že nadcházející sezona bude úspěšná nejen pro jeho Zlín, ale i pro
Jestřáby a že za pár let bude moci předávat zkušenosti i svým potomkům.
Jiří Možný
Jak se vám odpoledne
strávené s dětmi líbilo?
„Bylo to velice příjemné. Jsem
rád, že jsem tu s dětmi mohl být,
trochu si s nimi zatrénovat a říct
pár slov ohledně svých začátků.
Doufám, že to kluky bavilo, o to
hlavně šlo.“
Těšíte se, až podobně
budete vychovávat i
vlastní děti?
„Kéž by se mi to jednou splnilo.
Už jsem nad tím i přemýšlel, jak
bych to dělal (úsměv). Říkám si,
že kdybych měl takové zkušenosti jako nyní, tak bych byl někde jinde. Vím, že bývalí hokejoví hráči svým synům předávají
zkušenosti a mají velkou výhodu.
Pokud budu mít kluka, tak mu je
také rád předám. V nejbližší době
to ale ještě není v plánu, zatím
mám své vlastní cíle, kterých
bych
y chtěl dosáhnout.“
Jak celá akce vznikla?
„Asi tři týdny dozadu
jsem dostal první informaci, že

bychom takto mohli strávit odpoledne. Neváhal jsem ani chvilku
a když budu mít čas, budu na tyto
akce vhodit vždy, protože u dětí
všechno začíná. Ve Zlíně máme
za sezonu nastavený program,
kdy každý hráč navštíví šestkrát
trénink od první do deváté třídy.
Takže se dostáváme na tréninky
mladších a taky jim radíme.“
Sledujete aktuální změny u Jestřábů?
„Ano. Vím o tom a jsem rád, že
moji kamarádi zůstávají a dostali
znovu šanci zabojovat. Vzniká
nový tým a doufám, že se to v
nové sezoně projeví a že tu jednou bude zpátky opět první liga,
kterou by mi Prostějov zasloužil.“
Je to dva měsíce od operace ramena, probíhá
rehabilitace podle plánu?
„Není to zatím nic příjemného.
Strašně se to vleče a dlouho to
trvá. Jsem už sice ve fázi, kdy
dělám všechno, ale ruku pořád
cítím a není to stoprocentní. Dok-

tor a rehabilitační sestra mi něco
řekli, ale myslel jsem si, že to rozhýbu za tři týdny a tak dlouho to
trvat nebude. Ale je to tak, jak mi
to říkali, že to bude trvat dlouho.
Do začátku sezony bych ale měl
být připraven a udělám pro to
maximum.“
maxim
a
Takže byste mohl vyjet
na led hned poté, co
bude umrazen?
„Určitě. Začal jsem běhat s týmem, snažil jsem se dělat vše, co
mi ruka dovolila, v Turecku jsem
hrál i tenis. Na led je to lepší než
koleno, to bych nemohl bruslit.
Myslím si, že ani ve střelbě nebude problém, jde tu spíše o souboje
a hru do těla.“
Zůstáváte i pro příští
rok ve Zlíně?
„Ano. Současná parta je hodně
týmová a za poslední roky jsme
udělali velký pokrok. Kdybychom
v tom pokračovali, mohli bychom
být opět silní. Položili jsme dobrý
základ. Doufám, že chytneme začátek a budeme bojovat o pohár.“

„Prostějov je pro mě nejlepší volba“ Defenzivu Jestřábů vyztuží exsparťanský Jan Veselý:
Obránce Filip Švaříček věří, že Jestřábi půjdou od výhry k výhře
Prostějov – Soupiska druholigových Jestřábů se začíná
zvolna zaplňovat. Jako třetí posila nově se rodícího týmu,
přichází mladý obránce Filip Švaříček, jenž si prošel všemi
dorosteneckými a juniorskými celky Sparty Praha. Z Noen
extraligy juniorů má na svém kontě stříbrnou a bronzovou
medaili, mezi seniory si jednadvacetiletý obránce vyzkoušel
první ligu v Litoměřicích a působil také v Ústí nad Labem.
Hráč s jedním startem v české extralize by měl plnit především defenzivní úkoly.
Lukáš Majer
Jiří Možný
Čím Vás přesvědčilo vedení
Jestřábů, abyste kývl na nabídku Prostějova?
„Především se mi líbí idea nově
vznikajícího týmu, který je stavěný
na charakteru hráčů. Vedení Jestřábů má velké plány, chce vést úspěšný tým a dotáhnout to co nejdál to
půjde.“
Jaké jste měl pocity z prvního srazu?
„Sraz byl výborně zorganizován.
Zjistil jsem, že spoustu hráčů znám
z mých minulých týmů a pocit jsem
měl velice příjemný i z hráčů, které
jsem ten den poznal. Po pohovoru s
trenérem jsem odjížděl spokojen.“
Nebojíte se, že mužstvo bude
příliš mladé a nezkušené?
„Toho se nebojím. I když je to mladý
tým, tak mnoho hráčů už má nějaké
hokejové zkušenosti. Největší přínos určitě bude představovat loňská
první pětka Jestřábů. Strach z neúspěchu tady sice je, ale na druhou
stranu budeme mít velice kvalitní
tým, který si bude věřit. Pokud bude
psychika týmu dobrá, neúspěch nebude.“
Vedení klubu razí individuální letní přípravu. Vyhovuje vám to?
„Pro mě je to určitě lepší volba.
Je pravda, že se tým bude tmelit
až v srpnu, ale to je spousta času
na vytvoření kolektivu. Individuální příprava je výhodná v tom, že
každý se věnuje tomu, co potřebuje zlepšovat. My máme přípravu
o třech lidech a nemůžu si stěžovat.“

Znáte Prostějov jako město?
„Abych byl upřímný, tak Prostějov
kromě tenisové školy moc neznám.
Na žití tady se ale těším, určitě
město rád poznám. Život v Praze je
občas moc uspěchaný a stresující.
Bude to příjemná změna.“
Berete angažmá v Prostějově jako krok kupředu ve
své kariéře?
„Pro mě je to nejlepší volba. Je to
šance být v týmu, který chce vyhrávat a který chce postupovat co nejdál. Určitě to beru jako krok vpřed
a doufám, že bude úspěšný.“

„Já jsem byl, a podle mě vždycky
budu, obranný typ obránce. Jako
základ svojí hry považuju perfektní
defenzivu, rozehrávku a obětavost

„Je pravda, že se tým bude tmelit až v srpnu,
ale to je spousta času na vytvoření kolektivu.
Individuální příprava je výhodná v tom, že se
každý věnuje tomu, co potřebuje zlepšovat.“

bek Jestřábů FILIP ŠVAŘÍČEK o letní přípravě

Loni jste působil v Kobře
Praha hrající 2. ligu, skupinu Střed. Víte něco o kvalitě
týmů na východě?
„Slyšel jsem, že východní druhá liga
je lepší než skupiny Střed i Západ.
Kvalitu si dokážu představit, protože na Moravě není moc prvoligových týmů a hráči z extraligy, kteří
nedostávají prostor, musí někde
hrát. Díky tomuto je, podle mne, východní skupina kvalitnější.“
Ve které herní činnosti
máte největší sílu a co naopak potřebujete hodně zlepšit?

pro tým. Samozřejmě vyrážím i do
útoku a to je právě věc, kterou musím zlepšit.“
Co je zatím vaším nejsilnějším hokejovým zážitkem?
„Moje zážitky jsou způsobeny
fanoušky. Když jsme hráli v Brně
za juniorskou Spartu, tak na nás
přišlo kolem pěti tisíc fanoušků. Je
to krása hrát i pro cizí publikum,
samozřejmě pro svoje fanoušky je
to mnohem lepší. Získání stříbrné
a bronzové medaile z juniorské extraligy byl taky silný zážitek, stejně
tak titul v turnaji vysokých škol.“

„Jsem připraven dělat vše, co po mně bude trenér chtít“

Prostějov – Z extraligové
Sparty Praha přichází na
Hanou urostlý obránce Jan
Veselý. Dvaadvacetiletý
bek má na svém kontě
zkušenosti z Tipsport extraligy, první ligy a připsal si
také osm startů v prestižní
European Trophy. 191 centimetrů vysoký a 88 kilogramů vážící hráč je rovněž
vlastníkem dvou medailí
z juniorské extraligy, když
se Spartou skončil jednou
stříbrný a jednou bronzový.
Jednu sezónu strávil v mládežnické reprezentaci U18
a do druholigového kádru
přichází jako velká posila.
Lukáš Majer
Jiří Možný
Kariéru jste tedy spojil s
českými kluby. Jak se seběhl váš přesun na Moravu?
„Nabídku od vedení Prostějova
jsem dostal hned po konci minulé
sezony. Líbí se mi myšlenka nově
vznikajícího týmu, který chce dělat
dobré výsledky a být úspěšný. Město zatím vůbec neznám, byl jsem
zde asi úplně poprvé. Oproti Praze
je menší, ale pocházím z Berouna a
ten bude přibližně stejně velký jako
Prostějov.“
Vedení klubu ve Vás vidí
zvučnou posilu do defenzivy. Jste na tuto roli připraven?
„Myslím si, že jsem si ze zápasů s
nejlepšími evropskými týmy vzal
dost. Bude tu spousta kvalitních
hráčů jak v obraně, tak v útoku a
jsem připraven dělat vše, co po
mně bude trenér chtít. Zatím mám
z týmu dobrý pocit. S některými se
znám dobře, s jinými se budeme poznávat v létě.“
V kádru je mnoho mladých
hráčů, nebojíte se, že budou
chybět zkušenosti?

„Co jsem se díval na soupisku z minulého roku, tak v Prostějově byli
možná ještě mladší hráči, než by
měli být letos, a tým byl úspěšný.
Myslím, že zůstává i loňský první
útok, který nasbíral přes sto bodů,
což je pořádná bodová sbírka a
řada zkušeností. Jinak si myslím, že
všichni už máme v hokeji něco za
sebou.“
Jste zastáncem nynější individuální letní přípravy,
nebo raději trénujete v kolektivu?
„Individuální letní přípravu mám
letos podruhé. Již loni jsem trénoval
během léta sám, když jsem doháněl
po operaci, co jsem zameškal. Trénujeme v Berouně s partou hokejistů, takže si můžeme zahrát i míčové
hry a trochu si přípravu okořenit.
Připravuji se podle plánu, co mi připravil kamarád a absolvent Fakulty
tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy Michal Stibůrek, který má
zkušenosti z juda, thajského boxu
a atletiky, takže i obsah přípravy je
rozmanitý a účinný.“
Nebylo by pro vás lepší bojovat o místo v kádru Sparty?
„Prosadit se do „A“-týmu klubu s takovou tradicí je opravdu těžké. Pokud se ale sezona povede jak týmo-

„Neúspěch si vůbec
nesmíme připouštět,
v hlavě musíme mít jen
jedinou myšlenku,
a to je myšlenka
na úspěch,“

prostějovský obránce
JAN VESELÝ
nešetří optimismem

vě, tak individuálně, je tu možnost,
že si mě všimnou i jiné prvoligové
nebo extraligové týmy. Neúspěch si
vůbec nesmíme připouštět, v hlavě
musíme mít jen jedinou myšlenku,
a to je myšlenka na úspěch.“

Působil jste dosud především v Čechách. Máte nějaké informace o druholigové skupině Východ?
„Jediné zkušenosti s východní částí
mám jen z baráže s Berounem, kdy
jsme hráli proti Hodonínu a Havířovu. Byly to kvalitní zápasy. Jinak
moc informací nemám.“
INZERCE
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Exkluzivní interview s předsedou elitního domácího klubu v dráhové i silniční cyklistice

„SKY SKOUPIL NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍKY A TAKÉ HNED NEVYHRÁVAL...“
Petr Šrámek bilancuje první měsíce SKC TUFO Prostějov
m
mezi kontinentálními týmy, těší ho mimo jiné pochvala od zahraničních trenérůů

Prostějov - SKC TUFO Prostějov má za sebou od března první tři závodní
měsíce v nové výkonnostní kategorii. Pod vedením předsedy oddílu Petra
Šrámka se úspěšná cyklistická stáj zařadila po bok Dukly Praha, Sparty
Praha, Bauknecht-Authoru a dalších dvou domácích týmů spadajících
mezi UCI Continental Teams, čímž se zařadila mezi evropskou silniční
špičku. Šéfovi prostějovského oddílu dělá radost i pokračující úspěšnost
na dráze mezi dospělými, což dokazuje deváté místo Jana Dostála na
500+1 kolo, i pozice domácí jedničky v mládežnickém poli.
Jiří Možný
Pane předsedo, jak
hodnotíte úvodní čtvr-

trok?
„Jsou to obrovské zkušenosti
a veliký zážitek pro všechny.
Pro realizační tým i závodníky. Po elitě Dukly Praha máme
nejlepší závodní program, ani
Bauknecht Author nemá takový, jaký se podařilo zajistit
panu Mráčkovi. Mládežníci
jezdí do Rakouska, poprvé
v historii jsme byli na závodech
v Itálii a stejně tak ve Francii,
pozvali nás na závody kategorie 1.1 do Rigy, přičemž na tak
vysoko hodnocené akci jsme
ještě nestartovali. My už teď do
zahraničí jezdíme prakticky jen
na závody UCI na dráze i silnici
nebo na Světový pohár na dráze. Třeba ve Francii to byl pro
nás veliký zážitek.“
Co vám tolik utkvělo
v paměti?
an„Jelo se po trati Tour de Franaly
ce, na asfaltu ještě zůstaly
nápisy. Závodníci stoupali do
Pyrenejí, kolem tratě byly půlvámetrové sněhové bariéry, divátní.
ci i organizace byli perfektní.
Na španělských hranicích nás
obestoupili fanoušci všech
ech
ma
věkových kategorií s fotkama
áhli
našich kluků, které si stáhli
dez internetu a vytiskli. Nebudetěli
te tomu věřit, ale vážně chtěli
odě
podpisy...(úsměv) Po závodě
čekali klidně hodinu a půl,
než jsme se sbalili. Ptali se
sfé-na Prostějov, vůbec atmosféme
ra je tam ohromná. Máme
tu výhodu, že startujemee
v dresech SKC, všude jsmee
uváděni jako Prostějov a měě
jako prostějovského patriotaa
tento zájem i zviditelňováníí
í.
našeho klubu obrovsky těší.
Prostějov byl vždy cyklistic-kým městem.“
Lze něco takového
hoo
zažít i při domácích
ch
h
závodech?
ově
vě
„Cyklistika zažívá celosvětově
boom a začalo se to projevovat
vat i
u nás. Týdně nám chodí na
e-mail tři až pět žádostí o suury,
venýry, o fotky, dopisy s eury,
utý
ať jim pošleme zpět roztrhnutý
dres, bidon, vlaječky. Z celé Evropy i z Čech. Je to pro nás velmi příjemné a odměna za práme
ci. V republice už také máme
omí
zvuk, berou nás na vědomí
a chválí za to, co jsme za pět let

dokázali. V Česku je letos pět
závodů UCI, před třemi roky
to byl jeden. Závod míru lidi
pořád přitahuje, stejně tak úroveň Českého poháru se za dva
roky posunula nahoru. Ovšem
kdo se nezúčastnil závodů ve
Francii, Itálii, Polsku, Německu, nedovede si představit, co
se děje tam!“
Dělají vám radost
i dosavadní výsledky?
„Je pravda, že náš předsezonní
optimismus byl trochu větší,
ale třeba ve Francii jsme měli
velikou smůlu, když půlku
družstva potkala angína. Ta
vyřadila Jakuba Filipa i ze
Závodu míru. Z šesti lidí tak
dojeli tři. V těžkých kopcích
a sto šedesát kilometrů dlouhých etapách včetně tří vrchařských prémií první kategorie
si ale Kuba vedl velmi dobře
a Honza Stöhr skončil třiadvacátý celkově. Když člověk postoupí z druhé fotbalové ligy
do první, nemůže čekat,
že ji hned vyhraje.
Berou nás ale, ještě
než jsme se vrátili z
Francie, už nám přišla pozvánka z Rigy
na závod 1.1.“
Takže převažuje spokojenost?

a museli jsme vybrat prioritu.
Trochu se bude lišit i příprava Jana Dostála, pro něhož je
Čína významnější než mistrovství republiky na silnici. Z domácích závodů jsou vrcholem
mistrovství republiky, Czech
Cycling Tour, kde snad v našem družstvu výběru Moravy
pojedou Bárta s Novákem,
Memoriál Otmara Malečka
a hned po něm následující drá„Bavili jsme se se zahraničhové mistrovství republiky.“
ními trenéry a oni nám říkali,
že jsme dobří, ať jsme klidní
Jaký by mohl být lea že jsme je překvapili. Sky,
tošní ročník Memoriákdyž přišel do ProTour, skoulu Otmara Malečka, který se
pil nejlepší závodníky, ale
na prostějovském velodromu
pojede 23. srpna?
také jim to dva roky trvalo. Je
„Zůstáváme v první kategorii
to zkušenost pro nás i pro zájako loni. I zde se velice povodníky. V takových kopcích
zitivně projevují naše starty
jako ve Francii jsme nikdy
v zahraničí, z jezdeckého hlenejeli. Chtěli jsme být stále
diska to bude na minimálně
do desítky, ale uvědomili jsme
stejné úrovni. Máme přihlášesi, že být dvacátý na takovém
ných i šest Italů, diváci se mají
závodě je velký úspěch. Věřím
na co těšit. Dráhová cyklistiale, že se desítky ještě letos doka se hodně přesunula do hal
čkáme, zatím je za námi teprve
a UCI chce podpořit ventřetina sezony. Máme výborkovní závody, takže rozšířila
ný kolektiv a pomáhají nám
počet závodů první kategorie
i bývalí závodníci Tomáš Salaj
v letních termínech a Maleček
s Ondrou Tkadlecem. Všichni
koliduje se závodem v Cottto děláme s obrovským elábusu. Je to ale spíše naše vina,
nem.“
Jak se daří klubu po
protože Němci jsou zvyklí na
ekonomické stránce?
náš termín, my jsme to ale loni
„Rok jsme měli již na jaře
posunuli o týden dopředu. Nesmluvně zajištěn a po stránjde ani tak o to, že by utrpěla
účast tady, ale
my jsme se oši„Týdně nám chodí na mail až pět žádostí dili o možnost
získat světové
o suvenýry, o fotky, dopisy s eury, body.“
S K C
ať jim pošleme zpět roztrhnutý dres,
letos zabidon, vlaječky. Z celé Evropy i z Čech. žívá spoustu
na silJe to pro nás příjemná odměna za práci.“ novinek
nici, co vás ale
předsedu SKC TUFO Prostějov PETRA čeká na dráze?
ŠRÁMKA těší popularita oddílu mezi fanoušky „Náš závodní program je
Z oblasti cyklistického
materi- obrovsky nabitý. Přestoupil
cykli
álu to je TUFO
TUF vyrábějící ga- k nám dvojnásobný mistr
lusky, Duratec rámy, KSK při- Evropy z Dukly Praha Jan
pravující všechny
doplňky Dostál, který by měl s Kubou
vš
a podepsali
podepsal jsme i naprosto Filipem utvořit excelentní
nadstandardní
smlouvu dvojici. Jeho cílem je start na
nadstand
s firmou
firmo GO! ohledně olympiádě v Riu de Janeiru.
sportovního
obleče- Dostat se do Brazílie však
sporto
ní. Rozmach
doma obnáší absolvovat nominačR
i v zahraničí zažívá ní závody na náklady klubu.
i Agroservis
Pavel V červnu poletí do Číny na
A
Šálek.“
Š
Světový pohár, pojede i do
Máte za Varšavy. Mezitím se dvojice
s e b o u Filip - Mráček zúčastní finále
první vrchol zimní části šestidenních, tři
sezony v po- nejlepší páry se následně ve
době Závodu Fiorenzuole nominují na promíru. Na co fesionální šestidenní. Kdyby se
se soustředíte to povedlo, šlo by o obrovský
nyní?
úspěch a další propagaci měsFilip ta. V Prostějově se pak usku„„Jakub
se již připravu- teční mistrovství republiky,
je na dráhařské dále nás čeká i Přilba Moravy
mistrovství Evropy či šampionát v madisonu. Pak
mist
Anadii, byl by mož- už se pomalu přejde do hal.“
v Ana
nominován i na
ná no
Zmínil jste Honzu Dosilniční šampionát, ale
stála. Proč jste si vyFoto: Jan Brychta
konají se týden po sobě brali právě jeho?
ce sponzorů se nám to ještě
o něco vylepšilo. Zdroje máme
v zásadě tři. V první řadě je to
Český svaz cyklistiky, kdy je
příspěvek odvislý od výsledků.
Naše mládež je velice úspěšná, startujeme na mistrovství
Evropy i světa, na Závodě
míru, Matouš Hynek s Petrem
Fialou odjeli do Carlsbergu na
jeden ze tří největších závodů
juniorů, mají téměř jistou nominaci na evropský šampionát
v Olomouci, které bude obrovským zážitkem. Vůbec poprvé
se jede v České republice, je to
kategorie juniorů a jezdců do
23 let. Příjmy z ČSC se pomalinku každý rok zvyšují a lze je
ovlivnit pouze výkony.“
A odkud k vám plynou zbývající dva
zdroje?
„Druhou kategorií je Olomoucký kraj a město Prostějov. Obě samosprávy se nám
snaží pomoci a fandí nám
po stránce pořádání závodů,
údržby velodromu i podpory
činnosti, přestože ekonomická
situace v republice není nejlepší. Účastní se závodů, navázali jsme sportovní přátelství.
A třetím hlavním zdrojem
jsou sponzoři. Měli jsme na
ně štěstí, protože se jim daří
i v těžké ekonomické situaci.
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výčet nejhodnotnějších výsledků družstva mužů:
23. března:
1. dubna:
6. dubna:
27. dubna:
28. dubna:
1. května:
1. - 5. května:
10. - 12. května:
25. - 26. května:
8. června:

Košice-Miškolc (Slovensko/Maďarsko,
UCI 1.2) – 14. Jakub Filip
Giro del Belvedere di Villa di Cordignano
(Itálie, UCI 1.2) – 71. Jiří Matoušek
Brno-Velká Bíteš-Brno (Český pohár)
- 16. Jiří Matoušek
Jevíčko (Český pohár) - 7. Viktor Vrážel
Olšovecké okruhy (rámcový závod)
- 1. JanWolf
Memoriál Trochanowského
(Polsko – UCI 1.2) – 14. Christopher Imrek
Carpathian Courier Race (Slovensko/ČR/
Polsko – UCI 2.2) – 17. Pavel Stöhr
500+1 kolo (dráha) – 9. Jan Dostál
Ronde de l'Isard (Francie – UCI 2.2)
- 23. Jan Stöhr
Závod míru U23 (ČR – UCI 2.2)
- 19. Jan Stöhr
Jurmala Grand Prix (Lotyšsko – UCI 1.1)
– 34. Jan Stöhr

„My jsme si ho až tak nevybrali,
on si spíše vybral nás...(smích)
Byl jedním z největších talentů dráhové cyklistiky, stal se
dvojnásobným mistrem Evropy, pak ale začal mít problémy
s morálkou. S Duklou se rozešel a v polovině loňské sezony
ukončil svou činnost. Jak to ale
u cyklistů bývá, po kole mu
bylo smutno. Zatoužil po startu
na olympiádě v jeho parádním
omniu a dal si toto předsevzetí.
Po Dukle jsme na dráze nejlepší
my a věnujeme se jí naplno, tak
nás oslovil. Domluvili jsme se,
dali jsme mu čas, aby ukázal,
že to myslí vážně, což prokázal
a v závodě na 500+1 kolo, kdy
skončil v opravdu těžké konkurenci devátý.“

Jaký na vás zatím
udělal dojem?
„Trénuje naplno a věříme, že svůj talent nepromrhá. Soupeři ho berou,
jeho jméno je znát. Přišel
k nám v březnu a v Brně
to byl jeho první dráhový
závod. Už předtím jel na
Trochanowského memoriálu v Polsku, tam jsme měli
trochu smůlu. Wolf, Imrek
i Dostál jeli v první desítce
a byl jsem přesvědčen, že to
Honza vyhraje, ale potkal
nás pád a vyhnul se mu jen
Imrek, který ještě stihl být
třináctý. Věřím, že jsme si
již smůlu vybrali, že jsme
si nemoci a pády již odbyli
a že to bude lepší.“

kdo je

petr šrámek
Současný předseda SKC
TUFO Prostějov se narodil
21. října 1956. Coby aktivní sportovec se cyklistice
a převážně její dráhové odnoži
věnoval v tehdejším OP Prostějov od konce šedesátých do poloviny sedmdesátých let, kolo však zůstalo jeho koníčkem i nadále.
V letech 1988 až 1992 trénoval prostějovské žáky,
od devadesátých let zastával post místopředsedy
klubu a od roku 2008 až do dnešních dnů je jeho
předsedou. Stejně tak je rovněž předsedou krajského cyklistického svazu a členem Výkonného
výboru Českého svazu cyklistiky. Dlouholetý
cyklistický nadšenec přivedl prostějovský oddíl
k pozici nejúspěšnějšího mládežnického centra
v republice, závodníci tohoto klubu se také stále
více prosazují mezi dospělými. A nejen na dráze,
ale i na silnici. Z pozice šéfa klubu vede celý tým
v premiérové sezoně mezi kontinentálními týmy
a připravuje se na uspořádání letošního ročníku
Memoriálu Otmara Malečka a navazujícího dráhového mistrovství republiky.

