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Manželé

ZEMŘELI
V JEDEN DEN

OTRÁVENÝ HOUBAŘ
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Kočky
pózovaly na

Z DĚTKOVIC ZEMŘEL!

„KOUPÁKU“

Dětkovice/mls

Velmi nečekaně a nešťastně skončil život padesátiletého muže
Jaroslava K. z Dětkovic, který byl nedávno hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici kvůli otravě muchomůrkou tygrovanou. Relativně svěží chlapík byl uprostřed minulého týdne ve stabilizovaném stavu a při plném vědomí převezen z hanácké metropole do prostějovské nemocnice. Tu na vlastní žádost ve čtvrtek
opustil, hned následující den byl ovšem ve svém domě nalezen
mrtvý! Další dva jeho kamarádi, stejně jako jedenáctiletý chlapec,
kteří se houbami rovněž otrávili, jsou naštěstí v pořádku.
al
Večerník o tomto případu informoval
již v minulém vydání jako první
více čtěte na straně 8
a jediné periodikum.

strana 3 a 5

Čeká nás
skutečná dopravní

KATASTROFA!

strana 11

Chystá se
Foto: koláž Večerníku

COMEBACK
NEČASE!

strana 28

INZERCE

Lesy města Prostějova,
s.r.o.
Nabízíme palivové dříví – štípané, volně ložené
štípané, balené na paletách
štípané metrové
krácené kuláče
celé délky

Kontakt: 739 539 855
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Staňte se našimi přáteli také na Facebooku!
9 771212 667008

ÑÙæoêàäÜëÜñØâæìçàëíçéæÛÜáå[Úß

ÇÜáÜäÜçoáÜäåå[âìç
íåØàÚß
çæÛåàâæíÚßçéæÛÜáå[Úß¥

www.facebook.com/vecernikol.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Porvali se v sanitce
Předminulý pátek strážníci
vyjížděli k pětatřicetileté ženě,
která ležela i s jízdním kolem
na trávě v Drozdovické ulici.
Na uvedeném místě ji strážníci našli ve zjevně podnapilém
stavu neschopnou samostatného pohybu. Válela se po zemi
a hlasitě hulákala na celé okolí.
Při jejím převozu však došlo
v sanitním voze k fyzické potyčce mezi ní a dalším opilcem,
který též měl být dopraven na záchytku. K zamezení v napadání
museli strážníci dokonce použít
donucovací prostředky, hmaty,
chvaty a muži nasadit pouta.

Odmítla manžela!
Přibližně za hodinu po výše
uvedeném výjezdu k ženě
byla hlídka povolána na dalšího člověka zlomeného alkoholem. Tentokrát se jednalo
p ležícího na chodníku
o chlapíka
v ulici Česká. Na dlaních měl
drobné oděrky a z jeho dechu
byl silně cítit alkohol. Jelikož
dotyčný bydlel nedaleko, pokusili se strážníci zkontaktovat
jeho manželku. Ta ovšem jednoznačně odmítla si svoji polovičku převzít, a to z důvodu, že
v takovémto stavu ho nezvládne. Proto i tento muž skončil ve
stejném zdravotnickém zařízení
jako výše uvedení.

Mladá útěkářka
Hlídka strážníků si předminulou sobotu před šestou hodinou
ranní povšimla na náměstí T. G.
Masaryka osmnáctileté ženy,
o které z místní znalosti pojali
podezření, že se jedná o osobu
v pátrání. Po zjištění nacionálů
se toto potvrdilo. Následovalo
jjejíj ppředání na služebně Policie
ČR do rukou policistů.

Našel želvu
V pondělí 17. června po
šestnácté hodině přinesl na
služebnu městské policie jednapadesátiletý muž želvu. Ta
byla hlídkou předána pracovníkovi ze společnosti Ochránců přírody IRIS.

Lešení načerno
Pracovníci stavební firmy
postavili ve středu lešení bez
souhlasu majitele pozemku.
V dopoledních hodinách
hlídka vyjížděla na místo na
základě telefonického oznámení poškozeného. Ten na
strážníky v době jejich příjezdu již čekal. Ukázal svůj
pozemek, na kterém měli dělníci postaveno první patro lešení a chystali se stavět další,
ovšem bez jeho souhlasu. Tudíž pro podezření ze spáchání
správního deliktu porušením
stavebního zákona byla celá
věc postoupena příslušnému
p
g
k dořešesprávnímu
orgánu
ní. Řemeslníci byli vyzváni
k demontování lešení a jeho
odstranění z pozemku oznamovatele, což přislíbili.
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ze soudní síně...

SVEDLA JE ČTRNÁCTILETÁ, skončili u soudu
Za sex s nezletilou dostali roční podmínku

Prostějov/mls - Mladá vína a mladá děvčata jsou stejně
opojná jako zrádná. Zatímco z vína vás maximálně bude
bolet hlava, pokud se necháte omámit děvčaty, můžete
skončit na ulici, v dluzích nebo dokonce i ve vězení...
Své by o tom mohli vyprávět dva mladí muži. Oba si loni
v létě „něco“ začali s pohlednou, ale nezletilou Kristýnou
P. z Prostějova. Za mříže ale nakonec nepůjdou...
Nastávající
období
svádí
k letním láskám. Za trestný čin
pohlavního zneužívání ovšem
mužům, kteří se „zapomenou“
s nezletilou, hrozí až osm let natvrdo. „Věděl jsem, že Kristýna
chodí ještě na základku, ale
když jsme se začali líbat, tak
jsem na to upřímně řečeno
vůbec nemyslel. Měla u sebe
kondom, který mi nabídla.
Spali jsme spolu jen dvakrát,
jednou v kukuřici na poli
nedaleko koupaliště ve Vrahovicích a podruhé v lesoparku
Hloučela. Pak se se mnou

rozešla, vyčítala mi, že ji podvádím, přestože to vůbec nebyla
pravda,“ vypověděl o své letní
lásce devatenáctiletý Jindřich N.
Ačkoliv jí ještě nebylo patnáct, nebyla slečna Kristýna
v sexu žádným nováčkem. Než
se seznámila s Jindrou, přišla
o panenství s jednatřicetiletým
Jiřím P. I on byl v této souvislosti
vyšetřován policií a nakonec
i postaven před soud.
Foto: Koláž Večerníku
„Že jsem pod zákonem,
jsem věděla, žádná újma mi spolu spíme,“ prohlásila čerstvě oba obžalovaní od soudu s Oba muži dostali rok podzpůsobena nebyla. V současné patnáctiletá slečna Kristýna. nejnižším trestem, jaký jim míněně, rozsudky už nabyly
právní moci.
době mám přítele a pravidelně I díky této její výpovědi odešli soud mohl udělit.

ŽENA SE MSTILA za rozchod Opilec vyhrožoval
Bývalému příteli chtěla nabourat auto!

Prostějov/mik - Mladá žena
z Prostějova řešila problémy se
svým přítelem svérázným způsobem. Zhrzená planou láskou
se po rozchodu rozhodla svému
bývalému partnerovi pomstít.
Ten si na oplátku zavolal na pomoc strážníky městské policie!
„Předminulou sobotu v podvečerních hodinách jsme přijali
na linku 156 žádost jednatřicetiletého muže o příjezd hlídky,

neboť toho času již jeho bývalá přítelkyně mu vzala klíčky
od vozidla a prostřednictvím
SMS zprávy mu hrozila, že za
jeho rozchod mu vůz nabourá.
V zájmu ochrany majetku muže
a zdraví ženy byl nasazen na
automobil technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla,
a to doby vyřešení jejich situace,“
popsala řešení nastalé situace
Jana Adámková, tisková mluv-

Muž našel ve své stodole

čí Městské policie v Prostějově.
Celá záležitost nakonec skončila u kolegů na státní policii.
„Jelikož žadatel nebyl schopen
doložit, že je majitelem vozu,
byla ověřena tato skutečnost na
Policii ČR. O protiprávní jednání v tomto případě nejde. Věc
byla kvalifikována jako občanskoprávní spor a bude řešen ve
správním řízení,“ dodala ještě
Jana Adámková.

www.vecernikpv.cz

BOMBOU!

Čechovice,
Prostějov/mik
- Opil se jako Dán a na policejní telefon nahlásil uložení
bomby! Strážníci se na pokyn
svých kolegů ze státní policie
rozjeli do Čechovic, kde stupidního vtipálka zatkli!
„Předminulou sobotu před
dvaadvacátou hodinou na
žádost Policie ČR se snažila
hlídka strážníků najít muže,
který opileckým hlasem na-

hlásil na tísňovou linku 158
bombu v Plumlově. Po hodině pátrání se strážníkům tuto
osobu podařilo nalézt. Devětapadesátiletý muž se pohyboval v Čechovicích blízko
hostince. Po ověření totožnosti byl muž na žádost policistů
převezen na služebnu Policie
ČR,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.

plastickou TRHAVINU! MASAKR na rondelu U KOSTELA!

Přemyslovice/mik
Neobvyklý nález přinesl na
služebnu konické policie muž
z Přemyslovic. Kde se vzala, tu
se vzala, v jeho stodole se objevila plastická trhavina. A existuje podezření, že se jedná přímo
o jednu z nejnebezpečnějších
trhavin C4 americké výroby!
„V sobotu šestnáctého června
kolem třinácté hodiny oznámil
osmatřicetiletý muž z Prostějovska,
že ve stodole v Přemyslovicích nalezl předmět, který mu připomíná
výbušninu C4. Muž předmět vzal
a odvezl jej na obvodní oddělení do
Konice. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná o dvěstěgramovou
tritolovou náložku bez rozbušky.

K ohrožení života a majetku
nedošlo. Předmět byl zajištěn
a odvezen k likvidaci,“ popsal
Večerníku neobvyklý případ Josef
Bednařík, tiskový mluvčí policie
Olomouckého kraje.
„Muž byl právem vystrašený,
v domě vedle stodoly měl
manželku a dvě děti. Udělal
ale věc, kterou bych rozhodně
nedoporučoval. Přestože výbušnina bez roznětky nemohla
být aktivována, měl ji nechat na
místě, evakuovat rodinu a přivolat
policii,“ míní Pavel Novák, šéf
prostějovské policie. Jak dodal, pro
všechny je momentálně záhadou,
kde se tak nebezpečná výbušnina
v přemyslovické stodole vzala…

Náklaďák přejel cyklistu, tomu už amputovali nohu...

Prostějov/mik - Hrůzostrašnou
scénu spatřili řidiči i chodci,
kteří se ve čtvrteční ráno 20.
července vyskytli na kruhové
křižovatce Petrského náměstí
v Prostějově. Devětasedmdesátiletý cyklista projížděl rondelem, ačkoliv měl správně použít
vedlejší cyklostezku, když ho
zezadu přejel náklaďák! Následky byly drastické, stařík
do dnešního dne bojuje s velmi
těžkými zraněními o holý život
v nemocnici. A dokonce už mu
lékaři museli amputovat nohu...
„Ve středu po sedmé hodině ranní na kruhovém objezdu u ulice

Lupiči na motorce policii zatím UNIKAJÍ
Prostějov/mik - Pětadvacátým
dnem pokračuje intenzivní
pátrání
prostějovských
kriminalistů po dvojici lupičů,
kteří poslední květnový den
odpoledne přepadli ve Vodní
ulici na motorce podnikatele,
jenž nesl tržbu do banky.
Bohužel, oba grázlové policii
stále unikají…
Přepadený podnikatel své
peníze statečně bránil a rvačka

s motorkáři se brzy přesunula dokonce až před budovu Moděvy
na Poděbradově náměstí. Nakonec se ale pachatelé tašky
s penězi zmocnili a na silném motocyklu ujeli Žeranovskou ulicí.
A tady stopa po nich končí...
„Na případu intenzivně pracujeme, prověřujeme všechny
možné okolnosti vedoucí k dopadení pachatelů. Bohužel, zatím bez hmatatelného výsledku.

Znovu bych chtěl požádat
svědky, kteří v inkriminovanou
dobu jednatřicátého května po
čtvrté hodině odpoledne loupež
sledovali, ať se přihlásí se svými
poznatky. Při vyšetřování by
kriminalistům mohla pomoci
každá maličkost,“ vzkázal po
Večerníku všem občanům plukovník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.

Újezd v Prostějově došlo
k dopravní nehodě mezi
nákladním vozidlem
a cyklistou. Dvaačtyřicetiletý řidič
vozidla
IVECO
s přívěsem nedodržel bezpečný odstup
od jedoucího devětasedmdesátiletého cyklisty z Prostějova,
který jel ve stejném směru jízdy.
Cyklistu zachytil, ten upadl na
zem a utrpěl těžké zranění s dobou léčení delším jak šest týdnů.
Řidič je podezřelý z trestného
činu těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti,“ popsal děsnou
nehodu Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Policie ČR Krajského ředitelství Olomouckého kraje.
Zatímco staříka s rozdrcenýma nohama a dalšími mnohačetnými zraněními odvážela
sanitka do Fakultní nemocnice v Olomouci, policisté se
dali do pátrání po kamionu.
Jeho řidič totiž z místa tragédie ujel! „Do pátrací akce se
dalo hned několik našich autohlídek a po několika desítkách
minut se podařilo řidiče vypátrat
i s vozidlem na okraji Prostějova. Případ si ihned převzala
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smýva
kriminální služba,“ informoval
Večerník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Starší senior teď bojuje životní
zápas v nemocnici. „Jde o bezmála osmdesátiletého pacienta,
který utrpěl vážná poranění
v oblasti hlavy a mnohočetné
zlomeniny včetně těžké zlomeniny levé nohy. Tu mu nakonec
lékaři museli amputovat. Vinou
zranění došlo také k velké krevní ztrátě a v kombinaci s vysokým věkem je zatím jeho stav
stále velmi vážný až kritický.
Rozhodující ve vývoji jeho stavu budou podle lékařů nejbližší
dny...,“ sdělil Večerníku tiskový mluvčí Fakultní nemocnice
v Olomouci Egon Havrlant.
Zdravotní stav muže i celý vývoj případu tak budeme nadále
sledovat.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

I
www.
vecernikpv.
cz

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.

JAROSLAV ŠEVČÍK

JAROSLAV KULHAN

TOMÁŠ ZAORAL

PETR NOVÁK

se narodil 24. dubna 1968
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. června
2013. Jeho zdánlivé stáří je 45 let
a měří mezi 175 až 180 centimetry. Další údaje k popisu osoby
se v databázi nevyskytují.

se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. května 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 53 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči a hnědé vlasy. Nosí knír.

se narodil 14. dubna 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří 175 centimetrů.
Další údaje k popisu osoby se
v databázi nevyskytují. se narodil

27. června 1975 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 6. srpna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 37 do 38 let
a měří 175 centimetrů. Další údaje k popisu osoby se v databázi
nevyskytují.

ČERNÁ KRONIKA
Neviděli
N
iděli jjste
t
chlapa s lyžemi?
Někdy během minulého
týdne překonal zloděj visací
zámek sklepní kóje v domě
na ulici Moravská v Prostějově. Ze sklepa pak odcizil troje
sjezdové lyže a troje lyžařské
boty, dva páry in-line bruslí,
cestovní kufr, dvě tenisové
rakety a inkoustovou tiskárnu. Majitel škodu vyčíslil na
42 000 korun. Pokud někdo
viděl v parných dnech v době
od 16. do 21. června 2013 na
ulici Moravská v Prostějově
osobu se sjezdovými lyžemi,
ať to oznámí na linku 158.

Krádež plotu
Někdy v době od 20. května
do 17. června tohoto roku
odcizil dosud neznámý zloděj
dvacet rámů oplocení i s pletivem, které ohraničovalo pozemek rekreačního střediska
v Mostkovicích na ulici Pod
Hrází. Krádeží čtyřiceti metrů
oplocení způsobil společnosti
škodu za třiatřicet tisíc korun.

Řídil přes zákaz
Z trestného činu maření úředního rozhodnutí je podezřelý
dvaadvacetiletý muž z Kostelce na Hané, který byl ve středu
19. června po sedmé hodině
ranní na ulici Majakovského
kontrolován jjako řidič vozidla
Škoda Felicia. Lustrací bylo
zjištěno, že muž má vysloven
zákaz řízení všech motorových
ý vozidel do října
j 2014.
Řidič byl na místě zadržen.

Zfetovaná řidička
Z přestupku řízení pod vlivem
návykové látky je podezřelá
třiadvacetiletá žena z Prostějovska, která byla ve středu po
půlnoci v Dolní ulici kontrolop
vána jjako řidička vozidla Opel
Corsa. Žena byla vyzvána
k provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní. Jelikož se chování ženy policistům nezdálo, provedli test
p
g, kterýý byl
y
na přítomnost
drog,
pozitivní na amfetamin. Žena
s výsledkem testu nesouhlasiy
la a lékařské vyšetření
odmítla. Řidičce byla zakázána další
jízda a byl jí zadržen řidičský
průkaz.

Hluchoněmý
se sám vrátil
Olšany u Prostějova/mik V pátek vyhlásila policie
pátrání po pohřešovaném
hluchoněmém muži z Olšan
u Prostějova. Jednačtyřicetiletý
Josef
Havránek
odešel
ve
čtvrtek
odpoledne
zbytu,kterýsdílíspolečněsesvou
matkou. Domů se ale nevrátil
a matka vzburcovala policii...
„Muž je hluchoněmý a byl
naposledy spatřen ve čtvrtek
dvacátého června kolem
šestnácté hodiny v domě jejich
trvalého bydliště, když odcházel
na procházku a za svým kamarádem. Od této chvíle o něm
neměla matka žádné zprávy.
A nemá u sebe ani mobilní
telefon,“ informovala v pátek
média Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Během sobotního časného
rána však bylo pátrání po muži
z Olšan zrušeno. „Odvolávám
pátrání po jednačtyřicetiletém
hluchoněmém muži z Olšan
u Prostějova, které jsem zasílala v pátek odpoledne. Muž
se v pátek v noci vrátil sám
v pořádku domů. Děkujeme
všem za spolupráci,“ oznámila
do médií dobrou zprávu Marta
Vlachová.

Zpravodajství

ZÁHADA... MANŽELÉ ZEMŘELI V JEDEN DEN!
Dům ve Veleslavínské ulici zapečetila policie

Spolu desítky let žili, spolu v jeden den zemřeli... Řeč
je o manželské dvojici, která dlouhá léta obývala dům
ve Veleslavínské ulici v Prostějově, až v něm skonala. Bytový objekt je v současné době nepřístupný,
vstup do něj policie zapečetila i přesto, že s největší
pravděpodobností byla vyloučena násilná smrt i jakékoliv veškeré sebevražedné příznaky. Okolnosti nedávné
smrti Dobroslava (81) a Dobromily (78) z Prostějova tak
zůstávají pro policisty i samotné lékaře velkou záhadou...
Prostějov/mls
Viděli jste někdy dvě jména
zemřelých na jednom parte?
Pokud ne, není se co divit. Nestává se to totiž příliš často... Nyní
je však tato situace nešťastným
koncem pro dva staré manžele
z prostějovské Veleslavínské
ulice. Jestliže se jedná o lidi, kteří
zemřeli nečekaně, obyčejně to
napovídá tezi, že se buď stali obětí
vraždy, nebo spáchali sebevraždu.
V jejich případě ovšem vše bylo
zřejmě jinak. Po stopách záhadné
smrti manželské páru se Večerník
vydal v průběhu minulého týdne.

A zjistili jsme, že celý případ
skutečně vrtá hlavou nejen
policistům, ale i lékařům...
Jak se nám podařilo zjistit, bezvládné manžele objevili ve čtvrtek
13. června lékaři prostějovské záchranky. „V den nálezu byli oba
lidé už minimálně dva týdny po
smrti. Když jsme k nim dorazili, jejich těla ležela na podlaze ve dvou
různých místnostech. Ani jedno
z nich se nenacházelo v posteli. Na
místo jsme přivolali hlídku Policie ČR, která začala případ šetřit,“
reagoval Radomír Gurka, šéf
prostějovských záchranářů.
(pokračování na straně 13)
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Neskutečné
úlovky
Mistr
z Velkého Kosíře v akDcvi!ořák

To je ale nádhera. Pan Dvořák z Čelechovic na Hané dráždí naše houbařské sebevědomí
svými úlovky z Velkého Kosíře.
Foto: Stanislav Dvořák

Dovnitř nikdo nemůže. Vstup do domu, ve kterém byla nalezena bezvládná těla manželského páru, policisté přelepili páskami.
Foto: Martin Zaoral

Velký Kosíř/mik - Věrný čtenář Večerníku Stanislav Dvořák z Čelechovic na Hané velmi rád
a často „dráždí“ všechny aktivní houbaře naší redakce. Také minulý týden poslal do e-mailové pošty
snímky svých houbařských úspěchů letošní sezóny,
která, jak i odborníci předpovídají, bude více než
bohatá.
„Také v úterý a ve středu jsem si vyšel na Velký
Kosíř a navštívil svá tajná místa. Musím vaší reda-

kci i všem vašim čtenářům potvrdit, že rozhledna
i houby tady rozhodně rostou!,“ napsal do
Večerníku pan Stanislav.
Jen tak dál, mistře Dvořáku! Blahopřejeme, ovšem
vězte, že i my jsme tento týden zamířili do lesů nedaleko Prostějova. A potvrzujeme, skutečně rostou!
Bohatou fotogalerii snímků skvostných hřibů
z Velkého Kosíře nejen od Stanislava Dvořáka najdete na našem webu vecernikpv.cz

TROPICKÁ VEDRA ZASÁHLA I PROSTĚJOVSKO. Kam jinam vyrazit, než k vodě?
Večerník podnikl minulý týden inspekční cestu po koupalištích a vodních plochách

Prostějovsko/mik, mls, jim, peh - „Vedro na chcípnutí,“ řekl by klasik podobný například Bolku Polívkovi. Jak Prostějované dlouho nadávali na zimu
a déšť, stejně emotivně se vyjadřovali k neskutečnému vedru, které celý region zasáhlo během uplynulého týdne. Podle meteorologů bude po nynějším
krátkodobém ochlazení a sérii bouřek slunečné a teplé počasí opět záhy pokračovat, takže se dá očekávat pořádný nával na všech dostupných koupalištích. A víte, které navštívit? Váháte, kam se jít v těchto parných dnech vykoupat
a strávit chvíle naprosté pohody? Pak vám určitě přijde vhod reportáž z naší
inspekční cesty, kterou Večerník během uplynulých dní podnikl po všech možných koupalištích, vodních plochách a dalších zařízeních v celém regionu. Na
příští dny pak chystáme velký test srovnání, abychom si byli definitivně jistí,
kam jít bezstarostně „smočit“...
Aquapark v Krasické:
Nával, ovšem konečně
více občerstvení

Pohoda a klid. Na vrahovickém koupališti bylo volněji, zato příjemně! Zdejší koupák navštívilo v průměru jen třista lidí denně, o to více
si zde návštěvníci zaplavali. Jako například tyto dvě fešné kočky.
Foto: Michal Kadlec

BYL ZKORUMPOVÁN

Prostějovský aquapark v Krasické ulici raketovým tempem
dohání finanční ztrátu z úvodu
letní sezony. Největší koupaliště v regionu otevřelo své brány
už 19. května, ale hned je zase
kvůli chladnému a deštivému
počasí zavřelo. „Jsme nadšeni,
že jsme konečně zase mohli
otevřít. Počasí teď už několik
dní dělá dobrotu, v úterý a ve
středu jsme tu registrovali něco
pod dva tisíce návštěvníků. Ve
čtvrtek se to vyhouplo na dva
a půl, což je senzační. Rekord
v podobě více než tří tisíc návštěvníků ale zatím nepadl,“

Kolik lidí a kam se přišlo vykoupat?
Koupaliště
pondělí
úterý
středa
Aquapark
843
1 841
1 994
Vrahovice
126
352
468
Stražisko
432
606
Nezamyslice
100
130
130
městské lázně
cca 750 za celý týden
Zdroj: provozovatelé koupališť
sokolů, naprostou pohodu si
zde užívaly zhruba dvě stovky návštěvníků. „Teď je ještě
brzo, odpoledne tady bude tak
trojnásobek,“ přivítal nás jeden ze zdejších správců Miloš
Lehár. „Návštěvnost je letos
nějak slabší, hodně nás podle
mého názoru poškozují drby,
které se rozšiřují po Prostějově.
Musím ale všem vzkázat, že
v žádném případě nekončíme
provoz, že nám to tady hygienici nezavírají. Ano, bazén by
potřeboval rozsáhlou rekonstrukci, ale stále je ještě funkční a lidé se k nám mohou bez
obav přijít vykoupat,“ uvedl
Lehár. „Já jsem tady naprosto
spokojená. Na rozdíl od aquaparku, kde není vůbec možnost
si pořádně zaplavat a je tam
Vrahovičtí vzkazují: přelidněno, panuje tady ve Vrahovicích doslova rodinné proNEKONČÍME,
středí. A ten velký bazén, to nám
nezavírají nás!
Prostějováci můžou závidět,“
Když Večerník ve středu před prohlásila paní Marie z Vrahopolednem dorazil na vrahovic- vic, které významně kýváním
ké koupaliště v péči místních hlavy přisvědčoval její manžel..

prozradil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově. Spokojeně se
při naší návštěvě aquaparku
tvářily i stovky neudržitelně
skotačících dětí, ale i dospělých. „Je pravda, že my dospělí
si tu nezaplaveme, žádný z bazénů nemá potřebnou hloubku
a délku, navíc je to v každém lidově řečeno hlava na hlavě. Ale
jako celodenní výlet s malými
dětmi je to naprosto ideální,“
svěřil se Martin Novotný z Prostějova. „Já zase žasnu, jak se
oproti předešlým rokům tady
rozšířila místa s občerstvením.
Je jich tu fakt víc a konečně
nejsou u žádného takové dlouhé fronty,“ pochvalovala si zase
paní Milada z Krasic

Kdo bude šéfem divadla? V úterý radní rozhodnou!

s ODS, ale
tento
tlak
nepřekročil
politický rámec. S mým
hlasem se
neobchodovalo,“ vyjádřil se Právu, pod nějž zmíněný
server spadá, Radim Fiala. Ten se
narozdíl od tří stíhaných kolegů
svého mandátu nevzdal a nyní
působí jako nezařazený poslanec.
Podezření policie vyšlo najevo
v rámci výslechu Jany Nagyové,
bývalé první ruky dnes už rovněž
bývalého premiéra Petra Nečase.
Detektivové se jí totiž na Radima
Fialu opakovaně ptali. Podle dalších informací deníku Právo padl
i přímý dotaz, zda Nagyová ví
o tom, že jedna z Fialových společností měla mít slíbenou zakázku od státu! Prý stačilo, aby poslanec změnil svůj názor a vládu při
důležitém hlasování podpořil...
Radim Fiala se klíčového hlasování nakonec zdržel. Dnes se brání, že ani jedna z jeho čtyř firem
se státem byznys nedělá. „Zakázky státních organizací realizovala
v minulosti pouze jedna z nich,
přičemž jejich objem je zcela
minimální a nedosahuje ani jednoho procenta tržeb společnosti,“ konstatoval na internetových
stránkách prostějovský poslanec
Radim Fiala.

pátek
1 150
280
343
130

Narváno! V aquaparku v Krasické ulici v Prostějově bylo ve středu odpoledne plno. A to zde ještě rekordy v návštěvnosti teprve
čekají!
Foto: Michal Kadlec

Plumlovská přehrada
hostí pouze žáby
Na plumlovské přehradě se
stále nevykoupete. Nějaká
voda v ní sice je, ale od břehu
pláže U Vrbiček je to k vodě
přibližně padesát metrů. Cestou k ní byste museli překonat

poměrně vzrostlou vegetaci.
Navíc v „louži“, která se nyní
nachází na dně nádrže, se velice daří žábám. Kromě toho
pláž U Vrbiček je kvůli probíhající rekonstrukci poměrně
špatně dostupná. Nelze se tedy
divit, že navzdory krásnému
počasí na ní fakticky nebyla
ani noha.
(dokončení na straně 6)

Za bouračku s policisty

dostala nešťastná řidička

i prostějovský poslanec Fiala?
Praha, Prostějov/mik - V síti
politiků, kmotrů a dalších lidí
z vysokých pater politiky, kvůli
kterým nedávno vypukla největší korupční aféra vyústěná
v pád vlády a obvinění sedmi
osob, by podle víkendových
zpráv mohl uvíznout i prostějovský poslanec Radim Fiala
(na snímku). Policie jej totiž
podezřívá, že mohl přijmout
státní zakázku pro svoji firmu
výměnou za podporu při důležitém hlasování o vládním daňovém balíčku, který odstartoval tolik kritizované reformy!
Sám Fiala něco takového odmítá, byť přiznal, že pod velkým politickým tlakem byl...
Zprávu o tom, že detektivové
z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu mají podezření, podle něhož se špičky koalice
snažily kvůli podpoře vládního
daňového balíčku korumpovat
i další rebelující poslance ODS,
přinesl jako první v sobotu webový server novinky.cz. Policie
tak například prověřuje, zda se
Nečasovi vyjednavači nesnažili
přimět ke změně názoru vlastníka několika firem Radima Fialu
z Prostějova, a to nabídkou „přihrání“ lukrativní státní zakázky
pro jednu z jeho společností.
„Samozřejmě jsem byl pod velkým tlakem, který pro mne v tu
chvíli znamenal zásadní rozchod

čtvrtek
2 406
452
699
130

ČTYŘICET TISÍC POKUTY
Prostějov/mik - Zrušili první
výběrové řízení, teď jim komise předložila pořadí prvních
tří účastníků druhého konkurzu na post ředitele či ředitelky
Městského divadla v Prostějově. Radní budou o nástupci Aleny Spurné rozhodovat v úterý!
A horký favorit? Podle Večerníku je to současná zástupkyně
ředitele Reálného gymnázia
a Základní školy města Prostějova Jana Maršálková!
„Výběrová komise z dvanácti
účastníků poskládala pořadí prvních tří nejlepších. Z tohoto tria
bude v úterý rada města na svém
úterním jednání vybírat nového
šéfa divadla. A já myslím, že tentokrát už úspěšně,“ sdělila Večerníku náměstkyně primátora města
Ivana Hemerková, která byla
zároveň předsedkyní výběrové
komise. Jak dodala, opakovaný
konkurz už byl úplně o něčem
jiném než ten první, po kterém
se radní nemohli shodnout na
vítězi. „Dá se říct, že účastníci se
poučili z minula a všichni byli lepší než v tom předchozím výběru.
Každý měl svoji představu o fungování městského divadla, padaly
i nové zajímavé návrhy. Například
na on-line nákup vstupenek na

Soudkyně Pluskalová:
„Vinu měly obě strany!“
BYLI JSME
U TOHO!

Trefili jsme se? Podle informací Večerníku usedne do křesla
nové ředitelky Městského divadla Jana Maršálková!
2x foto: Michal Kadlec a Martin Zaoral
jednotlivá představení nebo na jméno. Novou ředitelkou Městto, jak do divadla přitáhnout více ského divadla se má údajně stát
mladých diváků,“ prozradila Iva- profesorka Jana Maršálková,
na Hemerková.
současná zástupkyně RG a ZŠ!
Večerník nedávno jako první při- „Co vám mám na to říct? Paní prošel se spekulacemi, že o jméně no- fesorka Maršálková je mezi dvavého šéfa divadla už bylo rozhod- náctkou zúčastněných ve druhém
nuto dávno, ještě před zrušením konkurzu,“ odpověděla Večerníku
prvního konkurzu. Podle drbů, v sobotu odpoledne trochu vyhýkteré šly městem, byl problém bavě náměstkyně primátora. Zda
v tom, že toto jméno se neobje- je i mezi trojicí nejlepších, odmítla
vilo na seznamu uchazečů při sdělit úplně. „To už je z mé straprvním výběrovém řízení a pro- ny bez komentáře...,“ nechala se
to ho radní zrušili. Ivana Hemer- slyšet Ivana Hemerková už s dosti
ková všechny spekulace odmítla. významným úsměvem.
Do redakce se k nám však dones- Uvidíme tedy v úterý odpoledne,
lo další, podle několika na sobě zda se PROSTĚJOVSKÝ Večernezávislých zdrojů, už to správné ník plete nebo ne…

Vysvětlení. Otázky novinářů směřovaly i ke státnímu zástupci Ondřeji Frgálovi.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - Prostějovský
soud v úterý uznal Olgu
Pospíšilovou vinnou z loňské
bouračky, během níž do jejího auta v až stokilometrové
rychlosti napálila policejní
octavie pronásledující v tu
chvíli motorkáře, který se
provinil proti pravidlům
silničního provozu. Pokud by
zmíněná řidička pozorněji
sledovala situaci v provozu,
dle soudu by mohla nehodě

zabránit. Sama soudkyně
Adéla Pluskalová ovšem na
druhou stranu zdůraznila, že
velký podíl na havárii mají
i sami policisté. O náhradu
škody ve výši téměř osm set
tisíc korun by se tak měly obě
zúčastněné strany a to jak
Olga Pospíšilová, tak Policie
ČR podělit půl na půl. Dá se
předpokládat, že škoda bude
uhrazena z povinného ručení
obou účastníků nehody.

více čtěte na straně 13
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Barometr

Číslo týdne

+

50

Třikrát
Třik
á b
bez chyby.
h b Policisté
P li i é sii pořádně
ř
honilii
trika. Ve třech případech stíhali chlapíky,
Dlužníků
kteří se snažili utéct před spravedlností.
přibývá. Blíží
Ve Vrahovicích museli na zfetovaného
se konečný termín
řidiče dokonce vytáhnout pistoli,
úhrady poplatků za odzadržen byl i muž, který se
voz komunálního odpadu.
hlídce snažil uplavat
Sice se ještě může něco změnit
napříč Podhradk lepšímu, ale už teď je jisté, že počet
ským rybdlužníků se opět zvýší. Radnice už
níkem.
nyní registruje celkové pohledávky ve
výši přes osm milionů korun!

Osobnost týdne
TOMÁŠ
TOMÁ
Á BÍM
Snad ještě
ješt žádná výstava obrazů
Prostějově netrhala takové rekordy
v Prostěj
návštěvnosti, jako ta známého
v návšt
malíře a grafika v Umělecké galerii N
N7 v Netušilově ulici. Ale
pozor, právě dnes přehlídka děl
světoznámého
umělce a přítele
světoz
M. Černoška končí, takže máte
sskutečně poslední možnost!

Každý rovným dílem mohou policisté a řidička Renaultu za hrůzostrašnou havárii, ke které došlo
vloni na konci března ve Vrahovické ulici při honičce strážců zákona za motorkářem. Žena podle
soudkyně dávala málo pozor,
policisté zase zbytečně riskovali.

-

Výrok týdne
„V
V TAKOVÝM
TAK
AKOV
AKO
OVÝM
OVÝ
ÝM VEDRU
VED
EDRU
RU
BYCH VYDAL ZÁKAZ
PRACOVAT. ASI ŘEKNU
NEČASOVI, ABY MI DAL
TRAFIKU NĚKDE VE
VEDENÍ MRAZÍREN!“

Jeden ze štamgastů
hospůdky v Krasické
ulici si zašel po těžké
lopotě na pivečko
a celý upocený rozumoval

PROSTĚJOVSKÉ POMNÍČKY aneb každý by si měl poklidit...

Analýza
Martin Mokroš
Chcisednesvěnovat„pomníčkům“
úplně jiným. Hned ten první
lze vidět ještě stále v tomhle
červnovém čase v prostějovských
výlohách, mám na mysli maturitní
tabla. Školský zákon a zákon
o ukončování středoškolského
vzdělání již dnes stanovuje přesná
data a tak vím, že již v této chvíli
nemůže být v Prostějově žádná
střední škola, která by „maturovala“. Ale tabla jsou tu stále. Je prav-

Ne, nebojte se, nehodlám se dnes věnovat pohřebnictví a věcem posledním, i když i toto je velmi zajímavé téma a byli byste překvapeni, jak lidé z téhle
„branže“ jsou úplně „normální“ a umí zajímavě vyprávět. Nehodlám se věnovat ani policejním „pomníčkům“, i když i toto tajemno by třeba bylo interesantní
a já se třeba upřímně každý rok těším na besedování
v kině Metro s emeritním policejním radou Dočekalem,
který vypráví jako kniha a člověk mnohdy zůstává
s otevřenou pusou. A o pomníčcích našich politiků,
tak to už snad ani nestojí za řeč, že?
da, že pohled na sličné maturantky, případně rozverné pedagožky
nebo dokonce na poodhalené
ředitele škol (zde se ovšem
jedná o trojnásobnou poznatelnou fotomontáž) je zajímavější
a pikantnější, než na strhané tváře
politiků všeho druhu, případně
na nějaké stupidní reklamy na
ještě stupidnější zboží a mnohdy
s pravopisnými chybami, avšak
přece jen chceme vidět už něco
jiného! A tak zasílám vzkaz
do řad úspěšných maturantů:

Vašich „patnáct minut slávy“
již skončilo, ceny za nejlepší
tabla od různých institucí již
také byly rozdány a tak prosím
uklízejte. Děkuji za sebe, chápu,
že jste se již rozprchli, možná
do všech koutů republiky, ale
někdo zodpovědný by se měl
najít a tabla uklidit...
A jsme u úklidu. Kvituji
s povděkem, že pořád se někde
něco buduje, staví, předělává
v rámci boje „Za město krásnější“.
Leč očekával bych, že když se

sokol
ím okem ...

někteří politici ukazují, že to byl on,
Nečasův rychlý odchod
kdo na ně „pustil“ státní zástupce,
V aféře, která otřásla v minulých ale veřejnost to jistě vidí jinak.
dnech českou politikou, sehráli roli
Konec neomylnosti
i lidé s vazbou na Prostějov. Možná
strážců zákona
bychom si tuto „světovost,“ kterou
nám dodali dva šéfové vojenské Státní zástupci teď sice mohou prorozvědky, rádi odpustili, ale to je asi věřovat i politiky, ale nesmíme zajedno. Co jsme se z kauzy, kdy ve- pomenout, že i oni jsou jen obyčejní
doucí kabinetu bývalého premiéra lidé, což znamená, že ani oni nejsou
Nečase nechala špehovat premié- neomylní. To se zatím ukazuje v drurovu manželku vojenskou tajnou hé části aféry, kde není dosud jasné,
službou, ale dozvěděli pozitivního? zda šlo jen o politické dohody nebo
i o korupci. Pokud by soud rozhodl,
Konec beztrestnosti politiků že obvinění exposlanci nespáchali
Tak zaprvé určitě to, že policie trestný čin, musí pak i vyšetřovatelé
a státní zástupci se už nebojí sáh- ukázat, že nejsou jako mnozí politici
nout i do politických kruhů. To je a rychle vyvodit odpovědnost z příjistě dobře a dík za to patří i býva- padné chyby. Odpovědnost totiž patří
lému ministru spravedlnosti Jiřímu ke všem veřejným funkcím, ať už se
Pospíšilovi, na kterého sice teď jedná o politiky nebo strážce zákona.

Dalším závěrem vládní krize je
fakt, že Petr Nečas nakonec odešel
se ctí, protože rezignoval na české
politické poměry velmi rychle. Pokud bychom chtěli kritizovat „jeho“
čtyři dny, nesmíme zapomenout na
dlouhé týdny, které trvalo odcházení Stanislava Grosse.

Dobrá volba
A i poslední poznatek je pro mne
pozitivní. Myslím, že velkou nadějí
je to, že největší strana dosavadní
vládní koalice na post premiérky
vybrala političku formátu Miroslavy Němcové. Že by blýskání na
lepší časy?
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a poradce místopředsedy Sněmovny
Petr Sokol, vysokoškolský učitel,
a poradce místopředsedy Sněmovny

Konstelace hvězd Prostějova

To je pařák, co? Jako by život v Prostějově utichl pod tíhou šílených veder, ale to je pouze zdání. Ve skutečnosti bude město
žít, hlavně v nočních hodinách. Léto právě začalo, tak si ho
vychutnejte plnými doušky!

Berani - 20.3.- 18. 4. Nemusíte se hned sebevraždit, když se vám něco důležitého nepovede.
Z každého neúspěchu si berte ponaučení. Stejně
tak tento týden, kdy na poslední chvíli přijdete
o dost velké peníze. Co ale není teď, bude příště!
Býci - 19.4.-19.5. Lidem nevymluvíte, že nejste
tak špatní, jak se na první pohled zdáte. Ale nejlepší bude, když je v následujících dnech přesvědčíte svou ochotou pomáhat druhým. Promyslete si
dobrý skutek, kterým rozhodně oslníte.
Blíženci - 20.5.-19.6. Budete vyzváni, abyste dočasně vedli poměrně velký kolektiv. Trošku znervózníte, ale všechny úkoly zvládnete na jedničku.
Dokonce se vám podaří udržet na uzdě i člověka,
ze kterého máte delší dobu obavy.
Raci - 20.6.-21.7. Dávejte si pozor na jedince
opačného pohlaví, můžete se stát i obětí sňatkového podvodníka či podvodnice. Neberte to na lehkou váhu, můžete tomu druhému skočit na špek,
ani nebudete vědět jak!
Lvi - 22.7.-21.8. V práci to bude jedna velká nuda,
navíc vy osobně budete myšlenkami úplně někde
jinde. Trápí vás totiž někdo z rodiny, takže se budete snažit řešit problémy v tomto směru. Ale bacha, také v zaměstnání máte co řešit!
Panny - 22.8.-21.9. K úplné dokonalosti vám
pořád ještě něco chybí, ale v nejbližších dnech si
hodně polepšíte. Obdržíte totiž velmi zajímavou
a lukrativní nabídku, která se prostě neodmítá. Najednou se budete cítit jako v sedmém nebi...

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Buďte opatrní při práci na zahrádce. Lehce se může stát, že najdete výbušninu
z druhé světové války, což by nebylo nic neobvyklého. Hodně výbušná atmosféra bude ale panovat
i ve vaší rodině. Čekají vás spory.
Štíři - 22.10.-20.11. Pokud se mermomocí chcete
s někým hádat, nečiňte tak na veřejnosti. Vyříkejte si všechny třecí plochy mezi čtyřma očima, ať
okolo nebudíte zbytečný rozruch. Před víkendem
si určitě vsaďte, něco malého vyhrajete.
Střelci - 21.11.-20.12. Nejezte tento týden v žádném případě houby! Někdo vám je daruje, ale
pouze s cílem vás otrávit a tím pádem i zbavit!
Jinak vás ale okolí bude mít velmi rádo, i když
mnohé dráždíte svými kořeněnými proslovy.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Uprostřed týdne budete v zaměstnání hrát na vlastní pěst a věnovat se
jen své práci. Budete si jistí, že váš pracovní postup nebo nápad je ten nejlepší, i kdybyste si ho
měli hájit proti všem. A děláte dobře!
Vodnáři - 20.1.-18.2. V zaměstnání budete zakřiknutí. Ocitnete se v útlumu, kdy budete jen
s přemáháním plnit své povinnosti. Alespoň po
práci se budete potřebovat zastavit a ponořit se do
svých zálib. Osedlejte své sportovní koníčky.
Ryby - 19.2.-19.3. Pomalost některých kolegů vás
tento týden může nebývale rozčilovat. Dáte jim
najevo, že svým pasivním přístupem brzdí i vás.
Jenomže co je to platné, když vy sami nebudete
chtít být příliš aktivní. Neprožijete plodné dny.

někde něco dobuduje, postaví,
zrekonstruuje, tak že po sobě
dotyční budovatelé uklidí. Leč
neděje se to, a tak vidíme tu volně
pohozenou hromadu písku, tu pohozenou izolaci od zateplování,
tu volně ležící lopaty, krumpáče,
tu kachle, cihly, támhle volně
trčící dráty ze zdí, kterými lze
snadno si očko nechat vypíchnout
a dokonce již i na volně pohozené mobilní WC jsem narazil
a stavba byla dokončena. Není
to tu a tam, je to prostě všude
a při srovnání s tím, jak postupují
firmy za hranicemi a tady, člověk
mnohdy smutně zapláče... Jsme
i podle projektu zdravé město
a ono zdraví přece spočívá také v
čistotě po stavbách, rekonstrukcích,
renovacích a podobně. Celkem
za samozřejmé bych tedy také
považoval, že okolo staveb bude
obnovena zeleň a prostě nebude
poznat, jakže se tady něco dělo.
Čistota obecně, i když se o hodně
zlepšila, je stále kamenem úrazu,
ale tentokrát nehodlám peskovat

úklidové firmy, ale spoluobčany,
kteří plivou žvýkačky na chodníky či odhazují odpady rozhodně
ne do košů. Největším morem
jsou pak majitelé psů, kteří, ne
všichni, těch slušných se další věty
netýkají, nechávají exkrementy po
svým miláčcích volně pohozené
tlít kdekoliv se jim zamane. A to již
nemluvím o občůrávání státních,
městských a soukromých objektů.
Smrad po tomhle všem svinstvu
je obzvláště v horkých měsících
opravdu excelentní a to již nemluvím o bakteriích, přenosných
chorobách a podobně. Znovu se
zastávám úklidových firem, ano
uklízet je třeba, ale opravdu nechápu, proč jim tuto ne zrovna lehkou
a nevoňavou práci ztěžovat. Říkám
si také, proč ke slušnosti a čistotě
majitele psů nemotivovat, třeba
majiteli o jehož psovi se celý rok
nic nezmiňovalo nebo nebyl nějak
řešen, snížit roční poplatek, naopak
majiteli se záznamem poplatek
přirazit, v době načipovaných psů
to snad není problém.

Jsou pomníčky a pomníčky.
Ty symbolizující věčnost tu
budou vždy a budou symbolizovat třeba slavnou historii,
případně ducha jednotlivých
rodin. Ovšem pomníčky
nevoňavé, smradlavé, stavební, nevábné, špinavé a nebo
zbytečně dlouho se zjevující
by měly zmizet! Když ne ze
dne na den, tak do léta určitě.
Začíná totiž turistická sezona
a není to o tom jen vymyslet
i schválit logo města pro turistický ruch a propagaci, ale také
si město pěkně uklidit a vycídit,
aby se ukázalo turistům jasnější,
voňavější, čistější i všeobecně
krásnější.
Pořád totiž věřím, že léto, to
správné, pořádné letos nastane
a turisté u nás ve městě budou
chtít utratit nějakou tu korunu,
či dokonce euro, dolar nebo jinou konvertibilní měnu. Takže
bylo by dobré město na turisty
připravit, snad to chce většina
z nás, nebo ne?

SESTŘIČKY DO PLAVEK!

Martin Zaoral
Zpráva o úchylákovi řádícím
v lesoparku Hloučela předznamenala tropické teploty uplynulého týdne. Proč spojovat
počasí a obnažujícího se devianta? Důvod je jednoduchý.
Během jediného týdne se situace
změnila. Zatímco ještě začátkem
června byl divný každý, kdo
chodil obnažený, za uplynulý
týden se to samé dalo říct
o lidech, kteří toho z nejrůznějších důvodů měli na sobě
víc, než bylo nezbytně nutné.
Třicetiletý úchylák pobíhající s nahatou zadnicí v okolí
prostějovské Amazonky je

I

samozřejmě extrém i za toho
největšího vedra. Nicméně
podobnou odchylkou od normálu se při tropických teplotách
rázem stali například svědomití
úředníci navlečení do tmavých
obleků. Oba extrémní póly
v oblékání u ostatních budily
pozornost, zásadně se lišily
tím, že narozdíl od masturbanta
„kravaťáci” svým outfitem nikoho neobtěžovali.
Proto během tropických veder
musel člověk litovat všechny,
kteří kvůli svému sociálnímu či
pracovnímu postavení museli být
navlečeni do zcela nevhodného
oblečení. Tím nejideálnějším
tptož byly kraťasy či plavky.
Všichni, kteří museli oblékat
něco jiného, určitě litovali, že
třeba trenky člověka nedělají,
zatímco oblek už zřejmě ano.
Přitom třeba slavná herečka
a tanečnice Josephina Bakerová, která si v ničem nebrala servítky, o šatech prohlásila, že jsou projevem „falešné

glosa týdne
morálky společnosti”, od které
si odpočine jen tehdy, když je
úplně nahá. Tenhle její názor
koresponduje třeba se závěrem
populární pohádky o Pyšné
princezně, kdy král Miroslav
ševci vtlouká (nejen) do hlavy, že
šaty člověka nedělají, že člověka
šlechtí práce. Minimálně v noci
tento postoj zastávala i Marilyn
Monroe, která prozradila, že „do
postele chodí oblečená jen do
dvou kapek Chanelu číslo 5.“
A určitě by jej podepsal i Karel
Novák, legenda prostějovské
fotografie a tvrdošíjný propagátor naturismu.
Navzdory těmto hlasům se
služebních plavek v úřadech,
v továrnách či třeba v nemocnici asi nikdy nedočkáme. A to
navzdory tomu, že by některým
sestřičkám určitě náramně
slušely!

www.vecernikpv.cz

Agentura

Nagyová sledovala i Nagyho!

Slavná agentura Hóser to ví jako
jediná v celé republice i rozlehlém světě! Už několik hodin po
razii policistů protimafiánského
útvaru, kteří v budově Úřadu
vlády v Praze zatkli pravou ruku
bývalého premiéra Petra Nečase
Janu Nagyovou, se do redakce
Hósera ozval velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy.
„Okamžitě musím na celou záležitost reagovat a trvám na tom,
abyste mé vyjádření zveřejnili
všude, kde můžete. Paní Jana
Nagyová nemá absolutně nic
společného se mnou, Janem
Nagym z Prostějova. Není to má
sestra, manželka ani žádná žena
z mé přízně,“ hudral zvýšeným
hlasem do telefonu šéf prostějovských strážníků. Jeho spěšné
vyjádření vnuklo Agentuře Hóser myšlenku, aby se souvislostmi
ohledně až příliš podobných jmen
zabývala. A vypátrali jsme takřka

nemožné! „Mohu potvrdit, že
šéfka vládního úřadu premiéra
Petra Nečase nechala pomocí
vojenské rozvědky i soukromé
bezpečnostní služby poslance
Fialového sledovat velitele obecní
policie v Prostějově. Důvodem
byla žárlivost, paní Nagyová považovala pana Nagyho zřejmě
jako náhradu za Nečase v případě, že ji dnes už bývalý premiér
kopne do zadnice,“ informoval
slovutnou Agenturu Hóser přímo policejní prezident Martin
Červotoč. „Tomu nevěřím! Hergot, to je ale herdekbaba! Jestli se
jí líbím, tak to měla říct rovnou!
A to mě nechala sledovat, i když
jsem hrál v práci Člověče nezlob
se se svým zástupcem? To snad
ne,“ vylekal se po naší zprávě Jan
Nagy.
Skutečnost, že Jana Nagyová nechala výzvědnou vojenskou službou sledovat řádku měsíců Jana

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 kvartetonejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Radar na severní!

Jestli někdy dojde k obnovení
činnosti stacionárních radarů,
tak bych se přimlouval, aby
jeden z nich byl instalován na
severní obslužné komunikaci.
Proč? Zkuste tady chvilku
postát a sledovat provoz. Jen
každý druhý řidič tady dodržuje předepsanou padesátku,
jinak všichni ostatní si to zde
pletou se závodní dráhou.
Dříve jsem tu často potkával
strážníky s mobilním radarem, ale už dlouho jsem je nespatřil. Rozhodně by se tady
dalo vybrat hodně desítek
tisíc korun na pokutách.
Jan Vybíral, Prostějov

Začíná se prášit

Mohl by se už konečně napustit rybník v Drozdovicích.
Ano, četla jsem ve Večerníku,
že stavbaři mají termín předání zrekonstruovaného rybníka
až k poslednímu červnu. Ale
na druhé straně by napuštěním
vody přece ničemu neublížili,
ne? Jde o to, že v tomto týdnu byly dva dny hodně větrné
a z vysušeného dna plného
bahna se začalo hodně prášit.
Prach je všude vedle na chodnících i silnici a spoustu ho
máme také za okny.
Jana Kalivodová, Prostějov

Žádná pieta…

Chtěla bych upozornit na nešvar, kterého jsem často svědkem na náměstí T. G. Masaryka. Lidé si tu často zkracují
cestu přes trávník, kde jsou
umístěny pomníčky obětí okupačních vojsk z roku 1968.
Leckdy mezi těmito pomníčky
běhají a hrají si i děti. Zdá se
mi to hodně nevkusné a chtělo by to lepší dozor ze strany
městské policie. Přece jen,
úcta k zastřeleným Prostějovanům by se měla zachovat!
Marie Dvořáková, Prostějov

Ať si uklidí!

Chápu, že na konci Olomoucké ulice se teď hodně
staví, navíc to mají dělníci
ztíženo tím, že nový Kaufland
a další obchody budou stát
velmi blízko silnice. To ale
nic nemění na tom, že by
stavbaři mohli po sobě uklidit
nánosy bahna, písku a dalšího
nepořádku ze silnice, hlavně
z rondelu u čerpací stanice
OMV. To je kolikrát hrozné,
po čem všem tady musíme
jezdit a mezi čím kličkovat.
Jan Vávra, Prostějov

Máte něco
na srdci?
PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
Nagyho, by neměla nést žádné
politické důsledky. „Minimálně
je to ale na pováženou. Proč se
ta blondýna krev a mlíko nezamilovala do mě? Já bych se nechal
rád sledovat,“ šokoval i na horší
věci zvyklou Agenturu Hóser Miroslav Nakaseseděl, prostějovský
primátor.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Tiskne: Novotisk Olomouc, s.r.o. Distribuce: R.E.T. Olomouc, soukromí prodejci.
Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297.

A to buďto
na adresu redakce,
či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Se vzrůstajícím počtem heren roste také kriminalita, „praní
špinavých“ peněz, vytváření hráčských závislostí, které s sebou
nesou například rozvracení rodin, domácí násilí, ohrožení psychického vývoje dětí a mládeže, zvyšuje se také obchod s drogami
a podobně. A jak jistě víte, v Prostějově máme podobných podnik
ů více než dost. Avšak místo toho, aby byly herny vytěsněny z centra města někam na periferii, dojde pouze k mírným úpravám,
kdy by podle radních mělo stačit odstranění veškerých lákadel
a reklam. Jestli je to podle vás dostačující opatření proti nabádání lidí k hazardu, na to jsme se ptali v prostějovských ulicích...

Dnes už posedmé 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.

BUDE K OMEZENÍ HAZARDU STAČIT NAŘÍZENÍ,
ABY Z VÝLOH ZMIZELY REKLAMY A ZATEMNILO SE?

ŠTÍHLÍ SE HŮŘ OPALUJÍ!
Stražisko, Vrahovice/mls, mik

Jiří JUHÁSZ
Prostějov

Tereza KOPEČNÁ
Studénka

NE

NE

„Podle mě to stačit určitě nebude. Myslím si, že tahle vyhláška
nemá žádný smysl. Pravidelní hráči si svou hernu najdou
i bez různých lákadel, a i když
zmizí blikající reklamy, tak lidé
včetně mládeže stejně budou
vědět, že za tmavými výlohami
se skrývají herny. Jediné plus
je možná to, že už to tu nebude vypadat jako v Las Vegas,
avšak tmavé výlohy zrovna
estetické taktéž nejsou.“

„To rozhodně stačit nebude.
Pokud si lidé budou chtít jít zahrát, tak stejně půjdou a napadne je to i přes ztmavené výlohy,
takže nějaký razantní účinek to
mít určitě nebude. V Prostějově
je heren prostě příliš a měly by
se dělat razantnější změny. Navíc zabírají místo jiným podnikům, které by mohly být prospěšné všem. Není snad ulice,
kde by se nenacházela herna,
což je opravdu přehnané.“

Krásnou hnědou pokožku opálenou od slunce by si přál mít asi každý
z nás. Jak Večerník při výzkumu na koupalištích regionu během extrémně
teplé první poloviny uplynulého týdne zjistil, štíhlí lidé se opalují mnohem
hůř než ti zavalitější. A máme důkaz!
Pokud srovnáte bledé bříško štíhlé dívky z plovárny ve Vrahovicích a spálená záda rozložitého muže z koupaliště ve Stražisku, pak je jasné, koho měly paprsky raději. Do velké plochy se zkrátka slunce může pořádně opřít!

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

AD. HAVÁRIE POLICISTŮ:

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Frmol na koupalištích. Štíhlá kočka kontra pravá česká těla. Kdo se opálí dřív? Můžete hádat!
Foto: Michal Kadlec a Martin Zaoral (2x)

Jsou bez viny, oznámila inspekce.

Soud to viděl trošku jinak
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

Žeranovská

Jméno dle šlechtického rodu. Svůj současný název získala
ulice již v roce 1833 podle vladyckého rodu Žeranovských ze
Sezemic, který zde vlastnil dvůr a prodal jej roku 1681 městu
Prostějov. V roce 1881 došlo k přejmenování na ulici Pod rybníkem (Teich-Gasse). Jelikož nebyli obyvatelé spokojení, byla
vzápětí přejmenovaná na Dvorní ulici (Hof-Gasse). Ke svému
původnímu jménu se ulice opět vrátila od ledna 1893. Ve stavení číslo 22 se narodil Ferdinand Wolker, otec Jiřího Wolkera.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Fügnerova ulice

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I

Je horko k padnutí, vydržet se dá jedině ve vodě nebo v klimatizované místnosti. Bez ohledu na vrstvy antiperspirantů
z vás teče pot, méně oblečeni už být snad ani nemůžete,
a snad právě proto na vás partner smyslně čučí. V tom vedru chce totiž sex!
V horku je sex v prostorné sprše, kde nehrozí, že se omlátíte o vodovodní baterii a že se plastový kout nerozpadne
pod vaším řáděním, ideální místo. V bazénu nebo v rybníce byste asi milování přežili a snad si ho i užili, ale najděte
v takovém počasí volné koupaliště, kde byste s partnerem
nebyli atrakcí pro děti! Nehledě na to, že v rybníce riskujete infekci a alergie, voda také vysušuje sliznici, takže ani
vana nebo bazén na vaší zahradě, kam nikdo nevidí a děti
nejsou doma, není zas tak skvělý nápad, jak to vypadá ve
venezuelských telenovelách.
Volte tedy k milování v těchto parných dnech jedině sprchu!

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NĚCO OD ŠUNKY....

Dušená šunka
200g

Šunkový salám
100g

Vařená šunka
vepřová 200g

Kuřecí šunka
100g

Kuřecí roláda
100g

Venkovská šunka
100g

17,90 (100 gr)

13,90

35,90

16,90

-

-

29,90

13,90

49,90

19,90

16,90

31,90

39,90

9,90

-

29,90

-

-

29,80

11,90

-

14,90

-

20,90

29,80

11,90

-

14,90

-

-

39,90

15,50

-

15,90

-

-

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by neměl rád
dobře udělaný chlebíček?
A jeho duší je čerstvá
a kvalitní šunka. Proto jsme
tentokrát zavítali k pultům
s uzeninou, abychom zjistili, že nejlevnější dušenou
i vařenou šunku koupíme
shodně v Albertu, šunkový
salám v Bille, kuřecí šunku
prodává za nejvýhodnější
cenu hned dva markety
- a to Kaufland, Tesco.
Kuřecí roládu nabízí jedině
Lidl a Venkovskou šunku má
nejlevnější Kaufland.
Tak ať vám chutná!

PONDĚLÍ 18. ČERVNA 2012
Po dvou a půl měsíčním vyšetřování vydala Generální inspekce
bezpečnostních sborů v Praze exkluzivně pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník konečnou zprávu o výsledcích prověřování dopravní
nehody, ke které došlo 28. března tohoto roku ve Vrahovicích.
Dopravní policisté při pronásledování motorkáře havarovali poté, co jim do cesty vjela řidička renaultu a oni ve služební
octavii tvrdě narazili do stromu. Inspektoři mají jasno: Policisté
jsou nevinní! „Nedošlo k žádnému porušení povinností ze strany policistů. Dokonce bylo prokazatelně potvrzeno jejich řádné
a oprávněné užití majáků i výstražných zvukových znamení,“
uvedla Radka Sandorová, tisková mluvčí Generální inspekce
bezpečnostních sborů v Praze..
ČERVEN 2013
Jak informujeme právě v dnešním vydání, po roce je vše
trošku jinak. Během procesu s řidičkou Olgou Pospíšilovou
vyšlo najevo, že zasahující policisté neudělali vše tak, jak
měli! Řidič s vozem přednostní jízdy je povinen dbát potřebné
opatrnosti tak, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích. Soud došel k závěru, že tak tomu v tomto případě
nebylo. „Řidič policejního vozu před nehodou v podstatě nebrzdil. Pokud by byl opatrnější, dokázal by na situaci, kdy jim do
dráhy vjela obžalovaná řidička, patřičně zareagovat. Dále bylo
chybou, že policejní automobil při rychlé jízdě městem neměl
na střeše umístěno zvláštní výstražné světelné znamení, ačkoliv
jím byl vybaven,“ uvedla v odůvodnění rozsudku prostějovská
soudkyně Adéla Pluskalová.
Oba policisté se po nehodě museli potýkat s těžkými zraněními,
zejména policista na místě spolujezdce doslova bojoval o holý
život a následky bouračky pociťuje dodnes. Soudkyně z trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti přesto uznala vinnou řidičku vozu, do kterého policisté ve velké rychlosti narazili.
„Ze znaleckého posudku vyplývá, že i ona měla dostatek času na
to, aby se zachovala jinak. Svůj díl viny na havárii tak nesou obě
strany,“ shrnula Pluskalová..
napsáno před
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Konec fotbalu v Prostějově?
LeRK se nepřihlásil do II. ligy

Ve
čtvrtek
19. června po
osmé hodině
večer vydalo
vedení SK LeRK Prostějov
prohlášení, v němž se hovoří
o rozhodnutí nepřihlásit „A“
mužstvo do druhé fotbalové
ligy! Tato neradostná zpráva
obletěla celé město a vyvolala
jednu velkou diskuzi se spoustou názorů.
„Hlavním a zároveň jediným
důvodem, který nás k výše
uvedenému kroku vedl, je absolutní nemožnost splnit, a to
ani v dlouhodobějším časovém
horizontu, projekt Ligové stadiony 2003,“ píše v tiskovém
klubovém prohlášení prezident
SK LeRK Prostějov Bořivoj

lety

Kresta. „Je nám velmi líto, že
klub, jenž byl dlouhých deset let tradičním účastníkem
druhé nejvyšší soutěže, se
musí rozloučit s druhou ligou
nikoliv kvůli sportovní výkonnosti, nýbrž kvůli absolutnímu
nepochopení a neochotě města
Prostějov mu jakkoliv pomoci
s rekonstrukcí fotbalového
stánku ve Sportovní ulici,“ dodal
Bořivoj Kresta.
Představitelé LeRKu tedy
hází vinu na město, jež se
prý nedokáže řádně postarat
o všelidovou zábavu a na rozdíl
od ostatních měst se obrátilo
k fotbalu zády. Zastupitelé se
zase hájí tím, že požadavky
klubu byly přehnané a pro
městskou pokladnu neúnosné.

Zpravodajství

ŠLAMASTIKA v Netušilově ulici
…a pak tudy projeďte!

Prostějov/mik - Záběr, který
se Večerníku podařilo pořídit
minulou středu dopoledne
v Netušilově ulici, hovoří za
vše. Dopravní uzel, který je
dlouhodobě zmítán problémy, se na několik minut stal
doslova neřešitelným oříškem. A to jen díky několika
nesvědomitým řidičům...
O situaci, která zachycuje neprodyšnost Netušilovy ulice,
informoval Večerník i velitele
Městské policie v Prostějově.
„Ano, o tomto problému víme

a strážníci tuto ulici pravidelně monitorují. Řidiči tu velmi
často porušují zákaz stání po
pravé straně ve směru k Národnímu domu. Měsíčně tady
udělíme desítky pokut, mnohdy jsme sáhli k razantnímu řešení formou „botičky“. Bohužel, řidiči se zdají být naprosto
nepoučitelní a zákaz stání porušují stále,“ odpověděl nám
Jan Nagy, šéf prostějovských
strážníků. Zároveň slíbil, že
na inkriminované místo bude
posílat hlídky ještě častěji...

Policejní honičky s lumpy slavily úspěch

VE VRAHOVICÍCH SE MÁLEM STŘÍLELO,
V PLUMLOVĚ SE ODSOUZENEC SNAŽIL UPLAVAT!

Prostějov, Plumlov - Dva tvrdé zásahy proti darebákům mají za sebou prostějovští a plumlovští
policisté. V Plumlově se již předminulou sobotu
15. června odehrála na pohled zajímavá honička
s hledaným zločincem, který se skrýval před nástupem trestu vězením. Tento muž už evidentně
neměl co ztratit a tak se snažil policistům uniknout
za každou cenu. A dopadlo to tak, že chtěl dokonce uplavat napříč Podhradským rybníkem! Přesně
před týdnem, v pondělí 17. června, pak strážci zákona tvrdě zasáhli proti zdrogovanému řidiči, kterým jim i přes veškeré výzvy ujížděl. Ve Vrahovicích
ho donutili k zastavení jen za cenu tasení pistole!
Michal Kadlec
Martin Zaoral

A co teď?! Jakmile řidiči parkují v zákazu stání, natož s kamionem,
stává se Netušilova ulice takřka neprůjezdnou. Foto: Michal Kadlec

I www.vecernikpv.cz
Na parkovišti u Tesca

řidiči lamentují
Jen málokterý z nich
dává přednost zprava…

Prostějov/mik - Na obrovském parkovišti před hypermarketem Tesco v Držovicích dochází stále častěji
ke kolizím vozidel. Důvod je
nasnadě, stále hodně šoférů
nerespektuje přednost zprava. Přitom toto pravidlo
funguje na tomto místě už
spoustu let!
Velká část řidičů bere komunikaci uprostřed parkoviště jako
hlavní a vůbec je nenapadne,
že když není osazena značkami určujícími ji jako hlavní,
platí zde úplně stejné pravidlo
přednosti zprava jako kdekoliv
jinde na silnicích. „Navíc je na
tuto věc upozorňuje obrovská
cedule na začátku parkoviště.
V praxi to znamená, že auta
vyjíždějící z obou stran velké-

ho parkoviště, mají přednost
před auty blížícími se k nim po
prostřední komunikaci zleva.
Vypadá to možná pro někoho
složitě, ale zkušený řidič by na
toto banální pravidlo měl myslet neustále,“ uvedl Večerníku
Michael Vafek z Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově.
„Když jsem vyjížděl od Arkády, málem do mě vletěl blázen
s mercedesem, který si to hrnul po prostřední komunikaci.
Když jsme byli těsně vedle
sebe, začal mi nadávat, proč
mu vjíždím do cesty. Vůbec
si neuvědomil, že mi má dát
přednost on. Snažil jsem se mu
to vysvětlit, ale vůbec to nedokázal pochopit,“ lamentoval
Milan Dvořáček z Prostějova.

Nelze přehlédnout. Na přednost
zprava upozorňuje řidiče už velká
tabule při vjezdu na parkoviště před
hypermarketem Tesco.
Foto: Michal Kadlec
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Kuriózní policejní manévry
mohli předminulou sobotu
večer na vlastní oči sledovat
návštěvníci kempu Žralok.
„Policisté napřed jezdili z jedné
strany rybníka na druhou a ve
finále si půjčili z kempu loďku
a vydali se ho „vylovit“, což se
jim nakonec podařilo. Docela
jsme koukali,“ popsal exkluzivně Večerníku očitý svědek,
kterému celá událost zpestřila popíjení piva a debatování
s přáteli ve Žraloku.

„V sobotu patnáctého června kolem dvacáté hodiny vykonávali
policisté hlídkovou činnost, kdy
na Tyršově náměstí v Plumlově
spatřili muže, po kterém bylo
vyhlášeno celostátní pátrání
z důvodu nenastoupení výkonu
trestu odnětí svobody. Chlapík,
když spatřil policejní hlídku, tak
se dal na útěk. Policisté propátrávali okolí a podezřelého spatřili
u Podhradského rybníku v Plumlově. Muž se odmítl vzdát, skočil do rybníka a plaval směrem
k areálu pily,“ popsal Večerníku
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.

Neuplaval! Celostátně hledaný Jiří Soldán z Plumlova se
před zatčením snažil policistům uplavat přes Podhradský
rybník. Marně...
2x foto: Martin Zaoral a Policie ČR

„Policisté si vyžádali asistenci
dalších hlídek z Prostějova, psovoda a na druhém břehu se ho podařilo za pomocí hmatů a chvatů
zpacifikovat a zadržet. Muž byl
následně převezen do Vazební
věznice v Olomouci. Při zákroku nebyl nikdo zraněn a nedošlo
k žádné škodě na majetku,“ dodal
mluvčí policie.
Večerník posléze zjistil, že zadrženým mužem, který se před
vězením skrýval několik měsíců, byl devětatřicetiletý Jiří Soldán z Plumlova. Jeho zadržením
policisté odvolávají celostátní
pátrání.

foto týdne

Do Prioru se zakously

bagry!

Bagry v akci. Pamětníky trpící nostalgií muselo během uplynulého týdne při procházce okolo bývalého
Prioru zabolet srdce. Těžká technika začala svými tunovými lžícemi drtit dříve tolik oblíbenou terasu i
schody, po kterých kráčely nahoru mnohé generace. Holt, rekonstrukce je rekonstrukce....
Foto: Michal Kadlec

HRŮZA, chybí deset milionů!

Prostějov/mik - Blíží se konec
června, což je poslední termín
pro zaplacení poplatků za odvoz komunálního odpadu.
Podle zjištění Večerníku ale platební morálka občanů v tomto
ohledu i nadále upadá. Dokonce hrozí, že celkové pohledávky
města za zaplacení „odpadu“ se
výrazně prohloubí. Už teď činí
skoro osm milionů…
Nejdříve nás zajímalo, kolik je
vůbec v Prostějově vedeno poplatníků a jaký počet z nich je v
tuto chvíli již uhrazen. Připomínáme, že se jedná o stav týden
před konečným termínem. „Po-

vinnost zaplatit místní poplatek
za komunální odpad ve městě
Prostějově má celkem 45 363
poplatníků, v současné době je
oproti rozpočtované částce ve
výši 25 939 000 korun zaplaceno
pouze 15 870 000 korun. Zbývá
tedy uhradit více než deset milionů korun a občané na to mají už
pouze týden,“ informoval Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějov. Jak dodal, pohledávky
se rok od roku zvyšují, nyní činí
celkově 7,78 milionu korun.
„Již od minulého roku hromadně
předáváme pohledávky na exe-

Prostě
jo
jen týd vané mají u
ž
en na
zaplac
e
ní
„odpa
du“
kuci, vymáhací proces trvá delší časové období, které bohužel
neovlivníme. Podle našeho názoru je ale účinný a srovnatelný
s okolními městy. Vymahatelnost
pohledávek však bohužel stále
více klesá a objem pohledávek
tím pádem roste,“ podotkl Jiří
Pospíšil.

Podruhé museli policisté prokázat svoji zdatnost v pondělí
17. června v poledne. „Z trestného
činu maření úředního rozhodnutí
je podezřelý sedmadvacetiletý
muž z Olomouce, který v Konečné ulici řídil vozidlo Škoda
Felicia. Řidič na výzvu k zastavení nereagoval, před policisty se
otočil a začal ujíždět. Se škodovkou projel v protisměru kruhový
objezd na Kralické ulici a pokračoval směrem do Průmyslové
ulice. Na ulici Marie Pujmanové
zastavil a vyběhl z vozidla, kdy
byl pronásledován jedním ze
zakročujících policistů. Spolu-

jezdec se pokusil opustit vozidlo
a chtěl také utéci, ale pod hrozbou
namířené zbraně byl zadržen.
Po chvíli byl dostižen a zatčen
i řidič,“ informoval Večerník velmi podrobně Josef Bednařík.
Dalším šetřením bylo zjištěno,
že sedmadvacetiletý muž má
vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel. „Navíc byl u něj proveden test na
drogy, který byl pozitivní na
amfetamin, kdy řidič odmítl lékařské vyšetření a odběr krve.
Při zákroku nebyl nikdo zraněn
a nedošlo ke škodě na majetku,“
dodal mluvčí strážců zákona.

KOUPÁNÍ v kašnách,

ANO či NE?
„Řešení těchto případů je těžké,“
připouští šéf strážníků J. Nagy

Voda láká. Z této kašny na Hlaváčkově náměstí před měsícem
strážníci vyhnali zcela nahého bezdomovce. To byl však extrémní
případ.
Foto: Michal Kadlec.
Prostějov/mik - V minulých
letech jsme informovali o
případech, kdy pracovníci
magistrátu
zakročovali
proti lidem koupajícími se
v městských kašnách. Zejména děti v současných vedrech láká ráchání v těchto
mininádržích s vodou tryskající z různých fontán. Ale
je to vůbec povolené?
„Odpovědět na tuto otázku je
strašně těžké. Ovšem žádný
obecně závazný předpis či
vyhláška
města
koupání
v kašnách nezakazují. Nicméně
v okamžiku, kdy převážná část
obyvatelstva je tímto konáním
pohoršena, může se v tomto ohledu jednat o přestupek veřejného
pohoršení. Ovšem jestli to, že
kdokoliv vstoupí do kašny za
cílem ochladit se v těchto vedrech a společnost to považuje
za běžné, naprosto nic na tom

není. Jednoduše řečeno, když
strážníky vyloženě někdo nezavolá, že mu to vadí a kritizuje to
více občanů, mají ode mě pokyn
nezasahovat,“ řekl Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.
Strážníci ovšem v těchto
případech už párkrát zasáhli,
a to velice razantně. Nešlo však
o běžné záležitosti, že se někdo
chtěl jen krátce svlažit ve studené
vodě kašny. „To se nemůže nikdo
zlobit, ale když se bezdomovec
svlékne na náměstí úplně donaha a lehne si do kašny, a pak
navíc běhá po náměstí v rouše
Adamově, tak to už zasáhnout
musíme! To už zavání nejenom přestupkem, ale dokonce
přečinem,“ uvedl Jan Nagy.
Lidově řečeno, když půjdete
po náměstí, klidně si do kašny
vlezte, pokud to ovšem někomu
nebude vadit...

TROPICKÁ VEDRA ZASÁHLA I PROSTĚJOVSKO. Kam jinam vyrazit, než k vodě?
(pokračování ze strany 3)

Podhraďák svádí jen
ke koukání
Narozdíl od začátku loňské
sezony se letos v červnu nedá
koupat ani v Podhradském
rybníku. Vody na jeho dně je
podobně jako v případě přehrady stále málo. Na pláži
u kempu Žralok přesto na dekách sedělo ve středu odpoledne několik párů či mladých
rodin a obdivovaly nádhernou
scenérii s dominantou plumlovského zámku. Ve vodě však ve
středu odpoledne nebyl nikdo.
Na Stražisko dorazil
ideální počet návštěvníků
Kdo ve středu odpoledne na oblíbeném koupališti ve Stražisku
čekal obrovský nátřesk, ten se
mýlil. Za den sem zamířila přibližně pětistovka návštěvníků.
Během prázdninové špičky tu

třeba loni býval i dvojnásobný
počet lidí. Každý, kdo sem ve
středu dorazil, si tak mohl skvěle zaplavat v padesátimetrovém
bazénu s úžasně čistou vodou.
Přitom se nemusel prodírat
mezi davy plavců. Tuto možnost mu žádné jiné koupaliště
v Prostějově nenabídne.

„Je to tady super,“ hlásí z
Nezamyslic
V pondělí do areálu zavítalo sto
návštěvníků, v úterý a ve středu
to bylo vždy sto třicet platících.
Děti do šesti let mají vstup zdarma, od šesti do patnácti let zaplatí třicet korun a starší dvojnásobek. Od 16.30 hodin pak všichni
platí třicet korun. „Jezdíme sem
každý rok, líbí se nám tady
a jsme tu spokojeni. Nic nám
tu nechybí,“ zmínila mladá maminka Lenka z Kobeřic. Podobně se vyjádřily i čvachtající děti:
„Je to tady super!“ usmívaly

se. „Jsou to první letošní horké
dny, do teď nám počasí nepřálo. Konečně tedy mohlo přijít
hodně lidí a doufáme, že se jim
u nás líbí,“ zhodnotila uplynulý
týden provozovatelka koupaliště
Zuzana Polášková.

Koupačka v centru města
S ubývajícími možnostmi
venkovního koupání v Prostějově a blízkém okolí nabývá
i v letních měsících na atraktivitě možnost osvěžit se přímo
v centru města, ve zdejších
lázních. Ne každý totiž přijde
na chuť venkovnímu koupališti
na přímém slunci, se skluzavkami, tobogány a ve vodě divoce
dovádějícími dětmi i dospělými. Pro tyto přívržence jsou
jasnou volbou městské lázně,
které veřejnosti nabízejí krytý
bazén 25 krát 13 metrů, který
sahá do hloubky až čtyř metrů, v areálu je možné využít

i sauny, solária, dětského koutku s bazénkem a v hezkém
počasí můžete nachytat trošku
bronzu na terase hned vedle
bazénu. „Návštěvnost je pochopitelně nižší ve srovnání například s aquaparkem. Je jasné, že
si lidé budou chtít užít slunečného počasí na čerstvém vzduchu.
U nás je denní návštěvnost ovlivněná také otvírací dobou pro
veřejnost, i tak se ale denně ve
zdejším bazénu vystřídá kolem
sto padesáti lidí,“ uvedl vedoucí
provozu Městských lázní Miloš
Kaštil s tím, že se návštěvníci
lázní mohou v bazénu lázní těšit
na vodu s teplotou příjemných
28 º C. „Dáváme přednost lázním, protože je tu čistější voda
než na koupalištích,“ vysvětluje
svou volbu paní Alice, která se
přišla do městských lázní osvěžit spolu s přáteli. „Chodíme si
sem zaplavat pravidelně každou
středu,“ doplňuje paní Martina.

Osvěžení v centru města. Pravidelné návštěvnice si Městské lázně v Prostějově nemohou vynachválit.
Foto: Petra Hežová

Dětská radost. Osvěžení v parných dnech s úlevou využili dospělí i ti nejmenší. Přesvědčili jsme
se o tom třeba v Nezamyslicích. Foto: Jiří Možný
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Papírnictví na náměstí Husserla
přežilo socialismus i „novou dobu“
„I když živoříme, lidi si sem zvykli chodit,“
říká s úsměvem současná majitelka

Prostějovský Večerník se rozhodl v nepravidelném
seriálu svým čtenářům zmapovat prodejny, hospody a další provozovny, na které jsou Prostějované
zvyklí už desítky let. Moc jich není, které přežily dobu
budování socialismu, ale hlavně i těžké chvíle tržního
hospodářství. Jednou z prodejen, která v našem
městě funguje s naprosto stejným sortimentem už
od roku 1963, je papírnictví na náměstí Husserla.
Prostějov/mik
My, co už máme nějaký ten letitý křížek na krku, jsme sem
chodili kupovat školní potřeby
jako ma lé děti. A zatímco po
roce 1989 celá řada provozoven v Prostějově měnila
své majitele a posléze i sortiment, papírnictví na náměstí
Husserla bylo zachováno. „Já
jsem toto papírnictví přebírala
v roce 2005 po původním majiteli. Miroslav Hnilica byl už
starý pán a prodejnu vlastně
vedl od jejího vzniku, někdy
od třiašedesátého roku minulého století. Po roce 1989
si provozovnu pronajal a podnikal sám. Když jsem ji od
něho před osmi lety přebírala,
nechal mi ji i se zásobami
a veškerým vybavením. I
z tohoto důvodu jsem ani
na okamžik nezaváhala,
zda nechat či změnit sortiment. Vždyť jsem i já dobře
věděla, že jsou sem zvyklé
chodit celé generace lidí,“

svěřila se Večerníku Monika
Kovaříková, současná majitelka.
Když se Večerník zeptal, jak
se v současné těžké době daří,
úsměv se jí trošku ztratil. „Je
to špatné, přežíváme. Hlavně
teď, kdy zrušili Prior, tak se
centrum města zase o něco
více vylidnilo. Lidi prostě
přestali na náměstí chodit,
maximálně si sednou někde
na pivo či kávu. Ale na konci
prázdnin se k nám zase rodiče
s dětmi nahrnou,“ věří v lepší
časy Monika Kovaříková. Jak
ještě dodala, i přesto, že tržby
nejsou na žádné vyskakování,
ani na chvíli nezapochybovala a z papírnictví hospodu
určitě neudělá. „A kam by
děcka chodily? Tady to mají
takzvaně na ráně, navíc mám
i stálé dospělé klienty, kteří
sem chodí velmi rádi a také
už strašnou spoustu let,“ řekla
současná majitelka papírnictví
na náměstí Husserla Monika
Kovaříková.

Slavnostní chvíle. V Němčicích nad Hanou obdrželi policisté z celého Prostějovska ocenění za svoji
práci i věrnost.
Foto: Michal Kadlec

Táhne to dál. Současná majitelka Monika Kovaříková pokračuje
v padesátileté tradici papírnictví na náměstí Husserla.
2x foto: Michal Kadlec

Němčice nad Hanou/mik V pátek proběhlo v prostorách kina Oko v Němčicích
nad Hanou slavnostní ocenění
policistů územního odboru
Prostějov. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila starostka
Města Němčice nad Hanou
Ivana Dvořáková, krajský
ředitel policie Olomouckého
kraje Jaroslav Skříčil, zástupci integrovaného záchranného
systému a zástupci veřejné
správy Prostějovska.
Policejní prezident plk. Martin
Červíček udělil čestné medaile
policistům za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých
služebních výsledků, za prosazování dobrého jména Policie České republiky a za věrnost. Mezi
oceněnými policisty byli poručík
Martin Skokánek, podporučík
Josef Franc, praporčík Josef
Perlovský, plukovník Miroslav
Spurný, nadporučík Pavel Beneš,

poručík Miroslav Otruba, nadporučík Leoš Navrátil, nadpraporčík Radek Procházka, poručík
Jan Zlámal, nadpraporčík Pavel
Hampl, praporčík Ladislav Čech,
praporčík Lubomír Smékal, praporčík David Kvapil, praporčík
Aleš Rozehnal a podpraporčík
Jiří Šlézar.
Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje za dlouhodobé a iniciativní plnění úkolů
nad rámec služebních povinností.
Oceněni byli
nadporučík Marek Antel, zástupce vedoucího obvodního oddělení Němčice nad Hanou,
nadporučík Pavel Konevič, zástupce vedoucího dopravního
inspektorátu Prostějov,
nadpraporčík Kamil Drozd,
vrchní inspektor oddělení obecné kriminality služby kriminální
policie a vyšetřování, poručík
Jiří Chromec, komisař oddělení

hospodářské kriminality služby
kriminální policie a vyšetřování,
nadpraporčík Alois Gloc, vrchní
inspektor oddělení kriminalistické techniky služby kriminální policie a vyšetřování, nadpraporčík
Zdeněk Neubauer, vrchní inspektor obvodního oddělení Plumlov,
praporčík Jan Beneš, inspektor
obvodního oddělení Konice, nadpraporčík František Nesvadbík,
vrchní inspektor obvodního oddělení Prostějov a nadpraporčík
Martin Petržela, vrchní inspektor
obvodního oddělení Prostějov.
Slavnostní oceňování uzavřel
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově Pavel Novák, který vyslovil poděkování a
udělil pamětní odznak Územního
odboru Prostějov starostce Němčic nad Hanou Ivaně Dvořákové
za aktivní spolupráci s prostějovskou policií a za součinnost a
možnost zorganizování Dne Policie ČR v Němčicích nad Hanou.

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA-PÁTER CUP 2013 v požárním útoku má za sebou již čtyři klání

byl na Stražisku: Z vítězství se
Čtvrtý ročník se těší vzrůstající Start
radovali obhájci z Domamyslic i Otaslavic

přízni účastníků i partnerů seriálu

Prostějovsko - Jak píšeme
na jiném místě této strany
dnešního vydání, odstartoval na „Den dětí“ v pořadí již 4. ročník Velké ceny
Prostějovska v požárním
útoku, který měl své úvodní
dějství na programu v areálu koupaliště ve Stražisku.
Od té doby se hasiči a hasičky poměřili ještě třikrát, a
to v Dětkovicích, Lipové a
v Čelechovicích na Hané. Z
průběžného vedení se prozatím těší muži Domamyslic, kteří obhajují prvenství
z loňského roku. Zbývající
dvě místa na stupních vítězů pak patří Loučanům
a Nové Dědině. V tradičně
početněji slabší ženské konkurenci jsou opět na čele
taktéž obhájkyně celkového
loňského triumfu z Dětkovic. V závěsu číhají na zaváhání Lipová a Soběsuky.
„Jedná se o seriál deseti
hasičských soutěží, kde mezi
sebou bojují soutěžní družstva mužů i žen. Patronkou
této soutěže je paní senátorka Božena Sekaninová, která
se několika závodů i osobně
účastní. Generálním sponzorem letošního ročníku je
stejně jako loni PIVOVAR
ČERNÁ HORA a.s.. Letos
se mezi významnými sponzory objevila nově firma
DDSPORT z Duban, která
vyrábí dresy nejen pro hasiče. Mediálním partnerem je
Prostějovský Večerník,“ pronesl úvodem Martin Ošťádal,
který je jakožto člen vedení
duší celého seriálu.

„Již na prvních závodech byl
vidět nárůst počtu týmů, které začaly tuto soutěž jezdit. A
to hlavně v ženské kategorii.
Týmy Bílovic, Pěnčína, Olešnice nebo Ludéřova jsou jistě
příslibem do budoucna,“ pochvaluje si Ošťádal zvyšující
se zájem.
V úvodních čtyřech závodech
ukázali vítězové loňského
ročníku, kterými jsou muži
Domamyslic a ženy z Otaslavic, že to s obhajobou myslí
skutečně vážně. Svědčí o tom
vítězství v prvních dvou kolech. Zvláště ženy z Otaslavic vládnou Velké ceně Prostějovska již od jejího vzniku.
„Všechny dosud pořádané
závody v letošním ročníku
měly prvotřídní kvalitu a to
jak po stránce pořadatelské,
tak po stránce sportovní.
V Lipové bylo třetí kolo VCP
dokonce součástí Extraligy
ČR v požárním útoku a to byl
opravdu zážitek, když prostějovské týmy mohly soupeřit
s tím nejlepším, co požární
sport v naší republice nabízí!
Tohoto svátku hasičů se zúčastnilo téměř padesát týmů
mužů a patnáct družstev
žen,“ uvedl spokojeně Martin
Ošťádal.
Rada Velké ceny Prostějovska vyhlásila i letos soutěž
o nejlepšího fotografa a
kameramana. Na stránkách www.vcprostejovska.
cz všichni soutěžící i jejich
příznivci najdou tisíce fotek
a videí z jednotlivých závodů. Na závěr celého seriálu
se uskuteční slavnostní vy-

velká cena prostějovska 2013
- průběžné pořadí po 4 závodech
ŽENY:
1. Otaslavice
2. Lipová
3. Soběsuky
4. Bílovice
5. Dětkovice
6. Vítiněves
7. Ždírec nad Doubravou
8. Ludéřov
9. Olešnice
10. Pěnčín

33
27
22
19
16
12
7
5
1
0

hlášení, které bude letos na
podzim hostit kulturní dům
v Nivě.
„Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem našim partnerům a sponzorům za podporu. Není bez zajímavosti,
že v loňském ročníku získaly
úspěšné týmy mimo věcné
ceny také více než padesát tisíc korun v hotovosti. Peníze
jsou zpětně použity v hasičských jednotkách na nákup
vybavení nejen pro sport, ale i
pro samotné zásahy u požáru
a končí tak v těch správných
rukách,“ přidal další pozitivní prvek pro ještě výraznější
motivaci Ošťádal.
Prostřednictvím Večerníku
můžete sledovat v podstatě
každý týden dění na jednotlivých závodech. V následujících vydáních se budeme vracet vždy k jednomu závodu,
na dnešek připadlo Stražisko,
kde se konalo první kolo.
Další kolo Velké ceny Prostějovska se koná v sobotu 13.
července v Bílovci.

MUŽI:
1.Domamyslice
2. Loučany
3. Nová Dědina
4. Lipová
5. Bílovice
6.Čelechovice na Hané
7. Cholina
8. Okrouhlá
9. Dětkovice
10. Ludéřov
11. Ostrov u Machochy
12. Jabloňany
13. Břevenec
14. Výčapy
15. Olešnice X
16. Dětkovice B
17. Niva
18. Vícov
19. Měrotín
20. Stražisko
21. Brodek u Konice
22. Soběsuky
23. Seloutky
24. Dolany
25. Buková
26. Ptení
27. Kelčice
28. Čechovice
29. Horní Poříčí
30. Pěnčín
31. Drnovice
32. Plinkout
33. Karolín

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

partneři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku 2013

Patronka Velké ceny
Prostějovska
v požárním útoku

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu
České republiky

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ
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Stražisko/Martin
Ošťádal
(SDH Krumsín) - První
červnový den odstartoval ve
Stražisku v pořadí již čtvrtý
ročník Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku mužů a žen.
Úvodního klání celého seriálu
se zúčastnilo celkem šestadvacet
družstev mužů a sedm týmů
žen. Zpočátku to vypadalo na
deštivý závod, ale pořadatelé
hned zkraje ukázali, že zřejmě
dokážou poručit větru dešti.
V celé republice pršelo, jen ve
Stražisku déšť počkal až na
samotný konec soutěže... Jeho
průběhem doprovázel mluveným slovem Marek Otruba
alias „Tašunka“, což znamenalo, že pořadatelé nepotřebovali
hudební doprovod, protože tento všem známý moderátor chrlil
na přítomné jednu zajímavou
informaci za druhou. Trať ve
Stražisku je mírně do kopce.
Ve spojení s krutopřísnými
startéry čekal na diváky hodně
zajímavý závod.
Jako první se na start tradičně postavili domácí muži ze Stražiska.
Prostřik na levém proudu ale znamenal pouze průměrný čas 19,07
vteřiny. Ani Kelčicím se nedařilo
a s časem 21,40 neměli šanci na
úspěch. První neplatný pokus
předvedl Brodek u Konice. Poté
vystrčily růžky Čelechovice na
Hané a parádním sestřikem obou
proudařů posunuly laťku na 18,28
sekund. Po neplatném pokusu Seloutek se na start postavil úřadující
vítěz VCP z loňského roku,
tým Domamyslic. Na proud si
kluci pozvali posilu z extraligového Plumlova, kterou byl Radim
Navrátil. Nakonec z toho byl čas
18,09 a Domamyslice nenechaly nikoho na pochybách, že
to s obhajobou myslí opravdu
vážně. Tento čas zůstal do konce
závodu nepřekonán. Změnit se
to snažily vzápětí Dětkovice, ale
neroztažená béčka znamenala čas
21,90 a velké zklamání. Stejně tak
Vícov zůstal časem 21,48 daleko
za očekáváním. To Lipová určitě
předvedla útok na první místo,
ovšem pomalá voda znamenala
čas 18,45 a čtvrté místo. Kvalitní
útok se podařil Nivě. Strojník
pouštěl s citem vodu, jenže levý
proudař odmítl dobré umístění
a velkým prostřikem zastavil
časomíru na 22,09. Pak následovaly průměrné útoky týmů
Soběsuk a béčka Dětkovic. Kluci

Foto: www.vcprostejovska.cz
ze Ptení předvedli, jak moc je baví
požární útok. S nesrovnatelně
slabší technikou obráží závody,
i když se nemohou rovnat těm
nejlepším. I přes pokažený útok
zanechali na Stražisku opět dobrý
dojem z toho, jak by měl vypadat správný tým. Pak se čekalo,
co předvede loňský vicemistr
z Loučan. Čas 18,64 znamenal
nakonec pěkné páté místo a podstatné bylo, že kluci po prvním
kole zůstali v kontaktu se špičkou.
Soutěž mužů plynule spěla ke
svému konci, za zmínku stojí snad
už jen útok Nové Dědiny v čase
18,95 a Břevence, který se dostal
výkonem 18,31 vteřin těsně na
třetí místo. Mimo soutěž si potom
zaběhl Pěnčín, který trénuje jako
zástupce našeho okresu na krajské
kolo v požárním sportu.
Následně přišla na řadu kategorie žen. Pro letošní sezonu si
dal přestávku tým z Krumsína,
naopak se ukázaly nové týmy,
což soutěži jenom prospěje. První
se postavily na start Dětkovice
a zahájily letošní sezonu časem
22,26 sekund. Bylo ale téměř
jisté, že tento čas bude překonán.
Druhé Soběsuky se o to však
pokoušely marně, po zaváhání

obou proudařek z toho byl čas
32,26. Nový tým holek z Pěnčína
se dvěma posilami z Otaslavic
střihl mimo soutěž čas 20,88,
který stačil na třetí místo. Čekalo
se, kdo první pokoří hranici dvaceti vteřin. Povedlo se to Lipové,
která se za 19,86 ujala vedení.
Dalším novým účastníkem jsou
ženy z Bílovic, které předvedly na
svém prvním závodě pěkný čas
23,90. Jako poslední se postavily na start hasičky z Otaslavic,
které od začátku vládnou všem
dosavadním ročníkům Velké
ceny Prostějovska a stejně tak
již několik let po sobě vyhrávají
i ve Stražisku. A nejinak tomu
bylo i letos. Zajištěný útok a
čas 19,25 vteřin stačil na první
místo.
Jak tedy Domamyslice v kategorii
mužů, tak Otaslavice v kategorii
žen udělaly první krok k obhajobě
loňského titulu. Bezprostředně po
posledním útoku v kategorii žen
se začal na Stražisko snášet mírný
déšť. Proto pořadatelé bleskově
provedli vyhodnocení závodu,
byly předány ceny a týmy se
mohly spokojeně rozjet do svých
domovů. Pořadatelům patří pochvala za skvěle zvládnutý závod.

VCP PROSTĚJOVSKA 2013
1. KOLO; STRAŽISKO, 1. 6. 2013
Muži:
1. Domamyslice 18,09 sekund, 2. Čelechovice na Hané 18,28, 3. Břevenec 18,31, 4. Lipová 18,45, 5. Loučany 18,64, 6. Ostrov u Macochy
18,87, 7. Nová Dědina 18,95, 8. Okrouhlá 18,97, 9. Stražisko 19,07,
10. Dětkovice B 19,44, 11. Soběsuky 19,75, 12. Olešnice X 20,9, 13.
Kelčice 21,4, 14. Vícov 21,48, 15. Dětkovice A 21,9, 16. Niva 22,09,
17. Buková 22,39, 18. Měrotín 26,06, 19. Bílovice 30,71, 20.Ptení
48,47, 21. Brodek u Konice NP, 22. Seloutky NP, 23. Čechovice NP,
24. Cholina NP, 25. Horní Poříčí NP, mimo soutěž Pěnčín 20,04
Ženy:
1. Otaslavice 19,25, 2. Lipová 19,86, 3. Pěnčín 20,88, 4. Dětkovice
22,26, 5. Bílovice 23,9, 6. Soběsuky 32,26, 7. Olešnice 32,9
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Expres
z regionu
V Určicí
Určicích
íchh přiv
přivítají
ři ít
ítají
jí
prázdniny
Určice/jim - Kulturní klub
Určice ve spolupráci s místním obecním úřadem pořádá Rozloučení se školním
rokem aneb „Přivítejme
prázdniny!“. V sobotu 29.
června od 15.00 hodin se tak
děti v areálu u hřiště mohou
těšit na program plný soutěží,
her i písniček, chybět nebude
ani občerstvení.
Ve Vřesovicích zvou na
prohlídku radostné školičky
Vřesovice/mls - Den otevřených dveří se bude konat v
neděli 30. června od 14.00
hodin v budově bývalé fary
ve Vřesovicích. Od září by
zde měla začít působit nová
základní škola, do které by
po prázdninách mělo nastoupit minimálně jedenáct
prvňáčků. Děti mohly svoji
představu o ideální škole
samy nakreslit, pojmenovaly
ji radostná školička.

V Želči oslaví
115. výročí založení SDH
Želeč/mls - Sbor dobrovolných hasičů v Želči všechny
srdečně zve na oslavu 115.
výročí založení sboru, která
se bude konat v sobotu 29.
června od 16.00 hodin. Po
slavnostním nástupu a pochodu obcí bude následovat
taneční zábava v hájku s krojovanou hudbou Šohajka.

V sobotu byla slavnostně otevřena nová dominanta Hané

Z ROZHLEDNY NA KOSÍŘI DOHLÉDNETE AŽ NA PRADĚD
Sen několika generací turistů se stal skutečností

Z celkové nadmořské výšky „neuvěřitelných“ 467 metrů nad
mořem se od soboty můžete rozhlédnout do všech stran
úrodné Hané. Zadarmo to však nebude. Nejprve totiž musíte
zdolat vrchol hanáckého Mont Blancu, který ční v nadmořské
výšce 442 metrů. Zbylých pětadvacet metrů je nutno překonat výstupem celkem stopadesátosm schodů nové rozhledny, která byla právě v sobotu 22. června 2013 slavnostně
otevřena. Ten výhled za to však určitě stojí!
Velký Kosíř/mls
Kosíř v sobotu zažil nejpamátnější
den ve své historii. Dalekoširoký
výhled po Hané i Drahanské vrchovině tu mohli poprvé vyzkoušet stovky návštěvníků. Ti sem dorazili na slavnostní otevření nové
rozhledny. „Pozorně poslouchám
názory přicházejících a ještě jsme
nezaznamenal ani jeden negativní.
Je sice pravdou, že původně plánovaná rozhledna měla být až o deset
metrů vyšší, ale každý metr navíc,
stojí spoustu peněz. Osobně jsem
se přesvědčil, že z ochozu ve výšce pětadvacet metrů nad vrcholem
Kosíře je po okolním kraji báječný
rozhled,“ prohlásil v sobotu spokojený senátor a někdejší hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík, který stavbu na podzim loňského roku výkopem s krumpáčem v
ruce zahájil.

Kosířan se raduje i hrozí
Novou rozhlednu ve svém panství uvítal i populární Kosířan.
„Čekal jsem dlouho, ale nakonec
jsem se dočkal. Je to největší
sláva na Kosíři za dobu jeho tisícileté existence. Doufám, že
rozhledna vydrží aspoň tři sta let
a že sem přivede tisíc lidí každý
týden. Ale jestli se jen jeden z
nich bude chovat k přírodě špatně, tak ho touto velkou sukovicí
přetáhnu přes holou prdel,“ prohlásil vousatý, ale rázný patron
hanáckého Mont Blancu.

Někteří dárci byli zklamáni
Za stavbou rozhledny stálo především devět obcí sdružených
v mikroregionu Kosířsko. „O
stavbu rozhledny jsme se snažili
několik let, její projekt jsme museli opakovaně měnit. Jsme rádi,

Existovalo několik variant
Rozhlednu vyprojektovalo studio New Work brněnského architekta Svatopluka Sládečka.
„Mně se tato stavba líbí. Myslím si, že původní návrh vyšší
kamenné rozhledy byl jednak
zbytečně drahý, jednak do tohoto místa tak dobře nezapadal. V
tomto případě je jen dobře, že se
o konečné podobě rozhledny nějaký čas debatovalo,“ mínil Václav Obr, majitel muzea kočárů,
který už v těchto dnech připravuje další ročník Josefkolu.

Úpravy budou pokračovat
Otevřením rozhledny však
zvelebování vrcholu Kosíře neskončilo. Stavbu jednak čekají
poslední úpravy, kromě ní by
na vrcholu mělo vzniknout také
nové ohniště a altánek. To vše
plánují vybudovat Lesy ČR. Ty
rovněž chtějí opravit přístupové
cesty na Kosíř. S pracemi by se
mělo začít již v červenci. Od Čelechovic až na vrchol Kosíře by
díky tomu měla ještě letos vést
nová asfaltová cesta. Patrné je i
to, že stavební ruch související s
výstavbou rozhledny se na okolí
Velkého Kosíře výrazně podepsal. Dojde však i na úpravy terénu, v okolí stavby by měly být
vysazeny i nízké stromy.
Otevřeno je každý den
Pokud chcete na rozhlednu vyrazit už nyní, neváhejte. Už od
neděle je rozhledna přístupná
veřejnosti a to každý den od devíti hodin ráno do sedmi večer.
Během sezony, která potrvá do
konce září, bude pro turisty k
dispozici stálá služba v suterénu. Za vyhlídku zaplatí dospělí
u pokladny dvacetikorunu, děti
polovic. V provozu tu bude také
kiosek se suvenýry a toalety.

w

Takhle to vypadá. V tomto rozměrném kontejneru bude brzy uložen síran
železitý. Ten se pomocí rozvodů bude postupně dostávat do vody odtékající
z Podhradského rybníku do Plumlovské přehrady.
Foto: Martin Zaoral

sporném úspěchu nákladného
bagrování mají zajistit čistou
vodu v plumlovské přehradě a
Podhradském rybníku, máme
pro vás odpověď. Od pátku jsou
totiž k vidění hned na čtyřech
místech v okolí obou vodních
ploch, v nichž aktuálně stále
chybí voda. Jedná se o velké
červené kontejnery stojící na
břehu, které specializovaná
firma bude tento týden plnit síranem železitým. Tato chemická
látka bude následně do vody
postupně unikat připojenými

Prostějovsko/mls - Stražisko,
Skalka a Mořice. Tato trojice
obcí letos reprezentovala Prostějovsko v soutěži o Vesnici roku
Olomouckého kraje. Letos se
jim v konkurenci dalších šestnácti obcí nepodařilo získat ani
jednu stuhu. Čest okresu tak zachraňovaly Mořice, které získaly
diplom za květinovou výzdobu.

Obec na jihu Prostějovska se
soutěže účastní pravidelně. Od
roku 1998 už Mořice posbíraly
stuhy za práci s mládeží, kulturní a společenský život a životní prostředí. Před devíti lety
dokázaly celkově zvítězit, když
dostaly prestižní Zlatou stuhu.
Tu pro letošek komise udělila
Hradčanům na Přerovsku, na

druhém místě skončil Rapotín
a třetí byla Hrabová nacházející se na Šumpersku. „Hradčany
zvítězily díky mimořádné aktivitě místních obyvatel, kteří
mají zájem pracovat pro svou
obec. Porotě se líbil i projekt
multifunkčního zázemí pro
zdejší spolky,“ zdůvodnil volbu vítěze tiskový mluvčí Olo-

mouckého kraje Ivan Rašťák.
Modrou stuhu za společenský
život získal tentokrát Hněvotín,
Bílou stuhu za činnost mládeže
Bohdíkov a Oranžovou stuhu
za spolupráci radnice a zemědělců Babice. Zelenou stuhou
za péči o zeleň a životní prostředí se letos může pochlubit
Nová Hradečná.

Vojtěchov/mls - Inspekce životního prostředí se v průběhu
uplynulého týdne zabývala rozlitým hnojištěm u Vojtěchova. Z
protokolu vyplývá, že k žádnému
nebezpečnému úniku nedošlo.
Za celým problémem stála přívalová bouřka. Kvůli velkému množství srážek hnojiště přeteklo. Nedaleko přitom protéká potok Špraněk,
podle nějž je pojmenovaná i Národní přírodní rezervace. „Inspekce

trubkami. „Síran železitý z vody
vysráží fosfor, který slouží jako
potrava pro jedovaté sinice,“
vysvětlila princip fungování
srážedel Gabriela Tomíčková,
mluvčí Povodí Moravy.
Pokud máte zájem, kontejnery můžete vidět na vlastní oči
vedle pily v Soběsukách, u
čističky odpadních vod v Plumlově, u hráze Podhradského
rybníka pod občerstvením U
Sandokana a také na Kleštínku. Kdy se dostanou do plného
provozu a bude se tedy moci

začít s napouštěním přehrady,
zatím není jisté. „Po naplnění
síranem železitým poběží ve
zkušebním provozu,“ reagovala
Tomíčková.
Než se začne přehrada zcela
napouštět chystá se Povodí Moravy zatočit i se vzrostlou zelení
na dně nádrže. Pro zahájení napouštění bude rovněž určující
postup prací na návodním líci
opravované hráze. Zde se práce pomalu chýlí ke konci, dělníci budou následně pokračovat v
horní části hráze.

věc prošetřila a nic závadného nezjistila, do Špraňku se nic špatného
nedostalo. Zřejmě nás nečeká ani
žádný postih. Celá záležitost pro
nás znamenala pouze administrativní zátěž,“ postěžoval si Karel Polák,
místopředseda zemědělského spolku Bohuslavice, kterému kravín ve
Vojtěchově patří.
Polák uznal, že objekt kravína se
nachází v dost špatném stavu. Na
jeho opravu už má družstvo zpra-

covaný projekt, chybí však peníze.
Polák by si rovněž přál až ztrojnásobení počtu krav ve Vojtěchově.
Stádo zde v současnosti čítá necelých třicet stračen. „Určitě by to
napomohlo uchovat ráz zdejší krásné krajiny a možná i navýšit počet
pracovních míst v našem družstvu,“
zdůvodňuje svoji snahu Polák. Pro
jeho záměry se mu však stále ještě
nepodařilo sehnat dostatek finančních prostředků.

Ve
čtvrtek
se
nechal
propustit
z
nemocnice,
NA OHROZIMSKÉ HYNOU TŘEŠNĚ
„Budeme je kácet,“ přiznávají silničáři

Ohrozim, Prostějov/mik - Na
třešně sem jezdily celé generace
Prostějovanů. Nyní se ale všichni
budeme muset pomalu smiřovat
s tím, že dříve velmi bohatá alej
až rudých kuliček na silnici vedoucí k Ohrozimi dopadne úplně
stejně jako nedaleko na příjezdových trasách ke Kostelci na Hané
či ke Smržicím. A totiž, že bude
vykácena…
Jak si Večerník všimnul, mnohé
stromy, dnes už kvetoucí, hynou.
Velmi smutným dojmem působí
uschlé koruny třešní, které ještě
nedávno byly během červnových
dní obsypány sladkými plody.
„Samozřejmě tento problém registrujeme a již jsme požádali, tak jak
nám zákon ukládá, odbor životního

prostředí prostějovského magistrátu
o povolení pokácet prvních zhruba
deset třešní na ohrozimské silnici.
Všechny stromy, které tuto komunikaci lemují, jsou už dávno za zenitem své životnosti. Mně osobně je
to také líto, ale v řádu několika let
budou muset tyto stromy být všechny pokáceny,“ sdělil Večerníku Jaromír Foltýnek, vedoucí provozu
Správy silnic Olomouckého kraje,
střediska Jih v Prostějově.
Na otázku, zda silničáři nahradí
pokácené třešně novými stromy
stejného druhu, však odpovědět nedokázal. „To v tuto chvíli
neumím říct, náhradní výsadbu
a její druh nařizuje právě odbor
životního prostředí...,“ konstatoval
Jaromír Foltýnek.

Smutný pohled. Tento strom,
stejně jako mnoho dalších na
ohrozimské silnici, už žádné
sladké třešně nenabídne.
Foto: Michal Kadlec

v pátek jej DOMA NAŠLI MRTVÉHO....

Dětkovice/mls - V minulém vydání Večerníku jsme informovali o hromadné otravě houbami,
ke které došlo v Dětkovicích na
Prostějovsku. Jak jsme se dozvěděli, nejhůře postižený muž v
pátek 22. června zemřel.
„Mohu potvrdit, že jsme v pátek
byli přivolání k případu úmrtí
zhruba padesátiletého muže z
Dětkovic. Skutečně se jednalo o
člověka, který byl minulý týden
hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc z důvodu otravy
houbami. Muži nebylo pomoci,
na místě jsme konstatovali smrt,“
sdělil Večerníku šéf prostějovské
záchranky Radomír Gurka. Toho

jsme se rovněž zeptali, zda mohla
smrt nějak souviset s předchozí
otravou houbami. „Na tuto otázku
vám odpovědět nedokážu. Přesná
příčina úmrtí není v tuto chvíli
známa, odhalí ji až nařízená pitva.
Vzhledem k době, která uplynula
od otravy, to však osobně považuje za nepravděpodobné,“ reagoval Gurka.

Podíl na smrti mohla
mít i záliba v alkoholu
Co tedy za úmrtím padesátiletého muže přesně stálo, není v tuto
chvíli přesně jasné. Ze slov jeho
sousedů však vyplývá, že jeho
špatný zdravotní stav ovlivňovala
celá řada faktorů. K nim bezpochyby patřila i dlouhodobá záliba

Jeden vykopal bagrista, druhý zahrádkář

na
video rnikpv.cz
e
w.vec

ww

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

Obec hostila osmý ročník dětských sportovních her
tila na výbornou, v samotné soutěži
se jejím zástupcům příliš nevedlo a
obsadili shodně obě poslední místa.
Opačný pól si pro sebe vyhradily
Klenovice na Hané. Ve starších
žácích jim ve velké konkurenci
vítězství sice ještě těsně uniklo, když
lepší byly pouze Čehovice, mezi
mladšími žáky však konkurenci
nenašly.
Zápolily však nejen děti. Jejich rodiče
mohli vyzkoušet svoji rychlost,
hbitost a obratnost v orginálních
disciplínách, jakými bylo například
pojídání tvarůžků zapíjených pivem
na čas. V recesisitických disciplínách
mezi se mezi sebou utkali i starostové jednotlivých obcí.
Pro početné publikum pak byl
připraven bohatý doprovodný

program, ve kterém vystoupila
například trojice indiánek či břišní
tanečnice ze skupiny Jahanara.
Dámy s proklatě rychlými boky
i bříšky předvedly hned trojici
tanečních vystoupení. „V jednom
z nich nám předvedou, jak to chodí
v nedalekém Pivíně. Tanec má totiž
název Z tureckého harému. Přitom
o Pivínu je všeobecně známo, že se
mu přezdívá Turecko, stejně jako to,
že o nejrůznější harémy není v této
vesničce nouze,“ vtipkoval moderátor odpoledne Jiří Vrba.
Díky organizátorům, podpoře Olomouckého kraje i řadě sponzorů
se pro všechny soutěžící podařilo
sehnat velmi pěkné ceny, které
jim byly po závěrečném nástupu
i předány. Ti nejlepší pak byli za
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Slavnostní nástup. Ve Skalce ve dvou věkových kategoriích bojovalo celkem jedenáct vesnic mikroregionu Prostějov-Venkov.
Foto: Martin Zaoral
improvizovaného ohňostroje ko- nechala se slyšet paní Jaroslava.
Dětských sportovních
runováni pravými indiánskými Kromě
pery. „Přišla jsem podpořit svého her mikroregion Prostějov – Vensyna. Jeho tým sice nevyhrál, ale kov v červnu pořádal také cyklisjak jsem ho sledovala, i s ostatním tickou akci zaměřenou na poznání
se skvěle bavil. A o to tady šlo,“ jedinečné krásy hanáckého venkova.

vítězové a poražení olympijských her ve Skalce

3x foto: Martin Zaoral

Starý dobrý western! Stovky lidí si v sobotu z vrcholu Velkého
Kosíře ve svých fotoaparátech odnášely zvěčněnou rozhlednu. Byli
mezi nimi i lidé odmítající „mladý blbý východ“. Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOVSKO v soutěži o vesnici roku „UTŘELO“ Ve Vojtěchově inspekce nic špatného neobjevila
Uspěly jen Mořice, dostaly diplom za květinovou výzdobu

www.vecernikpv.cz

samý GRANÁT!

Stovka mladých olympioniků soutěžila ve Skalce

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Srážedla jsou k vidění hned na čtyřech místech

Plumlov/mls - Kdo tipoval,
že se Plumlovská přehrada začne napouštět nejdříve o letošních prázdninách,
bere bank. Od pátku jsou
na čtyřech místech umístěna
takzvaná srážedla, která mají
v přehradě i Podhraďáku
zajistit čistou vodu bez sinic.
Než začnou naplno fungovat,
bude to ale nějaký čas ještě
trvat.
Pokud jste si až dosud lámali
hlavu nad tím, co to vlastně jsou
ona tajemná srážedla, která po

region@vecernikpv.cz

Skalka/mls - Skalka, Vrbátky,
Biskupice, Klopotovice, Hrubčice,
Kralice na Hané, Bedihošť,
Čehovice, Klenovice na Hané,
Čelčice a Výšovice. Čtyřčlenná
družstva těchto jedenácti vesnic ze
Svazku obcí Prostějov-venkov se
ve dvou věkových kategoriích utkala při osmém ročníku Dětských
sportovních her. Pořadatelsky
nesmírně náročná akce se v sobotu 22. června konala na hřišti
ve Skalce.
Dětské sportovní hry ve Skalce
organizátoři pojali ve stylu pravé
starořecké olympiády. Členové
družstev jedenácti obcí se utkaly
ve stejném počtu disciplín. Celkem
tu soutěžilo 88 dětí. Zatímco
pořadatelství se hostující obec zhos-
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Přehradu mají spasit červené kontejnery

Ve Vrchoslavicích zahrají
Gálovci
Vrchoslavice/mls - Sport-klub TJ Sokol Vrchoslavice
zve na koncert Dechového
orchestru ZUŠ Němčice nad
Hanou Gálovci, který se koná
v neděli 30. června od 15.00
hodin v areálu bývalého motorestu ve Vrchoslavicích.
Kdo přijde, uslyší melodie
jazzu, swingu, blues, popmusic a dalších hudebních
žánrů.

že se nám to zejména díky spolupráci s Lesy ČR, Olomouckým
krajem a desítkami dobrovolných dárců podařilo dotáhnout
do zdárného konce,“ poděkovala
všem z pódia předsedkyně mikroregionu Hana Rozsypalová.
Dárců z řad veřejnosti se skutečně našlo požehnaně. Přestože
jeden schod stál minimálně deset
tisíc korun, ve finále se prodaly
všechny. Výtěžek sbírky tak přesáhl půldruhého milionu korun.
Jména dárců měla být vyryta
do jednotlivých schodů. Tak
tomu ještě v sobotu ve všech
případech nebylo! Náprava by
však měla být v dohledné době
sjednána.

776 159 120

V Klenovicích je to

PROTIVANOVSKO

v alkoholu. Přitom je všeobecně
známo, že chlast stejně jako kterýkoliv jiný jed ničí zejména játra. Kombinace alkoholu a jedu
muchomůrky tygrované pak pro
organismus Jaroslava K. nepochybně znamenala zvýšenou zátěž.
To byl pravděpodobně důvod, proč
pro otráveného muže před dvěma
týdny do Dětkovic musel vzlétnout
vrtulník. V něm putoval do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde byl
zpočátku držen v umělém spánku.
Následky otravy však postupně
ustupovaly. „Pacient byl v úterý
osmnáctého června ve stabilizovaném stavu a při vědomí přeložen
do Prostějova,” sdělil nám tiskový mluvčí olomoucké nemocnice
Egon Havrlant.

Přes toto zlepšení si prostějovští lékaři chtěli Jaroslava K. v nemocnici
nechat a podrobit ho dalším vyšetřením. Muž však ve čtvrtek podepsal takzvaný „reverz“ a na vlastní žádost byl propuštěn domů.
V tu chvíli ještě nevěděl, že spolu
s reverzem si nad sebou podepisuje i ortel smrti…

Ostatní jsou v pořádku
Jeho další dva kamarádi, stejně
jako jedenáctiletý chlapec, kteří byli v souvislosti s otravou
houbami rovněž hospitalizováni
v prostějovské nemocnici jsou v
pořádku. „Všichni byli tento týden
propuštěni domů,“ potvrdila nám
v pátek tisková mluvčí Agelu Hana
Szotkowská.

Uctiví hostitelé. Družstvo ze Skalky (v bílém) na závěr v
přetahování lanem podlehlo Hrubčicím. Tento výsledek rozhodl o tom, že hostující obec v obou věkových kategoriích
shodně obsadila jedenácté místo.

Modří suveréni z Klenovic. Kategorii mladších žáků Kanárci z Čehovic. Kategorii starších žáků ovládly Čejednoznačně ovládlo toto sympatické družstvo z Kle- hovice v kanárkově žlutých dresech. Jejich starosta byl
novic nad Hanou, jejich starším kolegům vítězství jen na „své kluky“ patřičně pyšný.
těsně uniklo.

Druhý díl exkluzivního rozhovoru se starostou Určic Vlastimilem Konšelem

„Plánů je na dalších dvacet let, ale to už bude řešit mladší generace“
Určice – Na konci roku 1990 usedl tehdy čtyřiatřicetiletý Vlastimil Konšel poprvé do určického starostovského
křesla. Uplynuly přesně dvě dekády a na podzim 2010
ho zastupitelé zvolili již do šestého funkčního období v
řadě. V první části rozhovoru se zaměřil na rekapitulaci
nejpodstatnějších momentů nedávné minulosti, podělil
se i o svůj postoj k Evropské unii. Nyní nastal prostor
pro další témata, jakými jsou například stav základní a
mateřské školy, podpora sportu či plány s budovou dřívějšího chudobince, kláštera a sirotčince.
Jiří Možný
Před týdnem jste zmínil odpor k Evropské unii. Existují ale i úspěšné projekty financované právě odsud…
„Smekám před Jirkou Doubravou z Nezamyslic, se kterým jsme
začínali v roce 1990 starostovat,
co dokázal vybudovat s pomocí
evropských dotací se svými kolegy v zastupitelstvu. Vím, čím si
musel projít a že to neměl lehké.
Bohužel jsou v obcích lidé, kteří
vůbec nemají přehled o tom, čím
zastupitelstva obcí procházejí a jaký
je problém shánět dotační peníze
na cokoli. Viz němčická výstavba sportovní haly. Fandím Ivance
Dvořákové a Němčicím vůbec, aby
se jim jejich záviděníhodný projekt
podařilo zdárně dotáhnout do konce se vším všudy. Je mi upřímně líto
opozičníků v tomto zastupitelstvu
za jejich postoj k tolik potřebnému
sportovnímu zařízení v každé obci
a městě této velikosti.“
V prvním díle jste hovořil
rovněž o úvěru na opravu
školy. Jak je na tom tedy škola v
současnosti?
„Budova základní školy pochází
z druhé poloviny padesátých let a
začátkem minulého desetiletí jsme
započali práce na projektové dokumentaci. První etapu jsme realizovali v roce 2006 nákladem šestnáct
a půl milionu a v loňském roce jsme
pokračovali další etapou za pět a půl

milionu. Připravujeme ještě další
etapu rekonstrukce, celkové náklady odhadujeme na čtyřicet milionů. Je otázkou, kdy se nám podaří
získat dotace na pokračování oprav
a v jaké výši. Je to běh na dlouhou
trať.“
Loni jste po dlouhém boji
získali od kraje domov důchodců. K čemu ho využijete?
„Bývalý domov důchodců, jak je
objekt v současné době nazýván,
byl postaven v roce 1872 jako sirotčinec, klášter a chudobinec z financí
Nadace Floriána Nováka, kdysi
faráře v Určicích a rodáka ze Seloutek. Po celou dobu své existence
sloužilo zařízení sociálním účelům,
a proto hodláme zachovat účel využití. V naší žádosti Olomouckému
kraji o projednání převodu vlastnictví na obec Určice jsme uvedli,
že hodláme z objektu v souladu se
zákonem o sociálních službách vybudovat buď zařízení Domova pro
seniory, nebo Domova pro osoby se
zdravotním postižením.“
Jaká k převedení majetku
vedla cesta?
„Tak za prvé, nikdo z nás starousedlíků nemůže dodnes pochopit,
jak mohl objekt přejít do vlastnictví
státu. Zřejmě to bylo po roce 1948.
Osobně jsem pátral už v devadesátých letech po nabývacích titulech
na tehdejším okresním i katastrálním úřadě, ale téměř nic jsem nezjistil. Při vzniku krajů přešlo vlastnictví na Olomoucký kraj, který

Klenovice na Hané/mik - Nálezy munice pocházející ještě
z dob druhé světové války
nejsou na Prostějovsku nijak
neobvyklé. Ale aby německý
granát dostal ze země rovnou
bagrista, to se ještě nepamatuje. Navíc během minulého
týdne se našly na různých místech v Klenovicích na Hané
hned dva pozůstatky z války.
„V úterý 18. června po dvanácté hodině v obci Klenovice
na Hané oznámil bagrista, že
při výkopových pracích nalezl
munici. Na místo byl přivolán
pyrotechnik, který zjistil, že se
jedná o nevybuchlý německý
dělostřelecký granát ráže 15
centimetrů z druhé světové války. Munici zajistil a odvezl k
likvidaci,“ informoval Večerník

Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodal, ke škodě na zdraví
ani majetku nedošlo.
Další nález naprosto stejné munice je hlášen z pátku. „V pátek
dopoledne se zachoval profesionálně majitel pozemku v Klenovicích na Hané. Při výkopových
pracích nalezl podezřelý předmět. Ihned vše oznámil na linku 158. Na místo byl přivolán
pyrotechnik, který uvedl, že se
jedná o pozůstatek druhé světové války. Byla to ostrá munice,
nevybuchlý německý dělostřelecký granát ráže 15 centimetrů.
Pyrotechnik munici zajistil a odvezl ke zneškodnění,“ informovala Večerník o víkendu Marta
Vlachová z Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Olšany: řidička odmítla

test na drogy
Olšany u Prostějova/mik Byla pod vlivem drog nebo
ne? Zřejmě ano, proč by
jinak odmítala test na návykové látky a následně i lékařské vyšetření? Řeč je o mladé
řidičce, kterou policisté ve
čtvrtek zastavili v Olšanech
u Prostějova.
„Z přestupku řízení pod vlivem
návykové látky je podezřelá
devětadvacetiletá žena z Prostějova, která byla ve čtvrtek
dvacátého června po dvacáté
hodině v obci Olšany kontrolována jako řidička vozidla Opel
Omega. Žena byla vyzvána k
provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní. Jelikož se chování ženy
policistům nezdálo, proto byla

vyzvána k testu na drogy, který odmítla. Dále byla vyzvána
k lékařskému vyšetření, které také odmítla. Řidičce byla
zakázána další jízda,“ uvedl
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodal, řidičce hrozí
stejný trest, ať už souhlasila s
testem na drogy nebo ne. „Za
řízení pod vlivem drog hrozí
podezřelé sankce do 50 tisíc
korun, zákaz činnosti až na
dva roky a ztráta sedmi bodů.
Za odmítnutí vyšetření jí hrozí
sankce od pětadvaceti do padesáti tisíc korun, zákaz činnosti od jednoho roku do dvou
let a ztráta sedmi bodů,“ přidal
porovnání obou alternativ Josef Bednařík.

Indiánské odpoledne přilákalo

do Ivaně ‚bledé tváře‘

z širokého okolí...
Ivaň/peh - Na ivaňském fotbalovém hřišti se už počtvrté rozduněly indiánské tamtamy a všechny bledé tváře byly vítány na už
tradičním indiánském odpoledni
plném her, atraktivních soutěží a
bohatého doprovodného programu, na kterém se nenudili malí
ani velcí.

Děti by sice vydržely soutěžit
snad až do večera, indiánský poklad ale není bezedný a tak soujej od roku 2008 nabízel k prodeji. zahrádkáři, chovatelé, včelaři a
Obec na jaře roku 2011 požádala myslivci. Podporujeme ale i fartěže vystřídal v podvečer bohatý
o bezúplatný převod, ale neuspěli nost, která by nikdy nesehnala
doprovodný program, v němž
jsme. Objekt byl shodou okolností milionové částky na spoluúčast
nechybělo lasování, kovbojské
triky s bičem ani jízda na koni a o
přesně před dvěma roky – 24. červ- k dotačním financím. Díky fotu pravou westernovou atmosféru
na 2011 – schválen zastupitelstvem tovoltaickým elektrárnám, které
se postarala i country hudba kapeOlomouckého kraje k prodeji fyzic- od roku 2009 máme na katastru
ly Záskok. Malí i velcí odvážlivkým osobám. Toto rozhodnutí se čtyři, inkasujeme formou darů
Indiánskou stezkou
ci měli stejně jako v uplynulých
nám však podařilo ještě do konce ročně osm set tisíc korun, poloSobotní odpoledne patřilo v Ivani letech navíc možnost přenocovat
roku zvrátit a v první polovině loň- vinu dáváme farnosti a polovinu
pokračovatelům odkazu indián- v pravém indiánském teepee.
ského roku jsme ho odkoupili za fotbalistům. Dalších asi osm set
ského náčelníka Vinnetoua a všech
753 tisíc korun. Cenu jsme uhradili tisíc tvoří nájem z polí využívaný
Týmová práce
jeho rudých bratří. Už počtvrté tu
z přijatého úvěru, smutné ale na celé pro rozvoj obce.“
totiž občanské sdružení Eywan Propracované disciplíny a bověci je, že jsme v podstatě dědictví
2010 ve spolupráci se skautským hatý program si užili malí i velcí
našich předků byli nuceni odkou„V první polovině loňského roku jsme ho oddílem Dakota-Severka z Dubu návštěvníci. „Nejvíc jsme si zap
pit…“
Podílejí se Určice na podpopřipravili pro malé i velké ble- tím užily házení tomahawkem,“
odkoupili za 753 tisíc korun. Cenu jsme n/M
ře sportu?
dé tváře zábavný program plný přiznaly Prostějovačky Nikča
uhradili z přijatého úvěru, smutné ale na soutěží, her a zábavy. Rodinné Kubíčková a Viktorie Bartoňo„Zcela určitě se nemusíme za podporu sportu stydět. Máme v obci
měly možnost se vyřádit při vá, které při návštěvě babičky
celé věci je, že jsme v podstatě dědictví klany
hasičský sport a fotbal, funguje zde
střelbě z luku, hodu tomahawkem zaskočily i na indiánskou stezku.
posilovna, na školních sportovních
našich předků byli nuceni odkoupit…“ a dalších zapeklitých disciplínách, V uplynulých letech se Indiánské
hřištích se rekreačně hraje tenis,
za jejichž splnění je čekaly atrak- odpoledne mohlo pochlubit více
starosta VLASTIMIL KONŠEL tivní odměny. „Jde nám o to, aby než stem návštěvníků a i vzhlebeachvolejbal, volejbal a nohejbal.
o cestě k získání budovy bývalého domova důchodců děti neseděly doma, ale aby se hý- dem k vydařenému počasí tomu
Český olympijský výbor, Český
svaz tělesné výchovy, Sdružení
baly, běhaly a sportovaly. A nejen ani letos nebylo jinak. „Přestože
Co se kromě kanalizace za- úřad pokyn z ministerstva práce děti, některé z letošních dvanácti jsme letos nezískali dotace od
sportovních svazů ČR a České obec
tím nepodařilo uskutečnit? a sociálních věcí, že na každém disciplín musí absolvovat i rodiče Olomouckého kraje, řekli jsme si,
sokolská loni korespondencí oslovily všechny obce v České republice „Těch věcí je daleko více než těch, okrese má být posílena kapacita nebo prarodiče, takže doufáme, že i tak pojedeme dál. Chtěla bych
ohledně rozdělování výtěžků z lo- které se podařilo realizovat. Od po- sociálních lůžek o stovku. Nabíd- že za vzájemného soutěžení a proto moc poděkovat místním obterijních a sázkových her s apelem, čátku svého působení si vedu tzv. li jsme převod budov školky na povzbuzování v boji o indiánský čanům, kteří nám při organizaci
aby zastupitelstva nezapomínala na plán akcí a finančních požadavků stát a recipročně jsme požadovali poklad se semkne celá rodina. celé akce pomáhají, dokonce se
podporu sportu a tělovýchovy. V ci- na každý rozpočtový rok a tak zajištění výstavby nové mateřské Pro každý ročník se snažíme vy- i sami hlásí, jestli potřebujeme
vilizovaném světě jde zhruba sedm přesně vím, kolik věcí obci schází. školy. Architekt Petr Malý zpra- myslet něco nového, v tom jsou pomoc. Jsou to především mladí
procent z veřejných rozpočtů na Plánů je na dalších dvacet let, ale to coval dokumentaci a v roce 1996 asi nejvíc kreativní naši ‚rudí brat- lidé, kterým moc děkuji za jejich
rozvoj výkonnostního a zájmového už bude muset řešit mladší gene- nám ji předal. V této době došlo ři‘, kteří se v tom doslova vyžíva- přístup, který pomáhá stmelit cesportu, a pokud budeme schopni race, která nastoupí na naše místa. ke změně na postu ministra a celý jí,“ směje se jedna z pořadatelek lou Ivaň,“ uvedla předsedkyně
zaujmout především mládež těmito Samostatnou kapitolou je stav dvou tento projekt se tak nerealizoval a akce, indiánská náčelnice Tereza OS Eywan 2010 Tereza Hozmaaktivitami, nebude se muset repub- budov mateřské školy, které se na- stal se šuplíkovou záležitostí.“
nová. „Pomáháme tu každý rok,
Hozmanová
Čemu přičítáte, že při polika v budoucnosti zabývat proble- cházejí mimo areál základní školy.
je to přece lepší, než jen tak sedět
Nabitý program
sledních volbách vznikla
matikou asociálních jevů, kterých je Zajisté bude snahou příštích zastudoma,“ usmívají se mladé dobrov dnešní uspěchané a překotné době pitelstev vybudovat novou školku pouze jedna patnáctičlenná Většina návštěvníků byla už na volnice, sestry Michaela a Eva.
přímo v areálu základní školy. Ať kandidátka?
čtyřletou tradici připravena a vy- Všichni účastníci se už určitě neppřehršel.“
zřejmě to byla náhoda.“ zbrojila se dokonalými indiánský- mohou dočkat dalšího ročníku,
Jak hodnotíte spolkovou už z důvodu dostupnosti a tedy i sní- „Nevím,
„
žení nákladů na provoz, ale i kvůli
Hodláte kandidovat i mi kostýmy, které by jim záviděl copak si na ně ‚indiánský kmen‘
činnost?
příští podzim?
i známý náčelník Apačů. „Děti si OS Eywan 2010 asi připraví?
„Nejvýrazněji se prezentuje sbor zastaralosti stávajících objektů, ktedobrovolných hasičů, který o ré by po případné rekonstrukci lépe „Pokud bude ochota ke spo- tu mohou samy vyrobit originální Prostějovský Večerník určitě ney
sociálním účelům.“
lupráci ze strany lidí, které tomahawky a čelenky zdobené bude chybět ani tentokrát, howgh.
červencových státních svátcích vyhovovaly
Kdy by se v tomto případě oslovím, tak asi ano. Je to však pravým peřím,“ doplnila ředitelka
oslaví již 125. výročí založení
mohlo začít s realizací?
sboru, a TJ Sokol Určice. Ten
všechno podmíněno nejdůleži- místní školy, která si spolu s dětmi Fotogalerii z akce najdete
má již jen jeden oddíl, a to ko- „Těžko lze prognózovat. V roce tějších faktorem, a to zda bude už ve škole předpřipravila speciálna www.vecernikpv.cz!
ní indiánské ozdoby z pravé kůže.
pané. Dobře nám pracují také 1995 přišel na tehdejší okresní zdraví v pořádku.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Legendy se vrátily na pláž
U Vrbiček – letos už pošesté!
Prostějov/peh - Sobota se na plumlovské pláži U Vrbiček nesla ve znamení
legend české i zahraniční hudební scény. Revivalové kapely KATAPULT,
JIŘÍ SCHELINGER, BON JOVI, JOE COCKER, , AC/DC a BEATLES si na
pódiu řádně zařádily a několika stovkám pravověrných fanoušků klasické
rock music zpříjemnily letní podvečer.
Slibný začátek
Dokonalé letní počasí, skvělá hudba, parta přátel a výborné jídlo a
pití, tak by se dal ve zkratce shrnout
už šestý ročník tradičního festivalu
revivalových kapel Legendy se
vrací, který letos nabídl rockovým
fajnšmekrům k poslechu opravdové lahůdky. První návštěvníky festivalu uvítala svým vystoupením
známá prostějovská kapela 3P a
pak už pódium patřilo pokračovatelům slavného odkazu hudebních
velikánů. Skupina KATAPULT
revival si k radosti publika ověřila,
jestli si děti mají kde hrát a revivalová skupina Jiřího Schelingera ani
tentokrát nezapomněla na jahody
mražený. Za vydatnou pěveckou
výpomoc si publikum vysloužilo potlesk od všech členů kapely
Láďa Tomis & Jiří Schelinger revival band z Ostravy, kteří si stejně
jako ‚revivaloví katapulti‘ ověřili
přízeň fanoušků ještě za světla.

Rockový večer
S ubývajícím světlem si na pláž
U Vrbiček našla cestu další várka
příznivců kvalitní hudby. Po zástupcích české hudební scény na poli
revivalových kapel obsadili pódium
představitelé zahraničních hvězd a
tak bylo rozhodně čemu tleskat. „Ti
Ostraváci byli výborní, ale jsem hrozně zvědavý na Joe Cockera,“ nechal
se slyšet návštěvník Marek, který na
festival dorazil spolu s přítelkyní. A
Joe Cocker v podání Jindry Houdka
rozhodně nezklamal. „Kdy vám tady
konečně napustí tu vodu?“ zavtipkoval si představitel rockové legendy

areálu v centru města. Středeční
výpravu za indiány ve Vojtěchově si pochvalovali všichni
soutěžící. „Stříleli jsme z luku
a lovili bizony. Také jsme se
projeli na koních,“ popisuje nezapomenutelné zážitky z výletu
vítěz střelby z indiánského luku.
Kreativní soutěž ve stavbě originální radnice byla jako dělaná i
pro přítomnou zástupkyni města
Alenu Raškovou. „Jsem ráda, že
jste mě pozvali, chodím si k vám
pro dobrou náladu,“ usmívala
se prostějovská radní. Na svou
stranu si porotu získala radnice,
v jejímž okně nechyběl mávající
starosta města. Ani na letošním
vítání léta nechyběla návštěva
ze spřáteleného polského města Środa, jejíž zástupci si stejně
jako klienti OS Lipka nenechali
ujít příležitost pořádně si zařádit
na parketu za hudebního doprovodu oblíbené kapely Poslední
kovboj. „Moc se mi líbily soutě-

Velké finále. Odměnu si vysloužili nejen všichni šikovní soutěžící, zahraniční návštěva z polské Środy, ale i pracovníci OS Lipka,
kterým za skvěle odvedenou práci poděkovala i ředitelka Renata
Čekalová (na snímku).
Foto: Petra Hežová
že i předávání cen,“ usmívala se plný soutěží i slavnostní odpoMartina, která se soutěží účast- ledne všichni užili, jak se patří,
nila i se setrou Pavlou. Na první a už se nemohou dočkat dalšího
pohled bylo jasné, že si týden ročníku oblíbených her.

jaké
ja
aké bbyly
ylly hhry
ryy be
bez
ez hr
hranic...
ranicc....
2x foto: Petra Hežová

Brněnský Joe Cocker na festivalu slušně zaválel. Po bok
představitele jedné z legend s nezaměnitelným chraplavým hlasem se postavil majitel pořadatelské agentury Hit Trade, Petr Zlámal.
Foto: Petra Hežová
s nezaměnitelným chraplavým hlasem na konto prázdné přehrady. Ve
velkém stylu se předvedla i jedna
z hvězd loňského festivalu, kapela
BON JOVI revival. „Super zážitek,
jen škoda, že všichni mají na vystoupení jen tak málo času,“ posteskla si
paní Jana, když kapelu BON JOVI,
vystřídali drsní rockeři z AC/DC
revival, kteří svou velkolepou music
show dostali přítomné publikum
skutečně do varu. Třešničkou na vyšperkovaném hudebním dortu sobotního festivalu bylo vystoupení revival
kapely BEATLES. „Nečekala jsem,
že budou tak perfektní,“ hodnotila
vystoupení ‚legendárních brouků‘
paní Alice z Prostějova a paní Věra
z Mostkovic, „i ty kostýmy mají dokonalé.“

Festivalová atmosféra

Zářil. Nehasnoucí hvězda českého hudebního nebe se opět zaskvěla. Na Jiřího Schelingera se vzpomínalo ještě za světla.
Foto: Petra Hežová
INZERCE

Léto v Lipce odstartovaly Hry bez hranic

Prostějov/peh - I letos se v Lipce vítalo léto ve velkém stylu.
Pro nudu a špatnou náladu
nezbylo ve čtvrtek před prvním letním dnem místo, protože program Vítání léta byl
skutečně nabitý. Uplynulý týden totiž klienti OS Lipka nezaháleli, ale ze všech sil jezdili
na koloběžkách, stříleli z luku,
dojili krávu a pekli chleba
v rámci soutěží s názvem Hry
bez hranic 2013.
Na týden plný soutěží se v Lipce
těšili snad úplně všichni. Není
proto divu, že některé z nápaditých soutěží si kromě klientů
OS Lipka vyzkoušeli i zdejší
pracovníci. Každý den se v rámci Her bez hranic změnil pro
Moniku, Vráťu, Michala a jejich
kamarády v dobrodružné soutěžní klání, ve kterém měl každý
šanci vyniknout. Komu neseděla
jízda na koloběžce, užil si odpolední návštěvu bowlingového

Neodmyslitelnou součástí festivalu
na pláži U Vrbiček se staly i hejna
komárů, na které ale návštěvníci
vyzráli po svém. „Komáři nemají
rádi pivo, takže jsem za vodou,“
směje se jeden z návštěvníků akce.
Přes ranní bouřkovou výstrahu se
festival konal pod širým nebem a i
to se odrazilo na návštěvnosti akce.
Vždyť kdo by seděl doma, když
si může typicky letní odpoledne a
večer vychutnat současně s řádkou
skvělých songů a zavzpomínat na
rockové legendy, které ovlivnily
hudební svět? „Byli jsme tu už
loni a moc se nám tu líbilo. Je tu
výborná hudba, dost jídla i piva a
počasí je taky super,“ hodnotí akci
babičky Iva a Zdeňka a dědové
Mirek a Ivoš. „Tenhle festival je
pro mě každé léto největší akcí,“
potvrzuje Michal Hovorka, který
je pravidelným návštěvníkem
festivalu od jeho začátku v roce
2008. „Hrají tu výborné kapely a
já jsem rád, že mám možnost si je
vyslechnout v příjemné atmosféře
na jednom místě,“ chválil brněnský Joe Cocker alias Jindra Houdek výběr i kvalitu hudby. „Jsem
maximálně spokojen, vzhledem
k letošnímu výběru si tu dle mého
názoru každý našel ten svůj hudební ‚šálek čaje‘ a myslím si, že
to tak byl úžasný hudební zážitek
pro všechny zúčastněné, kdo nepřišel mohl litovat,“ zhodnotil akci
majitel pořadatelské agentury Hit
Trade Petr Zlámal.
Komu byl sobotní festival nabitý špičkovými revival bandy
málo, může si už 13. července
dojít pro rockový nášup ROCK
MEMORY VI., kde se představí kapely PLUS, QUERCUS,
KONTAKT, KEKS, KATAPULT
revival a letos poprvé i skupina
ATD inspirovaná hudební tvorbou Pražského výběru. Více na
www.hittrade.cz

Hudební show. Na zpěváky si zahrála dvojice Radka a Jarek, kterým Léto je tady. O náležité přivítání letního počasí se postarali klienti
zdatně sekundovali Veronika, Miloš, Peťa, Betty, Roman a Mirka.
denního stacionáře OS Lipka.

Benefiční vystoupení na pomoc opuštěným zvířatům přilákalo
do Apolla 13 více než paadesátku lidí s dobrým
m srdcem
Prostějov/peh - Zdi prostějovského music klubu Apollo 13
se tentokrát rozvibrovaly pro
dobrou věc, čtyři prostějovské
kapely a více než pět desítek
návštěvníků společnými silami
přispěli na konto opuštěných a
týraných zvířat, která prozatím
našla útočiště v Domově pro
opuštěná zvířata v Srbcích.
Páteční večer se v hudebním klubu
Apollo 13 nesl ve znamení dobročinnosti. Na pomoc zvířatům, která po neblahé zkušenosti s lidmi
našla domov v soukromém útulku
paní Jany Liškové v Srbcích, se
sešlo pod střechou prostějovského
music klubu více než pět desítek
návštěvníků, kteří neváhali přispět
finančním obnosem nebo nějakou
tou dobrotou pro zvířecí kamarády bez domova. „Jde o dobročinnou akci pro Domov pro opuštěná
zvířata, který už léta vede paní
Jana Lišková pouze s přispěním
dobrovolníků a darů od dobrých
lidí. V jejím útulku našli domov
psi, kočky, kozy a ovce a do roku
2009 i opičák Oskar, který žil u
předchozích majitelů v otřesných
podmínkách,“ pozastavuje se
nad bezcitností některých lidí po-

Pro dobrou věc. Na pomoc opuštěným a týraným zvířatům přispělo více než pět desítek návštěvníků
hudebního klubu Apollo13.
Foto: Petra Hežová
řadatelka akce, paní Vinklerová.
„Všechny moc zdravím, hned
jdu všem mým zvířatům oznámit,
že mohou díky účastníkům akce
čekat nějaké ty dobroty. Nedávno se nám tu narodila štěňátka,
takže jim i ostatním zvířátkům
přijde nějaká ta laskomina vhod,“
těšila se z akce majitelka útulku,
paní Jana Lišková. Problematiku
provozování útulku dobře znají
i členové kapel, které bez nároku

na honorář zpříjemnily návštěvníkům akce páteční večer, „Jedná
se o prostějovské kapely STRIKE
OUT, HUMDURCH,CRASH
a BAD AGE,“ upřesnil zpěvák
kapely BAD AGE a současně
jeden z organizátorů akce Martin Vinkler. Se svým příspěvkem
pro dobro zvířat bez domova se
pochlubil i Dariusz Firla: „Vlastními silami jsme sem dopravili
osm kilo psích granulí,“ usmívá

Výstava Bím66 se loučí
s Prostějovem. BYLA ÚSPĚŠNÁ
Výstava obrazů malíře, ilustrátora a grafika Tomáše Bíma je
už minulostí. Prohlédnout si díla s nezaměnitelným rukopisem jedné z nejvýraznějších osobností české grafiky 20. století přišlo každý den desítky návštěvníků a i vzhledem k tomu
pokládá majitelka Galerie N7 výstavu jako velmi úspěšnou.
Prostějov/peh
Výstava, konající se v rámci oslav jubilejního dvacátého
ročníku prestižního tenisového
turnaje UniCredit Czech Open
Prostějovany bezpochyby zaujala, jak o tom svědčí hojná
návštěvnost galerie, kde byly
jedinečné obrazy Tomáše Bíma
vystaveny od 17. května. „Kvůli
obrovskému zájmu veřejnosti jsme se po dohodě s panem
Bímem dohodli na prodloužení

výstavy až do 24. června,“ doplňuje galeristka Helena Žáková,
která Tomáše Bíma považuje za
nejvýznamnější osobnost, které mohla poskytnout zázemí a
prostor své galerie. Není proto
divu, že si cestu do Galerie N7
našli zástupci všech věkových
kategorií milovníků umění, sběratelé i celé třídy zdejších středních a základních škol. Galerii
několikrát navštívil i sám autor,
který se pro letošek zúčastnil na
pozici diváka i tenisového utkání

UniCredit Czech Open. I při své
poslední návštěvě galerie mohl
být Tomáš Bím spokojen, jeho
pohodové barevné obrazy inspirované sportem se těšily velké
návštěvnické přízni po celou
dobu konání výstavy. Umělec,
jehož díla zaplní zdi Galerie N7,
to nebude mít po osobnosti známého výtvarníka vůbec lehké.
„Pro následující dny připravujeme výstavu malíře Miroslava
Straky, který u nás představí
své převážně abstraktní malby a
kresby, takže to bude zase trochu
z jiného soudku,“ míní Helena
Žáková. Vernisáž nejnovější výstavy můžete navštívit v Galerii
N7 na Netušilově ulici 27. června. Expozice bude návštěvníkům přístupná do 25. července.

INZERCE

se dárce, který na akci dorazil
spolu s přáteli. „Přišly jsme podpořit naše kamarády ze skupiny
STRIKE OUT, navíc nám tahle
akce na podporu opuštěných a týraných zvířat přijde jako výborná
věc, něco podobného by se mělo
konat častěji,“ míní sympatické
návštěvnice Silvie Otáhalová a
Lucie Válková. Obyvatelé Domova pro opuštěná zvířata by
jistě nebyli proti.

Ze života města
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V ČERVENCI SE UZAVŘE ESTAKÁDA HANÁ, PÁNBŮH S PROSTĚJOVEM!
Hrozí dopravní kolaps, městem budou projíždět desetitisíce aut

Tak to může být opravdové peklo! Jak se Večerník na sklonku minulého týdne dozvěděl jako první, Prostějov čeká už za pár týdnů skutečná
dopravní zkouška ohněm. Po celý červenec má být totiž uzavřena dálniční estakáda Haná a veškerý provoz z rychlostní komunikace tak bude sveden do Prostějova. Hrůzostrašný měsíc si prožijí řidiči i lidé bydlící
v Brněnské a Olomoucké ulici, peklo čeká také na občany Držovic.
Prostějov/mik
Jak totiž všichni víme, v současné době probíhá rozsáhlá
rekonstrukce povrchu rychlostní komunikace z Vyškova
do Olomouce. A pochopitelně
se brzy dotkne i samotného
Prostějova. Od prvního července se totiž uzavře estakáda
Haná. A v souvislosti s tím
se veškerá doprava stáhne po
objízdné trase napříč Prostějovem! „Bohužel, je to tak, zřejmě nás čeká zkouška, jakou
Prostějov ještě nezažil. Uzavírka estakády je naplánovaná
na celý červenec. I když jsme
Ředitelství silnic a dálnic žá-

dali, aby termín rekonstrukce
vozovky na estakádě maximálně zkrátilo, neuspěli jsme.
Když to dobře půjde, rychlostní komunikace podél Prostějova bude uzavřena pro veškerý
provoz tři týdny. Ale počítejme
raději s celým červencem,“ potvrdil Večerníku zlou zprávu
Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova.
Zprávu o uzavření rychlostní
komunikace a s tím spojenými dopravními komplikacemi
uvnitř Prostějova nám jako
první poskytla náměstkyně primátora Alena Rašková. „Čeká
nás opravdu zkouška ohněm.

Od prvního července budou
v souvislosti se zablokováním
estakády Haná uzavřeny hned
tři nájezdy na dálnici z Prostějova směrem na Olomouc.
Tedy jak z kruhové křižovatky
v průmyslové zóně u bývalé
Vitany, tak i oba na Olomouc
a na Brno za hypermarketem
Tesco. Jediný jakoby únik
z Prostějova na rychlostní
komunikaci bude směrem na
Vyškov po Brněnské ulici,“
vysvětlila Večerníku Alena
Rašková.
Oba dopravní experti nám
potvrdili, že veškerý provoz
bude po dobu celého července sveden z rychlostní komu-

nikace ve směru od Vyškova
u Žešova a objízdná trasa na
Olomouc povede Brněnskou
a Wolkerovou ulicí přes Olomouckou a dále přes Držovice. „Tady bude na řidičích,
zda do Olomouce pojedou
po takzvané staré cestě z Držovic na Olšany, nebo raději
využijí komunikaci nedávno
určenou Ředitelstvím silnic
a dálnic přes Držovice, ale
pak přes Smržice a Olšany
až do Olomouce. Jak právě
už Večerník nedávno uvedl,
zmíněné ředitelství seznalo
starou ´olomouckou´ silnici
jako nepoužitelnou pro běžnou dopravu, navíc značná její

Bude problém. Estakáda Haná se k prvnímu červenci na měsíc uzavře a doprava tak bude svedena z dálnice
napříč celým Prostějovem. Na Olomouc budete muset přes Držovice a Smržice!
2x foto: Michal Kadlec
část je dnes již na soukromých dá očekávat, že tento počet prvního prázdninového týdne
pozemcích,“ doplnila Alena se zvýší až o desetinásobek. je v celé republice dopravní
Přežije to Prostějov vůbec?
provoz menší, tak snad to něRašková.
Jestliže v současnosti projede „Možná to nebude tak hor- jak přežijeme,“ vlévá trochu
Olomouckou ulicí na patnáct ké, i když určitě k dopravním více optimismu do žil všem řitisíc vozidel denně, během zácpám například v Olo- dičům Miroslav Nakládal, šéf
července v době uzavírky moucké ulici či na Brněnské odboru dopravy prostějovskérychlostní komunikace se docházet bude. Ale během ho magistrátu.

Stát slíbil dotaci na opravu Technické služby v boji s vegetací

Spitznerových sadů

Prostějov/mik - Ještě v letošním roce bude zahájena
regenerace Spitznerových
sadů, což je bohužel mnohdy zapomínaný park u kostela svatého Petra a Pavla
v Lidické ulici. Vzhledem
k tomu, že město Prostějov
má přislíbenou dotaci z Operačního programu životního
prostředí ve výši 953 tisíc korun, radní se dohodli vyčlenit
podobnou částku z městského rozpočtu.

I

„Doporučujeme zastupitelstvu
schválit rozpočtové opatření,
kterým se zajistí dopracování
projektové dokumentace ve
všech stupních a zahájení realizace stavby. Zpracování projektové dokumentace je požadováno
k územnímu řízení, stavebnímu
povolení a provedení stavby.
Projektová dokumentace bude
rozdělena na osazení parku zelení, vybudování komunikací pro
pěší, veřejného osvětlení, rekonstrukci stávající betonové zídky

a instalaci nového závlahového
systému,“ uvedl Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějova. „V souvislosti
s touto investiční akcí rada města schválila na svém posledním
jednání nenávratnou veřejnou
finanční podporu ve výši padesáti tisíc korun Římskokatolické
farnosti svatého Petra a Pavla na
opravu vnějšího schodiště před
kostelem svatého Petra a Pavla
v Prostějově,“ dodal Miroslav
Pišťák, prostějovský primátor.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Radní pod palbou

Tráva se seče jako o závod, roste jako divá

Prostějov/mik - Květen a první červnová dekáda byly nadprůměrně deštivé, takže není
divu, že tráva a ostatní vegetace bují jako o závod. Své o tom
vědí zahrádkáři, ale také všude po městě je vysoké trávy
více než dost. A to je problém.
Pracovníci technických služeb jsou denně v permanenci
a město na sečení pozemků
ve svém vlastnictví vynakládá
stovky tisíc korun ročně.
„Udržujeme zhruba stodeset
hektarů trávníkových ploch
a dalších asi šestadvacet hektarů
ruderálních, to znamená sadovnicky nezaložených ploch, které
se sečou jednou až dvakrát za
sezónu,“ uvedl Martin Grepl,
ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. „Se-

Změna přednosti na Šárce se nekoná!

„Rovnou přejdeme k rondelu, zatím k malovanému,“

vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková
Prostějov - Před půldruhým
měsícem Večerník informoval
o záměru města od základu
změnit desítky let zažitý systém
přednosti v jízdě na křižovatce ulic Šárka a Jezdecká. A to
z důvodu, že právě Jezdeckou
projíždějí kolony nákladních
automobilů, které tu musejí
stát drahnou dobu, než projedou auta po hlavní Šárce.
Křižovatka měla podle původního plánu být vybavena klasickým malým rondelem, ovšem
několik měsíců se počítalo
s prozatímní změnou přednosti v jízdě. To už ale neplatí! Na
důvody změn jsme se v rámci
pravidelné rubriky „Radní pod
palbou“ zeptali Aleny Raškové,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je
zodpovědná za dopravu.
Michal Kadlec
Paní
náměstkyně,
oproti
původním
předpo-kladům se město rozhodlo
pro změnu. Můžete říct, v čem se
plány změnily a proč?
„Původně jsme zamýšleli, než
tady bude vybudován regulérní
minirondel, že s okamžitou platností změníme přednost v jízdě.
A to tak, že hlavní komunikací
bude Jezdecká a Šárka jako vedlejší
ulice. Počítali jsme samozřejmě
s tím, že necháme křižovatku osadit
velkými cedulemi, které řidiče na
změnu přednosti v jízdě upozorní.
Nyní jsme se ale rozhodli od tohoto
záměru upustit. Ihned přistoupíme
k realizaci okružní křižovatky, malý
rondel bude zatím namalován, než
bude schválen projekt klasického
minirondelu.“

Bude to jiné. Jak popisuje náměstkyně primátora Alena Rašková, křižovatku Jezdecká - Šárka už brzy změní nový minirondel. Zatím namalovaný... Foto: koláž Večerníku
Proč jste zavrhli
dočasnou
změnu
před-nosti v jízdě?
„Celou záležitost jsme konzultovali
s dopravním inženýrem Policie
ČR v Prostějově panem Vafkem.
Zároveň se nám na radnici sešly
velmi odmítavá stanoviska mnohých
řidičů či obyvatel sídliště Šárka.
Všichni poukazovali na to, že změna
tolik let zažitého systému na zdejší
křižovatce by vyvolala jen samé
zmatky a nebezpečí dopravních
nehod. Řidiči jsou zvyklí na to, že
Šárka je hlavní. A i přesto, že jsme
zamýšleli osadit tuto křižovatku
z každé příjezdové komunikace
varujícím označením, nemuseli by
na ně někteří včas zareagovat. Zvyk
je prostě zvyk, lidé jezdí po paměti
a kolikrát ani nepostřehnou, že
je tady nějaké dopravní značení.
Navíc pan Vafek přišel s daleko
praktičtějším řešením.“
S jakým?
„Vzhledem k tomu,
že kruhová minikřižovatka je v této
lokalitě konečným řešením, domluvili jsme se s policejním dopravním
inženýrem na tom, že se zatím
onen rondel na střed křižovatky

prostě nakreslí. Jedná se dopravní
značení jako každé jiné a budou tady
platit úplně stejná pravidla, jako na
běžném rondelu. Toto provizorní
řešení potrvá do doby, než se vyprojektuje stabilní rondel. Ten bude mít
kvůli velmi malému poloměru jen
o něco málo zvýšený středový kruh
tak, aby přes něj mohla projíždět
i těžká nákladní vozidla. Hlavně
směrem ke Kauflandu. Osobní
auta tudy projedou naprosto bez
problémů.“
Proč se město vůbec
rozhodlo k takovému řešení, mám na mysli rondel
na křižovatce Jezdecká – Šárka?
„O kruhovou křižovatku v této
lokalitě jsme usilovali už dlouhá
léta. Až se postaví ta definitivní,
bude tady zapotřebí upravit okolí, po
čemž už zdejší obyvatelé rovněž volají hrozně dlouho. Opraví se chodníky a nové přechody pro chodce.
Navíc si myslíme, že na rondely jsou
Prostějované už zvyklí, naučili se po
nich jezdit a docela si je pochvalují.
A proto jsem toho názoru, že také
tento rondel pomůže vyřešit svízelnou dopravní situaci v uvedené
lokalitě.“

INZERCE

čení trávy provádí nyní denně
šestnáct až dvacet zaměstnanců
v závislosti na aktuálním stavu
vegetace. Převážně používáme
mechanizaci, hlavně rotační sekačky. Ale kolikrát přijdou na
řadu ruční nástroje, jako třeba
srpy či kosy,“ dodává s úsměvem šéf prostějovských technických služeb.
Předmětem kritiky hlavně
u řidičů jsou zarostlé příkopy vedle silnic. „Doprovodnou
zeleň u komunikací, která je
v naší správě, udržujeme stejně
jako ostatní plochy, sekáme je
minimálně čtyřikrát za sezónu,“
namítá Martin Grepl s tím, že to
považuje za dostačující.
Většinou však „sekáče“ můžeme častěji pozorovat v ulicích
města a hlavně na sídlištích

na travnatých plochách mezi
paneláky. A samozřejmě také
v parcích. „Četnost sečení určuje Magistrát města Prostějova
podle stavu vegetace, v současné době dokončujeme druhé kolo. Za sezonu se provádí
běžně kolem čtyř až šesti sečí,“
vypočítal Grepl, kterého se Večerník na závěr zeptal, co se
vůbec děje s posekanou trávou.
„Ponechání na místě je možné
pouze v případě nízkého travního porostu. My to děláme tak,
že většinu námi obhospodařovaných ploch posekáme a zároveň
posekanou hmotu posbíráme.
Děláme to z praktických důvodů, takto nasbíraná zeleň se dá
využít jako kompost,“ vysvětlil
ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově.

Práce až nad hlavu. Pracovníci technických služeb se prokousávají bujnou vegetací, hlavně
pak mezi paneláky na sídlištích.
Ilustrační fotoVečerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rady a tipy pro snadné zahradničení....

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

RŮŽE - KRÁLOVNY KVĚTIN!

životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese

Srdečně zdravím všechny čtenářky a čtenáře naší skvělé rubriky Večernice!
e! St
Stejně
Stej
ejně
n
jako v minulých týdnech i dnes jsem tu od toho, abych vám přinesla další
ší dávku
ku
rad, tipů a fíglů pro domácnost, zahradu nebo rodinnou pohodu. A na co se
společně podíváme? Nejprve si představíme kuskus a zajímavé receptyy
z něj, potom si povíme něco o pěstování růží, můžete si vyzkoušet výrobu
domácího růžového oleje a podíváme se také na to, jak přežít letní parna.
Chybět samozřejmě nemůže ani rozhovor, přičemž tentokrát jsem si pozvala
pozvala
k diktafonu dietoložkou a chovatelkou, paní Anetou Václavskou.
Příjemné čtení a úspěšný předprázdninový týden přeje Večernice Nikol Hlochová(na snímku).
Věříme, že i nadále dokážeme zodpovědět všechny otázky, na které jste dosud marně hledali odpovědi a naše pravidelné čtení bude
pro vás tím vítaným a užitečným odpočinkem...
A pokud vás články budou bavit a budete chtít další informace, neváhejte - napište na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my
na všechny vaše dotazy zodpovíme!

JAK PŘEŽÍT VEDRA? PORADÍME VÁM!
V minulých dnech nás pěkně
potrápily horka. Pokud jste
také měli problémy „s přežitím“, pokusíme se vám poradit v následujícím článku co
a jak dělat, abychom horko
a dusno snášeli co nejlépe...
V horku se vyhněte nápojům,
které obsahují kofein nebo
alkohol. Odvodňují organismus
a podporují pocení. Pozor byste si
měli dávat na příliš studené drinky, mohly by vám přivodit angínu. Skvělé osvěžení vám přinese
třeba vlažný zeleninový vývar

nebo voda s citronovou šťávou.
Co se týče jídla, měli byste na
chvíli upustit od hodně kořeněných jídel, ta totiž mají schopnost rozšiřovat cévy a zvyšují tak
prokrvení kůže. Vyhýbat byste
se v horkých dnech měli také
tučným a přeslazeným jídlům.
Naopak ideální jsou citrusové
plody, fíky, drůbeží maso a ryby,
rýže, okurky nebo melouny, které dokážou organismus skvěle
zavodnit a navíc vás zasytí!
Oblékejte se raději do volnějšího
oblečení, ideálně z bavlny. Těsné

kulinářský koutek

šaty z umělých materiálů udržují
na teplo u těla a tím napomáhají pocení a zahřívání organismu. Osvěžit se můžete v práci
i doma. Kromě odpoledne na
koupališti nebo vlažné sprchy
můžete také vyzkoušet osvěžení
rukou. Namočte je až po lokty
do studené vody, opláchněte si
obličej a použijte nějaký hydratační krém (mandlový, s aloe
vera nebo kokosem).
Pokud holdujete sportu, vyhněte se vytrvalostním běhům nebo
venkovní atletice, vyrazte si

spíš zaplavat nebo zarelaxovat
na jógu. Při pobytu venku a na
sluníčku nezapomínejte na pokrývku hlavy. Klobouček nebo
kšiltovka mohou být velice
módním doplňkem a navíc vás
dokážou skvěle ochránit před
přehřátím nebo úžehem. Pro
domácí ochlazení je vhodné zatáhnout v bytě a domě závěsy,
do umyvadla nebo kyblíku napustit trochu vody, která, když
se bude během dne odpařovat,
poslouží k ochlazení a ovlažení
vzduchu v domácnosti.

aneb tip do kuchyně...
Ingredience:
4 plátky libové anglické
slaniny, 3 lžíce majonézy,
2 větší kuřecí prsa,
lžička chilli omáčky,
600 g ementálu,
4 plátky šunky

Z Kuřecí prsa omyjeme, podélně
nařízneme a rozklepeme. Plátky masa
přeneseme na potravinářskou fólii nebo
alobal, spojíme a znovu poklepeme vytvoříme si tak velký plát na rolku, který
osolíme. Majonézu promícháme s chilli
omáčkou. Připravíme si šunku, slaninu

Postup:
a ementál. Plát masa potřeme ochucenou
majonézou, kraje poklademe slaninou
a do středu dáme šunku. Na celý povrch
pak naskládáme plátky sýra a opatrně
zarolujeme. Kuřecí rolku zpevníme nití a
přeneseme na pekáček vymazaný olejem.
Hotovou rolku ještě osolíme, potřeme ole-

jem a můžeme péci. V troubě předehřáté
na 250 stupňů pečeme dozlatova asi 40
minut. Podle potřeby můžeme podlévat
výpekem nebo vývarem.
Podáváme s bramborovou kaší jako
hlavní chod nebo studenou jako
chuťovku.
Dobrou chuť!

Růže byla vždy ceněna pro
svou krásu a dlouhou historii.
Starověcí Řekové a Římané
si spojovali tuto květinu vždy
s bohyní lásky Afroditou a Venuší. Růže do té doby symbolizuje lásku a krásu, do povědomí
se dostala také jako národní
květina Anglie nebo Spojených
států amerických. Růže je často
symbolem sociálně demokratických stran po celé Evropě, ta
bílá byla ve druhé světové válce
symbolem skupiny nenásilného
odporu v Německu. Dnes se
velmi často pěstují jako okrasné
rostliny a existuje jich bezmála
tři stovky druhů. Plodem růží
j
jsou
šípky, které mají významné léčivé účinky.

Vhodná doba pro výsadbu růží je
od října do prvních mrazíků, ale
také v březnu nebo dubnu. Pro
výsadbu používáme speciální substrát pro růže nebo kvalitní kompostovou zeminu. Růže je vhodné
zalévat zrána nebo vpodvečer, měli
byste si také dávat pozor na přelití.
Při vysoké zálivce hrozí vznik houbových chorob. Co se týká hnojení, není nutné to přehánět. Stačí
hnojit zjara po tzv. odhrnutí, pak
až po dvou nebo třech měsících
(zhruba v srpnu). Pokud chcete,
aby vám růže bohatě kvetly, měli
byste je každý rok řezat. Každá
odrůda má pro řez své zásady, a
proto je vhodné vyptat se na vše
v zahradnictví hned při nákupu. Na
každé z rostlin byste měli pravidel-

ně zastřihávat tzv. plané výhonky
a nechávat pouze ty silné a zdravé.

Co s růžemi teď v létě?
V letních měsících byste měli květinám dopřát humózní, nakypřenou a nezaplevelenou půdu. Pozor
však na nadměrné kypření, pokud
byste šli hodně do hloubky, mohli
byste potrhat růžím kořeny! Opatrní byste měli být také při pohybu
mezi záhonky, abyste nakypřenou
půdu nepošlapali a neudusali.
Právě nyní je také ta nejvhodnější
doba k vyštipování planých a nezdravých výhonků.
TIP! Doporučený substrát pro
růže by se měl skládat z tří dílů drnovky, jednoho dílu kompostové
zeleniny a jednoho dílu písku.

VYROBTE SI domácí růžový olej!

Trápí vás citlivá a suchá pleť,
máte popraskanou kůži na
patách, nebo namáhanou
a vysušenou pokožku na rukou, utrpíte často drobnější
popáleniny nebo se rádi opalujete? Pak tu máme právě
pro vás recept na léčivý domácí růžový olej!
Čerstvě natrhané růžové okvětní lístky napěchujeme do uzavíratelné nádoby z průhledného

skla a zalijeme panenským
slunečnicovým olejem tak, aby
byly úplně ponořené. Sklenici umístíme na slunné místo
a necháme takto tři až čtyři týdny louhovat, přičemž sklenici
často protřepeme, neotvíráme ji
však. Nakonec olej slijeme přes
plátno a růžové plátky důkladně
vymačkáme. Růžový olej skladujeme nejlépe v menší uzavíratelné skleněné lahvičce.

Foto: internet

rady a tipy pro vaše zdraví....

ZNÁTE KUSKUS?
Jedná se o druh těstovin, který je vyroben z
tvrdozrnné pšenice. Ta se nejdříve zpracovává
na sypkou krupici a až poté se zpracovává do
drobných kuliček, které jsou pak napařovány
a vysušeny. Kuskus seženeme nejčastěji v prodejnách se zdravou výživou, ale v poslední době
ho můžete najít i na pultech supermarketů.
Kuskus se při přípravě nevaří, ale zalévá vařící vodou nebo vývarem. V naší kuchyni se kuskus nejčastěji používá jako alternativa rýže nebo těstovin.
Možnosti jeho úpravy jsou veliké a záleží jen na
vaší fantazii, jestli si kuskus připravíte na sladko,
jako přílohu, nebo si z něj uděláte třeba rizoto.

kánci. Stoprocentní jistotu, že odsud kuskus
opravdu pochází, však nemáme.
Jak připravit?

Kuskus vložte do mísy a zalijte vařící vodou v
poměru 1:2 (dva díly vody na jeden díl kuskusu). Po zalití nechejte cca deset až patnáct minut odstát a sem tam pročechrejte vidličkou.
Hotovo! Nyní můžete kuskus ihned servírovat, dochutit nebo použít jako přílohu.

Na sladko, nebo na slano?

Na kuskus existuje spousta receptů, navíc se
jedná o univerzální jídlo, takže si ho můžeKde se vzal?
te připravit podle chuti na sladko i na slano.
Nejčastěji se píše, že kuskus je symbolem se- Tady jsou dva tipy na zajímavé kuskusové
verní Afriky a nejvíce spjati jsou s ním Maro- variace.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Při tvorbě jídelníčku nás zajímá váš celodenní režim kulinářský koutek

a také stravování,“ říká dietoložka Aneta Václavská
Olomouc, Prostějov - V dnešním interview pro vás Večernice vyzpovídala chovatelku a dietoložku Anetu Václavskou. Tato prostějovská rodačka vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně a nyní už přes rok
žije i pracuje v Olomouci. Mladá maminka věnuje mnoho času také svým
třem britským kocourkům a fence zlatého retrívra Belle. Zajímá vás, co
všechno je důležité pro sestavu jídelníčku na míru, nebo kdo všechno
s žádostmi o jídelníček přichází?
Nikol Hlochová
Co všechno musí člověk absolvovat, aby
mohl pracovat jako dietolog
a jak jste se k tomuto oboru
vůbec dostala?
„Nejdřív musíte o tuto práci
projevit zájem...(úsměv) Pak
byste měli vystudovat školu
zaměřenou na tuto problematiku a dále se vzdělávat.
Tím myslím rekvalifikační
kurzy, semináře a podobně.
Já osobně jsem se ke své profesi dostala přes maminku.
Měla dlouhodobé problémy
s nadváhou, zkoušela snad
všechny různé preparáty,
držela miliony diet, až se jednou přihlásila na konzultace
k dietologovi. Začala jsem si
s ní pročítat všechny materiály a podporovat ji v jejím úsilí, až se mi to zalíbilo. Protože
jsem byla v té době ve čtvrťáku na gymnáziu, byla volba
jasná...(smích) A byla to dobrá
volba, nelituju, že jsem se dala
touto cestou.“

V poslední době je velKdo si u vás nechává
kým módním hitem sejídelníčky sestavovat?
stavování jídelníčků na míru. „Možná si budete myslet, že je
Co všechno musíte v navrže- to deviza pouze obéznějších lidí,
ném jídelníčku zohlednit a po- kteří chtějí shodit nějaké kilograznáte, pokud se někdo nedrží my, ale není to pravda. Našimi
častými
zákazníky
ý
y jjsou také
vašich doporučení a rad?
má váš celo- aktivní lidé různých věkových
„V podstatě nás zajímá
ání, zaměřudenní režim a stravování,
ovací zvykjeme se na vaše stravovací
losti, ptáme se na potravinové
alergie, ale i na to, co vám chutná
o pracujeme
a nechutná. Mimo to
hem vašeho
také s časovým rozvrhem
dne, zohledňujeme zaměstnání
a podobně. Každý,
kdo přijde poprvé,
vyplní dotazník
a podle výsledků
pak postupujeme
dál. A jestli poznám, zda někdo
lže a nedodržuje
plán, na němž jsme
se domluvili? Ano,
jde to poznat velice
snadno, bohužel
tito lidé nelžou je- Poradí vám s jídelníčkem. Sympatickou
nom mně, ale hlav- Anetu přivedla k dietologii vlastně maminka
Foto: Archív Anety Václavské.
ně sami sobě...“

kategorií a ´normální´ postavy,
sportovci a další. V podstatě
všichni, kteří nejsou spokojeni
s něčím ve svém životě. Ať už je
to váha, hektický styl této doby,
nebo jjejich dosavadní návyky. “
A co vy sama, držíte se
zásad zdravé výživy?
„Co myslíte? (smích) Samozřejmě, že se snažím dodržovat základní principy, ale jak se
říká - i mistr tesař se někdy utne.
Nedržím žádné striktní diety
a musím se přiznat, že si ani
sama pro sebe nesestavuju jídelníček. Jím hodně ovoce
a zeleniny, dodržuju pitný a spánkový režim a snažím se v každé
volné chvíli sportovat nebo alespoň vyrazit do přírody na čerstvý
vzduch. Na druhou stranu je mým
nejoblíbenějším jídlem maminčino vepřo-knedlo-zelo... (úsměv)“

Kromě dietologie se
věnujete také chovatelství, co vás k tomuto koníčku
přivedlo?
„Ano, to máte pravdu. Už jako
malá jsem si přála bydlet na
farmě nebo mít spoustu zvířátek. Rodiče mi to však nechtěli
dovolit, protože neměli ke zvířatům vztah, tak si to trochu
kompenzuji teď. Za necelý rok,
co bydlíme v Olomouci, jsme
si stihli pořídit jednoho psa
a tři kočičky. Ale naše rodina
ještě není konečná, fenka zlatého retrívra čeká štěňátka, takže
si určitě jedno také necháme.
Starší dcera navíc touží po
zakrslém králíčkovi a mladší
by chtěla želvičku, tak uvidíme,
jaké bude vysvědčení, třeba
u nás ´zvěřinec´ opět rozroste...
(smích)“

„Možná si budete myslet, že je to deviza
pouze obéznějších lidí, kteří chtějí shodit
nějaké kilogramy, ale není to pravda. Našimi
častými zákazníky jsou také aktivní lidé
různých věkových kategorií a ´normální´
postavy, sportovci a další. V podstatě všichni,
kteří nejsou spokojeni s něčím ve svém životě. “
Prostějovská rodačka ANETA VÁCLAVSKÁ
o tom, která klientela si nechává sestavit jídelníček

aneb tip do kuchyně...

Ingredience:
150g plátkové anglické slaniny, lžíce solamylu, 300g mletého vepřového masa, 300g mletého hovězího masa, malá
cibule, 50g strouhaného eidamu, 4 stroužky česneku, 60
g kuskusu, ½ kelímku zakysané smetany
Postup:
Kuskus uvaříme podle návodu na obalu. Cibuli a česnek
oloupeme, nakrájíme nadrobno a krátce orestujeme na jedné lžíci oleje. V míse promícháme obě masa se zakysanou
smetanou, vejcem, vychladlým uvařeným kuskusem, orestovanou cibulkou s česnekem, sýrem a solamylem. Směs podle
chuti osolíme, opepříme a ochutíme oreganem. Vše řádně
prohněteme a necháme asi 30 minut odležet.
Z masové směsi tvoříme pomocí lžíce středně velké šišky, které
omotáme plátkem anglické slaniny a zvolna usmažíme z obou
stran dorůžova.
Mleté závitky s kuskusem podáváme s bramborovou kaší
a zeleninovým salátem. Jsou dobré i zastudena s hořčicí, cibulí
a pečivem.
Dobrou chuť!

Zpravodajství
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NEBEZPEČNÁ TRŽNICE aneb CO SE DĚJE V NOCI U „KASKA“?
Bezpečnost má zajistit kamera. Zatím mobilní

Prostějov/mik - Jak nedávno
rozhodli prostějovští konšelé
o vyčlenění čtyř set tisíc korun
na pořízení další kamery, kterou strážníci umístí na Husově
náměstí. V souvislosti s tím si
radní postěžovali, že neuspěli
při jednání s vedením Kauflandu, na jehož parkovišti by kamera byla také potřeba jako sůl.
A velmi nahlas se hovořilo o nutnosti získat peníze na kameru,
která by sledovala okolí městské
tržnice. Tady totiž v poslední
době hodně přituhuje! „Za poslední období v prostoru okolo
tržnice u Špalíčku dochází k velmi častému narušování veřejného pořádku, hlavně ve večerních

a nočních hodinách. Bohužel, tato
lokalita zatím pořád nespadá pod
městský kamerový systém, což je
určitě chyba. Nedávno jsme zde
řešili hned několik případů vandalismu, mládež nám zde tropí
nepřístojnosti mravnostního charakteru, drogově závislí využívají
v noci opuštěné prostory tržnice
k užívání návykových látek a další podobné nežádoucí činy bych
mohl jmenovat ještě nějakou
chvíli. Ta kamera je tady určitě
zapotřebí,“ sdělil Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. Vzápětí ovšem potvrdil, že prostor bude přece jen
brzy monitorován. „Než získáme
peníze na novou stálou kameru,

Tragédie ve Stražisku
Muž zkolaboval v obchodě

Stražisko/mik - K nešťastné události se smutným koncem došlo
v pátek odpoledne v centru Stražiska. V místní prodejně potravin zkolaboval jednašedesátiletý muž.
Podle dostupných informací personál obchodu ihned zavolal tísňovou linku záchranné služby, která na místo vyslala dokonce vrtulník.
„Toho pána se lékaři snažili několik desítek minut oživit, ale marně.
Bohužel zemřel,“ poskytla Večerníku svědectví žena ze Stražiska.

Pozdě! Ani rychlý přílet vrtulníku s lékaři jednašedesátiletému
muži už nepomohl.
Foto: František Omasta

umístíme sem mobilní sledovací
zařízení, které už máme k dispozici,“ dodal šéf prostějovských
strážníků. Podle prvních úvah by
mohla kamera být umístěna na
střeše budovy finančního úřadu.

VIDĚLI JSTE NĚKDY
U TRŽNICE NĚCO PODEZŘELÉHO? ČI JSTE
SNAD NĚKOHO PŘISTIHLI, JAK SE CHOVÁ NEMRAVNĚ NEBO
PROTIZÁKONNĚ? NAPIŠTE NÁM NA E-MAIL
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

Na radnici šplhali

HOROLEZCI

Pod dohledem. Okolí městské tržnice začne brzy sledovat kamera. Prozatím mobilní, ale i ta by měla strážníkům velmi pomoci.
Foto: Michal Kadlec a internet

Po pás v odpadcích
Prostějov/peh - Finanční krize
doléhá na všechny vrstvy obyvatelstva a každá koruna je
dobrá. Své o tom ví i pravidelný
návštěvník zdejších kontejnerů,
kterého paparazzi hlídka PROSTĚJOVSKĚHO Večerníku
zachytila přímo při akci...
Pojízdné prodejny s kdečím možným byly fenoménem převážně
uplynulých desetiletí, a přestože
v dnešní době super a hypermarketů po nich většina ani
nevzdechne, najdou se i tací, kterým se po pojízdných krámcích
stýská... A než by zašli do některé
z prodejen se stabilními základy,
dají přednost návštěvě specializovaných plastových či kovových
krámků na čtyřech kolech. Pravidelní zákazníci si v jejich útro-

Frajeři! Muži na tenkých lanech šplhali po radniční věži, aby odstranili
odpadávající části zdiva.
Foto: Michal Kadlec
Foto: Petra Hežová
bách najdou vždy ledasco užitečného a někdy i jedlého. Jako
tomu bylo i v tomto případě, kdy
nejmenovaný spoluobčan využil
lákavé nabídky plastového kontejneru na papír a bez dlouhého
rozmýšlení i bezúčelného natahování si pro nějaký ten užitečný
úlovek hupsnul do odpadkáče,
aby se mohl patřičně prohrabat
nejnovější dodávkou.

S jakou kořistí a jestli vůbec
se vynoří, sledoval z protějšího chodníku se zaujetím i nájemník nedalekého paneláku
a dvojice kolemjdoucích pejskařů. Tentokrát se lov vydařil
a spokojený sběrač odpadků si
v připraveném vozíku odvážel
několik drahocenných, ve sběrnách surovin snadno zpeněžitelných úlovků...

Prostějov/mik - Neobvyklý
pohled se skýtal ve čtvrtek
ráno všem, kdo míjeli
prostějovskou radnici. Lidé
si mohli hlavy vykroutit, když
sledovali horolezce, kteří
viseli na radniční věži pouze
na tenkých lanech. Co tam
dělali?
„Nemohli jsme sehnat tak
velký jeřáb s plošinou či výsuvný žebřík. Bylo zapotřebí
provést průzkum technick-

ého stavu říms, jejichž části
v poslední době z věže odpadávaly a stávaly se tak hrozbou pro kolemjdoucí občany.
Požádali jsme tak horolezce,
aby tuto záležitost pro nás
vykonali a nebezpečné části
říms odstranili, než dojde
k jejich plánované rekonstrukci,“ vysvětlil Večerníku
čtvrteční kaskadérskou akci
Zdeněk Fišer, náměstek primátora města.

Jsou topoly v Jungmannově ulici NEBEZPEČNÉ? Město řeší s nemocnicí
Radní tvrdí, že nikoliv, občané jsou jiného názoru

Prostějov/mik - Mohutné a vysoké topoly rostoucí již desítky
let v Jungmannově ulici nedávají lidem spát. Do redakce
Večerníku přišel v minulých
dnech velmi kritický dopis,
v němž naše čtenářka upozorňuje na nebezpečnost těchto
jinde obvyklých listnáčů...
„Všude po Prostějově se kácí
řada stromů a je nám jich líto,
ale asi tomu až tak nerozumíme... Čemu ale každý člověk
rozumí a nepochopí, že na
Sídlišti Svobody je tolik topolů a nechávají se růst nové.
Topol je naprosto nevhodný do
prostředí, kde chodí obrovské
množství lidí, každou chvíli
někde spadne ulomená silná větev. Konkrétně na Jungmannově ulici jsou již dva roky označeny ke kácení dva obrovské
stromy tohoto druhu, které ničí
chodníky a vyvrací školní oplocení, avšak nikomu to nevadí.
Přitom zde chodí děti do školy
a padající větve mohou někoho

zranit. Asi se čeká, až se stane
neštěstí, jako před lety ve Zlíně,“ píše Večerníku rozhořčená
Marie Týnová z Prostějova.
Večerník se zajel na místo podívat a dva mohutné topoly
skutečně v Jungmannově ulici našel. Proto jsme neváhali
a nechali reagovat náměstkyni
primátora statutárního města
Ivanu Hemerkovou, která je
na radnici zodpovědná za životní prostředí v Prostějově.
„V Jungmannově ulici už byly
v průběhu posledních dvou
nebo tří let pokáceny všechny
stromy, které odborníci vyhodnotili jako nebezpečné. Co se
týká těch označených topolů,
ne všechny stromy se označují
barvou proto, že budou pokáceny. Děje se tak proto, že na
těchto stromech jsou prováděny intenzivnější prořezy, právě
kvůli tomu, aby se zamezilo
padání větví při silných větrech,“ objasnila náměstkyně
primátora.

Na další kritiku, že kořeny
topolů nadzvedávají podloží
pod chodníky a poškozují
je, odpověděla tím, že stejný
problém se děje na desítkách
míst v Prostějově... „Kvůli
tomu ale nemůžeme všechny
stromy pokácet, protože tak
vzrostlé stromy by nám už
nikdo zpátky nepovolil zasadit. Zrovna v Jungmannově
ulici je podzemí pod topoly
prošpikováno inženýrskými
sítěmi, takže kácení a vytrhání kořenů by bylo nebezpečné i z hlediska tohoto pohledu. Mohli bychom totiž
poškodit plynové či vodovodní potrubí,“ konstatovala
Hemerková.
Příkladem toho je Olomoucká
ulice, která byla zbavena všech
stromů a na většině míst v této
ulici vodaři nebo plynaři nesouhlasili s výsadbou velkých
stromů. Proto Olomoucká ulice bude osazena pouze okrasnými keři.

PROBLÉM s parkovištěm

Prostějov/mik - Přijedete
ráno do nemocnice na vyšetření a nemáte kde zaparkovat? V poslední době to není
žádná výjimka. Obrovské
parkoviště před špitálem je
narvané k prasknutí. Využívají ho totiž také obyvatelé
přilehlého sídliště a pár měsíců už i nemocniční personál,
který po zpoplatnění parkování uvnitř areálu neměl jinou volbu.
„Jde o pozemek Olomouckého
kraje, který ho dal zdarma do
užívání prostějovské nemocnice pro její potřeby a potřeby pacientů. Není určeno pro
parkování obyvatel sídliště
Hloučela. Bohužel se tak ale
děje, víme to. Registrujeme

Nic nehrozí. Letité topoly v Jungmannově ulici u Kolářových sadů
nejsou podle slov náměstkyně primátora nebezpečné. Pro lidi, ani
pro chodníky. Jedna z místních obyvatelek si to však nemyslí...
Foto: Michal Kadlec

I

také četné stížnosti občanů a
už několik měsíců se snažíme
jednat s nemocnicí i krajem o
řešení,“ řekl Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Prostějova. „Jedno řešení je už
na stole. V plánu je vybudování nové parkovací plochy na
severní straně od nemocnice.
Bude zde muset být pokáceno několik stromů, ale plocha
je jinak nevyužívaná. Pokud
se domluvíme s nemocnicí a
hlavně s krajským úřadem,
mohlo by k realizaci dojít ještě
v letošním roce. Mělo by tak
přibýt třicet až padesát míst
k parkování,“ uvedla Alena
Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu
ve městě.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

POLICEJNÍ BOURAČKA: obě strany UZAVŘENÍ POŠTY „NA KOPEČKU“ vzbudilo emoce

si nechaly lhůtu pro odvolání
Prostějov/mls, mik - Jak informujeme na straně 3 dnešního vydání, soudkyně Adéla
Pluskalová vynesla verdikt nad
mimořádně sledovaným případem bouračky policejní octavie
s prostějovskou řidičkou Olgou
Pospíšilovou. Při rozhodování to
však neměla vůbec jednoduché...
Nakonec vinu na havárii, která rozdělovala nejen účastníky
hlavního líčení, ale i veřejnost,
přičetla oběma stranám. Večerník byl v úterý vynesení rozsudku u Okresního soudu v Prostějově pochopitelně přítomen.
„Ze znaleckého posudku Leo
Hanáka jednoznačně vyplynulo,
že obžalovaná mohla nehodě zabránit, kdyby dostatečně pozorně
sledovala situaci v provozu. Pokud by se v pravý čas podívala do
zpětného zrcátka, pak měla šanci
policejní auto vidět a zabránit střetu. Zatímco ostatní řidiči na rychle
projíždějící policejní auto správně reagovali, ona tak neučinila,“
uvedla v odůvodnění rozsudku
nad Olgou Pospíšilovou soudkyně Adéla Pluskalová, která se roz-

hodla odsouzené udělit peněžitý
trest ve výši čtyřicet tisíc korun.
Pokud by pokutu nezaplatila, putovala by na šedesát dní do vězení.
Soudkyně však zdůraznila, že
vinu na bouračce nesli i zasahující policisté. „Podle vyjádření
Policie ČR byl automobil vybaven vším, čím vybaven být měl.
Je otázkou, proč výstražné světlo
nebylo umístěno na střeše vozidla, jak být mělo... Kromě toho
ze zákona jasně vyplývá, že i řidič
automobilu s právem přednostní
jízdy je povinen dbát potřebné
opatrnosti tak, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích. Tak tomu ovšem
v tomto případě nebylo. Pokud by
řidič policejního vozu jel opatrněji,
pak by měl možnost na vzniklou
situaci včas zareagovat. Jenže, jak
bylo zjištěno, on před srážkou ani
příliš nebrzdil,“ uvedla Pluskalová, podle které obě strany měly
na nešťastné události stejný podíl.
Proto soudkyně rozhodla, že o
náhradu škody by se měly podělit
rovným dílem. „Nevidím důvod,
proč by náhrada škody neměla jít
z povinného ručení mé klientky,“
uvedl právní zástupce obžalované
Martin Kalabis.

„Vyhovíme všem individuálním žádostem,“ ujišťuje vedení

Prostějov/mik - Zveřejnění
zprávy o tom, že Česká pošta
uzavře během letních prázdnin
na celé dva měsíce svoji pobočku s pracovním označením
Prostějov 8 v Dolní ulici, vzbudilo mezi obyvateli této části
města velký rozruch. Především starší lidé si stěžují, že jim
to výrazně zkomplikuje život...
„Už nevědí, jak by nám ten
život otrávili. To se mám

teď o berlích belhat s každou
složenkou nebo dopisem na
hlavní poštu? A taky pro důchod se tam musím trmácet,“
svěřila se Večerníku bezmála
sedmdesátiletá paní Milada
z Dolní ulice.
Vedení České pošty ale veškeré
emoce krotí. „Důchody budou
uloženy na poštách Prostějov
1 nebo Prostějov 2. Samozřejmě, pokud bude chtít někdo

donášku důchodu až do domu,
jsme připraveni tuto službu poskytnout. Dále, kdyby některý
občan potřeboval něco vyřídit,
může zavolat vedoucímu pošty
panu Coufalovi a ten se bude
snažit vše zařídit. Česká pošta
chce občanům vyjít maximálně vstříc,“ ujišťuje ve vyjádření pro Večerník Marta Selicharová, tisková mluvčí ředitelství
České pošty v Praze.

ZÁHADA... MANŽELÉ ZEMŘELI V JEDEN DEN!

V záři reflektorů. Úterní rozhodnutí prostějovského soudu provázel
velký zájem ze strany médií. Otázky novinářů směřovaly jak ke státnímu zástupci Ondřeji Frgálovi, tak i k Martinovi Kalabisovi, obhájci
Olgy Pospíšilové (na snímku).
Foto: Martin Zaoral
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě strany si ponechaly
lhůtu pro možnost odvolání. To
obhajoba do závěru minulého
týdne nepodala. „Možnost odvolání pečlivě zvažujeme, počkáme
si ale až na písemné vyhotovení
rozsudku, které by nám v následujících dnech mělo přijít poštou,”
reagoval na čtvrteční dotaz Večerníku Martin Kalabis.
A co na to vše říká prostějovská
policie?

Její šéf Pavel Novák odpověděl
na dotaz Večerníku velmi stručně. „Nechci tento případ ze své
pozice komentovat, ostatně mi
ani nepřísluší vyjadřovat se
k rozsudkům soudu. Pokud by
se ale policisté měli podílet na
úhradě vzniklé škody, Policie
ČR jako celek má uzavřenou
pojistku a rovněž havarované služební vozidlo je samozřejmě ze zákona pojištěno,“
uvedl Pavel Novák.

(dokončení ze strany 3)
Šetření policistů přímo na místě
cizí zavinění na smrti někoho z
manželského páru neobjevilo.
Byla však nařízena soudní pitva.
„Její výsledky možnost cizího zavinění rovněž nepotvrdily,“ sdělil tiskový mluvčí policie Josef
Bednařík.
Jak oba staří manželé zemřeli?
Kdo z nich skonal jako první?
Pokud přijmeme teorii, že jeden z
nich zemřel přirozenou smrtí, proč
ten druhý okamžitě nezavolal lékaře? A neměl v tom přece jen
někdo prsty?
„Nabízí se varianta, že jeden
z nich zemřel a ten druhý ho
objevil, jak leží na podlaze. Pro-

dělaný šok pro něj představoval
takovou zátěž, že zkolaboval.
To je ovšem pouhá spekulace,
ve skutečnosti jsem se s něčím
podobným za dobu své praxe
nikdy nesetkal,“ vyjádřil se Radomír Gurka z prostějovské záchranky. Je přitom známá spousta případů, kdy po úmrtí svého
celoživotního partnera umře
steskem třeba do půl roku i jeho
druh či družka. Že by však oba
manželé na věčnost přirozeně
odešli v ten samý den? „Možné
to je, ale opravdu jsem se s něčím podobným zatím nesetkal,“
reagoval zkušený lékař.
Podle vyjádření sousedů byli na
sebe oba staří manželé hodně zá-

vislí. „Žili tu dlouho, přesto o nich
skoro nic nevíme. Byli to takoví
samotáři. Starý pán špatně chodil
a i jeho žena skoro nevycházela
ven. Měli dceru, ale ta žila někde
hodně daleko, snad v Pardubicích,“ prozradila Večerníku jedna
ze sousedek.
Co se tedy ve skutečnosti stalo, zůstává zastřeno rouškou tajemství.
Možná, že se oběma stařečkům
skutečně stejně jako starořeckým
Filémonovi a Baucis splnilo jejich
vroucí přání. Starověcí manželé si
totiž kdysi u Bohů vyprosili, aby
ve chvíli, když přijde jejich čas,
odešli z tohoto světa společně.
Díky tomu nemuseli toho druhého
oplakávat...

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

Evelína Píšťková
17. 6. 2013 50 cm 2,75 kg
Plumlov

A GRATULUJEME!!!

Tomáš Buriánek
16. 6. 2013 51 cm 3,65 kg
Nová Dědina

Marek Špičák
17. 6. 2013 49 cm 3,30 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!

Základní školy skončí příští týden stejně Po Lipníku a Ostravě se Dětský domov Plumlov
Pouze na ZŠ Majakovského se rozdá
vysvědčení o dva dny dříve

Prostějov/mik – Čas utíká
strašně rychle, malým i velkým. Zdá se nám to jako nedávno, kdy jsme pracovali na
reportáži z rozdávání pololetních vysvědčení. A teď je tu
konec školního roku a pro děti
vysněné prázdniny jsou doslova a do písmene přede dveřmi.
V minulosti se v Prostějově
stávalo, že ne všechny základní školy měly jednotný konec
školního roku. Populární byly
dříve takzvaná ředitelská volna
a nebylo výjimkou, že vedení
školy rozhodlo o předání vysvědčení až o týden dřív, než
jinde. Jak ovšem Večerník zjistil, letos až na jeden jediný případ vynucený rekonstrukčními
pracemi obdrží děti na prostějovských základních školách
vysvědčení v jediný den, a to
v pátek 28. června. Jen Základní škola Majakovského
ve Vrahovicích má výjimku.
„Nikdy v historii školy jsem
ředitelské volno neudělila,

nicméně letos nebylo vyhnutí.
Přes prázdniny nás čeká další
rekonstrukce vnitřních prostor,
bude se malovat a provádět
další drobná údržba. Navíc
je v plánu také vybudování
přírodovědné učebny. Abychom řemeslníkům ušetřili čas
a měli čas na vyklizení prostor

školy, posunuli jsme termín
předávání vysvědčení už na
středu 26. června,“ vysvětlila
Večerníku dvoudenní posun
Vlasta Ambrožová, ředitelka
ZŠ Majakovského. Nemusíme
tak zřejmě ani dodávat, že dva
dny prázdnin navíc přijaly vrahovické děti s jásotem…

Kdy se rozdá vysvědčení?
ZŠ Palackého

28. 6.

8.45 – 9.15 hodin

ZŠ Kollárova

28. 6.

8.45 – 9:15 hodin

ZŠ JŽ Sídliště Svobody

28. 6.

9.00 – 9.15 hodin

ZŠ Melantrichova

28. 6.

8.45 – 9.15 hodin

ZŠ Majakovského

26. 6.

9.45 – 10.00 hodin

RG a ZŠ Studentská

28. 6.

10.00 – 11.00 hodin

ZŠ Dr. Horáka

28. 6.

8.45 – 9.15 hodin

ZŠ E. Valenty

28. 6.

9.00 – 10.00 hodin

Europoslanec Cabrnoch v Prostějově
mezi studenty SOŠ podnikání a obchodu
Prostějov/pk – V úterý 18.
června 2013 přivítali na Střední odborné škole podnikání
a obchodu v Prostějově poslance Evropského parlamentu MUDr. Milana Cabrnocha.
(na snímku) V rámci výuky
profilových předmětů se zaměřením na Evropskou unii
proběhla přednáška člena největšího mnohonárodnostního
parlamentu na světě.
„Jsme rádi, že nás navštívil
pan poslanec Cabrnoch. Doplnil tak návštěvy europoslanců
na naší škole. Vážíme si toho,
že si našel čas a z pohledu
voleného politika seznámil
studenty s fungováním základních institucí EU a zvláště
pak Evropského parlamentu,“
INZERCE

podotkl exkluzivně pro Večermík ředitel školy Václav Křupka. Přednáška europoslance
Cabrnocha byla zaměřena na
fungování parlamentu, jeho
členění na výbory a frakce.
V následné diskusi se studenti
nejvíce zajímali o názory pana
poslance na fungování Unie
jako celku, přistoupení Turecka do EU, nebo zavedení eura.
„Česká republika ještě není na
tuto změnu připravená. Česká
měna by nejdříve musela získat dobrou pozici na evropském finančním trhu, aby byl
pro nás tento krok výhodný,“
vyjádřil se k zavedení společné
měny Milan Cabrnoch.
Přednáška i následná beseda
byla studenty veskrze pozi-

tivně přijata. „Získali jsme
povědomí o fungování Evropského parlamentu a měli možnost zeptat se na věci, které
nás zajímají. Kromě Milana
Cabrnocha odpovídal na otázky také politolog a publicista
Petr Sokol,“ podotkla Barbora
Valoušková, studentka SOŠPO.

řítí na celostátní finále do Bratislavy

Plumlov/red - Květnové a červnové dny jsou pro děti z Dětského
domova v Plumlově tradičně
časem sportovním. Vybrané
družstvo se účastní mezinárodního turnaje v miniházené, který
každým rokem pořádá Dětský
domov Zašová, ti nejlepší atleti
se zase pod vedením zástupce
ředitele a vedoucího vychovatele
Mgr. Petra Antoníčka připravují
na regionální kola sportovních
her dětských domovů.
„Letos pro dlouhotrvající zimu byla
příprava jen velmi krátká, na nácvik
a tréninky jsme měli necelý měsíc,
regionální kolo sportovních her
se v Lipníku konalo již začátkem
května. Dalo by se říci, že jde o kolo
krajské, i když to není přesné, dětské
domovy v celé republice spadají
pod jednotlivé diagnostické ústavy.
Náš je ten olomoucký (Dětský diagnostický ústav, Sv.Kopeček) a patří
pod něj všechny dětské domovy
Olomouckého a část domovů Zlínského kraje. Podobně je rozdělena
celá republika, a tak během května
soupeří děti různých domovů na
těchto regionech. Účelem je však
nejen závodit, ale též vybrat nejlepší
dva jednotlivce z každé disciplíny
a družstvo pro štafety a fotbal na
celostátní sportovní hry do Ostravy.
Tady se pak střetávají ti nejlepší...,“
uvedl zástupce ředitele a vedoucí
vychovatel DD Plumlov Petr
Antoníček.
Plumlovským se v Lipníku
dařilo. Vsadili již na osvědčené
sportovce (Honza, Dominik), ale
do štafety dívek zapojili i nováčka
Veroniku. V konkurenci sedmi
dětských domovů získali první místo a právo postupu do celostátního
kola Honza ve skoku vysokém,
Dominik ve skoku dalekém i Anna
ve vrhu koulí. Štafeta dívek, která
pilně trénovala na ZŠ a RG města
Prostějov běh i předávky, soupeře
nenašla, byla jedinou štafetou, která
se přihlásila a do Lipníka přijela.
Získala tedy právo postupu automaticky, ale dívky chtěly ukázat, co
umí. Po dohodě s pořadateli byly
tedy zařazeny ke štafetám chlapců,
kde skončily čtvrté. „Už tento výkon
a čas něco přes minutu vypovídal
o jejich talentu,“ podotkl Antoníček.
Termín konání celostátních sportovních her v Ostravě byl stanoven

na 7.a 8. června. Mezinárodní federace dětských domovů F.I.C.E.
pověřila uspořádáním již podruhé Dětský domov Na Vizině
v Ostravě. Letos byl určen
děvčatům a chlapcům ročníků 1996
a mladším v těchto kategoriích
– běh na 100 metrů dívek a chlapců,
běh na 800 metrů (dívky) a 1500
metrů (chlapci), skok vysoký,
skok daleký, vrh koulí (dívky 3 kg,
chlapci 4 kg) a štafety na 4x 100
metrů. Mimo atletiky se koná ještě
turnaj v kopané, volejbale a stolním tenisu. Pro pořadatele náročné
tři dny na organizaci i přípravu,
pro děti možnost předvést výborné
výkony a bojovat o cenné medaile.
Vítězové navíc každoročně získávají právo reprezentovat Českou
republiku v mezinárodním finále,
kde se střetávají Česko, Slovensko
a Maďarsko.
Vedením výpravy za celý region Olomouc-Sv.Kopeček byl
pověřen právě plumlovský šéf,
Petr Antoníček. „Do Ostravy
jsme se proto vydali již v pátek
odpoledne. Po ubytování na internátu Střední školy stravování a služeb
a večeři se konala porada vedoucích
a rozhodčích s upřesněním pravidel či organizačními pokyny
k závodům. Závodit přijelo
devětaosmdesát účastníků z pěti
regionů. Větší účasti letos zabránily
mimo jiné i zcela odlišné starosti některých domovů a krajů z
Čech, bojujících jinde než na hřišti
a s jinými soupeři. Těch nám bylo
moc líto, ale také rozhodnutí Fotbalového svazu, který na poslední
chvíli mnoha dětským domovům
věnoval vstupenky na večerní zápas
kvalifikace ČR-Itálie v Praze, těm
jsme trochu záviděli... (úsměv). My
ostatní jsme se po poradě podívali
na fotbal v televizi, někteří využili
podvečera k seznamování. I to je
ostatně smyslem těchto akcí, kdy
se potkávají děti z celé republiky,“
popsal první den pobytu Antoníček.
Sobotní slavnostní nástup na atletickém hřišti na Volgogradské
ulici, státní hymna, slib závodníků
a rozhodčích byl již předznamenáním velkého zápolení.
Jako první přišly na řadu běhy na
100 metrů, kde za region Olomouc
vybojovala stříbro dívka ze Zašové,
pak přišli na řadu Plumlovští.

Ve vrhu koulí dívek od počátku vedla Anna s výkony daleko za 7 metrů
a v posledním kole své vítězství
potvrdila výkonem 7,71 m. Za chvíli přidal zlato i Honza ve skoku
vysokém, od 152 cm zůstal v soutěži
sám a tento svůj „osobní rekord“ si
dále vylepšil až na 157 cm, kdy
mu už tleskala většina ostatních
účastníků. 160 cm pak lehce shodil.
Ve štafetách nejprve běželi chlapci
a kombinovaná sestava Plumlova
a Zašové si doběhla pro skvělé 2.
místo, za vítězi zaostali o půl vteřiny.
Na závěr atletických disciplín
přišla na řadu štafeta dívek. Sára,
Veronika, Anna i Katka byly lehce
nervózní, aby nepokazily předávky,
ale vše vyšlo skvěle. Po dráze doslova letěly a výsledkem bylo nejen
1. místo a zlato, ale i skvělý čas …
Slavnostní vyhlášení začalo krásně
i smutně promítnutím několika
obrázků zatopených oblastí naší
země a vzpomínkou na kamarády
z domovů, kteří by jinak byli rovněž
v sále, a tak potlesk všech patřil
právě jim...
Poté již pořadatelé vyzvali na
pódium
nejlepší
závodníky
i družstva k převzetí medailí, pohárů
a diplomů. Honza tak posbíral zlato
(za výšku), stříbro (za štafetu) i bronz
(za fotbal) a Anička dvě zlaté - patřili
k nejúspěšnějším závodníkům. Pro
zlato si došla i štafeta a tři plumlovské dívky s kamarádkou Katkou
ze Zašové.
Jedno ocenění bylo překvapením
pořadatelé
zaznamenali,
plumlovská Veronika byla
zároveň nejmladší účastnicí,
a tak kytičkou a kosmetickým
balíčkem ocenili její zlatý běh…
„Večerní noční návrat z Ostravy
domů byl veselý a krásný, na
benzínce za Ostravou při nákupu

občerstvení prima den zpříjemnilo
i setkání s fotbalistou Jaroslavem
Plašilem, vracejícím se rovněž
z Ostravy z fotbalové benefice. Na
památku kromě medailí tak přibyla
i společná fotografie...,“ popisoval
Ivo Antoníček.
„Už na stadionu po doběhu štafety
dívek i při slavnostním vyhlášení mi
došlo, že se zúročila ta léta nácviků
a trénování, kdy se sportovním
hrám věnujeme. Dvakrát jsme regionální kolo v Prostějově pořádali,
celostátních kol se účastníme také
pravidelně, a tak máme s přípravou,
tréninky i výkony mnoho zkušeností.
Často je to ale spíš o hledání volného
času, aby všichni mohli a chtěli,
i když prší, je zima, dále také
o dojíždění do Prostějova na stadion
ZŠ a RG, dlouhodobé spolupráci
a pomoci s atlety a pány Čečmanem
a Ovečkou, a léta, kdy se atletice
věnujeme a přesvědčujeme se, že to
má smysl...,“ říká Antoníček.
Aby vše nebylo jen růžové, musí
Plumlovští (a někteří další účastníci
české výpravy) vyřešit možnost
vycestovat do zahraničí, tedy
vlastnit cestovní doklad. A tak se
právě netrpělivě čeká, zda Veronice
a Aničce přijde včas nový občanský
průkaz. „U Veroniky jsme požádali
ihned o vydání průkazu do patnácti
let a Anička si bohužel musí vyřídit
nový kvůli změně bydliště matky.
Přestože jsou nám všichni ochotni
pomoci, není jisté, zda průkazy
z Prahy do 28. června přijdou...,“
směje se na závěr plumlovský šéf.
Tak teď už jen držte palce plumlovským, aby jim to běhalo
a skákalo poslední červnový
víkend. Už nejen za Plumlov či
Olomoucký kraj, ale za Českou
republiku svedou svůj největší
závod se Slováky a Maďary.

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/DRNOVICE

ANGLIČTINA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SKUTEČNÉ VÝSLEDKY
Prostějov/pr - Na sklonku roku 2012 se česká
Helen Doron English - Angličtina pro děti
- stala oficiálním partnerem University of
Cambridge ve věci anglických jazykových
zkoušek a je oprávněna odborně připravovat
své studenty k těmto zkouškám a tyto zkoušky
na své půdě také pořádat.
Ale!..., jak řekla sama Helen Doron v květnovém
pořadu „Sama doma“ pro Českou televizi, výuka
v českých learning centrech Helen Doron English je na tak vysoké úrovni, že žádná speciální
příprava studentů není ani potřeba! Vše, co ke
zkouškám potřebují, se učí automaticky na
hodinách hravé angličtiny. Nepřekvapí proto, že
v měsíci dubnu bylo na půdě Helen Doron English center úspěšně otestováno na třistapadesát
studentů. Tyto testy potvrdily, že čeští studenti
jsou téměř o dvacet procent lepší než celosvětový
průměr všech testovaných dětí!
Nezmeškejte zápisy do kurzů na příští školní
rok! Aktuální informace o Angličtině pro děti
najdete na webu angličtiny na www.anglictinaprodetiprostejov.cz, a na www.helendoron.
cz . Jednoduše napište, a nebo zavolejte na
tel. 604792446.

Ocenění. Helen Doron předává jednomu z dětí Helen Doron English certifikát Cambridge English Language Assessment.
Foto: archív APD/HDE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MUZEUM
PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ
Jiří Trnka ve službách imaginace – výstava probíhá od 6. června
do 8. září 2013
Kouzlo vějířů – výstava probíhá
od 6. června do 1. září 2013
Výstava Prostějovský Bluegrassový festival 2012
ve fotografiích probíhá
v Galerii u Hanáka 7.6.až 9.7.

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.
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.
Dopoledne na dopravním hřišti-rozloučení se školním rokem-čtvrtek 27. června 2013 program
pro rodiče s dětmi na dopravním
hřišti-rezervace předem

V sobotu 29. června 2013 se
koná Prostějovská soutěž mažoretek v prostorách tělocvičny
ZŠ a Reálného gymnázia města
Prostějov.
ICM Prostějov, Komenského
17, Prostějov
Od 24. června 2013 bude mít
ICM Prostějov již prázdninovou
otevírací dobu, tj. každý všední
den od 10 do 16 hodin.
Ve středu 26. června 2013 se
koná první fotografické setkání od 15.00 hodin. Podmínkou
účasti je alespoň základní znalost
angličtiny a vlastní fotoaparát.

Kulturní klub Určice pořádá
rozloučení se školním rokem,
aneb přivítejme prázdniny!
V sobotu 29. června 2013 v areálu
SEMTAMNÍK
středa 26. června – od 14.00 u hřiště v Určicích od 15.00 hodin.
hodin Přátelské posezení v Kavárně Anreto (bývalá Kavárna Přivítejme prázdniny společným výšlapem na Kosíř v sou Kocourka)
botu 29. června 2013. Společný
Lazariánský servis vás zve odjezd vlakem z Místního nádraopět i v roce 2013 na ozdravný ží PV do Třebčína v 9:29. Každý
pobyt v Chorvatsku. Pobyt je účastník obdrží v cíli špekáček.
vhodný pro rodiče s dětmi, se- Bližší info na 733 652 575.
niory i handicapované. Bližší in- Srdečne zve ZO KSČM mladých
formace a přihlášky na tel. čísle Prostějov. Akce se koná za příznivého počasí.
776 054 299 paní Zapletalová.

Prostějovanky vyrazily do „hanáckých Benátek“
u rotundy, kde chvíli pozorovaly neúprosné kyvadlo
Času, a potom již spěchaly
za Maxem. Navštívily muzeum Kroměřížska – oddělení
Maxe Švabinského. Byly
podrobně seznámeny s jeho
životem i dílem, obdivovaly
obrazy, které jsou v majetku
Muzea. Po společném obědě
se přesunuly do hotelu Octárna, který se nachází v bývalém františkánském klášteře.
V bývalém refektáři kláštera,
který v současnosti slouží
jako sněmovní místnost a je
ozdoben původními, nástropními freskami, si vyslechly
podrobný výklad o osudu
kláštera, prohlédly si na krás-

Policie varuje: ochraňte své
obydlí před odjezdem dovolenou!

Prostějov/mik - Doba dovolených již pomalu začala a mnoho
občanů opustí své trvalé bydliště
na delší či kratší dobu za účelem
rekreace nebo stráví léto na chatě
či chalupě. Právě v tomto období jsou naše obydlí lákadlem
pro páchání majetkové trestné
činnosti. Policie tak přináší
několik rad, jak zabezpečit svůj
byt či dům před odjezdem na
dovolenou.
* Zbytečně nikomu neříkejte, že
odjíždíte na dovolenou a nebudete doma a upozorněte děti, aby
tyto informace nesdělovaly ani na
veřejných diskusích na internetu.
* Požádejte někoho z blízkých či

známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáhnout žaluzie) a budil dojem, že
byt není opuštěný a také vybíral
poštovní schránku.
* Řádně zamkněte a ujistěte se,
že všechny přístupové cesty (okna,
dveře) jsou zabezpečená a zavřená.
* Nenechávejte žádné předměty
na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí.
* Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné
předměty či větší finanční hotovosti.
* Svůj účel splní také elektronický
časovač na rozsvěcování světla, či
zapnutí rádia.

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...
Svatopluk Urbánek 1942
Břetislav Dvořák 1932
Jiří Dvorský 1921
Věra Navrátilová 1935
Josef Vozihnoj 1936
Alois Loska 1927
Dagmar Studená 1944
Dobromila Martinů 1935
Dobroslav Martinů 1932

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Plumlov
Suchdol
Prostějov
Prostějov
Prostějov

Ludmila Horáková 1930
Smržice
František Grepl 1945
Prostějov
Milada Navrátilová 1932 Olomouc
Miloš Kubíček 1946
Kostelec na Hané
Oldřich Šír 1934
Smržice
Ladislav Müller 1962
Prostějov
František Sečka 1931
Vrahovice
Ludmila Hacarová 1919 Hrdibořice

Rozloučíme se...
Pondělí 24. června
Jiřina Kavanová 1926 Prostějov
Jaroslav Chytil 1937 Prostějov
Josef Voráč 1949 Prostějov
Čtvrtek 27. června 2013
Jarmil Trunečka 1925 Malé Hradisko
Pátek 28. června 2013
Vojtěška Kašparová 1933 Prostějov
Miroslav Valenta 1935 Prostějov
Eduard Kosek 1942 Prostějov
Jaroslav Kvapil 1962 Dětkovice

10.00 Obřadní síň Demelova
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
14.00 Kaple Určice

TIP Večerníku

Výstava ex-libris a grafiky Karla
Musila, Petry Palcové a Genadije
Alexandrova probíhá v Kulturním
klubu Duha do 13. července 2013

Klub seniorek jel pozdravit Maxe
Prostějov/red - Minulý týden Klub seniorek zakončil
15. ročník svého působení
již tradičně společným výletem. Před výletem ještě
poseděl u dortu s patnácti
svíčkami, zavzpomínal na
své začátky v roce 1998,
vzpomínku věnoval také
svým členkám, které již
opustily jeho řady a předal
si k svému jubilejnímu ročníku symbolické perníkové
medaile.
Výlet Klubu tentokrát směřoval do Kroměříže. Nejdříve jeho členky navštívily
Květnou zahradu, potěšily se
z terasy kolonády pohledem
na celou zahradu, postály
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ně upravených zahrádkách
domek Maxe Švabinského
a také jeho mozaikové lunety,
které jsou v areálu umístěny. Při společném posezení
u dobré kávy je zastihl pořádný liják s kroupami, ale to již
nemohlo pokazit jejich dobrou
náladu z příjemně prožitého
dne. Poděkování také jistě
patří řidiči našeho mikrobusu,
panu Fialovi, řidiči FTL.
Při svém návratu do Prostějova v odpoledních hodinách
si členky popřály příjemné
prožití léta a budou se těšit na
zahájení 16. ročníku, které se
uskuteční v září při oslavě devadesátých narozenin jejich
nejstarší členky.

PROBUDÍM SE VČERA

KDE: Letní kino Mostkovice
KDY: pátek 28. června 2013 ve 21.30 hodin
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají:JiříMádl,EvaJosefíková,
Filip Blažek a další
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný
profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla
jeho spolužačka Eliška. Tehdy
v sedmnácti letech, nenašel
odvahu jí říct, že ji má rád
a ona se pak navždy vytratila
z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat
zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června
1989, kdy chodil do třeťáku.
Dostane možnost napravit, co
promeškal. Jenže zahrávat si
s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se

I

dostává do komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem,
nadhledem a drzostí, kterou
dobře zná od svých vlastních
studentů. Postačí však tyhle
zbraně na to, aby přesvědčil
Elišku o svých citech a získal
její lásku? Nenechte si ujít tuto
českou komedii tento pátek
v Letním kině v Mostkovicích.

www.
vecernikpv.cz

VĚDA V ULICÍCH 2013 i v Prostějově
Prostějov/mik - Přiveďte své
žáky a studenty v úterý 25. června 2013 dopoledne na prostějovské náměstí! Již mnohokrát
se konaly v České republice veřejné akce popularizující vědu
a techniku.
Před devíti lety se však závěrem
června poprvé přestěhovala věda
z výzkumných ústavů, škol a některých hvězdáren do ulic, přímo
mezi lidi. Česká hlava, s. r. o., což
je soukromá společnost založená v roce 1998 zabývající se mj.
projekty sloužícími k popularizaci
vědy a techniky. S výjimkou roku
2009, kdy projekt Věda v ulicích
narušila v Prostějově nepřízeň počasí, se všech ročníků zúčastnila
a organizovala je Lidová hvězdárna v Prostějově. Postupně se
k hvězdárně přidávala jednotlivá
prostějovská gymnázia a nyní
se této akce zúčastňují všechna.
Velmi sofistikovaná je několik

ročníků také nabídka SOŠ průmyslové a SOU strojírenského
v Prostějově. Studenti zmíněných
škol předvedou na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka v úterý
25. 6. 2013 od 9 do 12 hodin sérii
komentovaných pokusů z fyziky
a chemie dozajista s nezbytnou dávkou studentské recese.
A hvězdárna umožní široké veřejnosti bezpečně pozorovat dalekohledem Slunce. Komu je tato
akce určena především? Žákům
a studentům všech typů škol. Přijďte se podívat, co všechno jejich
vrstevníci umí.
Celá akce by byla neproveditelná, nebýt stálé a nemalé podpory
města Prostějova a osobně i pana
primátora. A letos poprvé v rámci
poskytnutého grantu bude Věda
v ulicích obohacena dalším novým exponátem, který bude představen veřejnosti – moderním,
barevným globem Měsíce.

Došlo na naši adresu...

VRŠKY PRO LUKÁŠKA

Kino Metro 70
pondělí 24. června
17.30 Práskač
americký akční thriller
20.00 Trans
americký thriller
úterý 25. června
17.30 Práskač
20.00 Trans
středa 26. června
17.30 Práskač
20.00 Trans
čtvrtek 27. června
17.30 Babovřesky
česká komedie
20.00 Zlomené město
americký thriller
pátek 28. června
17.30 Babovřesky
česká komedie
20.00 Zlomené město
sobota 29. června
17.30 Babovřesky
20.00 Zlomené město
neděle 30. června
17.30 Babovřesky
20.00 Zlomené město

Prostějov
sobota 29. června
15.00 Jak ševci zvedli vojnu
pro červenou sukni
animovaný, pohádka, Československo, 1989
17.30 Z naší filmotéky
ukončení 20. jubilejní sezony
v našem kině
20.00 Z naší filmotéky

Kulturní klub DUHA
pondělí 24. června
14.00 Setkání jubilantů
města Prostějova
čtvrtek 27. června
18.00 BENEFICE Taťány
Krejsové

Letní kino Mostkovice
pátek 28. června
21:30 Probudím se včera
Česká komedie
sobota 29. června
21:30 Expandables:
Postradatelní 2
akční thriller

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 24. 6. DO 30. 6 2013

TELEFON 582 344 130

V úterý, v čase 9 - 12 hodin, na náměstí TGM, předvedou široké veřejnosti studenti prostějovských středních škol, ke kterým
se přidá i hvězdárna, nejen sérii experimentů z fyziky a chemie.
To vše v rámci evropského projektu VĚDA V ULICÍCH 2013.
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.
Měsíc bude v neděli v poslední čtvrti.
POHÁDKU VYPRÁVĚNÍ O SLUNÍČKU nabízíme dětem ve
středu v 15. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování.

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.
Úterý 25. června 2013: Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J. Korycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany – J. Kříčky), V.
Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila.
Středa 26. června 2013: M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Tepénky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace Policie ČR.
Čtvrtek 27. června 2013: Dolní – obslužná (Dolní 26 až 30),
Dolní – parkoviště 1 (U TŘÍ BŘÍZ), Vnitroblok U TŘÍ BŘÍZ,
Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště
4, Dolní - parkoviště 5, Dolní - komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova – Dvořákova, Dolní – vnitroblok (Dvořákova
– Dolní 26, 28, 30).

Fotosoutěž
Prostějov - ZŠ a MŠ Melantrichova v Prostějově se
rozhodla začít sbírat vršky
od pet-lahví a pomoci jimi
někomu, kdo to opravdu
potřebuje.
Po
dlouhém
hledání jsme si našli Lukáška,
kterému jsme vršky darovali.

Lukášek je čtyřletý chlapec,
který trpí DMO (dětskou
mozkovou obrnou), epilepsií
a střední mentální retardací
(lukasekdmo.webnode.cz)
Ve středu 19. června 2013
si pro sesbírané vršky
přijel zástupce jedné chari-

tativní organizace, která
Lukáškovi pomáhá, vyfotil se
s námi, nabral vršky a odjel
s příslibem, že se příští rok
pokusíme nasbírat víček ještě
víc. Máme moc velkou radost,
že jsme mu mohli pomoci.
Magda Holcová, žákyně 6.B

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: Čechy pod Kosířem
Dne: 8. 7. 2013 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: Nám. Svobody celá pravá strana od č. 50 po
konec nám. dále celá ulice Husova oboustranně po konec obce.
Obec: Krumsín
Dne: 10. 7. 2013 od 8:00 do
20:00 hod. Vypnutá oblast:
Krumsín lesní školka Osina,

hájenka za školkou Osina a
RD č. 232.
Dne: 10. 6. 2013 od 18:00 do
20:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Soběsuky podél státní silnice s uličkou za hospodu
po č.78 a 35, celá náves, celá
obec Krumsín včetně všech
podnikatelských subjektů ve
vypnuté oblasti obou obcí. Odběratelská trafostanice Soběsuky ZD (č. 300792) odběratelská trafostanice Krumsín
Konšel (č. 300763)
Obec: Čechovice
Dne: 10. 7. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.

5. května od č. 30 po ul. Čechovickou + č.5.
Obec: Vojtěchov
Dne: 11. 7. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Vojtěchov včetně podnikatelských subjektů
v obci. Odběratelská trafostanice Vojtěchov Dětský tábor
(č. 300822)
Obec: Stražisko
Dne: 12. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
chaty Kopaniny č. 111, 129,
91, 117, 85, 89, 93, 94, 91, 122
E.ON Česká republika, s.r.o.

ke 100 letům radnice
Statutární město Prostějov
vyhlásil velkou prázdninovou
fotosoutěž s názvem „Stoletá
radnice Prostějova mladýma
očima“. Soutěž bude probíhat
až do 30. září 2013.
Zúčastnit se může každá fyzická osoba do 20 let věku
včetně, s trvalým bydlištěm na
území České republiky, která v
době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii na CD/DVD
označené platným telefonním
číslem společně se svým jménem a příjmením. Rozlišení
fotografie musí být minimálně 5 Mbpix, přijímány budou
ve formátu JPEG nebo TIFF.
Při hodnocení bude brán zřetel také na technickou úroveň
fotografie. Každý účastník má
právo zaslat do soutěže maximálně 10 snímků. Na snímcích

bude zachycena nejen budova
radnice v Prostějově, ale i její
fragmenty, interiéry či netradiční pohledy na ně. Ke každému snímku bude uveden
jeho název s krátkým popisem.
Výherci budou kontaktováni
na základě uvedeného e-mailu,
respektive telefonního čísla.
Hlavním smyslem soutěže
je upozornit na odkaz našich
předků a vážit si jej. Stoletá budova radnice, při jejíž výstavbě
se podílely zejména místní firmy, si to zajisté zaslouží. Možná i denně kolem ní chodíme,
často ji míjíme i opomíjíme,
a přitom je významnou součástí našeho města.
Soutěžní podmínky jsou
zveřejněny na webových
stránkách města Prostějova
www.prostejov.eu.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s končící ředitelkou Městského divadla v Prostějově

„NÁPADY BYCH MĚLA, COŽ O TO, ALE JE ČAS, ABY TADY ŠÉFOVAL NĚKDO JINÝ...“
MĚSTSKÉ
DIVADLO
V PROSTĚJOVĚ

Alena Spurná s měsíčním prodloužením svého působení v roli šéfky
navíc nemá problém, na návrat do školství se však už těší

Prostějov - Neodchází se jí lehce, ale jak sama
říká, už nemá sílu posunout prostějovské divadlo ještě více kupředu. Čtyřiapadesátiletá Alena
Spurná působí ve funkci ředitelky Městského divadla v Prostějově už deset a půl roku. Na vlastní
žádost měla skončit k poslednímu červnu 2013,
což je právě nadcházející neděli, ale protože první
výběrové řízení na jejího nástupce skončilo krachem a nové s pořadovým číslem dvě ještě není
ukončeno, dohodla se s městem na prodloužení
své mise o jeden měsíc. V exkluzivním rozhovoru
pro Večerník kromě jiného i prozradila, jaké vztahy pěstovala s vedením radnice...
Michal Kadlec
Paní ředitelko, už v minulém čísle Večerník informoval veřejnost, že ve své
funkci ještě nějaký čas zůstanete. Můžeme se k této změně ještě
stručně vrátit?
„Původně byl můj odchod nastaven k třicátému červnu, nyní jsem
se se zástupci radnice dohodla,
že zůstanu až do jednatřicátého
července. Vše je zapříčiněno
zdržením při výběru mého nástupce. Jakmile bude vybrán,
ještě nastane cyklus potřebný
k jeho jmenování a uvedení do
funkce, který je tak pochopitelně
také pozdržen. Dále bude nutná
změna v obchodním rejstříku
i v přístupu k bankovnímu účtu
a podobné formality. Veškeré
změny by musely být činěny velmi narychlo, a to nikdo nechce.“
Nečiní to vám osobně nějaké komplikace?
„Kdepak! Já jsem s tím počítala
a na termínu mého odchodu jsem
byla předem domluvena s vedoucím odboru kultury magistrátu
panem Říhou. Bylo jasně řečeno,
že odejdu podle toho, jak se situace okolo výběru mého nástupce
vyvine.“
Zkusme nyní vrátit čas
o více než deset let zpátky. Učila jsme na gymnáziu
a najednou jste se rozhodla
pro změnu v profesním životě.
Co vás vedlo k tomu, abyste se
stala ředitelkou prostějovského divadla?
„Tenkrát to byla velká touha po
změně a chuť dělat něco praktičtějšího. Tedy něco, kde je vidět výsledek takřka okamžitě.
Vkládáte-li totiž studentům do
INZERCE

hlavy nějaké znalosti, nutně musíte počítat s delším časovým
horizontem, co se týká výsledku.
Kolikrát ho nevidíte nikdy... Ale já
jsem spíše praktický organizátor
a přitahovala mě manažerská činnost. A když je tato ještě spojena
s kulturou, tak nebylo co řešit.“
Dobře, ale co vás tedy
naopak po více než deseti letech zase táhne zpátky do
školství?
„Ve funkci ředitelky Městského
divadla v Prostějově jsem deset
a půl roku. A každý manažer má
mít svůj horizont své práce na
jednom místě. Když jsem nastupovala do divadla, udělala jsem si
smlouvu sama se sebou, že pokud
to půjde, budu tady pracovat deset let. To je právě ta doba, kdy si
člověk musí říct, že stačilo a jde se
dál. Víte, já už v sobě nyní prostě
nenacházím sílu rozvíjet divadlo
ještě dál kupředu. Ano, nápady
by byly, ale je na čase, aby tady
šéfoval někdo jiný, kdo má na
věc jiný úhel pohledu. Navíc jsem
svůj úkol splnila. A že se vracím
do školství? No, vždyť to je práce,
kterou umím a odkud jsem přišla.
Nechápejte tedy můj konec v divadle jako útěk, ale je to mé vnitřní
rozhodnutí.“
Stojí za vaším rozhodnutím vrátit se zpátky na
gymnázium i také trochu touha
po větším adrenalinu?
„To jste trefil přesně...(úsměv)
Ano, můj návrat do školy je pro
mě určitým rizikem. Někdo
nemá rizika rád, já ovšem naopak.
Jakmile začnu od září znovu učit,
vůbec to nečekám jednoduché.
Ale i když jsem pracovala v divadle, o školství jsem si držela
po celou dobu přehled. Neskáču

tedy do učení rovnýma nohama
a poslepu. Budu vyučovat hlavně
angličtinu, a v té já mám přehled!“
Jak vzpomínáte na začátky svého ředitelování
v divadle, byl to pro vás velký
skok?
„Přiznám se, že to bylo velice
náročné a sama nedokáži říct, ve
kterém okamžiku jsem do toho
lidově řečeno zapadla. Pamatuji si ale, že zhruba po roce jsem
už připravovala velkolepý plán
ke stoletému výročí Národního
domu. A to už jsem přesně věděla,
jakým způsobem chci nasměrovat
i samotné divadlo.“
Určitě jste už od začátku
tušila, že se budete stýkat
i s hvězdami showbyznysu, různých divadel i se zahraničními
umělci. Těšila jste se na tuto práci?
„Určitě, ale stýkat se s takovými
slavnými lidmi je pouze jedna stránka této práce. Kromě
toho musíte organizovat i práci
svých kolegů, třeba i úklid divadla, kontrolovat výdaje a příjmy, starat se o prodej vstupenek
a podobně. Ale samozřejmě setkávat se se slavnými a zajímavými lidmi, to mě bavilo vždycky
a opravdu jsem si to užívala.“
Za vašeho ředitelování
našla cestu do prostějovského divadla spousta hereckých celebrit, daleko více, než za
vašich předchůdců. Podle čeho
jste se při výběru programu řídila?
„Je to přirozený vývoj. Byť jsme
příspěvková organizace, divadelní
sál nemůže zůstat prázdný. Myslím si, že jsem citlivě vnímala, že
kulturu musíte nastavit pro lidi
a pro co nejširší škálu sociálního
zaměření. Samozřejmě, být úspěšný znamená vymyslet pro divadlo
atraktivní program a přivést sem
divadelní soubory, které budou
pro lidi trhákem. Není to ale tak, že
bych k nám zvala pokleslé žánry
jenom za cenu toho, aby se divadlo vyprodalo. Divadelní program
se musí držet v určitých hranicích,
ale reflektovat na požadavky lidí.
Kolikrát jsem musela ale mnohdy
reflektovat na ekonomickou stránku věci.“
Šly vám herecké hvězdy takzvaně na ruku? Bylo těžké je
přitáhnoutdoProstějova?
„V drtivé většině případů jsem
jednala s manažery jednotlivých
divadel či divadelních spolků.

PLAVKY
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Vždycky šlo o to, zda
se domluvíme na fi- „Řekla bych, že ani ne z padesáti procent!
nančních podmínkách.
A musím prozradit, že Kdyby ovšem vznikly třecí plochy, určitě
ne vždy se nám podařilo někoho, po kom by se to řešilo. Ale žádné vážné kolize
jsme toužili, aby v Prostějově hrál, získat. názorů mezi zřizovatelem a mnou nebyly...“
Někdy jsme museli
Stále ještě šéfka divadla ALENA SPURNÁ o tom,
s lítostí odmítnout herjak si nechala mluvit do práce od představitelů města
ce, který tady sice hodně chtěl vystupovat, ale
požadavky jeho manažera byly Když byli společně s bratrem
Michalem v Prostějově s hrou
neúměrné.“
Můžete být konkrétněj- Chvála bláznovství, byl to pro mě
ší? Kolik peněz třeba sto- nezapomenutelný zážitek.“
Je pro vás zadostiučinějí vystoupení Jiřiny Bohdalové
ním za vaši práci, že poči jiných hereckých hvězd?
„Takto bych otázku nestavěla, slední tři nebo čtyři roky jsou
slavné herečky, jako například vstupenky na jednotlivá divavámi jmenovaná Jiřina Bohdalo- delní představení v Prostějově
vá, hrají v různých představeních beznadějně vyprodána?
a různých divadlech. A každé „Je to nádhera! I z tohoto pohledu
toto divadlo má jiné smluvní beru můj odchod z funkce tak,
nastavení. A určitě si umíte že úkol je splněn a tak nashledapředstavit, že takové divadlo nou... (úsměv) Ale nejde jenom
s Jiřinou Bohdalovou bude určitě o mě, je tady výborný kolektiv
dražší, než kterékoliv provinční spolupracovníků, kteří prostě umí.
seskupení.“
A bude to umět i beze mě, to vám
Takže, kolik?
garantuji. Doufám jen, že nový
„To bych nerada konkrétně nástupce nic nezkazí a půjde
Více jak deset roků a dost! Alena Spurná dala
prozrazovala. Ale paní Bohdalová o citlivou kontinuitu...“
prostějovskému divadlu kus života, nyní se vrací
vystupovala v Prostějově napříPaní ředitelko, pokud si
učit studenty gymnázia. Foto: archiv Večerníku
klad v rámci festivalu Aplaus,
najdete volný čas, jak ho
ovšem někdy vznikly nějaké třecí „Aby naslouchal lidem a vnímal
jehož hlavním organizátorem trávíte nejraději?
byla marketingová společnost TK „Volný čas se vždycky musí plochy, určitě by se to řešilo. Ale změny ve společnosti. Ty se totiž
PLUS, na jejichž bedrech bylo najít. Hodně ho trávím čet- za těch deset let žádné vážnější odrážejí nejvíce v kultuře a divai financování. Tudíž tato otázka by bou, nejraději si přečtu dobrou kolize názorů mezi zřizovatelem dle obzvláště...“
A otázka závěrem, nebuspíše patřila jí. Navíc tato vystou- knížku v anglickém originále. a mnou nebyly.“
Co byste vzkázala svému
de vám po divadle smutpení máme ošetřena na základě Pak mám ráda kvalitní hudbu
nástupci, který vás po- no?
smlouvy, ve kterých je zaručena a samozřejmě nechybí ani sport,
diskrétnost. Takže tuto informaci často jezdím na kole nebo si jdu slední červencový den vystřídá „Bude! Ale vždycky půjde
o krásné vzpomínky a pocity.“
ze mě nevytáhnete... (smích)“
zaplavat. Co nejvíce času trávím ve funkci?
Jenom jsem se ptal, pro- na chalupě a samozřejmě musím
tože zřejmě ani veřejnost zmínit také moji současnou nejnemá ponětí, zda takové hvězdy větší zálibu, kterou je mé první
berou v Prostějově za vystoupe- vnouče.“
ní desítky či stovky tisíc koVést divadlo, to nejsou
run…
jenom kontakty s herci,
„Naše divadlo určitě nemá na to, ale také s politickou reprezentaaby někomu za vystoupení, byť cí města. Jak jste vycházela N
Narodila
dil se 27.
27 prosince
i
1958
1958, jje
sebeslavnějšího divadla, platilo s vedením radnice?
vdaná, má dvě dospělé dcery a jedstovky tisíc korun... (úsměv)“
„Já jsem budovala samostat- nu vnučku Johanu. Její manžel
Jakého herce či divadlo, nou a soběstačnou příspěvkoStanislav je uznávaným pediatrem
které v Prostějově vystu- vou organizaci. A za dobu mé
povalo, jste si vy osobně za těch působnosti v křesle ředitelky a zároveň zastupitelem statutárního
více než deset let oblíbila?
se Městské divadlo stalo z pa- města Prostějova. Alena Spurná vy„Je to bezesporu herečka Valérie desáti procent soběstačným. studovala Filozofickou fakultu UniZawadská. To je člověk, který A na tomto jsem stavěla i vztahy verzity Palackého v Olomouci, obor angličtina a bohemistika.
Dlouhá léta učila na Gymnáziu Jiřího Wolkera a od 1. ledna
má k Prostějovu hodně blízko k radnici.“
Takže mluvit do své prá- 2003 působí jako ředitelka Městského divadla v Prostějově.
a velmi ráda sem jezdí vystupoce jste si nechala jenom Ve volném čase ráda čte, především anglicky psanou literaturu.
vat. Navíc je to moje velmi dobrá kamarádka. Pak mě nejvíce z padesáti procent?
Jezdí na kole a ráda relaxuje plaváním nebo prostě odpočinkem
oslovil Vladimír Dlouhý, jenž se „Dokonce bych řekla, že ani na chalupě. Jejím životním krédem je zdravý rozum.
už na nás dívá z hereckého nebe. z těch padesáti procent! Kdyby

kdo je
alena spurná

www.
vecernikpv
.cz

www.plavky-raskova.cz
Firma

FINSYS SOLUTIONS

s.r.o.

si dovoluje pozvat klienty do své nové lukrativní provozovny:
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FOTBAL
JE KONEC - SLAVÍ SE I PLÁČE

Uplynulý víkend napsal
tečku za sezónou.
Jak vše dopadlo?
čtěte
na straně

24 - 25

společnost
ČE CH OV ICE SLA VIL Y

Po celý víkend probíhaly
na předměstí oslavy stého
výročí založení Sokola
čtěte
na straně
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TRHÁK TÝDNE

K JESTŘÁBŮM MÍŘÍ VYKOUKAL!
Prostějov/pk, jim

PROSTĚJOVŠTÍ HOKEJISTÉ POSILUJÍ NA VŠECH FRONTÁCH. ZATÍMCO HRÁČSKÝ KÁDR
DOPLNILA BĚHEM UPLYNULÉHO TÝDNE DVOJICE KEVIN ROZUM A JURAJ JURÍK,
TRENÉRSKÝ TANDEM MÁLEK - ZACHAR SE PAK ROZROSTL O JIŘÍHO VYKOUKALA (NA
SNÍMKU)! BÝVALÝ REPREZENTAČNÍ OBRÁNCE SE ZAMĚŘÍ NA MENTÁLNÍ TRÉNINK,
TEDY ČINNOST, KTEROU ZPROPAGOVAL MARIÁN JELÍNEK.
„DOHODL JSEM S PROSTĚJOVSKÝM HOKEJOVÝM KLUBEM NA SPOLUPRÁCI. KDO BUDE
CHTÍT POMOCT, TOMU JSEM K DISPOZICI,“ POTVRDIL V NEDĚLNÍM SPORTU ZDROJE
VEČERNÍKU SAMOTNÝ JIŘÍ VYKOUKAL. „CO VÍM, MĚLI BY ZDE HRÁT KLUCI ZE SPARTY,
CO HOSTOVALI V LITOMĚŘICÍCH. VIDÍM TO SLIBNĚ, PROSTĚJOV BY SE MOHL POSUNOUT
O STUPÍNEK VÝŠ,“ VYTÝČIL SI HNED TEN NEJVYŠŠÍ CÍL: POSTUP DO PRVNÍ LIGY!
„BUDE POMÁHAT S TÍM, CO UMÍ. V PONDĚLÍ POVEDE SPECIÁLNÍ TRÉNINKY PRO
OBRÁNCE, BUDE PRACOVAT S POCITY A MENTÁLNÍ VÝBAVOU HRÁČŮ. KOMPETENCE
SI ALE NEDĚLÍME, ZA VŠE ZODPOVÍDÁM JÁ A ON DO SESTAVY A VÝVOJE UTKÁNÍ
ZASAHOVAT NEBUDE,“ OKOMENTOVAL HLAVNÍ KOUČ JOSEF MÁLEK PŘÍCHOD
OLOMOUCKÉHO RODÁKA A DVOJNÁSOBNÉHO MISTRA SVĚTA.
DALŠÍ HOKEJOVÉ NOVINKY A ROZHOVORY S NOVÝMI POSILAMI „A“-TÝMU NAJDETE NA STRANĚ 27 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ!

rozhovor
REPREZENTANTKA V AKCI

Exkluzivní interview
poskytla Večerníku
PAVLA VINCOUROVÁ
čtěte
na straně

I

Machálka testuje Jablonec
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www.
vecernikpv.cz

Fotbalová sezona
2012/2013 je minulostí
Olomoucký kraj/jim – Posledními duely se o uplynulém víkendu uzavřel fotbalový ročník
v krajských i okresních soutěžích. V krajském přeboru se za
vedoucími Určicemi umístila
mimo jiné pátá Konice a šesté
Kralice na Hané, od třináctého
do patnáctého místa se pak seřadila třiatřicetibodová trojice
Ústí, Troubky, Želatovice.
V „B“ skupině I.A třídy zakončily vítězné Nové Sady své tažení
výhrou 9:3 nad Hanou Prostějov,
Čechovice nezvládly svou bitvu
o třetí místo a spadli za Dub i
Lipník na páté místo. Osmé Klenovice zahajují druhou polovinu,
Haná skončila jedenáctá a Plumlov již dopředu věděl, že lépe
než čtrnáctý nebude. V „áčku“
zazářila v závěru Konice „B“,
která čtyři z posledních pěti duelů
vyhrála, když mimo jiné zdolala
vítězný Medlov 6:1. Posunula se
tak na dvanácté místo jen tři body
od osmé pozice.

fotbal

V I.B třídě pronásledovaly Beňov zejména Vrchoslavice, které
v „A“ skupině získaly konečné
stříbro. Kvarteto Lipová, Nezamyslice, Mostkovice a Kostelec
na Hané se seřadilo od páté do
osmé pozice, udržel se i dvanáctý Pivín. Naopak Jesenec s
Protivanovem skončily poslední
a sestupují.
Jejich sestup znamená, že z
okresního přeboru padají do III.
třídy poslední dva týmy. Tedy jak
Kralice na Hané „B“, tak i Výšovice, jimž nepomohl vydařený
závěr včetně výhry 2:1 nad Přemyslovicemi. Nahoru pak půjde
buď 1.SK Prostějov „B“, nebo
Hvozd. Z „trojky“ jdou zpět do
„dvojky“ Němčice nad Hanou,
pád do IV. třídy se vedle Ivaně
nevyhnul ani Kostelci na Hané
„B“. O patro výš jde pak Plumlov
„B“, v čemž mu nezabránila ani
závěrečná porážka od Tvorovic
a dotažení Skalky na stejný počet
bodů.

SOBOTA 29. 6.

10:15

9. RO ČN ÍK ME MO RIÁ LU VÁ CL AV A
TA
DA DÁ KA A MI RO SL AV A KA RA FIÁ
Fotbalový areál v Mostkovicích

S Jestřáby

ŠOK: „Zboža“ odchází,
Prostějov/jim - V „A“-mužstvu 1.SK Prostějov nebude
dále pokračovat bývalý kapitán a odchovanec zdejší
kopané Ivo Zbožínek (na
snímku). Překvapivou informaci potvrdil v závěru týdne
generální sportovní manažer
klubu František Jura s tím,
že by byl ale rád, kdyby zkušený obránce pokračoval ve
své druhé roli – mládežnického trenéra.
„Důvodů bylo víc. Rozhodli
jsme se udělat změnu, tak k ní
došlo. Vede přípravku a počítáme s tím, že by v klubu pokračoval i nadále,“ vyjádřil se k nečekané události Jura.
Samotný hráč to příliš komentovat nechtěl, při loňském odchodu z
tehdy druholigové Zbrojovky Brno nepočítal, že by se domů vracel pouze na sezonu a půl. „Ještě chci hrát, s nikým jsem ovšem
zatím nejednal. Co bude dál, to zatím nevím,“ poznamenal.
Na odchodu je možná i nejlepší střelec mužstva Tomáš Machálek.
Zatímco v zimě o něj stalo Slovácko a Baník Ostrava, nyní po něm
pokukuje Jablonec, jenž si zajistil účast v předkole Evropské ligy.
„Od soboty je tam na zkoušce, v tomto týdnu jede s mužstvem
na soustředění do Rakouska. Pak se rozhodne, co dál. Pokud by
skutečně odešel, je možné, že by k nám přišel někdo z Jablonce,“
prozradil František Jura.
Fanoušci 1.SK se naopak i v nadcházející sezoně mohou těšit na
další bývalé prvoligové hráče Tomáše Bureše, Tomáše Hunala,
Petra Pavlíka a Lukáše Zelenku. U Michala Pospíšila se teprve
rozhodne. „Zvažuje i další nabídky a konečný verdikt jsme o týden
posunuli,“ vysvětlil Jura

si zatrénoval i MAREK ČERNOŠEK

Všichni pohromadě. Marek Černošek (v horní řadě druhý zprava) zavítal mezi nejmladší Jestřáby.
Foto: Jestřábi Prostějov
Prostějov/jim – Nejen An- tréninkovou
jednotku. hokejistů a stále ještě aktivních
tonín Honejsek, ale i Marek „Chtěl jsem vědět, jak se tady hráčů potěšila i hlavního
Černošek se hrdě hlásí k s klukama pracuje, co se jim trenéra nejmladších Jestřábů
prostějovskému
hokeji. dává za příklady. Jelikož jsem Lukáše Majera. „Jsme rádi,
Zdejší odchovanec a později Prostějovák, tak jsem rád přišel že se nám podařilo s Markem
hráč Karlových Varů, Plzně, a pro kluky byl i takovým domluvit a dát klukům další
Litvínova, Havířova, Vítkov- idolem, aby měli větší motiva- impuls do hokeje. Pro celý
ic, pražské Sparty a napo- ci,“ vyjádřil se šestatřicetiletý prostějovský hokej je jen
sledy i extraligového Kladna obránce pro webové stránky dobře, že se k němu slavní
se v úterý 18. června přišel klubu. Dětem věnoval podep- odchovanci hlásí a zajímají
podívat na trénink mladých sanou fotografii a také ocenil se o jeho chod a především
o mládež,“ radoval se s tím,
Jestřábů kategorie „U9“ a s nejlepší hráče tréninku.
malými hokejisty si odbyl Krátká návštěva dalšího ze že šlo o odměnu pro kluky za
prostějovských dobře odvedenou práci.
celou
šedesátiminutovou slavných

TK Agrofert Prostějov má ve Wimbledonu hned pět želízek

KVALIFIKACÍ PROŠLA CETKOVSKÁ, VESELÝ A LOJDA NIKOLIV
Prostějov, Londýn/lv, pk - Hned
pět svých zástupců bude mít v
hlavní soutěži ve Wimbledonu TK
Agrofert Prostějov. Česká mužská
jednička Tomáš Berdych je nasazeným hráčem číslo sedm, Petra
Kvitová vstupuje do soutěže jako
osmá nasazená hráčka soutěže.
Mezi „vyvolené“ se dostala také
Lucie Šafářová, které patří v pavouku číslo dvacetsedm. První
kolo si zahraje ještě Jan Hájek a z
kvalifikace se do hlavní fáze probila také Petra Cetkovská.
Tomáš Berdych začne Wimbledon
zápasem se Slovákem Martinem
Kližanem, pětatřicátým hráčem světa, a bude se snažit zapomenout na
loňský neúspěch. Před rokem česká
jednička vypadla hned v prvním
kole s Lotyšem Ernestem Gulbisem.
„Přechod z antuky na trávu je těžký,
ale každý den se cítím lépe. Budu se

snažit vyhrát první set, pak druhý a
třetí. Pěkně krok za krokem,“ plánuje
Berdych, který v Londýně postoupil
v roce 2010 až do finále. V letošním
ročníku Wimbledonu může ve čtvrtfinále narazit na světovou jedničku
Novaka Djokoviče.
Na Petru Kvitovou čeká v úvodu
turnaje 109. tenistka světa Coco
Vandewegheová ze Spojených států
amerických. Nejlepší česká hráčka
může teoreticky mezi osmi vyzvat
Bělorusku Viktorii Azarenkovou, aktuální dvojku žebříčku WTA. „Wimbledon je pro mě nejdůležitější turnaj
roku, kde bych po svém předloňském triumfu ráda letos předvedla co
nejlepší výkon a odehrála co nejvíc
zápasů,“ uvedla před startem největšího turnaje na trávě Kvitová, která
se definitivně rozešla s Adamem
Pavláskem a v uplynulém týdnu
ovládly média spekulace o jejím

novém vztahu s Radkem Štěpánkem. Ten se má zase rozvádět s
Nicole Vaidišovou. „K odpovídajícím výkonům potřebuji i co největší
klid. Proto prosím o respektování mé
prosby, že do skončení turnaje nebudu jakkoli komentovat své soukromí,“ dodala tenistka. Konec vztahu s
Pavláskem ale potvrdila. „Můj vztah
s Adamem skončil, každý si budeme žít svůj život, jak soukromý, tak
i ten tenisový,“ oznámila oficiálně
Kvitová.
Na český souboj mezi Lucií Šafářovou a její jmenovkyní Hradeckou
může dojít ve druhém kole turnaje.
Pokud ovšem české tenistky vyhrají
své první zápasy. Šafářovou čeká
Lauren Davisová z USA. Už ve třetím dějství pak může prostějovská
hráčka narazit na Marii Šarapovovou, momentálně třetí hráčku světového žebříčku.

Těžký los má Jan Hájek. Rove
dák z Olomouce na začátku
Berdych může
turnaje vyzve přijatelného
at
Nicolase Mahuta z Francie,
čtvrtfinále vyzv
v případě úspěchu může ale
Djokoviče
hned narazit na nasazeného
Zatímco
Tommyho Robreda a ve třetím
Cetkovská
kole na loňského finalistu Andyho
kvalifikační nástrahy zvládla, vycháMurrayho.
Postupem z kvalifikace si právo star- zející mužská hvězda Jiří Veselý na
tu v hlavní soutěži vybojovala Petra rozdíl od French Open nikoliv. Po
Cetkovská, která ve všech třech ko- vítězném prvním kole s Australalech uspěla bez ztráty setu, přičemž nem Smithem narazil v tom druhém
ve druhém dějství si musela poradit na Browna z Německa, který již 109.
se čtvrtou nasazenou Hercogovou ze hráči světa nepovolil ani jediný set a
Slovinska. V utkání o další úspěch sám si otevřel cestu do hlavní soutěnarazí Cetkovská v prvním kole že. Německý tenista se stal osudem
hlavní soutěže na Chorvatku Don- i dalšího prostějovského hráče Dunu Vekičovou, která byla na turnaji šana Lojdu. Někdejší vítěz juniorky
v Birminghamu ve finále. Jestliže US Open nemá mezi muži na růžích
uspěje, čeká ji zřejmě bývalá světo- ustláno a body nezíská ani ve Wimvá jednička Caroline Wozniacká z bledonu. Konečnou mu vystavil již v
Dánska.
prvním dějství Przysiezny

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



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

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

Správná odpověď z č. 24 :
na snímku byl dům z ulice Uprkova v Prostějově. Vylosovaným výhercem je Oto Hýbl, nám. T. G. Masaryka 14, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVRTKU 27. ČERVNA 2013, 16.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 1. ČERVENCE 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

šortky

149,-

www.profitexprostejov.cz

dna
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39,-

trička

A „BOULEC“ SE VRACÍ!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
PROSTĚJOVSKÝ ÚJEZD LÁKÁ: ZAHAJTE LÉTO V ....

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

TIP
k obrazovce

CHALUPÁŘI
SERIÁL ČR (1975)

PÁTEK 28. 6. 2013

20:10 HODIN
BRANDY, DENS, DOBY, DODO, HANDŽÁR, HNUS, JANA,
JEDY, JIŘINKA, JOLA, KLAN, KNIHY, LASO, LETENKY,
LISTY, NIKDO, NOPY, ODIV, ODPADKY, OFIS, OTKY,
PULS, RYCHLE, SNOP, ŠTĚPY, VNADY
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
27. ČERVNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PLUMLOVSKÁ“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Marcela BURGROVÁ, Sídl. Svobody 5, Prostějov, která se
tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
bylo 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. I když tentokrát trochu
jinak... Na scénu se totiž vrací náš více či méně pravidelný
partner BOWLING PALACE sídlící v prostějovské ulici
Újezd! A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 1. července 2013.
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Režie: František Filip
Hrají: Jiří Sovák, Josef Kemr,
Jana Hlaváčová, Josef Vinklář,
Jiří Schmitzer, Jiřina Bohdalová, Ilja Prachař, Josef Větrovec, Božena Böhmová, Mahulena Bočanová
Bývalý kontrolor Evžen Huml
se vrací z lázní, kde si léčil pocuchané nervy, a nastupuje do
invalidního důchodu. Je vdovec,
bydlí v Praze ve společné domácnosti s dcerou Jarčou, jejím
mužem, taxikářem Krbcem, a
dospívajícím vnukem Slávkem.
Profesionální deformace jej
vede k neustálým konfliktním
situacím. Řešení se nabízí v
koupi volné chalupy ve vesnici
Třešňová... Humor jednotlivých

V minulém, celkovém součtu stočtrnáctém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Jana
Navrátila. Jednoho z opozičních zastupitelů města Prostějova, který dlouhodobě zbrojí
proti radnici a momentálně je
angažován ve sdružení za záchranu Společenského domu,
sice nepoznala taková plejáda
čtenářů, jako tomu bylo ve
většině předešlých kláních, ale
i tak bylo nutné losovat...
Z porce 215 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherce, kterým se paradoxně stal jmenovec - a to Jaroslav NAVRÁTIL, Zdětín
111. Od Večerníku tak obdrží
ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy
PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
jednu z vycházejících hvězd
slovenské hudební scény, která má být vrcholem pátečního
charitativního odpoledne na
náměstí T.G.Masaryka...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stopatnáctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
27. 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 1. ČERVENCE
2013.
Hodně štěstí při bádání!

příběhů je založen na střetávání
i symbióze městského a vesnického člověka. Popularitu seriál
získal nejen pro své hvězdné
obsazení, ale i pro základní tón,
jímž je tolerance a porozumění.

PRAVÝ DÁREK OD PREZENTU...!

Také v dnešním vydání máme
pro vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž neopomněli ani na bádání s čísly
a získali dalšího 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
internetový portál LUXUSNÍ-PREZENT.CZ!
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 LUXUSNÍHO PREZENTU v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 KČ!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ či na ad-

resu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Lze také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to
do ČTVRTKU 27. ČERVNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 6 - 5 - 7, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově stočtvrtou výherkyní stala Helena ŽVÁČKOVÁ,
C. Boudy 6, Prostějov, jež si
tak už dnes přímo v sídle redakce
může vyzvednout cenu od partnera soutěže, kterým v minulém dějství byl masážní salón
KOUZELNÉ POHLAZENÍ.
Ten v Prostějově najdete na
ulici Za místním nádražím.
POUKÁZKA V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 KČ na vás
čeká už teď v redakci!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
1. ČERVENCI 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

0RåQRVWXSODWQČQtNXSyQXSĜHVHVKRSQHERY
SURVWČMRYVNpNDQFHOiĜLSRGRKRGČ
9QDãtQDEtGFHQDMGHWHVNYČOpGHVLJQRYp
ÀDVKGLVN\.DåGêVLXUþLWČY\EHUHWH
7HO'ROQt3URVWČMRY

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SERIÁLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZZZOX[XVQLSUH]HQWF]

Vylosovanou výherkyní z minulého čísla je Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov
Cenu od Restaurace a penzionu U Jelínka si vyzvedněte v redakci Večerníku
Správné řešení z minulého čísla: Navštivte naše webové stránky www.ujelinka.cz
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 27. 6. 2013.

-BoK-
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Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY- PRONÁJEM
Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+kk, ul. Palackého, PV, 40m2 3950Kč/měs. + ink.
2+kk, ul. Palackého, PV, 60m2 5200Kč/měs. + ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
podkrov.,100m2, 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
7800Kč/měs. + ink.

BYTY - PRODEJ

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

tel.: 607 915 184

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU
VZOROVÉHO DOMU!

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

2+1,DOLNÍ , lodžie,šatna,část.rek.

800.000,- Kč

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
NOVINKA!

3+1, SLADKOVSKÉHO, OV, cihla, garáž 1.250.000, - Kč

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD 5+kk. Zast.
plocha 154 m2, zahrada 716 m2.
Cena: Kč 3.445.000,-

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

Hrubčice, okr. Prostějov. RD 6+1 po rekonstrukci, 2 garáže. Zast. plocha
530 m2, zahrada 123 m2.
Cena: Kč 2.540.000,-

y
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310
NOVINKY!!!

RD 3+1, SKALKA, po rekonstr. zahrada

Prostějov, Košická ul.
K bydlení 10/2013.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 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,-

1.495.000,-Kč

RD 1+1, ČECHOVICE, k rekonstrukci

999.000,-Kč

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží. Zast. plocha 227
m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.390.000,BYTY – PRODEJ:
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
2+1, Pv, V. Špály
3+1, Moravská Třebová, Holandská 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 780.000,Kč 1.100.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY - PRONÁJEM:

Nízkoenerg. zděné RD 3+1, 4+1, 5+1
Lokalita Jaroslava Ježka, Držovice
Možnost dispozice podkroví dle přání
klienta!
Užitná plocha 100m2, garáž. přístřešek
35m2, pozemek 500m2.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
1+1, Pv, Brněnská ul.
2+1, Pv, Wolkerova ul.
2+1, Pv, Spitznerova ul.
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+kk, Pv, Rejskova ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 4.200,-/měsíc + inkaso (cca 1.800,-)
Kč 6.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.200,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Pv, Močidýlka

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 750,-/měsíc vč. el.

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

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

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz
3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

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

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

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

PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 740.000Kč.
BUDĚTSKO RD 2+1, kachlová kamna, studna,
el. 220V/380V,
všechny sítě u domu, pozemek celk.
448m2, ideální na chalupu.
CENA: 320.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
CENA: 1.800.000Kč.
2479m2.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
SOBĚSUKY RD 6+1, cihlový,
zast. plocha
150m2, zahrada
115m2, el. 220V/380V, plynové ÚT,
studna, septik, garáž.
CENA: 799.000Kč.

www.reality-domino.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

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Olomoucká ul
Pv, za Mechanikou
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí. 24. června 2013

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

I
www.
vecernikpv
.cz

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.

REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 330.000Kč
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
1.039.000Kč
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 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
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 Kostelec n. H.
350.000Kč
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
3+1 Plumlov 95m2
7.000Kč vč.ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Dolní cihla
5.000Kč+ink
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 Vrahovice
5.000Kč+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.

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka
430.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka
610.000 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 390.000 Kč
* 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 parkovací místo v garážovém dvoře na Svatoplukově ul., tel:
777 010 323
Pronajmu 2+1 cihla 60m2, zahrádka. Náj. 5 000 Kč + služby. Tel.:
608 776 089
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
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
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
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
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

VOLEJTE: 739 322 895

Pronájem garáže ul.Tylova (vedle
kotelny), cena dohodou. Tel:
602532316

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.

Pronajmu nebyt. prostory u centra,
vhodné pro služby, kadeřnictví, ordinaci, obchod. 607 872 739

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

DOPORUČUJEME

Prodám rodinný dům k rekonstrukci
7 km od Prostějova. Cena dohodou.
Tel.: 732 572 551 nebo 737 423 041
RK ne.
Pronajmu RD a 1+1, 723565897

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

www.realitypolzer.cz

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ul., cena 1000 Kč měsíčně. Tel:
608 811 174
Pronajmu garáž na ul. Krasická v PV,
voda + el. Tel.: 732 215 683
Pronajmu obchod u centra v Pv,
150 m2. Levně. T.: 724 337 984

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

FINANCE

RD 2x 3+1, centrum Kostelec n.H.,
vešk. IS, 800 m2 pozemek. Určeno k rekonstrukci. RK ne. Tel.: 775 758 774

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

Pronajmu pěkný byt 1+1, 5900
vč.ink./měs. 774 409 430

Hledáme kadeřnici na ŽL do zavedeného kadeřnictví v PV. Tel.:
737 439 773

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

Prodám
dvougenerační
RD
v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.:
737 563 847, 731 471 123. RK
NEVOLAT!
Pronájem bytu 2+1, 58 m2, levně.
T.: 602 707 109. RK ne.
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem
4 500Kč + inkaso. Ne RK!
T.: 732 548 756
Prodám byt 3+1 v OS, 2. patro, ul. Studentská. Ne RK! Tel.:
737 344 163
Pronajmu 1+1, zař. 608752315
Pronajmu byt v RD, 5km od Pv,
asi 150m2. Cena k jednání. Tel.:
608 933 033
Pronajmu třípokojový byt na ul.
Boženy Němcové. Ihned volný.
T.: 776 368 890
Pronajmu byt 2+1 v Plumlově,
zahrada. Tel.: 775 758 775
Pronajmu levně zahradu v Bedihošti. Tel.: 775 758 828
V atraktivní lokalitě pronajmu zavedený hostinec i s ubytováním
2+1. Tel.: 737 941 529

PRÁCI NABÍZÍ
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
Přijmeme brigádníky na roznos
letáků ve vašem okolí. Pro bližší
informace nám volejte na telefon:
607 401 737
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
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
Studio Belleza přijme pedikérku
a kadeřnici. Klientela zajištěna.
728 512 345
Hledám tipaře v oblasti hypoték a
stavebního spoření - více info na
608 547 874
Obchodník nebo obchodnice, ŘP
B, znalost AJ, práce na PC. Tel.:
582 330 341
STUDENTI, máme pro vás nemanuální stálou pracovní příležitost,
začátek možný i bez praxe. Trvalý,
kvalifikační a platový růst zajištěn.
Informace na tel.: 702 484 292
Firma Uzeniny Zajíček přijme do
pracovního poměru skladníka.
Více info na tel.: 777 181 108
Přijmu servírku (brigádnici).
Nástup možný ihned. Myslejovice
okr. PV. Dobré platové podmínky.
Tel.: 736 295 822
Hledáme spolupracovníka/-ci do
výroby, 3-směnný provoz. Info
na tel.: 606 031 220 p. Novák.
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
Přijmeme pracovníka do udírny.
Praxe nutná. T.: 775 780 045

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

PRODÁM
Prodám patrovou postel 90/200, kovová, málo používaná. Cena dohodou.
Tel:728 519 887
Prodám velmi pěkný manažerský
notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, jako
nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. T.:
604 961 269
Hvězdářský dalekohled - teleskop
pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení,
cena pouze 800 Kč. Mohu zaslat i
na dobírku. 604 961 269
Prodám levně zachovalou trojkolku pro dospělé. 602 703 254
Prodám tříkolku pro dospělé, levně. 737 439 773

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.
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

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

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

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

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

Stěhování bez pomoci zákazníka
St

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

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

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

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

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

Dne 29. června 2013
by se dožil 60 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

družka Ivana se synem
Jiřím a rodina Groškova.

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

Zateplím od 250Kč/m2. Volná kapacita. Volejte 721 558 741

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

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

Dnes 24. června 2013
uplynou dva roky,
kdy nás nečekaně opustil
manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi manželka
Alena a dcery Zuzana
a Veronika.

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

SEZNÁMENÍ
51/179 atlet. postavy, nekuřák
hledá upřímnou sympat. ml. ženu
okolo 40 k vážnému seznámení.
Tel.: 722 710 725

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

Drahý manželi a tatínku,
chceme Ti věnovat vzpomínku,
nejsi tu už mezi námi, spíš svůj
dlouhý spánek, nám zůstalo
jen pár vzpomínek.

Dne 23. června 2013
uplynuly 4 roky, co nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Zdeněk ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery
s rodinami.

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

Provádíme veškeré zednické a výkopové práce, fasády, rekonstrukce
i stavby RD, pokládky dlažby-chodníky. Rozumné ceny, za kvalitu ručíme. I mimo region PV. Tel.:
702 593 465

Dne 30. června 2013
uplyne 5 smutných let,
kdy navždy odešel
pan Petr KÝR
z Prostějova.

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

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

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

v životě byl, za každý den,
na Tebe zapomenout nedovolí.

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

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

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

VZPOMÍNÁME

Dne 30. června 2013
vzpomeneme smutné
7. výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
p
z Prostějova.
Kdo jste ho znali
a měli rádi věnujte mu
Děkují manželka Jitka
a dcera a syn s rodinami.

NOVÁ ZAMĚSTNANECKÁ
PŮJČKA, ta nejlepší od 10 000 Kč.
Tel.: 773 532 736. Zprostředkovatel
pracuje pro společnost Profi Credit
Czech a.s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Odešel jsi tak náhle a tiše
bez rozloučení nechal jsi nás
tu s velkou bolestí. Od toho
osudného dne už pro nás
slunce nesvítí. Jak naučit
se žít bez Tebe. Nyní jen ve
vzpomínkách a ve snech
jsme zase spolu a jen
představa, že se jednou
znova setkáme nám pomáhá.

nna Vás zapomenout nedovolí.

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
Dne 22. června 2013
jsme vzpomenuli
18. výročí úmrtí

ZVÍŘATA

Dne 28. června 2013
uplyne 9 měsíců od úmrtí
našeho milovaného
Vincence RŮŽIČKY
z Prostějova.
Nikdy nezapomeneme,
milující rodina.

Prodám štěňata Foxteriérů. Odběr
po 15.7.2013 Tel.: 733 500 990

DARUJI

VZPOMEŇTE

Daruji do dobrých rukou koťátka.
Ihned k odběru. Tel.: 777 709 333
a dne 30. června 2013
vvzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní Jiřiny KREJČÍ
z Klužínka.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v 10.00 hodin

A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM

pro další číslo je
v PÁTEK 28. června 2013

NA ZESNULÉ

I

www.
vecernikpv.cz

www.
vecernikpv.cz

široká nabídka
ozdobných rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Soutěž
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MAREK MOUDRÝ DOSTAL TŘÍDU 4. EU AŽ NA HRAD!
Vítězové naší soutěže o nejoriginálnější maturitní tablo
si ve čtvrtek vybrali svoji hlavní cenu: VÝLET NA ŠTERNBERK!

Jednotní v rozmanitosti! Tak to bylo heslo tabla,
která v naší velké soutěži získalo největší počet
hlasů. Po zkušenostech s reklamou i politikou jsme uvykli tomu, že za většinou sloganů nestojí
absolutně nic. To však v případě třídy 4. EU ze
SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově rozhodně neplatí! Nesourodou třídu, která se před maturitním plesem nebyla schopna domluvit v podstatě na ničem, dokázal jejich oblíbený učitel Marek
Moudrý sjednotit neuvěřitelným způsobem.
Analogie s Evropskou unií, jejíž akceschopnost
paralyzují hádky představitelů jednotlivých státu,
se tu více než nabízí...
Martin Zaoral
Je čtvrteční poledne, dne
20. června 2013, horko jako
v pekle. Teploty ve stínu prudce stoupají nad tropickou třicítku. Celá Česká republika
se už čtvrtým dnem doslova
vaří, staleté teplotní rekordy
padají jeden za druhým. Kdo
nemusel, ten se z koupaliště
nevzdaloval, kdo mohl, rychle
na něj upaloval. Přesto se na
hlavním prostějovském ná-

draží schází desítka studentů
třídy 4. EU SOŠ podnikání
a obchodu. Sešli se, aby společně vyrazili na hrad Šternberk.
Ze třídy, kam chodilo celkem
čtyřiadvacet studentů, je to necelá polovina. „Najít společný
termín pro nás nebylo vůbec
nic snadného. Navíc některé
spolužáky očividně odradilo
tohle pekelné vedro,“ vysvětlila
menší zájem předsedkyně třídy
a zároveň její tisková mluvčí
Martina Latíková.

Lichtenštejni investovali
do Šternberku i Plumlova
Po vystoupení na vlakovém nádraží ve Šternberku směřujeme
přes rozpálené ulice ke zdejšímu
hradu. Instinktivně volíme cestu
ve stínu. Na hradě nás už očekávají. Ujímá se nás mladá průvodkyně a seznamuje nás s historií
hradu. Dovídáme se například, že
byla pevně spjata s Lichtenštejny.
To je nám povědomé. Právě tento
šlechtický rod stál za výstavbou
zámku v Plumlově. Ve srovnání
s ním se však hrad ve Šternberku
nachází v nesrovnatelně lepším
stavu. Při pohledu na zachovalý
interiér mnohem starší národní
kulturní památky nám může být
jen líto, že Lichtenštejnové své
smělé plány v Plumlově nedotáhli do konce.
Čtyřicetiminutová prohlídka hradu nám uběhla jako voda. „Průvodkyně se při výkladu zaměřila
hlavně na fakta. Její hlas se dobře
poslouchal. Byla škoda, že při
výkladu nedokázala vypíchnout nějaké historické perličky.

V krátkém čase nám řekla spoustu informací, jak je říkala rychle
za sebou, skoro nic si z toho napamatujeme,” shodli se studenti
bezprostředně po prohlídce.

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Rozhádanou třídu
dokázala spojit
předplesová krize
Výlet na hrad Šternberk byl
pro třídu 4. EU hlavní cenou
za vítězství v naší velké soutěži
o nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Ve velkém finále tato třída
v hlasování získala celkem 1 349
hlasů. Vítěznému tablu dominuje postava oblíbeného zástupce
ředitele školy Marka Moudrého
držícího v ruce modrý prapor
připomínající vlajku Evropské
unie. Ve žlutých hvězdách jsou
pak obličeje jednotlivých studentů. Heslem tohoto tabla bylo
„Jednotni v rozmanitosti“. Pouze člověk znalý poměrů ve třídě
dokázal ocenit jeho výstižnost.
Spolužáci ze 4. EU totiž na první
pohled působili poněkud nesourodým dojmem.

Na rozpálených hradních schodech. Desítka studentů ze SOŠ podnikání a obchodu se v úmorném
vedru právě vyšplhala k hradu Šternberk.
Foto: Martin Zaoral
„Je pravdou, že jsme se všichni dlouho nedokázali domluvit
téměř na ničem. Vše vyvrcholilo
přípravou maturitního plesu. Byl
to totální rozklad. Dokud se do
věci nevložil Marek Moudrý,
hrozilo, že žádný bál ani mít nebudeme. Hodně nám pomohla
i třídní učitelka sousední třídy
Ilona Ambrožová,“ prozradila
Martina Latíková.

„Marek Moudrý je
nejlepší učitel na světě!“

Vítězné tablo

Fotoreportáž

Ve spolupráci s Markem Moudrým následně studenti vymysleli
i tablo. Jeho podobizna pak tablu
dominovala, přestože na něm
původně měl být třídní učitel.
Studenti však sami nakonec pro-

sadili právě Marka Moudrého.
„Je to jedním slovem nejlepší
učitel na světě. Tohle vám řekne
každý, koho učil. Na jeho hodiny jsme se vyloženě těšili. Má
obrovské charisma a je s ním
sranda. Nudnou látku, kterou
bych jinak nikdy v životě nepochopila, dokáže skvěle vysvětlit
na konkrétních příkladech. Často si pomáhá tím, že vysvětluje, jak se daný problém dotýká
některého z jeho tří dětí. Využívá i videa, obrázky nebo třeba
i různé druhy čokolád. Kromě
toho reaguje na aktuální náladu
ve třídě a umí ze studentů dostat
to nejlepší. Mít s ním hodinu byl
prostě zážitek, na který se nezapomíná. A hlavně nezapomíná
se ani to, co vás chtěl naučit,“
složila Marku Moudrému poklonu za všechny studenty Mar-

tina Latíková. Tomu se očividně
daří něco, co by si přál snad
každý, kdo se někdy postavil
za katedru: zanechává ve svých
studentech stopu, která v nich
bude patrná i roky poté, co opustí školní lavice.
Z vyprávění Martiny Latíkové
bylo jasně patrné, že studenti 4. EU chtěli „urvat“ vítězství
v naší soutěži hlavně kvůli Marku
Moudrému. To se jim nakonec
podařilo. Nezbývá než jim popřát,
aby z nich jejich oblíbený pedagog měl radost třeba i za deset let...

3x foto: Martin Zaoral

Jako v pohádce. Už za hradbami, ale ještě před vstupem Začátek prohlídky. Mladá průvodkyně studenty poprvé přiví- Romantické výhledy. Velká okna v jedné z místnosti nabízí
do interiéru návštěvníky hradu Šternberk okouzlí toto krásné tala před vstupem do hradní kaple, která je jednou z nejstarších parádní výhledy do půvabného okolí hradu. Interiér studenty
zase vrátil o pár let zpátky...
částí hradu.
nádvoří.

Fotbal

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 24. června 2013

Bránu v poháru Griffinům zavřel druholigový Jeseník

na
video rnikpv.cz
ece
ww.v

w

Prostějovští neproměnili spoustu šancí a finále si nezahrají

Kostelec na Hané - Ve středu 19.
června se na palubovce v Kostelci na Hané před zraky pěti
diváků uskutečnilo semifinále
olomoucké krajské části Poháru
FAČR. Prostějovský region zastupovali vítězové okresní části
SK Griffins 98 Prostějov, soupeři jim byli druholigoví futsalisté
AC Gamaspol Jeseník. Zatímco
domácí celek se musel prokousat
sítem klubů ve svém okrese, pro
Gamaspol toto utkání znamenalo vstup do této soutěže a do
celé soutěžní sezóny 2013/14. Po
vyrovnaném výkonu se nakonec
právě jeseničtí futsalisté radují z
postupu do krajského finále.
Vůbec k první vzájemné konfrontaci domácích Griffinů s jese-

nickým Gamaspolem došlo v tak
atraktivním zápase, jakým pohárové semifinále zcela jistě bylo. Od
začátku bylo jasné, že oba soupeři
vzali utkání se vší vážností. Hosté
se prezentovali útočným fotbalem,
rychlou kombinační hrou, která je
ve druhé celostátní lize nutností.
Domácí celek se přesto více tlačil
před hostující branku, když však
neproměnil vážné šance, přišel trest
na straně druhé. Skóre utkání otevřel jesenický Jan Vavrač. Na 2:0
zvyšoval Patrik Plhák, Griffini tak
měli před sebou nelehký úkol. Do
poločasu se jim podařilo alespoň
snížit. Po kombinaci s Richardem
Klimešem se z branky radoval
prostějovský Jan Koudelka. Na
hostujícím Růžičkovi, kterého v

a uzavřel tak skóre pohledného zápasu na 5:3 ve svůj prospěch.
„Chci klukům poděkovat, že i v tak
úmorném vedru dokázali bojovat a být
v určitých částech lepším týmem. Na
šance jsme určitě vyhráli, soupeř však
dal více branek a to bylo rozhodující.
Prokázal svou sehranost a větší zkušenosti. My se rozhodně nemusíme
za svůj výkon stydět, i když bychom
byli raději ve finále namísto dnešního
soupeře,“ neskrýval zklamání vedoucí
Griffinů Martin Popelka.
Vítězný tým si zajistil postup do
krajského finále, ve kterém se utká s
lepším z dvojice Závodní Česká Ves
Sestava Gamaspol Jeseník:
Růžička Martin – Macura David, Furik Martin, Krohmer Tibor, – Delta Real Šumperk. V hlavní fázi
Poháru FAČR se tak prostějovský
Daniel Jan, Plhák Patrik, Schneider Daniel, Vavrač Jan
region i pro další ročník bude muset
Průběh utkání: 0:2, 1:2 – 2:2, 2:3, 3:3, 3:5
obejít bez svého zástupce.

některých případech skvěle zastoupila obrana, ztroskotaly ještě
do poločasu veškeré šance domácího celku. Také díky domácímu
brankáři zůstalo poločasové skóre
nezměněno.
Do druhé půle nastoupil aktivněji
domácí celek, jenž si vypracoval
opravdu slibné šance. Nakonec se
přeci jen záhy dočkal vyrovnání,
když se prosadil Richard Klimeš.
Prostějovští se tak dostali zpět do
hry a i nadále ovládali kosteleckou
palubovku. Bohužel po nedůraz-

ném napadání se hosté dostali opět
do vedení, druhou brankou se blýskl
jesenický Vavrač. Griffini se však i
z této rány vzpamatovali a po ose
Ošlejšek – Klimeš – Koudelka, se
posledně jmenovaný z úhlu dokázal
prosadit a srovnat tak opět krok. V
tu chvíli bylo jen krůček od otočení
stavu na stranu domácích. Bohužel
vše vzal na sebe hostující kapitán
Plhák a střelou po zemi překonal
brankáře Kofroňe. Jak se ukázalo,
tento moment byl tím rozhodujícím.
Gamaspol přidal ještě jednu branku

Semifinalisté. Oba soupeři se před zápasem ještě usmívali, na konci se však radoval pouze jeden z nich.
Foto: Lukáš Menšík.
SK Griffins Prostějov – AC Gamaspol Jeseník 3:5 (1:2)
Branky: Koudelka 2, Klimeš – Vavrač 2, Plhák 2, Furik
Průběh utkání: 0:2, 1:2 – 2:2, 2:3,
3:3, 3:5

Sestava Griffins Prostějov: Kofroň
Zdeněk – Popelka Josef, Popelka
Martin, Koudelka Jan, Hatle Matěj,
Dvořák Jan, Jáhl Luděk, Ošlejšek
Radek, Klimeš Richard, Menšík
Tomáš.

„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“ hlásí 23 přihlášených týmů DD Sport Dubany má v malé kopané double,
Oficiální uzávěrka je už TUTO NEDĚLI!

Prostějov/pk - Největší turnaj v
malé kopané na Prostějovsku
„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
2013“ počítá poslední dny své
otevřené brány. Již tuto neděli
30. června je totiž naplánována
oficiální uzávěrka pro týmy, které
se chtějí dalšího velkého svátku
napřímo zúčastnit! Aktuální stav
ke včerejší půlnoci zní: třiadvacet
mužstev. Volných políček je tedy
realtivně ještě dost! Proto neváhejte, a hlaste se!
Letošní krumsínské klání s sebou
nese číslovku sedmnáct a boje o
další trofej se uskuteční ve dnech 5.
a 6. července 2010. Největší letošní novinkou je přidružené konání
dvou turnajů pod mládež JUNIOR
HANÁ CUP! Hlavním mediálním
partnerem je prakticky od samotného počátku vzniku historie Haná
Cupu PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Sedmnáctý ročník krumsínského
klání bude mít začátek ve pátek
5. července 2013 (státní svátek) v
9:00 hod. Finále se hraje v sobotu 6.
července v odpoledních hodinách.
Stejně jako v letech minulých i letos
je připraveno pět travnatých hřišť, na
kterých se odehrají zápasy jednotlivých skupin. Na regulérnost budou
dohlížet po celou dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí.
Přípravy na turnaj jsou již v cílové rovince. „Skutečně finišujeme.
Letos jsme se rozhodli uspořádat

turnaj na dva dny místo tradičních
tří, protože máme stále větší problémy shánět tak velké množství
spolehlivých lidí do výčepů, kde se
obsluha střídá na tři směny. Navíc
čtyřicítka týmů, které hrály loni, se v
pohodě vejde do dvou dnů a turnaj
se zbytečně neprotahuje. V týdnu
před Haná Cupem už máme všichni
dovolenou, bude se vařit jídlo. Těšit se můžete na tradiční česnečku,
dršťkovou polévku, která měla loni
velký ohlas, gulášek, kuřecí a vepřové steaky, uzeninu, klobásy, domácí

uzené maso. Dále mohu prozradit,
že v pátek večer se uskuteční taneční zábava s konickou skupinou
Arest,“ láká nejen hráče, ale i diváky do krumsínského areálu Martin
Ošťádal. „Když se dívám na ceny,
tak vítěz turnaje si odveze finanční
a věcné ceny v hodnotě až dvaceti
tisíc. A ostatní nepřijdou také zkrátka. Teď už jen, aby vydrželo počasí. Podle dlouhodobé předpovědi
by mělo být ideálních 20 stupňů.
Už se moc těším a jistě nejsem
sám,“ uzavřel Martin Ošťádal

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
16- Montáže Kučera
17- BEERFORT UTD
18- POKOP Domamyslice “A”
19- POKOP Domamyslice “B”
20- FC Pivo
21- TJ Mouřínov
22- Zdětín
23- Nafta Mouřínov

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.

po okresní lize vyhrál i Pohár města Prostějova

Definitivní tečku za letošní sezónou
okresních soutěží v malé kopané
udělal finálový turnaj Poháru města
Prostějova mužů 2012/13. Hrálo se
na novém hřišti s umělým povrchem
v Dřevnovicích za účasti čtyř nejlepších týmů, které před dvěma týdny
postoupily ze semifinálové fáze.
Celému klání předcházelo slavnostní
otevření nového hřiště, jež provedli
starostka Dřevnovic Bohumila Charvátová společně s předsedou OS ČSRS
Pavlem Kočíbem. Následoval přátelský
zápas v podání fotbalistů žákovské
přípravky Nezamyslic a poté už naplno
propukly samotné finálové boje.
Suverénně je ovládl celek DD Sport
Dubany, který tak po nedávném triumfu v 1. okresní lize mužů získal cenný

double. Všechna utkání odřídili sudí
Lízna a Krátký, šéf OS ČSRS Pavel
Kočíb pak na závěr vyslovil přání, že
pohárová soutěž svým patnáctým ročníkem snad neskončí a při další finanční
podpoře statutárního města Prostějov
bude i nadále pokračovat.
Ceny všem čtyřem mužstvům a pohár

pro vítěze osobně předal předseda městské Komise pro školství, kulturu a sport
Pavel Smetana. Velký dík patří dřevnovické starostce Bohumile Charvátové i
všem organizátorům pořádajícího oddílu SK Dřevnovice, hlavně jeho šéfovi
panu Elnerovi za vytvoření perfektního
zázemí.

Výsledky finálového turnaje Poháru města Prostějova
mužů v malé kopané 2012/13
SK Tomek Dobrochov – MK Brodek u Prostějova 2:3, DD Sport Dubany – SK
Griffins 98 Prostějov 7:0, Brodek u PV – Griffins PV 1:3, Dobrochov – DD
Dubany 2:4, DD Dubany – Brodek u PV 3:1, Griffins PV – Dobrochov 5:2.
1. DD Dubany
2. Griffins PV
3. Brodek u PV
4. Dobrochov
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BEDIHOŠŤ CUP 2013: přijeďte bojovat o putovní pohár a věcné ceny!

Hrubčice/red - Již se to blíží!
Druhý červencový víkend
se bude v Hrubčicích konat
púátý ročník turnaje v malé
kopané BEDIHOŠŤ CUP
2013, který 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 a obhájcem
prvenství výběr pod názvem
Andělé.
„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,“ vzkazuje k
organizačnímu 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
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. Momentálně je
přihlášeno patnáct celků a my
připomínáme, že uzávěrka turnaje je 7. července!

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

zprávy od zeleného stolu...

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 19. června 2013 rozhodla:
1. Nesehraná utkání:
Mladší žáci 24. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol
Olšany, hosté se nedostavili.
Mladší žáci 24. kolo TJ Sokol Otaslavice – 1.SK Prostějov,
nedostavil se hlavní rozhodčí pan Klobouk.
2. Řád pořadatelské služby předložili:
TJ Sokol Čechy pod Kosířem, Sokol Vícov, FK Výšovice,
TJ Sokol Mostkovice, Sokol Ivaň.
3. Kontumace:
Mladší žáci 19. kolo FC Kralice na Hané – Sokol Otaslavice, hostující

mužstvo se nedostavilo. Utkání se kontumuje 3:0 a 3 body v prospěch
FC Kralice. Sokol Otaslavice uhradí klubu FC Kralice dle RS článek
21, odst. 1 paušální částku 500 korun a náklady na rozhodčího ve
výši 100 korun. Dle RS článek 23, odst. 9 uhradí Sokol Otaslavice
Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov částku 1500 korun.

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 20. června 2013
rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Krchňák Martin (FK Vyšovice) – 1 SU od 15.6.2013, DŘ1/6a.
Sekanina Josef (TJ Otinoves) – 1 SU od 16.6.2013, DŘ1/6a
Lachman Pavel (TJ Otinoves) – 1 SU od 16.6.2013, DŘ1/1
Coufal Petr (FC Hvozd) – 1 SU od 17.6.2013, DŘ16a
Gerneš David (TJ Sokol Otaslavice) – 1 SU od 17.6.2013, DŘ16a.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 2 SU:
Návrat Robin (TJ Sokol Tištín) – žádosti se nevyhovuje, DŘ VII/31.
Poles Jiří (FC Hvozd) – žádosti se vyhovuje částečně, prominutí 1.SU od 21.6.2013DŘ
VII/31. Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zapsal Pavel Peřina,
sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx,
garant STK

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých oddílů
i jejich příznivci nacházet
na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Blíží se Mexico Cup 2013
Víceměřice/jim – Tradiční turnaj v malé kopané Mexico Cup
se v tomto roce uskuteční v sobotu 13. července od osmi hodin ráno na hřišti ve Víceměřicích v areálu Domova u rybníka.
I letos se turnaje zúčastní celkem šest družstev, hraje se systémem 4+1 na dvakrát dvanáct minut hrubého času.

Startovní listina se pomalu plní.
Kopačka hlásí již šest družstev!
Kostelec na Hané/pr - Velký
letní turnaj v malé kopané
žen - Hanácká kopačka 2013,
který pořádá FC Kostelec na
Hané eviduje další přihlášené
týmy. V nedělním podvečeru
figurovalo ve startovní listině šest oficiálně přihlášených
družstev. „Vedle dříve avizovaných Brna a Štramberka,
jsme se dohodli na dvou domácích výběrech a minulý
týden přibyly i dva východočeské týmy,“ prozradil ředitel
turnaje Zdeněk Vysloužil.
Přestože je uzávěrka pro podání
přihlášky až 5. července, organizátoři vnímají mnohem větší
zájem dalších možných účast-

níků. „V minulém roce jsme
v tuto dobu měli jen jeden celek
a to se hrálo o týden dříve. Tentokrát nás kontaktují průběžně
zájemci z celé republiky,“ těší
prezidenta kosteleckého klubu
Stanislava Píchala, jenž dodává:
„Zájem projevily i místní holky,
které byly u zrodu našeho fotbalového týmu a v současnosti už
aktivně nehrají. Rády by poskládaly vlastní výběr zkušenějších
hráček.“
Podle Zdeňka Vysloužila jsou
pak na dobré cestě i přihlášky
dvou dalších týmů z regionu.
„Start nově vznikajících Čechovic je téměř stoprocentní. Určitý
příslib mám i od dalšího sesku-

pení mladých sportovců, že by
možná dívčí tým také dali dohromady,“ informuje Vysloužil.
Závazně přihlášená skladba
týmů vypadá k 23. červnu následovně:
Komety Brno, TJ Kotouč
Štramberk, FC Kostelec n. H. I,
FC Kostelec n. H. II, FK Jehnědí
1980 a SK Zámrsk.
Aktuální informace ohledně
možnosti přihlášky najdete na
oficiálních turnajových stránkách: www.hankop.banda.cz,
kontaktovat lze i telefonicky:
604 594 743 nebo 777 577 340,
e-mail: hanackakopacka@seznam.cz a další aktuální Info i
na: www.fcknh.cz
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V dohrávaném kole okresního přeboru se utkaly dva nejúspěšnější celky soutěže

REZERVA 1.SK ZAKONČILA SEZÓNU UBOJOVANOU VÝHROU VE HVOZDU
Hosty táhlo k výhře duo Pořízka – Dostál, tahoun domácích Petr Vydržel musel po tvrdém střetu do nemocnice

Duel druhého Hvozdu s vedoucím 1.SK Prostějov
„B“ měl být podle původního rozpisu hlavní atrakcí
úvodního jarního kola okresního přeboru. Příroda
ovšem byla na konci března proti a přeložení
celého kola znamenalo, že právě tímto duelem
nejvyšší mužská okresní soutěž vygradovala.
O konečné podobě prvního i druhého místa bylo jasno již předem, v konfrontaci dvou týmů, jež
podaly přihlášky do I.B třídy tak šlo především
o úspěšné zakončení zdařilých vystoupení.
Hvozd/jim

P

o úvodním oťukávání mohl
svou brankou jako první
přivítat léto Martin Olejník.
Středopolař hostí překonal svou
levačkou domácího gólmana,
radost mu ale překazilo břevno.
Akce Hvozdu táhl převážně navrátilec z Konice Petr Vydržel,
jenž navzdory vysoké postavě
disponuje i brilantní technikou.
Hostujícím hráčům dělal velké
starosti a nepřekvapilo tak, že
se stal terčem několika ostrých
a nevybíravých faulů, za které
však hráči 1.SK obdrželi pouze
jednu žlutou kartu.
edenáctka v červeno-bílém
dresu tak hrála ústřední roli při
kombinačních akcích Hvozdu.
V pětadvacáté minutě se takto
dostali domácí až do vápna, ale
střelu zablokovali obránci. Před
následným rohem se snad patnáct hráčů naskládalo do těsné
y, centr šel
blízkosti brankové čáry,
však mimo výseč..
ylo znát, že domácím
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pu si na malém
a při rohovém kopu
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hlavičku ale brankář
kář zneškodnil.
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ještě zkusili rozehrát standardní
situaci signálem, míč na Vyroubala byl ovšem příliš rychlý
a nedostižitelný.
hned po pauze mohli hosté potrestat slabý odkop brankáře,
ale Pořízka míč nasměroval jen
do správně stojícího obránce,
poté zahrávali dva rohy a nebezpečnou standardku z okraje
vápna, když rozhodčí posoudil
Ballekovo prorážení jako faul
obránce. Všechny situace ale
domácí defenziva zvládla, stejně
jako Josef Bílý si poradil s rodícím se brejkem, když odzbrojil
protihráče.
tav 1:1 visel ve vzduchu i po
deseti minutách druhé půle.
Rychlá akce začala na pravé straně hvozdecké obrany, pokračovala na levou zálohu, kde Vyroubal
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Přetlačovaná. Duel Hvozdu v (červeno-bílém) proti
eskáčku nabídl vyrovnanou
partii, úspěšnější byli nakonec hosté. Foto: Jiří Možný

KAREL PROCHÁZKA – FC Hvozd:

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA – DOHRÁVANÉ 17. KOLO

FC Hvozd:
střídání: 69. Štafa za Vydržela
ttrenér:
é
KAREL PROCHÁZKA
Koutný

Vyroubal
Vyr
V
Vy
yrro al
al

Muzikant

J. Bílý
F. Coufal

Branka:
Branka:
Střely
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třely na branku:
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Střely
S řely mimo branku:
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Rohové
Rohové kopy
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kopy:

Vydržel

L. Poles

J

O

musela do hry i nosítka a Petra
Vydržela čekala místo atakování
prostějovské brány cesta do olomoucké nemocnice na vyšetření
poraněného kotníku a vyvrácení
nejčernějších obav.
ostujícím hráčům se krátce
na to podařilo zvýšit, když
krásný centr z levé strany poslal
do brány opět Petr Dostál. Domácí kontrovali pokusem těsně nad,
ale jejich snaha o snížení a následné vyrovnání přinášela zejména
brejky eskáčka. Do role hlavního
zakončovatele se postavil Petr
Dostál, ale na hattrick nedosáhl.
Nejprve neuspěl z netradiční pozice hlavou, poté několikrát nohama. K tomu ještě stihl přiťuknout
míč Pořízkovi, jenž ale nemířil
přesně. Nedařilo se ani domácím,
kteří z levého okraje malého vápna vypálili těsně vedle bližší tyče
a rohy v samotném závěru hosté
i přispěním štěstí odvrátili.
konečném zúčtování si tak
hráči 1.SK Prostějov „B“
pojistili jednadvacátou výhrou
první místo, druhý Hvozd zůstal
navzdory porážce bod před třetími Otaslavicemi. Navíc se stal
nejlépe střílejícím celkem soutěže, když docílil hned pětaosmdesáti branek, tedy o pět více než
eskáčko.
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 19. Z vápna vystřelil hostující Olejník a napálil břevno.
 37. PŘESNÁ MUŠKA. Marek Pořízka našel dlouhým pasem

z levé strany Petra Dostála, jenž zahrál gólmanovi na housličky.

 35. Stav 1:1 měl na hlavě Vydržel, z několika metrů ale nasměroval

míč jen do brankáře.
 56. Rychlou akci domácích zakončoval po Vyroubalově nahrávce
Muzikant, proti vyrovnání ale byla branková konstrukce.
 65. Hosté trefili tyč, když gólman Koutný nastřelil při odkopu
Pořízku.
 75. DŮRAZ VE VÁPNĚ. Centr Marka Pořízky z levé strany
odeslal v chumlu hráčů do brány opět Dostál.
 79. Brejk hostí zakončil Pořízka po přiťuknutí Dostála těsně nad.
 80. Dostál hlavičkoval zpoza vápna jen slabě a vysoko vyběhnutý
gólman si tak poradil.
 84. Brejk dva na jednoho zakončoval Dostál, jeho střelu mířící
do dolního rohu ale Koutný levačkou skvěle vykopl.
 88. Sám před gólmanem se ocitl Dostál, po zemi však poslal míč
centimetry vedle vzdálenější tyče.
zaznamenal Jiří Možný

Ullmann
Klváček
Peka
Martínek

1.SK Prostějov „B“:

Běhalík

střídání: 60. Krátký za Martínka
trenér: DAVID MEZULIÁNEK

DOKONALÝ POČIN
1.SK PROSTĚJOV „B“
Druhý nejmladší hráč hostí zařídil obě branky svého
mužstva a několikrát neúspěšně útočil i na hattrick.
Devatenáctiletý dorostenec při obou úspěšných zakončeních zužitkoval pasy Marka Pořízky a nedal brankáři
šanci. Nejprve se prosadil po dlouhém pasu za obranu
z pravé strany, poté si našel opět v pravé části vápna centr z levé strany a skluzem zakončil. Na třetí branku útočil slabou hlavičkou z osmnácti metrů, skákavou střelou těsně vedle ze zhruba dvaceti metrů, po zemi těsně
vedle vzdálenější tyč i přesnou střelou do dolního koutu,
kterou však gólman vykopl.

DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov „B“:
„Závěr se povedl perfektně a jsem naprosto spokojen. Byl to
celkem dobrý fotbal i v tom vedru a myslím si, že jsme potvrdili, že jsme soutěž vyhráli spravedlivě. Někteří hráči byli
v práci, Martin Krátký kvůli ní přijel až později. Do hry tak šli
tři dorostenci – jeden do brány, dva na okraje zálohy. Řekli jsme
si, že nebudeme hrát v rukavičkách, protože jsme si mysleli, že
domácí budou hrát tvrdě. Byly tam sice dva fauly na půlce, v lize
jsou ale horší zákroky. Marek Pořízka předvedl dvě nádherné
přihrávky na Peťu Dostála. Nejprve ho našel za obranou, pak
opět nádherný centr přímo na nohu. To nešlo neproměnit.“

Josef Bílý: „Byli
prostě zkušenější...“

Olejník

zachytil míč
a našel uvnitř
vápna Muzikanta, jeho pokus
ale zastavila oblast bližší spojnice.
Zpoza pravé strany
vápna to vzápětí zkusil
Vydržel, ale pouze slabě
a doprostřed.
yč napálili i hosté, leč
v jejich případě velmi náhodně. Koutný totiž nasměroval
svůj odkop jen do napadajícího
Pořízky, od jehož hlavy se míč
k domácímu štěstí neodrazil
až do brány. Štěstí však neměli
h íli později.
později
ději Po
P faulu
f l na polol
o chvíli
vině hřiště a nepříjemném zvuku

„Jsem naštvaný, že jsme prohráli, Prostějov byl ale lepší. Sice
jich také bylo jen dvanáct, ale měli daleko více šancí, je to kvalitní mančaft. Nám chyběli čtyři hráči, místo nich dostali šanci
ti, co v sezóně nenastupují. Navíc musel střídat Petr Vydržel,
bylo to citelné oslabení. Je to konstruktivní typ hráče, to nám
potom chybělo a museli jsme nakopávat. Musel jsem přeskupit
rozestavení a dát některé hráče dopředu. Už jsme si nemohli
dovolit hrát kombinační fotbal. Celkově je to však nadplán.
Chtěli jsme ovšem hrát co nejvýše a kluci si mákli na trénincích. V zimě to sice bylo slabé, ale na jaře začali chodit.“

Hvozd – Šestadvacetiletý Josef
Bílý (na snímku J. Možného)
dirigoval obranu Hvozdu, která dlouhé minuty nepouštěla
hosty do tlaku ani vážných
příležitostí. Přestože domácí
nakonec dvakrát inkasovali
a v závěru se eskáčku otvírala
okénka, potvrdili Hvozdečtí, že
druhé místo není náhodné. Dokazovala to mimo jiné úspěšná
defenzivní práce a následná
konstruktivní
rozehrávka
v podání stopera s číslem 7.
Jiří Možný
Co podle vás rozhodlo
tento zápas ve prospěch
hostů?
„Nebodovali jsme zejména proto, že nám chybělo pár důležitých
hráčů, kteří táhli tento tým. Jmenovitě zraněný Vojta Bílý, druhý
útočník Zbyňa Poles, v minulém
kole se nechal vyloučit záložník
Peťa Coufal. A u pár kluků to
chtělo ještě více bojovnosti.“
Bylo znát, že hraje druhý s prvním?
„V kvalitě protivníka určitě, protože v prostějovském okresu je
čtyři pět týmů, které mají kvalitní přechodovou fázi. To dneska
bylo vidět, byli prostě zkušenější.
Nám chyběl klid. Jak mladí, tak
staří kluci chtěli dát gól, ale unáhlili se.“

Již před utkáním jste
ale věděli, že o druhé
místo přijít nemůžete.
„Sezónu musím hodnotit kladně, ale na vesnicích bývá vždy
méně lidí a ke konci už chybějí.
Vždy nějaká zranění, dovolená.
Kdo chce hrát na výši, musí být
tvrdší. Prostějov nám to dneska
předvedl. Ti kluci odmalička
hrají dennodenně, čtyřikrát
týdně trénují. Byla vidět jejich
technika, to se prostě nezapomíná.“
Stále ještě existuje naděje na I.B třídu. Láká
vás tato soutěž?
„Je to historická příležitost,
takže bychom to chtěli zkusit,
pokud by naděje byla. Chtělo
by to ale posílit o tři čtyři hráče, protože je nutné množství
i kvalita.“
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
Dohrávané 19.kolo: Opatovice - Ústí
1:1 (0:0) Klvaňa - Škařupa. Zlaté
Hory - Oskava 4:1 (2:1) Křepelka
2,Charalambidis,Biedrava - Masopust.
Kozlovice - Velké Losiny 3:2 (1:2) Tomčík
2,Kaďorek - Uvízl,Linek. Hněvotín
- Určice 2:3 (0:1) Láner p.k.,Zapletal Vodák p.k.,Hochman,Petržela. Litovel
- Kralice 1:3 (0:2) Miklánek p.k. - Lehký
2Petrásek. Dolany - Želatovice 2:1 (1:0)
Čech,Pospíšil p.k. - Calábek. Troubky Šternberk 2:0 (1:0) Němčák,Gregovský.
1. HFK “B” - Konice “A” 3:5 (2:1)
Holásek,Kopečný,Grézl - Řehák T.
2,Novotný,Gottwald,Drešr.
1. Určice
30 20 4 6 81:41 64
2. Oskava
30 18 1 11 68:52 55
3. Kozlovice
30 16 5 9 57:41 53
4. 1. HFK ‘”B”’ 30 15 7 8 63:37 52
5. Konice ‘”A”’ 30 13 7 10 45:45 46
6. Kralice
30 14 3 13 50:54 45
7. Šternberk
30 13 4 13 55:48 43
8. Hněvotín
30 11 8 11 36:37 41
9. Zlaté Hory 30 11 6 13 47:53 39
10. Dolany
30 10 8 12 38:54 38
11. Litovel
30 9 9 12 46:49 36
12. Velké Losiny 30 9 8 13 65:68 35
13. Ústí
30 8 9 13 42:54 33
14. Troubky
30 8 9 13 39:59 33
15. Želatovice 30 9 6 15 43:61 33
16. Opatovice 30 5 8 17 32:54 23
I.A sk. „A“ muži:
Dohrávané 15.kolo: Loštice - Štěpánov
5:0 (2:0) Pagáč 2,Plhák,Kneifel,Mikeš J..
Mor. Beroun - Mohelnice “B” 3: 1 (2:1)
Frančák,Oleják,Švanda - Málek. Šumvald
- Písečná 1:1 (1:1) Jenáček - Smělík.
Bludov - Troubelice 3:1 (1:0) Vývoda
2,Špička - Šimeček. Konice “B” - Medlov
6:1 (2:0) Schon 4,Drešr M.,Růžička Kloss. Jeseník - Jindřichov 7:2 (3:1) Kysela
3,Furik 2,Keltner,Samolej - Vlček J.,vlastní.
Štíty - Leština 2:0 (0:0) Tefer,Janíček.
Dohrávka 24.kola: Bludov - Konice B 0:3
(0:1) Bílý,Gottwald,Dostál L..
1. Medlov
26 19 5 2 81:28 62
2. Jeseník
26 16 3 7 84:44 51
3. Leština
26 13 5 8 53:40 44
4. Mohelnice ‘”B”’ 26 11 8 7 47:42 41
5. Mor. Beroun 26 12 4 10 66:60 40
6. Bludov
26 12 4 10 46:51 40
7. Štíty
26 11 5 10 53:39 38
8. Štěpánov
26 9 4 13 50:60 31
9. Jindřichov 26 9 4 13 52:70 31
10. Troubelice 26 8 7 11 50:52 31
11. Loštice
26 6 11 9 38:45 29
12. Konice ‘”B”’ 26 8 4 14 44:50 28
13. Šumvald
26 7 5 14 34:73 26
14. Písečná
26 4 5 17 35:79 17
I.A sk. „B“ muži:
Dohrávané 15. kolo: Klenovice Bělkovice 0:2 (0:0) Sklenář M. 2. Nové
Sady - Haná Prostějov 9:3 (3:1) Papica
5,Škoda 2,Kopp,Andrýsek - Kolář
2,Světlík. Slatinice - Dub nad Mor.
3:6 (0:1) Vymazal 2,Hartmann - nehl..
Plumlov - Kojetín 2:3 (0:0) Bureš,Hladký
- Bosák 2,Dočkal. Bělotín - Hlubočky 2:1
(1:0) Juřica,Biskup - Tureček. Lipník Čechovice 3:0 (0:0) Ferenc,Simon,Kolařík.
Bohuňovice - Náměšť na Hané 1:1 (1:1)
Jurčík - Šoupal.
1. Nové Sady 26 22 3 1 97:25 69
2. Kojetín
26 19 2 5 70:38 59
3. Dub nad Mor. 26 12 5 9 53:48 41
4. Lipník
26 11 6 9 56:39 39
5. Čechovice 26 11 6 9 50:37 39
6. Hlubočky
26 10 5 11 42:52 35
7. Bohuňovice 26 9 6 11 45:51 33
8. Klenovice 26 9 5 12 43:54 32
9. Slatinice
26 8 6 12 42:58 30
10. Bělkovice
26 8 5 13 37:43 29
11. Haná Prostějov 26 7 7 12 36:54 28
12. Bělotín
26 6 10 10 35:57 28
13. Náměšť n.H. 26 8 2 16 43:68 26
14. Plumlov
26 4 8 14 31:56 20
I.B sk. „A“ muži:
Dohrávané 15.kolo: Pivín - Beňov 1:3
(1:2) Labounek - Machač,Pavlík,Bija.
Nezamyslice - Býškovice 5:1 (2:0)
Návrat 2,Přidal T.,Přidal J.,Dokoupil
- Kočnar. Kostelec - Vrchoslavice 2:4
(2:3) Daněček,Vařeka - Honc 3,Zdražil.
Mostkovice - Radslavice 5:1 (3:0) Šlambor
2,Dadák,Milar,Hanák - Krumpoch.
Jesenec - Hor. Moštěnice 5:2 (5:2) Burian
3,Zajíček,Tichý Z. - Fabian,Fikr. Hranice
“B” - Všechovice 2:3 (0:1) Ferenc 2 Přikryl 2,Sehnálek. Tovačov - Lipová 2:2
(1:2) Tvrdý,Bukovec - Přikryl,Petržela.

2:3
(0:1)

Branky Určic: 13. Hochman, 46. Vodák z penalty, 74. Petržela
Rozhodčí: Jelínek – Motal, Kopecký

Sestava Určic:
Nejezchleb (75. Števula) – Petržela, Skopalík, Peka (65. Pospíšil), Ján –
Bokůvka, Kocourek, Vaněk, Hochman – Vodák, Holly.
Trenér: Evžen Kučera.

Hněvotín, Prostějov/jim – Rovných dvacet výher ze třiceti
utkání stihli v právě skončeném ročníku krajského přeboru získat hráči Určic. Jasný vítěz soutěže se po nevýrazném
vstupu do jara rozjel a sezonu
uzavřel dvěma venkovními výhrami 3:2. Týden od vítězství

v Litovli se to hráčům Evžena
Kučery podařilo i v Hněvotíně.
„Líbilo se mi to, byl to uvolněný
fotbalový zápas, kdy jsme měli
stále navrch a byli fotbalově
lepší. Domácí měli velmi nepříjemné standardky a několik nebezpečných hlaviček,“ pochválil
svěřence za nevypuštění duelu.

Úvodní branky dosáhl velmi
rychle Patrik Hochman, ihned
po pauze zvýšil z pokutového
kopu Petr Vodák. Na snížení pak ve svém momentálně
posledním zápase v určickém
dresu reagoval Ondřej Petržela, jenž dosáhl vítězné trefy.
Hněvotín totiž dokázal už pouze snížit v nastaveném čase.
„Obě mužstva si chtěla zahrát
fotbal. Nás nebylo tolik, abychom experimentovali, nastoupili jsme tedy v klasické
sestavě,“ doplnil Kučera. Celkem třináctka fotbalistů pak
byla přítomna pozápasovému
předání poháru pro vítěze přeboru z rukou krajských svazových funkcionářů.
Oddechl si, že se podařilo splnit jarní cíl v podobě uhájení

prvního místa, přiznal však,
že to bylo těžší, než očekával.
„Kádr se nám odchody i množstvím zranění rozbořil, takže
bude nutné ho rozšířit. Tady v
kraji jsme to byli schopni dohrát, i když nám chyběli Los,
Vaněk, Hochman či Ján,“ podotkl.
Zpět do 1.SK se z hostování vrací Roman Kocourek, o
jeho dalším působišti se bude
teprve jednat. „O Romanovi
jsme zatím nejednali. Začátek
měl slabší, ale pak splnil to, co
jsem od něj očekával,“ ohodnotil jeho výkonnost Kučera.
Nyní začne hráčům volno trvající do 17. července, poté začne téměř dennodenní příprava na premiérový rok v divizi
protkaná přátelskými zápasy.

ký a jednou Petrásek. Právě
Petrásek zakončil pohlednou
kombinaci střelou do prázdné
brány.
„Podali jsme velice dobrý
výkon, jinak to už ani neumíme.
Hráčům nejde nic vytknout.
Od první minuty hráli naplno a
domácím povolili pouze snížení
na 3:1 z penalty,“ usmíval
se spokojený vedoucí „A“mužstva Václav Répal.
Radost mu hráči dělali svými
náběhy, vracením se i chozením
do brejků, na což domácí neměli
odpověď. „Hráči Litovle z nás

chvílemi byli nešťastní, ale po
snížení měli pár šancí a netrefili z
pár metrů prázdnou bránu,“ uznal.
V bráně hostujícího mužstva
se poprvé v jarní části neobjevil David Krejčí, jenž léčil
poraněné rameno, místo něj se
mohla ukázat opora „béčka“
Radim Miler. „Byl vynikající a
Davida skvěle zastoupil,“ pochválil ho Répal.
Nyní nastal hráčům krátký čas
volna, pro vedení klubu je to ale
prostor k doplnění kádru. Répal
by si přál udržení všech hostujících hráčů, tedy Martinky,

Prostějovsko/jim – Jedině konickému „béčku“ se z regionálních týmů podařilo na závěr I.A třídy bodovat. A hned dvakrát. Nejprve v dohrávce 24. kola „A“ skupiny zvítězili její hráči
bez obdržené branky v Bludově, v sobotu se pak s ročníkem
rozloučili vysokou výhrou nad vedoucím Medlovem. Naopak
Čechovice prohrály 0:3 v Lipníku, Klenovice 2:3 s Bělkovicemi,
Plumlov stejným skóre s druhým Kojetínem a prostějovská
Haná utrpěla debakl u konečného vítěze „B“ skupiny Nových
Sadů

Trofej do vitrýnky. Kapitán Petr Vodák právě přebírá z rukou svazových
funkcionářů pohár pro vítěze krajského přeboru. Foto: Karel Pařenica

Dočkala, Krejčího, Petráska,
Kopečného, Cibulky, stejně jako
Honzy Nečase, jenž výrazně
(0:2)
zkvalitnil střed zálohy.
„Chtěl bych počítat se všemi,
Branky Kralic: Lehký 2, Petrásek
kteří zde utvořili tým. VykrystalRozhodčí: Válek – Motlíček, Hampl
izovalo mužstvo, které nám dělá
Sestava Kralic:
radost. Chceme ještě minimálně
Miler – Valtr, Martinka, Dočkal, Neoral – Petrásek, Vybíhal (60. Chvojjednoho hráče z 1.SK Prostějov,
ka), Nečas, Kopečný (80. Šín) – Lehký, Cibulka. Trenér: Petr Gottwald.
třeba gólmana Běhalíka nebo
Dostála,“ prozradil Répal.
Osobně naopak nepočítá s
tím, že by se do mužstva
vrátil Ondřej Petržela, jemuž tivu, kde by měl jasné místo v pokračovat v Kralicích, navíc by
skončilo hostování v Určicích. základu. Je náš kmenový hráč, to chtělo velkou míru pokory z
„Dobrovolně vyskočil z kolek- nemám zprávy, že by měl zájem jeho strany,“ poznamenal Répal.

TJ Tatran Litovel
FC Kralice na Hané

1:3

Konice si v Holici zastřílela a skončila pátá
již 2:0, Michal Gottwald, bývalý
hráč Holice Tomáš Řehák, Adam
Novotný a Michal Drešr ale překlopili skóre ve prospěch hostí,
(2:1)
kteří tak vyhráli 5:3.
„Vyhráli jsme, i když to po první
půlce nevypadalo. Dostali jsme
Branky Konice: 52. a 90. T. Řehák, 39. Gottwald, 57. Novotný, 84.
gól už v první minutě, kdy domácí
Drešr. Rozhodčí: Kašpar – Slabý, Jelínek
hráli a my jsme byli zalezlí. NaSestava Konice:
štěstí jsme záhy vstřelili kontaktNakládal - Václavek, Bílý, R. Řehák, Růžička - Gottwald (46. Dostál),
ní gól,“ pustil se do hodnocení
Cetkovský, Kořenovský, Franc (63. Burget) - T. Řehák, Novotný (82.
konický trenér Roman Jedlička a
Drešr). Trenér: Roman Jedlička.
pokračoval: „My jsme měli problémy celé jaro a tohle je taková
Holice, Prostějov/jim,tto – Vel- hráči Sokola Konice. Proti do- odměna. Ukázalo se, že kluci,
kým obratem ve druhém polo- mácí Holici prohrávali v páteční kteří začínali v béčku, můžou tuto
čase zakončili ročník 2012/2013 předehrávce dohrávaného kola soutěž normálně hrát. Dostál hlá-

sil dopředu, že přijede později, a
když nastoupil, tak v podstatě rozhodl zápas.“
Domácí začali utkání vysokým presingem a aktivní hrou, už v první
minutě šli do vedení po střele Holáska do šibenice. A ve vysokém
tempu pokračovali i v dalších minutách, stav 2:0 přinesl lob Kopečného po půlhodině hry. V tuto chvíli
nic nenasvědčovalo, že by holické
„béčko“ neměla s přehledem dovést
utkání do vítězného konce.
Konice ale ještě do poločasu po
centru Novotného přes celé vápno
a hlavičce Gottwalda s využitím
tyče snížila na 2:1 a do druhého

poločasu nastoupil v dresu Konice
zkušený Dostál. Najednou byla rezerva 1.HFK Olomouc pod velkým
tlakem. V součtu s podceněním to
vedlo k obratu ve skóre.
V 52. minutě připravil právě Dostál
s Cetkovským kolmici na Tomáše
Řeháka, který nedal střelou po zemi
k tyči Šromovi šanci – 2:2. A za pět
minut si zaběhl zleva za obranu Novotný a šajtlí taky dokázal posilu z
druholigového „áčka“ obstřelit – 2:3.
Konice mohla klidně vést vyšším
rozdílem, kdyby přímý kop Dostála
nevyškrábl Šrom na břevno a dorážka Cetkovského neskončila na tyči.
Trenér domácích Aleksijevič rea-

goval vysunutím stopera Grézla na
hrot, což vedlo v 78. minutě k vyrovnání na 3:3. Závěr však patřil brejkům Konice, která dokázala využít
riskantní hru holické rezervy. V 84.
minutě zahrával Holásek přímý kop,
ale odkop Konice odskočil brankáři
Šromovi z nohy jen na prsa střídajícího Drešra, pro kterého to byl vůbec
první dotek s míčem na hřišti – 3:4.
Tečku za nepovedeným výkonem
domácích udělal druhým gólem
v utkání holický rodák Tomáš Řehák, který tak udělal radost i svému
bratrovi v dresu Konice a taky bývalému hráči 1.HFK Radku Řehákovi – 3:5.

Ráječko, Prostějov/jim – Fotbalový ročník 2012/2013 skončil i hráčkám FC Kostelec na
Hané. „A“-týmu se letos nedařilo tolik jako v minulých
sezonách a neatakoval stupně
vítězů, „béčko“ svádělo až do
posledních minut duel o čtvrté
místo.
„Tuto půlsezonu jsme nerozlišovali mezi áčkem a béčkem.

mrzelo trochu Mertu. Nyní dostane Hrazdilová, Vykopalová, Hájková,
tým dvou- až třítýdenní volno, poté Urbanová – Zemanová, Haluzová.
začne příprava na podzimní část.
Střídala: Burgetová. Trenéři: Petr
Merta a Mojmír Drápal.
SK Olympia Ráječko
TJ FC Kostelec na Hané „B“
Hodnocení trenéra
2:1 (0:1)
Kostelečanek Petra Merty:
Branka Kostelečanek: 40. Ha- „Tentokrát jsme měli obrovskou
luzová. Sestava Kostelečanek: smůlu. V prvních patnácti minutách
Drápalová – Václavková, Zapleta- jsme se sice zahřívali a pomaleji dolová, T. Kozlovská, Pavlíčková – stávali do zápasu, pak jsme ale dali

míč na zem, převzali iniciativu a
kombinací jsme se usadili na polovině Ráječka. Vyústila z toho vedoucí
branka. Ve druhé půli jsme byli opět
aktivní, přehrávali jsme je, ale šance
jsme neproměňovali. Domácí hráčky
srovnaly překvapivou střelou, ta nás
shodila ze sedla a po další obrovské
chybě jsme dostali druhou branku.
Výkon byl hodně solidní, rozhodla
ale dvě naše individuální chyby.“

1.HFK Olomouc „B“
Sokol Konice

3:5

Kostelečanky nakonec osmé a páté
Všechny holky hrály za oba výběry a mákly si až na dno. Některé zvládli třia- čtyřiadvacet zápasů, což je obrovská zátěž. Hlavní
tedy bylo odehrát to ve zdraví a
se ctí,“ zmínil při vzpomínce na
jarní část hlavní kouč kosteleckých dívek Petr Merta.
„A“-družstvu se druhá půlka
ročníku příliš nevydařila a výsledných dvaadvacet bodů zna-

mená osmé místo čtyři body za
sedmými Velkými Pavlovicemi a
šestým Podivínem.
„Béčko“ skončilo o tři místa výše,
ale mohlo to být ještě lepší, kdyby
na úplný závěr sezony neprohrálo
v Ráječku. Právě před tímto soupeřem totiž držely Hanačky tříbodový
náskok, o který porážkou 1:2 přišly.
„Je to škoda. Kdybychom uhráli
aspoň remízu, byli bychom čtvrtí,“

Krajský přebor starší dorost
Malinovský. Kostelec - Hlubočky 2:0 (1:0)
Krajský přebor mladší dorost
Dohrávka 17.kola: Konice - VelkýTýnec 4:2 (1:1) Dohrávka 17.kola: Konice - Velký Týnec Dostálík,Lužný. Doloplazy - Náměšť na
Hané 3:7 (0:4) Dočkal M. 2,Dočkal J. Franc,Drešl,Gottwald,Motz - Hrudník,Grofek.
2:2 (1:0) Růžička 2 - Hrudník,Dokoupil.
Dostál 3,Kopřiva 3,Skládal.
1. Mohelnice 28 22 2 4108:36 68 1. Mohelnice 24 18 2 4104:32 56 1. Opatovice 26 19 5 2101:42 62
26 16 6 4103:55 54
2. Nemilany
28 17 2 9 76:51 53 2. Čechovice 24 16 5 3 80:30 53 2. Doloplazy
26 15 2 9 111:62 47
3. Šternberk
28 14 2 12 76:58 44 3. 1.FC Vikt. Přerov2413 8 3 66:25 47 3. Litovel
4. 1.FC Vikt. Přerov2813 3 12 54:49 42 4. Černovír
24 11 4 9 58:41 37 4. Nové Sady 26 14 5 7 82:54 47
26 14 4 8 94:61 46
5. Konice
28 11 5 12 53:65 38 5. Velký Týnec 24 6 3 15 47:70 21 5. Kostelec
26 14 2 10 77:63 44
6. Čechovice 28 9 2 17 71:93 29 6. Nemilany
24 4 1 19 22:10513 6. Hlubočky
7. Černovír
28 7 5 16 48:84 26 7. Konice
24 2 3 19 32:112 9 7. Želatovice 26 11 2 13 77:79 35
8. Lipník
26 10 4 12 64:70 34
8. Velký Týnec 28 5 5 18 51:10720
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
9. Hor. Moštěnice 26 9 4 13 48:64 31
Dohrávané 15. kolo: Lipník - Želatovice 10. Určice
26 10 1 15 43:64 31
4:4 (2:0) Zelenay 2,Bouda 2 - Vágner 11. Brodek u Př. 26 9 4 13 76:89 31
3,Grézl. Nové Sady - Brodek u Př. 6:4 12. Náměšť na Hané26 7 5 14 62:99 26
Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách
(4:1) Krbeček 2,Ministr,Sedláček,Augus 13. Tovačov
26 7 0 19 48:11221
tin,Andrýsek - Smoček 2,Odstrčil,Kouřil. 14. Mor. Beroun 26 4 2 20 56:12814
Mor. Beroun - Hor. Moštěnice 1:0 (0:0)

1. Beňov
26 19
2. Vrchoslavice 26 17
3. Hranice ‘”B”’ 26 16
4. Všechovice 26 14
5. Lipová
26 13
6. Nezamyslice 26 11
7. Mostkovice 26 10
8. Tovačov
26 9
9. Kostelec
26 10
10. Radslavice 26 7
11. Hor. Moštěnice 26 8
12. Pivín
26 6
13. Býškovice 26 6
14. Jesenec
26 5

4 3
2 7
3 7
3 9
5 8
4 11
5 11
6 11
3 13
6 13
2 16
8 12
4 16
7 14

85:41 61
71:44 53
75:42 51
58:48 45
66:51 44
44:46 37
40:51 35
48:49 33
46:57 33
43:56 27
35:63 26
42:63 26
42:64 22
43:63 22

I.B sk. „B“ muži:
dohrávané 15.kolo: Lutín - Drahlov
1:2 (1:0) Blechta - Kawij,Žouželka.
Červenka - Kožušany 1:1 (0:1)
Pluháček - Fojtík. Haňovice
- Protivanov 3:3 (1:0) Juráš
2,Kohout - Šindelka,Kropáč,Bílek.
Maletín - Chválkovice 5:4 (4:2)
Michalčák 2,Nevrlý 2,Obšil - Toman
2,Novotný,Voslař. Brodek u Př. - Velká
Bystřice 0:0. Doloplazy - Slavonín 4:3
(4:0) Jurčík P. 3,Širáň,Zápařka P. Florian 2,Alka.

1. Chválkovice
2. Černovír
3. Maletín
4. Slavonín
5. Kožušany
6. Doloplazy
7. Brodek u Př.
8. Velký Týnec
9. Velká Bystřice
10. Červenka
11. Lutín
12. Haňovice
13. Drahlov
14. Protivanov

26 15
26 15
26 14
26 13
26 14
26 12
26 11
26 11
26 9
26 9
26 7
26 7
26 6
26 4

8 3
6 5
5 7
6 7
2 10
5 9
6 9
2 13
6 11
5 12
7 12
4 15
3 17
5 17

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

71:35 53
70:39 51
75:53 47
63:40 45
42:47 44
61:59 41
52:47 39
52:57 35
50:49 33
55:66 32
33:51 28
49:67 25
37:80 21
39:59 17

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

www.vecernikpv.cz

Čechovice třetí místo neudržely DEBAKL Hané v Nových Sadech!

Kraličtí zakončili sezonu výhrou v Litovli
Litovel, Prostějov/jim – Závěr
jarní části vyšel fotbalistům
Kralic excelentně. V posledních třech duelech ročníku
si připsali plný bodový zisk,
od poloviny května, tedy v
posledních sedmi zápasech
navíc neprohráli. V součtu to
znamená nejen třetí místo v
tabulce jara, ale zejména šesté
místo v konečném zúčtování,
což znamená výrazné zlepšení
oproti předešlé sezoně.
Úspěšné období podtrhla výhra
3:1 v Litovli, pod níž se dvěma
brankami podepsal Jarda Leh-

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

I.A třída: Vyhrála pouze Konice „B“, HROZNÁ TEČKA aneb DĚSIVÝ

Určice vezou z Hněvotína body i pohár
FC Hněvotín
TJ Sokol Určice

sport@vecernikpv.cz

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

SK Bludov
Sokol Konice „B“
0:3
Branky Konice „B“: L. Bílý,
Kořenovský, Dostál. Rozhodčí: Keif – Šmíd, Pivoňka. Sestava Konice „B“: Nakládal
– F. Bílý, L. Bílý, R. Řehák,
Burget – Gottwald, Kořenovský, T. Řehák, M. Drešr –
Schön, Dostál.
Trenér: Roman Jedlička.

neměli ale štěstí v zakončení.
My jsme se ale dostali do vedení a pak jsme chodili do brejků.
Marťa Schön si je vodil, jak
chtěl, hráli i čtyři dorostenci.
Zaplaťpánbůh, že už je konec
sezony.“

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
3:0 (0:0)
Rozhodčí: Dömisch – Januš,
Kubíček. Sestava Čechovic:
Brablec – Mach (65. Chmelík),
Šťastný, Vinklárek, Prášil –
Jansa (65. Drešr), Zacpal, Hatle, Haluza, Matula – Jahl (85.
Pytela).
Trenér: Jaroslav Liška.

Hodnocení trenéra Konice
„B“ Romana Jedličky:
„Od začátku až do konce to
byla jednoznačná záležitost.
Byli jsme daleko lepší, oni nás
neohrozili. Pohodový špíl, ve
velkém vedru. Vrátil se nám
Kuba Kořenovský, který nám Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
hodně chyběl. Hráči si vyzkoušeli i krajský přebor a když na- „Měli jsme tři obrovské šance
skočili zpět v I.A třídě, ohrom- Jahla, Prášila, Jansy, jenž šel
sám na brankáře, ale neproně jim narostlo sebevědomí.“
měnili jsme je. Ve druhém poSokol Konice „B“
ločasu nás houževnatý soupeř
TJ Medlov
porazil bojovností, nasazením.
6:1 (2:0)
Byl lepší a zaslouženě vyhrál,
Branky Konice „B“: Schön přestože je to kruté. Pasovalo
4, Drešr, Růžička. Rozhodčí: nám hřiště, byl to pěkný komFojtek – I. Antoníček, Do- binační fotbal, bohužel je to
koupil. Sestava Konice „B“: pořád stejná písnička. Když neNakládal – Václavek, Bílý, dáme branku, je to těžké. DouRůžička, Burget – Gottwald, fám, že si někteří hráči sáhnou
Kořenovský, Franc, F. Bílý (60. do svědomí, co se týče přístupu
Jurník) – M. Drešr (75. Sedlá- k tréninku i zápasu.“
ček), Schön.
TJ Sokol Klenovice na Hané
Trenér: Roman Jedlička.
SK Bělkovice-Lašťany
0:2 (0:1)
Hodnocení trenéra Konice
„B“ Romana Jedličky:
Rozhodčí: Knoll ml. – Vičar,
„Hodnotí se to pozitivně. Hosté Knoll. Sestava Klenovic: M.
se snažili po celý zápas útočit, Rec – Lakomý, Borovský, T.

Cetkovský, Sigmund – Rozehnal, Hladík, Šlézar, Šubrt (60.
Frýbort) – Přikryl (80. V. Rec),
Všianský.
Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Soupeř nás požádal o přeložení, tak jsme hráli výjimečně až
v neděli. Byli jsme lepší, chybělo nám ale štěstí. Z malého
vápna jsme trefili jen tyč, tlačili
jsme je, ale oni chodili do brejků. Jakoby někteří hráči byli
předčasně na dovolené. Hosté
si dále nic nevytvořili a jejich
brankář byl neprůstřelný. Frýbort se v pátek poprvé objevil
na tréninku a nasadil jsem ho
do posledního zápasu, potřebuje ale ještě potrénovat.“

TJ Sokol Plumlov
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
2:3 (0:0)
Branky Plumlova: Bureš,
Hladký. Rozhodčí: Lepka – P.
Jílek, Chládek. Sestava Plumlova: Simandl – Kiška, Mlčoch, Vysloužil, Kutný – Bureš, Ševcůj, Gryglák, Vitásek
– Hladký, Křupka.
Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Plumlova
Lubomíra Keluce:
„Jsem spokojen, odehrálo se
to v pohodové atmosféře. Na
pohled pěkné utkání, rozhodli
hosté v poslední minutě střelou
do šibenice. Chtěl jsem, aby si
kluci hlavně užili poslední utkání v I.A třídě, mám z toho dobrý
pocit. Poprvé jsem vedl muže, je
to pro mě nová zkušenost, mrzí
mě ale nezachránění. Angažmá
jinak hodnotím velmi pozitivně,
věřím, že se plumlovská kopaná
opět zvedne.“

FK Nové Sady
TJ Haná Prostějov
9:3 (3:1)
Podrobněji na jiném
místě vydání.

Nové Sady/ol - V dohrávaném patnáctém kole skupiny „B“ I.A třídy
Olomouckého KFS nastoupil tým
Haná Prostějov na hřišti FK Nové
Sady. Mužstvo domácích vévodilo před posledním mačem tabulce
s desetibodovým náskokem na
druhý Kojetín, když prohrálo za
celou sezónu jen jednou. Také dali
hned hostům pocítit svoji převahu
a během úvodních tří minut musel
dvakrát zachraňovat svými odkopy
a skluzy nestárnoucí Ivan Jančiar.
Hanáci nastoupili bez svého „myslitele“ Zbožínka, a také „tenisty“
Mašíka. Už v 6. minutě střílel domácí Andreev, ale měl vychýlenou
mušku. Ve 12. minutě se po sérii
rychlých přihrávek dostal k míči
Škoda a ranou k tyči poslal domácí
do vedení – 1:0. Také hosté, kteří
byli pod stálým tlakem, se dostali
Světlíkem do ojedinělé šance, ale
jeho střela minula Kňávovu branku.
O deset minut později zahájil svou
střeleckou potenci domácí Papica
a hlavičkou po centru z levé strany zvýšil na 2:0. Stejný hráč v 32.
minutě však nedokázal přehodit ležícího brankáře Pastyříka a zblízka
trefil pouze břevno. Ve 40. minutě
to však bylo už 3:0. Míč nakopnutý
Koppem prolétl pokutovým územím Hané a od tyče se odrazil do
sítě. V samotném závěru si Hanáci
několikrát před novosadským vápnem vyměnili míč a Martin Kolář
pohodlně k tyči snížil na 3:1. Za
tohoto přijatelného stavu a velkého
vedra se šlo do kabin.
I ve druhém poločase pokračovali
domácí v nasazení a Hanáci se měli
co otáčet. Ve 47. minutě vynikl gólman Pastyřík, když Škodovu prudkou střelu robinzonádou vyrazil.

FK Nové Sady
TJ Haná Prostějov

9:3
(3:1)

Branky: 22., 62., 69., 85. a 89. Papica, 12. a 77. Škoda, 40. Kopp,
84.vlastní - 43. a 87. Martin Kolář, 71. Světlík. Rozhodčí: Vachutka - Kašpar, Lasovský. Žluté karty: Papica (NS). Diváků:100.

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Jančiar (82. Daniel Kolář), Martin Kolář, Šindler, Vyskočil - Strouhal, Krupička, Kolkop, Varga - Zatloukal, Světlík.
Hrající trenér: Daniel Kolář

V 54. minutě sprintérský souboj s
domácím bekem zakončil Světlík
střelou nad Kňávovu branku. V 62.
minutě si domácí Škoda vyměnil
míč s Papicou a ten zvýšil na 4:1.
O tři minuty později šel hostující
Světlík na Kňávovu branku, ale
opět ji minul. To domácí dokázali
využít svých šancí. V 69. minutě
nechal Papica opět rozsvítit světelnou tabuli, tentokrát na 5:1. Haná
kontrovala o dvě minuty později,
když si na Krupičkův centr vyskočil
Světlík a hlavou pod břevno snížil

na 5:2. Hráči Nových Sadů však
nepolevovali ve svém náporu a
Škoda v 77. minutě přidal šestý gól.
V 84. minutě dokonce pomohla domácím ke vstřelení sedmého gólu
nešťastná teč hostujícího Strouhala. V následující minutě vlétl mezi
rozloženou obranu Papica a už to
bylo hrozivých 8:2. Hanáci snížili
stav trestnou střelou Martina Koláře v 87. minutě na 8:3. Neúnavný
domácí útočník Papica však ještě
svým pátým gólem uzavřel skóre
na krutých 9:3!

Karel TRNEČKA - FK Nové Sady:
„Jednoznačné utkání a to jsme zahodili spoustu šancí a trefili několik tyčí. Musím poděkovat hráčům za předvedený výkon a zakončení tak perfektní sezóny.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Soupeř byl jednoznačně lepší a zaslouženě vysoko zvítězil. Jsem
rád, že se nám z těch několika šancí, které jsme si během zápasu
vypracovali, podařilo vstřelit alespoň tři pěkné branky. Udělali jsme
si skvělou žízeň a jedeme slavit záchranu v soutěži...!“

fotbalové zpravodajství hledejte na

www.vecernikpv.cz

I.B třída: Jesenec se rozloučil výhrou, Vrchoslavice skončily druhé
Prostějovsko/jim – Jesenec ani Protivanov se z posledního místa neposunuly výše a oba týmy se tak minimálně na
rok stěhují z krajské I.B třídy do okresního přeboru. Jesenci
nepomohla ani vysoká výhra nad Moštěnicemi a lepší skóre
s Býškovicemi, proti němu hraje bilance vzájemných utkání,
Protivanov na závěr remizoval v Haňovicích, zatímco předposlední Drahlov vyhrál v Lutíně. Důvody k radosti mají naopak ve Vrchoslavicích, které po výhře v Kostelci skončily
druhé, v horní polovině se umístily i šesté Nezamyslice a
sedmé Mostkovice.
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Vrchoslavice
2:4 (2:3)
Branky: Daněček, Vařeka – Holub
3, Zdražil. Rozhodčí: Baďura – Pitner, Hubený. Sestava Kostelce na
Hané: L. Menšík – Gréza, Walter,
Merta, Baláš – Daněček (70. Doležel), T. Menšík, Grepl, Vyhlídal
(60. Brančík) – Hon (70. Kastner),
Vařeka. Trenér: Petr Walter. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Olšanský,
Novák, Zdražil, Coufalík – Trávníček, Polášek, Zatloukal, P. Horák
ml. – Holub, P. Horák st. Trenér:
Roman Šmíd.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„První půle byla vyrovnaná, branky padaly po chybách. Ve druhé
jsme kontrolovali hru, drželi míč
a zaslouženě vyhráli. Nikdo se
nezranil, takže jsme dohráli v jedenácti. Hrálo se na kvalitním hřišti,
což nám vyhovuje. Kostelec měl
mladé mužstvo, my jsme zvítězili
chytrostí a zkušenostmi.“

SK Jesenec
TJ Sokol Horní Moštěnice
5:2 (5:2)
Branky Jesence: 3. Zajíček, 15.,
30. a 33. Burian, 24. Z. Tichý.
Rozhodčí: Lizna – Motal, Fojtek.
Sestava Jesence: K. Laštůvka
– L. Burget, M. Takáč, Horák –
Zajíček (46. M. Laštůvka), Čížek,
Konečný, Tyl – J. Tichý, Burian,
Z. Tichý (85. H. Burget). Trenér:
Josef Takáč.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Velice špatný zápas. Chybělo mi
nasazení, touha po vítězství, což
jsem dal najevo hlasitě v kabině.
Sice jsme nastoupili bez čtyř hráčů
základní sestavy, je to pro mě ale
zklamání. Daněček dal první branHodnocení trenéra Jesence
ku v dresu áčka, ale vedení 1:0 nám
Josefa Takáče:
ublížilo, soupeř se neporazil. Pro
mě je to zklamání, věřil jsem, že se „První branku dal po uličce Jiřího
Tichého Honza Zajíček, v patnáco šesté sedmé místo popereme.“

té minutě zvýšil Broňa Burian. Po
sólu se prosadil Zdena Tichý, čtvrtou a pátou branku přidal po standardkách opět Broňa Burian. Vedli
jsme 5:0, pak jsme soupeře dostali
zpět do zápasu. Začali nás tlačit
a ve druhé půli jsme již tradičně
odešli fyzicky a dohrávali jen silou
vůle. Divákům se ale zápas musel
líbit. Byl to můj poslední zápas na
lavičce Jesence a jsem rád, že jsme
se s I.B třídou rozloučili vítězně.
Klukům jsem popřál hodně štěstí.“

TJ Sokol Pivín
FC Beňov
1:3 (1:2)
Branka Pivína: Labounek. Rozhodčí: Navrátil – Sigmund, Oulehla. Sestava Pivína: Pluhařík
– Vláčilík, P. Zbožínek ml., Donát
(46. Martinec) – R. Švéda, Vrba,
Svozil, Šišma (46. Bartoník) – Fialka, Labounek (70. Nesvadbík),
Sedlák. Trenér: Pavel Zbožínek
starší.

TJ Sokol Tovačov
SK Lipová
2:2 (1:2)
Branky Lipové: Přikryl, Petržela. Rozhodčí: Kopecký –
Krutovský, Lasovský. Sestava
Lipové: Jelínek – Barák, Spáčil, Ohlídal, P. Koudelka – Z.
Koudelka, Macourek, Růžička,
Vlček – Petržela, Přikryl (60.
Šmíd). Trenér: Jaroslav Ullmann.

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Hrálo se za úmorného vedra a
chyběli nám tři hráči základní
sestavy, takže nám musel pomoci Petr Přikryl. Na začátku jsme
čelili dvěma penaltám, první
domácí dali, druhou za stavu 1:1
ne. Ve druhé půli jsme na tom
byli dobře, mohli jsme několikrát zvýšit na 3:1, ale místo toho
jsme deset minut před koncem
dostali vyrovnávací branku. S
Hodnocení trenéra Pivína
remízou jsem spokojen, ale kdybychom některé situace vyřešili
Pavla Zbožínka:
„Nastoupili jsme prakticky v kom- lépe a vydařili se nám standardpletní sestavě, dal jsem příležitost ky, mohli jsme i zvítězit.“
i mladíkům. Po dvou chybách v
TJ Sokol Mostkovice
rozehrávce jsme během tří minut
TJ Sokol Radslavice
dostali dvě branky, o pár minut
5:1 (3:0)
později jsme po akci Svozil – Fialka – Labounek snížili na 1:2. Ve Branky Mostkovic: Šlambor 2,
druhé půli jsme mohli vyrovnat, Dadák, Hanák, Milar. Rozhodale v padesáté minutě nedal Svozil čí: Kulička – Krátký st., Motal.
penaltu. Z brejku jsme dostali od Sestava Mostkovic: Lukáš –
tyče na 1:3 a pak jsme se již v za- Všetička, P. Zapletal, Milar, V.
končení trápili. Beňovu gratuluji k Vojtíšek – Šlambor (75. Bureš),
postupu, byl fotbalovější.“
O. Zapletal (60. M. Vojtíšek),

Musil – Pospíšil, Dadák (46. jsme si dokázali nahrát, předKapounek), Hanák. Trenér: Jiří vedli pěkné akce a vyšlo nám i
Kamenov.
zakončení. Oni nekousali. Před
Vrchoslavicemi jsme měli beseHodnocení trenéra Mostkovic
du, protože jsme nehráli tak, jak
Jiřího Kamenova:
bychom si přáli. Byl to podařený
„Bylo to velice přátelské utkání, fotbal, kluci si nabíhali. Opeklo
v němž už prakticky o nic nešlo. se devadesátikilové sele, rozdělili
Diváci viděli pěkné akce i góly, jsme se i s diváky a bylo to krásně
rozlučka proběhla úspěšně. Klu- strávené odpoledne.“
ci si zabíhali, dávali jsme centry,
TJ Doubrava Haňovice
v uvolněnějším utkání chyběla
TJ Sokol Protivanov
zdravě důrazná obrana. Hosté si
3:3 (1:0)
kanára nezasloužili a jejich šikovný dorostenec chvíli před koncem Branky Protivanova: 67. Šindelsnížil na 5:1. Nedařilo se tentokrát ka, 73. Kropáč, 80. M. Bílek. RozPospíšilovi, jenž nedal penaltu po hodčí: Kouřílek – Štětka, Hohnová.
faulu na sebe a neuspěl ani třikrát Sestava Protivanova: R. Vybíhal –
sám před gólmanem. Poskládal Ženata, M. Pospíšil, Dvořák, Blézl
jsem hráče i z lavky a béčka a chtě- (65. M. Bílek) – Ošlejšek, D. Sedlák
li jsme si toho užít. Jsem rád, že při (74. T. Pospíšil), Šindelka, J. Vybístřídání mohu uvažovat o pěti šesti hal – Grmela (75. R. Sedlák), Kropáč. Trenér: Libor Bílek.
hráčích.“

TJ Haná Nezamyslice
FK Býškovice/Horní Újezd
5:1 (3:0)
Branky Nezamyslic: Návrat 2,
J. Přidal, T. Přidal. Rozhodčí:
Oulehla – Sigmund, Navrátil. Sestava Nezamyslic: Buriánek – T.
Přidal, Pavelka, Mariánek, J. Přidal – Oulehla (70. Frgál), Návrat, J.
Přidal, V. Fialka – Dokoupil, Musil
(60. Moravec). Trenér: Drahomír
Crhan.

Přebor OFS Prostějov II.třída
Dohrávané 17.kolo: Otinoves-Kralice B 3:3
(1:0), branky: Zapletal 2, Doležel - Dvořák,
Roneček, Řezáč, Hvozd-1.SK Prostějov B
0:2 (0:1), branky: Dostál 2, Přemyslovice
“A”-Držovice 10:1 (4:1), branky: Tyl 4, Barna,
Grulich, Konečný, Kovář, Růžička, Zlámal - Fiferna,
Vrahovice-Určice B 0:1 (0:1), branky: Pospíšil,
Smržice-Výšovice 0:0 (0:0).
Dohrávka 20.kola: Výšovice-Přemyslovice “A”
2:1 (2:1), branky: Koukal, Krajíček - Kovář.
1. 1.SK Prostějov B 30 21 4 5 82:26 67
2. Hvozd
30 17 4 9 85:58 55
3. Otaslavice
30 16 6 8 76:57 54
4. Zdětín
30 14 7 9 57:52 49
5. Čechovice “B” 30 12 8 10 53:42 44
6. Určice B
30 14 2 14 54:68 44
7. Smržice
30 13 5 12 58:55 44
8. Vrahovice
30 13 5 12 67:55 44
9. Olšany
30 12 6 12 62:61 42
10. Přemyslovice “A” 30 10 7 13 66:60 37
11. Brodek u PV 30 10 6 14 62:84 36
12. Držovice
30 10 6 14 50:77 36
13. Haná Prostějov B30 9 6 15 46:65 33
14. Otinoves
30 9 6 15 65:79 33
15. Vyšovice
30 8 5 17 36:65 29
16. Kralice B
30 7 5 18 46:67 26
Kanonýři: 26 - Kaláb Michal (Otaslavice), 24 - Zapletal
Petr (Otinoves), 17 - Šimeček Roman (Brodek u PV).
III. třída
Dohrávané 17.kolo: Ptení-Dobromilice 1:1 (0:0),
Mostkovice B-Ivaň 8:0 (6:0), Kostelec B-Bedihošť
0:3 (0:2), Pivín B-Němčice 0:4, Vrahovice B-Vícov
4:2, Brodek u Konice-Zdětín B 3:2, Nezamyslice
B-Pavlovice 1:4, Tištín-Horní Štěpánov 2:2 (1:1).
1. Němčice
30 23 2 5 97:21 71
2. Horní Štěpánov 30 20 5 5 79:31 65
3. Dobromilice 30 17 7 6 79:45 58
4. Bedihošť
30 17 4 9 81:63 55
5. Pavlovice
30 16 5 9 62:42 53
6. Tištín
30 15 4 11 74:49 49
7. Nezamyslice B 30 14 3 13 70:64 45
8. Ptení
30 10 11 9 60:55 41
9. Mostkovice B 30 12 5 13 57:60 41
10. Pivín B
30 12 2 16 71:94 38
11. Brodek u Konice 30 10 7 13 66:69 37
12. Vícov
30 10 3 17 42:66 33
13. Vrahovice B 30 9 4 17 56:82 31
14. Zdětín B
30 8 6 16 48:58 30
15. Kostelec B
30 8 3 19 49:76 27
16. Ivaň
30 3 1 26 28:144 10
Kanonýři: 29 - Bosák David (Němčice), 23 - Musil Martin
(Bedihošť), 21 -Abrahám David (Horní Štěpánov).
IV. třída
|Dohrávané 17.kola: Plumlov-Tvorovice 1:4, Skalka
2011-Hrubčice 4:1 (4:0), Přemyslovice B-Brodek
u PV B 1:4, Želeč-Doloplazy 1:3, Kladky-Biskupice
3:1, Otaslavice B-Čechy pod Kosířem 10:2, Jesenec
B-Protivanov B 2:2.
Dohrávka 20.kola: Brodek u PV B-Malé Hradisko 7:3.
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: 28 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 23 - Rieger
Roman (Otaslavice B), 21 - Jozek Jakub (Doloplazy).
Okresní přebor žáků
Dohrávané 17.kolo: Protivanov-Výšovice 5:2 (3:1).
Dohrávka 22.kola: Brodek u PV-Kralice 0:3.
1. Protivanov
20 18 1 1 118:20 55
2. Dobromilice 20 16 2 2 85:21 50
3. Pivín
20 15 2 3 87:19 47
4. Určice
20 12 2 6 53:22 38
5. Kralice
20 10 2 8 36:42 32
6. Kostelec
21 9 1 11 54:45 28
7. Smržice
20 8 2 10 38:63 26
8. Plumlov
20 6 1 13 36:59 19
9. Držovice
20 4 2 14 29:75 14
10. Vyšovice
20 4 1 15 33:96 13
11. Brodek u PV 20 1 0 19 11:109 3
Kanonýři: 29 - Blumenstein Zdeněk (Dobromilice),
23 - Makoš Josef (Pivín), Milar Ondrej (Protivanov), 16 Hruban Dominik (Kostelec).
Okresní přebor mladších žáků
Dohrávané 14.kolo: Čechovice-Otaslavice 15:0 (11:0),
Klenovice-Brodek u PV 2:6. Dohrávka 19.kola: KraliceOtaslavice 3:0, Plumlov-Brodek u PV 3:2 (0:2).
Dohrávka 20.kola: Otaslavice-Přemyslovice 2:4,
1.SK Prostějov-Nezamyslice 5:0. Dohrávka 22.kola:
Čechovice-Plumlov 4:2 (3:1), branky: Růžička 4 Dolák, Pur, Pivín-Kralice 2:0 (0:0), branky: Vrba, Švéda.
Dohrávka25.kola:1.SKProstějov-BrodekuPV7:2(3:1).
1. Čechovice
26 23 1 2 168:27 70
2. 1.SK Prostějov 26 22 2 2 192:46 68
3. Olšany
25 18 3 4 132:57 57
4. Haná Prostějov 26 17 5 4 120:48 56
5. Nezamyslice 26 14 4 8 126:104 46
6. Pivín
26 13 2 11 99:67 41
7. Kralice
26 11 2 13 77:96 35
8. Plumlov
26 10 1 15 59:69 31
9. Přemyslovice 26 9 3 14 68:90 30
10. Brodek u PV 26 9 3 14 61:84 30
11. Otaslavice
26 6 0 20 40:161 18
12. Bedihošť
26 5 2 19 55:179 17
13. Klenovice
26 4 2 20 62:135 14
14. Brodek u Konice 25 4 2 19 36:132 14

Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Hrál se bojovný fotbal s množstvím přihrávek, hráči do toho šli
na sto procent. V první půli jsme
přehrávali soupeře,ale nedařilo se
nám v koncovce. Nastřelili jsme
břevno a soupeř z jediné šance
vstřelil v osmatřicáté minutě branku. Ve druhé půli se soupeř zvedl,
začal nás přehrávat a během pěti
minut přidal další dvě branky.
Měl jsem trochu strach z debaklu,
Hodnocení trenéra Nezamyslic hráči to ale nezabalili. Dali jsme
Drahomíra Crhana:
první branku, brzy poté kontaktní
„Branky padaly, diváci byli spo- a srovnali jsme. V závěru šel To- Kanonýři: 59 - Soldán Radek (Nezamyslice), 50 kojeni. Herně se mi to líbilo, máš Pospíšil sám na brankáře, ale Ježek Jan (Pivín), 34 - Tomek Jan (Haná Prostějov),
Vyhlídal Jakub (1.SK Prostějov).
podobně jako s Vrchoslavicemi nedal.“
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Čechovický Sokol slavil od pátku až do neděle - 100 let založení Sokola

Třídenní oslavy se i díky počasí

vydařily, zaujal ohňostroj i duel s 1.SK
Čechovice – Pátečním slavnostním zahájením
oslav, otevřením výstavy a tanečním večerem s
ohňostrojem i bohatým fotbalovým programem o
víkendu si členové TJ Sokol Čechovice připomněli
rovných sto let od založení jednoty. Nedělní den
zpestřil souboj starých pánů Čechovic s výběrem
okresu, v sobotu se vedle dětského dne či venkovní zumby vyjímal duel účastníka moravskoslezské
fotbalové ligy 1.SK Prostějov s „A“-týmem Sokola
Čechovice. Také díky slunečnému a teplému počasí zavítaly do fotbalového areálu či sokolovny a
jejího okolí stovky návštěvníků.
Stranu připravili a foto: Jiří Možný a Milan Fojt
První den připomínající stoleté
výročí založení klubu v Čechovicích, slavnostně zahájil v pět
odpoledne v prostorách soko-

lovny člen výkonného výboru
TJ Josef Sklenář. Nechyběli
mimo jiné předseda fotbalových Čechovic Vlastimil Rá-

ček a náměstci prostějovského
primátora Jiří Pospíšil s Ivanou
Hemerkovou.
„Vždycky sem rád zavítám
a jsem rád, že se tu podařila
spousta věcí. Tou poslední je,
mimo jiné, vybudování hřiště
s umělým povrchem, což je pro
Sokol další velké plus. Tady
s panem předsedou připravujeme také do budoucna rozšíření místní sokolovny,“ zmínil
Pospíšil spolu s vírou, že přijde
dalších sto úspěšných roků čechovického Sokola.
Ivana Hemerková mimo jiné
prozradila, co má město v plánu. Během několika týdnů
bude areál fotbalového hřiště
obohacen o dva herní prvky –
o posilovnu pro děti a dospělé
pod širým nebem.

OHLASY K 100. VÝROČÍ SOKOLA ČECHOVICE:
JOSEF SKLENÁŘ –
člen výkonného výboru TJ Sokol Čechovice:
„Oslavy stého výročí Sokola Čechovice se vydařily. Uspořádali jsme je v
rámci našich možností, vyšlo nám i počasí. To byl základ. Velmi úspěšná
byla páteční akce se skupinou Melody a následným ohňostrojem, sobotní
zápas proti 1.SK Prostějov také splnil účel a jsme spokojeni. Je nás líto
zranění Tomáše Zatloukala a přejeme mu brzké uzdravení a brzký návrat
na hrací plochu, následná zábava se skupinou Romantika také měla velký ohlas. Dnešní den vyvrcholil pěkným zápasem v výběrem okresu a
E.On rodinným fotbálkem. Chtěl bych poděkovat celému týmu lidí, kteří
se na tom podíleli. Věřím, že se za dalších sto let můžou naši následovníci
ohlédnout a říct, že se oslavy podařily. Děkuji všem dobrovolníkům i městu Prostějov, Olomouckému kraji a všem sponzorům.“

STANISLAV BILÍK –
bývalý trenér Čechovic:
„Přál bych Čechovicím, aby tady bylo co nejvíce fotbalistů a vzniklo ještě
jedno velké hřiště. Je to stará bolest čechovického fotbalu, přestože se tady
Výstava s nádechem historie. V pátek začala stoletá oslava výsta- postavila umělka. Do Čechovic jsem přišel k roce 2005 a sedm let jsem
vou, kterou se zůčastnili i pozvaní hosté.
foto: Milan Fojt tady pracoval. Ujal jsem se dorostu a přes „béčko“ přešel k „áčku“. Skončil jsem pak proto, že jsem si po téměř třiceti letech trénování potřeboval
odpočinout. Líbí se mi tady. Bydlím kousek odsud, mám to tady nejblíž a
Výstavu mapující uplynulých sto vzpomínkových fotografií a dofotbal mě stále baví. Přeji všechno nejlepší do dalších sta let, aby se čecholet ještě zpestřilo předávání ocenění kumentů.
vickému fotbalu dařilo minimálně tolik, co do teď.“
lidem, kteří se výrazně podíleli na Večerní program se poté přesunul
úspěších Sokola. V samotné vý- na fotbalové hřiště, kde k poslechu
RADEK BRABLEC –
stavě pak měli návštěvníci mož- zahrála skupina MELODY Marbrankář čechovického „A“-mužstva:
nost zapátrat skutečně důkladně. tina Dostála. Včetně ohňostroje si
„Jsem tu od pěti let, takže jsem tady vyrůstal. Bydlím sto metrů odsud,
Vždyť sto let je pořádná sbírka ji nenechaly ujít stovky lidí.
je to pro mě rodná hrouda. Popřál bych Sokolu minimálně tak úspěšnou
stovku, rozrůstáme se ale týmově a jedno hřiště na deset družstev je hrozně
málo. Hrát proti takovému týmu, jakým 1.SK je, byla čest. Nečekali jsme,
že do toho půjdou tak naplno, jejich hra ale odpovídala úrovni, jakou hrají.
Zachytal jsem si docela dobře, škoda jen, že není další gólman, také na
tom nejsem zdravotně nejlíp.“
ny i Čechovice. Matula ještě
poslal svůj přímák z pravé
FRANTIŠEK JURA –
strany těsně vedle vzdálenější
generální
sportovní
tyče a Jahlovi obstřelení gólJAROSLAV LIŠKA – TJ Sokol Čechovice.
manažer 1.SK Prostějov:
mana zcela nevyšlo, Matěj „Soupeř má kvalitní mužstvo a my jsme stále tahali za kratší konec,
„Když jsem začínal trénovat v roce 1999 přípravky, tak jsme tady s HloHatle už měl více štěstí. Ang- přestože jsme asi ještě dvě šance měli. Je radost dívat se na Zelenku,
chem či Matulou hráli první turnaje. Bylo to fajn. Mládež je tu výborná,
ličanem o levou Burešovu tyč na Pavlíka, jak to dirigují. Je mi líto Tomáše Zatloukala, bylo to ale nejsou v ní druhým klubem za 1.SK a jsem rád, že takový oddíl v Prostějově
snižoval na 1:5.
šťastné a doufám, že bude zdravý a bude moci v 1.SK dávat opět góly.
je. Navazujeme spolupráci a chtěli bychom jim pomoci v boji o postup do
Po přestávce už tolik branek Byl to svátek fotbalu a vrchol sezony, beru to jako své zakončení u „A“
krajského přeboru, protože si myslíme, že by bylo dobře, aby tam Prostěnepadlo. Ke změnám v sesta- mužstva Čechovic. Já se momentálně budu věnovat pouze mládeži,
jov ještě jednoho zájemce měl. Ať se jim práce s mládeží daří.“
vě sáhl i hostující kouč Fran- to znamená svým sedmičkám a staršímu dorostu. Lidé se ozývají, ale
tišek Jura a na hřiště se tak momentálně zůstanu v Čechovicích. Je to kousek a stále ještě nejsem
VLASTIMIL RÁČEK –
vedle Kofroně objevili i dva natolik zdravý, abych fotbalu mohl dávat tolik, co před několika lety.“
předseda fotbalového oddílu
mladíci Vlach s Rusem. SedFRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov.
TJ Sokol Čechovice:
mé trefy dosáhl Svozil, poté
„Takových
zápasů
jsem jako hráč i trenér absolvoval již hodně a vím,
„Je to nad očekávání. V pátek přišlo pět set až šest lidí, sobotní akce se
co mu Pospíšil naservíroval
také podařila. Každý by si přál mít co nejvíce mládeže a přál bych si to
míč před prázdnou bránu, že podcenění vždy vede ke zranění. Hlavně proto jsem chtěl, abychom
i já. Máme ovšem pouze jedno travnaté hřiště a není kde trénovat. Jsem
osmou branku 1.SK pak vsí- do toho šli naplno. Bohužel se to nepovedlo a rozhodující pro mě je,
aby Tomáš Zatloukal byl v pořádku. Chtěli jsme prokázat naši kvalitu.
sice rád za umělku, ale kdybych měl ještě druhé hřiště, mám dalších sto
til opět Pospíšil, když lobem Nebyl to sice soutěžní zápas, chtěli jsme ale hrát tak, jak se sluší na třetidětí navíc. V plánu je umělka za sokolovnou, jenže nám schází i travnaté.
vrátil do brány Hirschovu vy- ligový mančaft. Naši hráči to měli trošku snazší, nicméně domácí dřeli,
Chce to koupit pozemek, na to ale peníze nejsou. Chceme zkusit i ženskou
raženou střelu.
bojovali, určitou kvalitu měli. Někteří hráči potvrdili své kvality, třeba u
kopanou, snad to chytneme za správný konec a podaří se nám to. Prioritou
V dosažení páté branky za- Machálka je vidět, že z něj roste šikovný fotbalista. Proto jsme ho letos
je ale mládež a muži. Osobní ocenění jsem nečekal, ale potěšilo mě. Jako
bránil mistru Evropy do jed- koupili. Je to náš kmenový hráč a vidíme v něm určitý potenciál.“
prezident tu působím již jedenáct let a kus práce jsem tu udělal. Chci ponadvaceti let ofsajd a posledděkovat, že si vzpomněli na mě i na lidi, kteří pracují v Sokole. Dělají to ze
ní slovo si tak vzali domácí.
své vlastní vůle zadarmo, nic z toho nemají.“
Klimeš exhibiční akcí udělal
TJ Sokol Čechovice
Kofroně, jenž byl proti jeho
1.SK Prostějov
(1:6)
JAROSLAV LIŠKA –
nečekanému zakončení zcela
končící trenér
Branky:
43.
Hatle,
88.
Klimeš
–
11.
a
17.
Hirsch,
22.,
29.,
38.
a
69.
Pospíšil,
bez šance. Přešťastný střelec
„A“-týmu Čechovic:
se pak šel gólmanovi za ne- 45. M. Machálek, 67. Svozil
„Čechovickému Sokolu přeju nejméně dalších sto úspěšných let a hlavně
zvyklý trik omlouvat.
aby pracovali tak, jak pracují. Je radost se na to dívat. Za lidmi, kteří se
sestava Čechovic
Již o přestávce ocenil čechotady fotbalu věnují, je vidět obrovský kus práce nejen pro fotbal, ale pro
vický Sokol celkem patnáct Brablec – Šťastný, Zacpal, Vinklárek, Prášil – Jansa, Matula, KolečHaluza – Hatle, Jahl. Střídali: Mach, Klimeš, Suchomel, Chmelík,
celý Sokol.“
funkcionářů, kteří se velkou kář,
Drešr. Trenér: Jaroslav Liška.
měrou podíleli na jeho rozsestava 1.SK Prostějov
voji a k oslavě výročí přispěl
i akt trojice rozhodčích, kteří Bureš (46. Kofroň) – Pančochář, Hloch, Pavlík, Dostál – Hirsch, ZeSvozil, Fládr – Zatloukal (35. M. Machálek), Pospíšil. Dále
se vzdali odměn ve prospěch lenka,
střídali: Vlach, Rus. Trenér: František Jura.
čechovické mládeže.
Prostějov/jim – Stále ještě v nemocnici zůstává po sobotní
nešťastné kolizi s gólmanem Čechovic Tomáš Zatloukal.
Útočník 1.SK Prostějov utrpěl otřes mozku a má velký hematom v oblasti spánku, neutrpěl však žádnou zlomeninu a
generální sportovní manažer oddílu František Jura věří, že
se bude moci brzy zapojit do přípravy.
„Mluvil jsem s ním a už se cítí líp. Může stát i chodit, lepší se to.
Přesné prognózy nemám, ale nějakou dobu to ještě trvat bude,“
zmínil s tím, že se dlouhán snad brzy vrátí z nemocnice domů a
třeba již za měsíc by mohl trénovat se spoluhráči.

K sobotní části oslav nadělilo 1.SK Čechovicím osm branek
Čechovice/jim – Sobotní
program jubilea Sokola
Čechovice patřil především fotbalu. Na trávníku nastoupili přípravky,
mladší žáci i dorostenci,
bonbónkem a hlavním bodem úvodního víkendového
dne se stal duel domácího
„A“-mužstva proti třetímu
týmu třetí ligy 1.SK Prostějov. Žádný exhibiční duel v
duchu dohody na výsledné
remíze se nekonal a hosté se
zejména v první půli činili.
Vše načal již na konci první
desetiminutovky Martin Hirsch, jenž hlavou prodloužil
centr z půlky přes vyskakujícího gólmana do brány. Čechovice mohly vzápětí srovnat, ale střelu z úhlu vytěsnil
Bureš na roh, prosadil se tak
opět čtyřiadvacetiletý záložník. Po nečekaně průchozí
přihrávce ho domácí zastavili faulem na kraji šestnáctky a pokutový kop bezpečně
proměnil přízemní střelou na
opačnou stranu – 0:2.
Eskáčko přesvědčovalo, že
hraje o tři patra výš než soupeř a kombinačně kralovalo,
leč do zakončení se až tolik
netlačilo. Trestat tedy mohl
zcela osamocený Matula, po
centru zleva ovšem hlavičkoval jen do připraveného
Bureše.

A třetiligista opět trestal. Gól
z ofsajdu ještě neplatil, téměř
okamžitě se ale k regulérní
brance nachomýtl Michal Pospíšil, od něhož se po úspěšném zákroku Brablece proti
první střele odrazil míč do
brány. Domácí poté byli opět
blízko snížení, když střela ze
střední vzdálenosti zaplula
těsně nad břevno.
V pětadvacáté minutě pak
zatrnulo všem, nejen hostům.
Do vysokého míče šel nejen
domácí gólman, ale zády k
bráně i prostějovský útočník Tomáš Zatloukal. Došlo
k nezaviněnému střetu, po
němž hostující dlouhán tvrdě
dopadl na trávník a na chvíli
ztratil vědomí. Až na hřiště
tak musela vjet sanitka, která
otřeseného hráče odvezla na
další vyšetření.
Místo
sedmadvacetiletého
útočníka přišel po desetiminutovém přerušení na plac o
osm let mladší forvard, jenž
v poslední minutě první půle
po krásné individuální akci a
kličkách obráncům a gólmanovi zvyšoval již na 1:6. Ještě
před ním stihl dva zásahy Michal Pospíšil. nejprve po přihrávce zleva a střele ze sedmi
metrů, podruhé po Zelenkově
vybídnutí na malém vápně a
střele do odkryté brány.
Za svou snahu byly odměně-

Také neděle patřila převážně fotbalistům. Po přípravkách ročníků 2006 a 2002 a starším dorostu
nastal čas na utkání Old Boys
Čechovice proti výběru okresu.
Výběr Prostějovska nastoupil v
sestavě Jaromír Faltýnek, Jaroslav
Kvapil, Jindřich Skácel, Jaromír
Kaprál, „Goriš“ Sedlák, Drahomír
Zelina, Petr Hájek, Roman Šmíd,
Bob Zemánek, Michal Spáčil,
Jaroslav Vašíček, Evžen Kučera a
Petr Kiška, z lavičky je vedl Karel
Trnečka. Čechovické mužstvo
tvořili Gréza, Lisický, Náhlík,
Začal, Navrátil, Kučera, Jančík,
Hodulák, Sedláček, Weisser, J.
Šťastný, Z. Šťastný, Bílý, Meidl,
Diviš, Holinka a Molovčák.
Hosté se ujali vedení dvěma brankami Spáčila, domácí ale díky Hodulákovi, Moločkákovi a Bílému

otočili na 3:2. Na poločasových
3:3 srovnal dokonáním hattricku
Spáčil. Čtvrté branky dosáhly
jako první zásluhou Molovčáka
Čechovice, Petr Kiška ale srovnal.
Na pátou branku domácích pak
po určické spolupráci a pravačce
přesně ke vzdálenější tyči srovnal
Evžen Kučera a závěrečného obratu na 5:7 dosáhli po Šmídově
akci Kiška a po kolmici úspěšnou
střelou Spáčil. Domácí nebyli daleko od snížení, ale hned dvakrát
je zastavila tyč, jednou odmávaný
ofsajd. Důležitější než výsledek
ale byla spokojenost hráčů i diváků a úsměvy na obou stranách.
O druhém víkendovém dni si
navíc příbuzenstva mohla zahrát
E.On rodinný fotbálek a své umění předvedli mažoretky z Bohuňovic.

Zatloukal do sanitky

Nedělní duel starých pánů ovládl výběr okresu

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Jako zamlada. V nedělním duelu starých pánů se představil mimo jiné i trenér Určic Evžen Kučera (u
míče).
Foto: Jiří Možný

jaké byly oslavy 100 let čechovického sokola...

Připomenutí minulosti. Součásti oslav sta let Sokola Če- Technik. I proti čtyřem si dokázal Lukáš Zelenka (v Ocenění funkcionáři. Představitelé Sokola Čechovi- Něco pro děti. Nejmenší se vyřídili na připravených atrakchovice byla mimo jiné výstava v sokolovně. Foto: Milan Fojt bílém poradit) a přispěl k vysoké výhře 8:2 nad Čecho- ce nezapomněli ani na ty, kteří se podíleli na úspěších cích, mimo jiné skákacím hradu. Foto: Jiří Možný
vicemi. Foto: Jiří Možný
oddílu. Foto: Jiří Možný
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David Mezuliánek končí na lavičce 1.SK Prostějov „B“
GSM František Jura: „Nenechám se vydírat!“
Prostějov/jim – Dokázali
s přehledem vyhrát Přebor
OFS Prostějov a zajistit si tak
právo postupu do I.B třídy
Olomouckého KFS, přesto
se fotbalisté 1.SK Prostějov
„B“ na konci sezony ocitli bez
trenéra. Ještě před posledním
kolem II. třídy byl totiž vedením klubu odvolán David
Mezuliánek!
„Ano, je to pravda. Byl jsem
od týmu odňat, pro mě je to
uzavřená kapitola,“ potvrdil
Večerníku informaci brzy
jednačtyřicetiletý kouč.

Poslední duel na lavičce
mužstva tak strávil při výhře 2:0
ve Hvozdu. „Chtěl jsem si to
užít na střídačce a vyhráli jsme,
takže spokojenost. Dvakrát jsem
s kluky mohl stavit postup a
hrozně bych jim přál, aby se I.B
přihlásila, protože si to zaslouží.
Rád se na ně přijdu podívat
a budu jim fandit,“ vzkázal.
Sdílnější ohledně příčin odvolání
byl generální sportovní manažer
klubu František Jura. Podle něj
šlo o kombinaci neprofesionality
a neloajality vůči klubu. „Práce
trenéra byla naprosto slabá. Kdy-

by nebylo dorostenců a několika
hráčů z áčka, soutěž by nedohráli.
Iniciativa doplnit kádr měla přijít
už dřív, kluků bylo osm, to je holý
fakt. Teď řešíme nějaké výzvy,
petice, nenechám se ale vydírat
a tlačit ke zdi...,“ poznamenal.
O nástupci Davida Mezuliánka
ještě jasno není, nejprve je nutné
vyřešit, jakou soutěž družstvo
bude hrát. „Některé trenéry jsme
již oslovili a měli by se vyjádřit.
Uvidíme, jestli na to kývnou,
a hlavně, jak se do středy podaří
doplnit kádr, aby mohl hrát
důstojnou roli,“ sdělil Jura.

Nepadli si do oka. Generální sportovní manažer 1.SK Prostějov
František Jura ztratil s koučem "béčka" Davidem Mezuliánkem trpělivost a navzdory postupu ho odvolal.
2x foto: archiv Večerníku

Mostkovický memoriál napíše deváté pokračování
Mostkovice/jim – V sobotu
29. června se na mostkovickém fotbalovém hřišti
uskuteční již devátý ročník
Memoriálu Václava Dadáka
a Miroslava Karafiáta. Zahájení je na programu v 10.15,
vyhlášení výsledků v 18.30,
mezitím bude k vidění spousta fotbalu i losování tomboly.

„Již o půl jedenácté se utkají staří páni Mostkovic a
Nezamyslic, po obědě se
systémem každý s každým
střetnou domácí hráči, Nezamyslice a výběr okresu Prostějov. Přestávku mezi duely
vyplní zápasy čechovické a
naší přípravky,“ zmínil ve
stručnosti předseda mostko-

vické kopané Ladislav Krátký.
Harmonogram memoriálu:
Vstupné na fotbal činí padesát korun a mimořádně platí 10.15: zahájení, 10.30: staří páni Mostkovice – Nezamyslice,
i ženy a dívky, doprovod ma- 13.00: Mostkovice – Nezamyslice, 14.15: mladší přípravka
lých fotbalistů má možnost Mostkovice – Čechovice, 15.00: Nezamyslice – výběr okresu
dobrovolného zakoupení líst- PV, 16.15: starší přípravka Mostkovice – Čechovice, 17.00:
ku. „Vstupenky jsou slosova- Mostkovice – výběr okresu PV, 18.30: vyhlášení výsledků.
telné. Losování proběhne v
poločase závěrečného utkání, poločasu a po jeho skončení,“ černí posezení s hudbou DJ
výdej cen pak během druhého zmínil Krátký s tím, že na ve- Bokana je vstup volný.

Přihlášku do I.B třídy podala

rezerva „eskáčka“ i Hvozd
Prostějov/jim – Jako aprílové počasí se mění situace
ohledně regionálního nováčka
v jedné ze skupin I.B třídy Olomouckého KFS. Vítěz okresního přeboru 1.SK Prostějov
„B“ se nejprve stavěl zamítavě
a přihlášku tedy poslal i druhý Hvozd, poté ovšem vedení
1.SK podmínečně změnilo svůj
názor a pokud do poloviny týdne splní hráči požadavky oddílu, zahrají si dva roky od startu
ve IV. uřídě OFS Prostějov i
krajskou soutěž!
„Definitivně
rozhodneme
v úterý nebo ve středu. Do té
doby mají možnost sehnat si
nějaké posily. Zavázali se, že
přivedou šest nových hráčů,
aby jich bylo šestnáct. Teď je
jich osm a my jim dodáme dva
z dorostu,“ informoval o nejaktuálnějším stavu předseda
1.SK Petr Langr s tím, že úkolem pro fotbalisty je rovněž sehnat si nějaké sponzory.
Jít nahoru může pouze jeden.
To by znamenalo, že těsně za
postupovými vraty by zůstal

druhý Hvozd, jenž si na vyšší soutěž troufá. „Máme tu
pár hráčů, kteří v Konici hráli
vyšší soutěž, takže si myslím,
že bychom se s tím vyrovnali.
Všechno se odvíjí od financí,
pak budou i posily. Hráčů není
nikde nazbyt, zvlášť tady u nás
na kraji okresu. Ještě tam ale
nejsme a možná ani nebudeme, situace tomu nenasvědčuje,“ zmínil předseda tamějšího
FC Jiří Poles.
A co že stojí za vylepšením
loňského pátého místa a atakováním absolutní špice? „Sponzoring tu nijak zásadní není,
ale bojujeme s tím. Vzhledem
k tomu, že se snažíme již několik sezon hrát korektně,
transparentně a hlavně čistě,
tak to přináší výsledky. Druhé
místo v okresní soutěži je pro
nás po dlouhé době strašně
významný počin a motivace
k další práci,“ sdělil Poles.
Losovací aktiv krajských soutěží se koná v pátek 28. června,
okresní soutěže na něj naváží
o den později.

Házenkáři Kostelce i Prostějova reprezentovali na ME veteránů Jestřábům nechybí Rozum,
Výběr HKKH Haná navázal na druhé místo z turnaje ve Stupavě a obsadil osmé místo

Brixen (Itálie), Prostějov/jim
– Do severoitalského Brixenu
musel v polovině devatenáctého století nuceně odjet Karel
Havlíček Borovský, v polovině
června letošního roku ho dobrovolně následovali veteránští
házenkáři Kostelce na Hané
a Prostějova sdružení pod názvem Házenkářský klub kluků z
Hané (HKKH) Haná. V mužské
kategorii nad pětatřicet let reprezentovali Českou republiku
společně s družstvy Slavie Praha
a Brna, ve výsledku obsadili konečnou osmou pozici.
V základní skupině si Hanáci
poradili poměrem 17:10 právě s Brnem, následně přidali porážky 7:15 s SC Legion
XXI, 11:20 s Kolding IF a 9:13
s vítězem skupiny HC Medve. V
souboji o sedmé místo nestačili na

Slavii a umístili se hned za ní. Zlaté
medaile získali HC Medve, stříbro
bralo Rusko, bronz Kolding IF.
„Jsme dlouholetí kamarádi
a máme rádi házenou, tak proč se i
v pokročilejším věku nebavit házenou bez zbytečných stresů? Cílem
je poskytnout sportovní vyžití i
hráčům starších ročníků na domácích i zahraničních turnajích pro
pětatřicetileté hráče a starší,“ vysvětlil loňský vznik oddílu Lukáš
Chalupecký.
Již loni se hráčům podařilo vyhrát turnaj v Litovli a před Vánocemi obsadili páté místo na
mezinárodním turnaji v Brně.
Letos skončili nejprve bronzoví v Hranicích na Moravě
a poté v generálce na evropský
šampionát stříbrní ve slovenské
Stupavě.
„Při propočítání nákladů jsme zjisti-

li, že to není levná záležitost a snažili jsme se oslovit několik známých
i neznámých společností o finanční
a materiální podporu.
Náklady jsme vesměs hradili
z osobních zdrojů, i přes velmi krátký čas jsme ale přece
jen několik sponzorů sehnali
a chtěli bychom jim poděkovat,“
zmínil Chalupecký město Prostějov a další patnáctku soukromých
firem.
Družstvo HKKH Haná tvoří brankáři Michal Kaláb
a Tomáš Varha, křídla Radek Godál, Jan Blumenstein,
Petr Palička, Svatopluk Ordelt
a Lukáš Chalupecký, pivoti
Michal Jurka, Petr Svozil, Pap ý
vel Kubík,, Ivo Chalupecký
a spojky David Ševčík, Radek a
Tomáš Flajsarové, Richard Zajíček, Petr Kocourek a Leoš Havlík.

Stále umí. Bývalí elitní házenkáři z Hané startovali na veteránském
mistrovství Evropy.
Foto: archiv Lukáše Chalupeckého

angažovali Kevina

Prostějov/jim – Hokejoví
Jestřábi představili další
posilu. Po brankáři Ondřeji
Kociánovi a obráncích Filipu
Švaříčkovi s Janem Veselým
přichází na Hanou další gólman. Duo Kocián – Lukáš
Vydržel totiž doplnil Kevin
Rozum, jenž přichází na hostování z extraligového Zlína.
„Rozhodovali jsme se mezi ním
a mladým gólmanem z Vítkovic. V potaz jsme brali zejména výkonnost hráče, má
předpoklady a přichází z dobré
brankářské školy, která naposledy vychovala Sedláčka či
Kašíka,“ vysvětlil kouč Jestřábů
Josef Málek příchod talentovaného brankáře s tím, že zatím
není jasné, jak se prostějovské
trio bude mezi tyčemi střídat.

O
příchodu
dvacetiletého
gólmana informoval v úterý
klubový web s tím, že v jednání
je i vyřízení střídavých startů
do prvoligového Šumperku.
Držitel jednoho reprezentačního
startu za „devatenáctku“ dosud
absolvoval
spoustu
sezon
v dorostenecké a juniorské extralize, v ročníku 2012/2013
získal i první zkušenosti
s mužským hokejem. Osmkrát se
totiž objevil v brance Šumperku.
Nyní se popere o post jedničky
v druholigovém Prostějově.
„Jako krok zpět to neberu, je
pro mě důležité chytat. Pokusím se ukázat v tom nejlepším
světle a pak bude záležet pouze
na trenérech, koho v sezóně
postaví do branky,“ sdělil
optimisticky.

„I když je to druhá liga, jsem spokojený“ Juraj Jurík: „Jsem plný očekávání“
Nová brankářská posila Jestřábů Kevin Rozum
se těší i na třetí nejvyšší hokejovou soutěž

Prostějov - Čtvrtou tváří v pořadí, kterou vedení prostějovských
Jestřábů v úvodní fázi letní přípravy představilo, se stal Kevin
Rozum (na snímku). Dvacetiletý gólman přichází z extraligového Zlína hostovat a již nyní ví, že konkurencí v brankovišti mu
budou další dva mladíci Ondřej Kocián s Lukášem Vydrželem.
Lukáš Majer
Jiří Možný
Jak se zrodil váš přesun na
Hanou?
„Nejdříve se čekalo, jak se vyjádří Jakub Sedláček, zda bude ve Zlíně dále
chytat nebo ne. Pokud by Kuba zůstal,
tak bych zřejmě ani do Prostějova nešel,
jelikož by Zlín měl tři gólmany plus Tomáše Štůralu a mě by nepotřeboval. Ale
naštěstí to dopadlo tak, že mi ve Zlíně
nabídli smlouvu a já tam zůstal. Ještě se
jedná o střídavém startu do Šumperku,
jako jsem to měl minulou sezonu. Kdyby se jim někdo zranil, tak se tam přesouvám, a pokud by se někdo zranil ve
Zlíně, tak se do Zlína přesouvá Tomáš
Štůrala a já putuji do Šumperku.“
Čím vás přesvědčilo vedení
Jestřábů, že jste kývl na jejich
nabídku?
„Já to s vedením Prostějova neřešil, řešil
to za mě zlínský sportovní manažer. Pro
mě je důležité chytat, takže i když je to
druhá liga, jsem spokojený.“
Jestřábi rovněž angažovali
Ondřeje Kociána ze Lva Praha, je tu i Lukáš Vydržel. Jste připraven na tvrdý boj o post jedničky?
„Zaznamenal jsem to. Tihle dva gólmani jsou zkušenější než já, ale každopádně se pokusím ukázat v tom nejlepším
světle. Pak bude záležet pouze na trenérech, koho v sezóně postaví do branky.“
V Prostějově se rodí takřka
nový tým. Co tomuto projektu říkáte?
„Je to plusový krok dopředu a zároveň
snaha posunout hokej v Prostějově
o něco výše než doposud. Samozřejmě
se uvidí až na začátku sezony, jak vše
bude klapat. Hodně napoví i přípravné
zápasy. Předpokládám, že cíle budou
mnohokrát vyšší než doteď.“
Neberete angažmá v Prostějově jako krok zpět, neměl

jste před sezónou ambice o dvojku či
trojku v „A“-týmu PSG?
„Jako krok zpět to neberu určitě. Jak
už jsem se zmínil, je pro mě důležité
chytat. Bohužel tahle sezona bude nejspíš pro mě asi taková, že budu pobíhat
v takovém trojúhelníku Zlín-Prostějov
a Šumperk.“
Znáte prostějovský klub, popřípadě město?
„Klub znám jen z výsledků na internetu
a díky tomu, že v minulé sezoně tu hráli

„Pokusím seukázat v tom nejlepším světle.
Pak bude záležet pouze na trenérech,
koho v sezóně postaví do branky.“
KEVIN ROZUM věří, že si v Prostějově dostatečně zachytá

občas myslím tři kluci ze Zlína. Trenéra
vůbec neznám, tento týden jsme spolu
mluvili poprvé v životě po telefonu, tak
snad budeme spolu vycházet i během
sezóny.“
Na novou sezónu se připravujete s prvním týmem Beranů.
Co vám to dává?
„Rozdíl mezi letní přípravou juniorky
a „A“ týmu, je neskutečný. V mužích je
to více o vytrvalosti se sílou dohromady,
tak to v juniorce nebývalo – buď se dělala rychlost, vytrvalost, nebo síla. Myslím si, že letní příprava v mužích mi dá
hodně do nové sezony na ledě.“
Cestou ze soustředění mělo
vaše letadlo problémy. Jaká
panovala atmosféra na palubě při
(ne)vynucené dvouhodinové pauze?
„Já měl sluchátka v uších a moc jsem
to ani nevnímal. Místy jsem usínal,
ale při příletu do Vídně sem se ptal
kluků, kteří umí výborně anglicky,
co byl za problém. Byl jsem i rád,
že jsem to raději nevnímal, zbytečně

bych byl možná vystresovaný. Údajně byl nějaký problém s palivem nebo
něco takového, nakonec vše dobře
dopadlo.“
Premiéru mezi muži jste si
odbyl loni v Šumperku. Jaký
je rozdíl mezi juniorskou extraligou
a první ligou dospělých?
„Jako gólman vidím rozdíl v tom, že
hráči nejsou tak zbrklí a počkají si na
váš pohyb. Vtom zakončí a ti zkušenější
gólmani už ví, jak to chodí. Rychlostně
si myslím, že to je stejné, v juniorce
kluci lítají někdy od ničeho k ničemu,
zatímco v tom mužském hokeji už to je
hlavně o hlavě.“
Máte celkem zajímavé jméno. Je vaše kariéra lemována
vtípky od spoluhráčů?
„Ano, hlavně teď v „A“ mužstvu Zlína
si v kabině z mého jména dělají srandu.
Nejvíce asi Jarda Balaštík, Petr Leška
či Bedřich Kohler. Ale bereme to vždy
s humorem, tak to v hokejovém životě
musí být.“

Mladý útočník si zahrál v jednom týmu se
Žigmundem Pálffym, nyní chce pomoci Jestřábům

Prostějov – Po krátké pauze se v „A“-týmu Jestřábů
znovu objevuje jméno Juraj
Jurík (na snímku). Nejedná
se však o bývalého asistenta Petra Zachara a v současnosti kouče extraligového
PSG Zlín, ale o jeho třiadvacetiletého syna, jenž právě
od Beranů přichází na hostování. Bývalý hráč Kroměříže,
Vsetína, Slovanu Bratislava,
Skalice či Považské Bystrice
si tak po čtyřech letech opět
zahraje východní skupinu
druhé hokejové ligy.
Lukáš Majer
Jiří Možný
Jak se seběhl Váš přesun na
Hanou?
„Jel jsem okolo Prostějova, kde se
zrovna skládal nový tým, měl jsem
štěstí (smích). Ale teď vážně. Skončil
mi tříletý kontrakt ve Skalici a chtěl
jsem se vrátit zpět do Česka. Doufám,
že je to krok vpřed. Mám sen jako
všichni ostatní v týmu, zahrát si nejvyšší českou soutěž. Proto působení v
dresu Jestřábů neberu jako krok zpět v
mé kariéře.“
Co hrálo největší roli, že jste
kývl na nabídku Jestřábů?
„Asi to bylo osobní setkání s panem
Luňákem, který mi představil svůj
projekt. Nabídka mě příjemně překvapila. Jsem plný očekávání, jak se to vše
bude vyvíjet, protože už dlouho tady u
nás nikdo takový projekt nevymyslel.
Zatím, co bylo řečeno, tak bylo i splněno. Těším se na začátek sezony.“
Na rozdíl od jiných spoluhráčů – nových posil, máte celkem bohaté zkušenosti s mužským
hokejem...
„Poprvé jsem nakoukl do seniorské
soutěže krátce v dresu Vsetína, kde
jsem si stihl osahat, jak to chodí ve

druhé lize. Nejvíce mi asi dalo působení ve Skalici, ale jak to chodí ve
velkém klubu jsem poznal ve Slovanu
Bratislava.“
Máte zkušenosti s hokejem na
Slovensku. Jaký na vás udělal
dojem?
„Na Slovensku jsou v podstatě jen dva
kluby, které jsou finančně stabilní. Prvních čtyři pět týmů by se mohlo zařadit
do spodních pater české extraligy, nebo
na špici první ligy. Za tímto názorem
si stojím.“
Ve Skalici jste působil v jednom
týmu se Žigmundem Pálffym.
Jaké to je hrát v jednom týmu s legendou slovenského hokeje?
„Je to zážitek na celý život. Žigo
je genius na ledě a mimo něj jde o
normálního člověka, jako jsme my

„Poprvé v kariéře trénuju individuálně.
Je to něco jiného, než práce v kolektivu.
Člověk si řídí čas sám, což je možná výhoda,
ale chybí kolektivní rivalita
a určité odlehčování situací.“

útočník JURAJ JURÍK o letní přípravě

všichni ostatní. Dá se od něj ledacos
zpozorovat, ale Pálffy je prostě jen
jeden. Na to kolik mu je let, bylo fascinující sledovat, jakou má stále chuť
do hokeje.“
Vedení klubu razí individuální letní přípravu, vyhovuje
vám tento model?
„Poprvé v kariéře trénuju individuálně. Je to něco jiného, než práce v
kolektivu. Člověk si řídí čas sám, což
je možná výhoda, ale chybí kolektivní
rivalita a určité odlehčování situací,
jako je například fotbálek a podobné
srandy.“
Tým měl první oficiální sraz
v květnu. Jaké jste měl z toho
pocity?
„Pocity mám zatím jen ty nejlepší. V
rámci společného obědu jsem poznal

krátce kolektiv, trenéra i vedení. Uvědomuji si, že to nebude vůbec lehká
práce, druhé lize jsem věnoval v minulých letech poměrně velkou pozornost. Jen čas ukáže, jak se tým dokáže
vykrystalizovat. Myslím, že skupina
Východ měla v předchozí sezóně největší kvalitu ve druhé lize. Kdybych
se ovšem bál, tak do toho nejdu.“
Co považujete za svou největší přednost a kde vás naopak
„tlačí bota“?
„Předností je především bruslení,
zarputilost a bojovnost. Kde mě tlačí
bota, by mohl říci nejlépe můj otec,
momentálně trenér PSG. On by dokázal popsat určitě celý list papíru
(smích). Doufám, že to nepůjde poznat a splním všechna očekávání, s
kterými přicházím do Prostějova.“

Basketbal, atletika

ORLI UKÁZALI CESTU

dalším týmům Mattoni NBL
Prostějov/lv - Senzační úspěch
česko-slovenské sestavy Orlů,
která přehrála v průběhu
nadstavy a play off posledního
ligového ročníku týmy s celou
řadou zahraničních posil, inspiroval konkurenty Prostějova.
Naprostá většina týmů zatím
podepisuje smlouvy s domácími
hráči. Tým Zbyňka Cholevy
ukázal, že hráči při dostatečném prostoru můžou směle
konkurovat například Američanům, kteří v jiných klubech
většinou patří mezi opory.
Ve svitavské sestavě bude například chybět Pawel Mróz
a Michael Deloach. Vedení klubu
se prioritně domluvilo s tuzemským základem mužstva. „Rádi
bychom na soupisku zařadili
i nadějného svitavského odchovance Marka Sehnala,“ poznamenal
generální manažer Pavel Špaček.
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Podobná situace je také v Děčíně,
kde skončila celá legie pěti cizinců.
Už během minulé sezóny odešel
Slovák Sedmák, do Pardubic se
přesunul Sanders a nová smlouva
nebyla nabídnuta triu Kinter, Pope
a Alič. V aktuální děčínské sestavě
na novou sezónu jsou zatím výhradně Češi: Lukáš Bažant, Pavel
Bosák, Jakub Houška, Jan Jiříček,
Jakub Kaša, Robert Landa, Lukáš
Linhart a Luboš Stria.
Na české a případně slovenské
hráče bude tradičně spoléhat
Opava, domácí kostru skládá
Ústí nad Labem a také Lions Jindřichův Hradec. „Jedním z důvodů je také finanční situace většiny
klubů. Nikde nemají na rozhazování. Především pro mladé kluky
je to šance, aby ukázali, co v nich
je,“ řekla děčínská posila Bosák,
který si v minulosti zahrál také za
Prostějov.

Opory podepisují smlouvy a vedení BK jedná i o posilách

CHYSTÁ SE COMEBACK NEČASE!
„Radkův příchod vypadá nadějně,“ nažhavuje
j fanouškyy Pospíšil

Téměř naplněnou soupisku mají basketbalisté
Prostějova. Vedení klubu se podařilo udržet prakticky
celou sestavu, která bude doplněna o několik zajímavým jmen. Výraznou posilou by mohl být pivot Radek
Nečas, který v těchto dnech s druhým týmem posledního ročníku Mattoni NBL jedná o smlouvě.
Prostějov/lv
„Jsme docela daleko. Ještě není
nic podepsáno, ale Radkův příchod vypadá nadějně,“ potvrdil
jednání s osminásobným mistrem
ligy, který v letech 2005 až 2007
působil také v Prostějově a získal
jedno ligové stříbro a bronz, předseda občanského sdružení BK
Prostějov Ivan Pospíšil.

Orly by mohl posílit také Jan
Kratochvíl. Dvoumetrový pivot hrál naposledy za Komárno
a postoupil až do finále slovenské
ligy. „Pochází z Olomouce, což je
výhoda pro obě strany,“ poznamenal Pospíšil, podle něhož vedení
Prostějova jedná ještě o možnosti
získat některého talentovaného
mladíka z ligových zkušeností na
hostování.

Základ týmu budou tvořit opory posledních ligových finalistů.
Nový kontrakt již podepsali Kamil Švrdlík a Jaromír Bohačík. Na
autogramy hráčů čekají smlouvy Kohouta, Slezáka, Panduly
a Prášila. Již dříve se vedení klubu
domluvilo s Markem, Bratčenkovem a Poláškem.
„Jdeme krok po kroku a upravujeme některé detaily. Věříme, že
všechno dobře dopadne a spokojené budou všechny strany,“ doufá
Pospíšil. „Celé vedení se snaží,
abychom poskládali co nejlepší
tým, který bude fanouškům dělat
radost také v příští sezóně,“ dodal
předseda občasného sdružení BK
Prostějov.

Nová a staronová tvář. Zatímco Radek Nečas (snímek vpravo) už
prostředí v Prostějově zná, Jan Kratochvíl by byl ryzím nováčkem.
2x foto: internet

Generální manažer BK míní, že na tento tým může být hrdý celý Prostějov

„Nechtěl jsem si připustit, že odstoupíme,“
ohlédl se za skončenou sezónou Petr Fridrich

Prostějov - Pátou sezónu v roli generálního manažera BK Prostějov má za sebou Petr Fridrich.
A počtvrté byla stříbrná. Podle jednoho z nejvyšších představitelů klubu byla také nejtěžší. I tak ale
skončila přes všechny neduhy a nástrahy opět až
ve finále Mattoni NBL. „Byl to hodně hektický ročník. Avšak stříbrná tečka stála za veškerou námahu,“ ohlíží se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
za nedávno skončenou sezónou Petr Fridrich.
Ladislav Valný
Orlům se povedl zázrak. Tým, který se již
loučil s ligovým účinkováním
a de facto svojí existencí, to
dotáhl ke stříbru. Jak se to
mohlo stát?
„Sám jste použil slovo zázrak.
A já k tomu přidávám, že celý
úspěch byl o týmu. Kluci vytvořili úžasnou partu, v níž je-

den bojoval za druhého. V těžkých chvílích se prostě semkli
a nechtěli to pustit. Už několikrát jsem řekl, že na tento tým
může být celý Prostějov hrdý.
A za tím si stojím!“
Důležitá je také důvěra
hráčů ve vedení klubu.
Nebyla narušena problémy
s dlužnými výplatami?
„Takové věci nikoho nepotěší... Přes chybějící finance

jsem byl neustále s hráči v kontaktu a vysvětloval jim reálnou
situaci. Nic se nezastíralo. Tým
věděl, že se nebojuje pouze
na hřišti, ale také v zákulisí.
Všichni dělali maximum, aby
nedošlo k nejhoršímu.“
Jak velké byly vaše
obavy, že Orli sezónu
nedokončí?
„Něco takového jsem si nechtěl připustit. Někdy to bylo
těžké, al e pořád jsem věřil,
že to dobře dopadne. Nesložili
jsme zbraně a ligu v Prostějově
udrželi. To je to nejdůležitější a
to jediné se počítá.“
Můžete s odstupem několika měsíců přiblížit
jednání s částečně utajeným
sponzorem, s jehož pomocí se
sezóna dotáhla až ke stříbru?
„Jednali jsme s celou řadou
firem. Nakonec byla snaha ko-

runovaná úspěchem díky mým
osobním vazbám na partnera,
který dříve v basketbale nepůsobil a potřebnou finanční injekci bral jako pomoc klubu.“
Šlo o jednorázovou pomoc, nebo bude tato
podpora i nadále pokračovat?
„Jednáme o pokračování. Uvidíme, jak to dopadne.“
Po odstoupení Milana
Matzenauera z pozice
jednatele stál chod klubu
především na generálním
manažerovi. Jak se to dalo
zvládnout?
„Nebyl jsem sám. Pomáhal mi
celý realizační tým. A také předseda občanského sdružení BK
Prostějov Ivan Pospíšil, pod kterého přešlo od února také ligové
áčko. Společnými silami se to
všechno nakonec zvládlo.“

Zlatou tretru ozdobí i Bekele, Isinbajevová či Farná

„V posledních dvou sezónách to bylo jiné.
Nemohli jsme skládat sestavu způsobem,
že koupíme, na koho ukážeme. Do žádných
finančních dostihů nebylo možné se pouštět.
Přesto jsme byli úspěšní a o to víc mě to těší...“
Jeden z šéfů orlí letky PETR FRIDRICH o tom,
jak se změnilo fungování oddílů od jeho nástupu
Problémy měl klub už v
předminulé sezóně. Jak
se měnil v průběhu pěti ročníků, ve kterých jste ve funkci?
„Zpočátku to bylo všechno docela snadné. Když to odlehčím
a zjednoduším - všichni dostali
svoje noty a podle nich se hrálo.
V posledních dvou sezónách to
bylo jiné. Nemohli jsme skládat

sestavu způsobem, že
koupíme, na koho ukážeme. Do žádných finančních dostihů nebylo možné se pouštět. Přesto jsme
byli úspěšní a o to víc mě to těší.“
Takže z poslední medaile máte největší radost?
„To jsem říkal bezprostředně
po sezóně. Jistě jde o skvělý

úspěch, který potěšil každého.
S odstupem ale jako největší úspěch beru fakt, že ligový
basketbal zůstal v Prostějově.
To má větší cenu než medaile.
Ale musím přiznat, že to byla
fuška... (úsměv)“

INZERCE

Plejáda atletických hvězd se v Ostravě představí již tento čtvrtek

Vítkovice, Prostějov/jim - Trojnásobný
olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa
ve vytrvalostních bězích Kenenisa Bekele,
dvojnásobná zlatá medailistka z olympijských podniků a hned šestinásobná světová
šampionka ve skoku o tyči Jelena Isinbajevová a úřadující vládkyně stodesítky překážek Sally Pearsonová doplnili v uplynulém
týdnu zástup špičkových atletů, kteří zavítají uprostřed tohoto týdne na vítkovický
stadion. Přípravy dvaapadesátého ročníku
nejkvalitnějšího domácího mítinku, za nímž
stojí marketingová společnost TK PLUS
Prostějov a Česká sportovní a.s., jdou do
finále. Faktem je, že fanoušci se mají ve čtvrtek 27. června opět na co těšit.
Již dříve pořadatelé ohlásili, že se vedle domácí
špičky mezi závodníky objeví Asafa Powell,
Kim Collins, Kirani James, Renaud Lavillenie, Robert Harting, Krisztián Pars, Keshorn Walcott, Tiruneš Dibabaová, Valerie
Adamsová či Tatjana Lysenková. V uplynulých dnech pak vytasili poslední esa...
Jednatřicetiletý Bekele získal v Pekingu 2008
double na pět a deset kilometrů, před devíti
lety zaběhl právě v Ostravě světový rekord na
desítce. Nyní se v rámci Zátopkova memoriálu
postaví na start poloviční distance a jeho cílem
bude zaběhnout co nejlepší čas, aby se přiblížil nominaci na mistrovství světa do Moskvy.
Jedním z jeho soupeřů bude letošní mistr světa
v krosu Japher Korir z Keni.
Po dlouhých šesti letech se do Ostravy vrací
i osmadvacetinásobná světová rekordmanka

v tyčce Jelena Isinbajevová. „Je to jméno, které
symbolizuje poslední desetiletí světové atletiky,“ poznamenal Miroslav Černošek, majitel
pořádajících agentur. Půjde o její letošní první
start v Evropě a výzev je hned několik – osobní rekord na zdejším stadionu 466 centimetrů,
rekord mítinku 483 centimetrů v podání Stacy
Dragilaové, vlastní světový rekord 506 centimetrů.
Vyzyvatelkou bude mimo
jiné vedoucí žena letošních
tabulek a stříbrná z Londýna Kubánka Silvaová.
Na rekord mítinku 12,65
sekundy v běhu na sto deset metrů překážek zaútočí
i Australanka Sally Pearsonová. Loni si vylepšila osobní maximum na
12,49 sekundy a ve všech evropských startech
se dostala pod 12,60 sekundy. Dosud se o maximum dělí Polka Grazyna Rabsztynová, Jamajčanka Brigitte Fosterová-Hyltonová a Britka
Tiffany Porterová.
Jak jsme již informovli, na vítkovickém stadionu se tedy 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.

Dohromady se v Ostravě představí v devatenácti disciplínách hned třináct aktuálních lídrů
světových tabulek! „Více hvězd už jsme sehnat
nemohli,“ mnul si ruce spokojeností ředitel
mítinku Jan Železný. Českou republiku budou reprezentovat například mistři Evropy
Vítězslav Veselý a Pavel Maslák, současná světová jednička na
„čtvrtce“ Zuzana Hejnová a chybět nebude ani
Jaroslav Bába.
Diváci se mohou těšit i na
nejlepší děti ze základních
kol Čokoládové tretry,
na závěr mítinku zazpívá
Ewa Farná pocházející
z tohoto regionu. Speciálním hostem pak bude Bob Beamon, jemuž v
dálkařském sektoru před pětačtyřiceti lety chyběl jeden decimetr k pokoření magické devítimetrové vzdálenosti.
Vstupenky na Zlatou tretru Ostrava 2013 je
možné stále zakoupit pouze prostřednictvím
sítě Ticket Art. Jak se zdá, budou vítkovické ochozy vyprodány! „Z patnácti tisíc míst
na stadionu zůstává v prodeji posledních sedm
stovek,“ konstatoval s úsměvem Miroslav Černošek. Na koho ale nezbude, nemusí smutnit.
Stačí, když vezme zavděk přímým přenosem
na ČT SPORT, který začíná v 18.30 hodin.
Jednu z největších sportovních událostí si
nenechá ujít ani Večerník a tak se můžete
v příštím vydání těšit nejen na reportáž, ale
i nejrůznější zajímavosti a fotogalerii.
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NEDĚLNÍ ŠOK: BOLT NEPŘIJEDE!

Kingston (Jamajka), Prostějov/red - V neděli dopoledne se v médiích objevila zpráva,
která zarmoutila všechny atletické příznivce
v Česku. Jamajský sprinter Usain Bolt se
nezúčastní čtvrtečního mítinku Zlatá tretra
v Ostravě! Světový rekordman a šestinásobný olympijský vítěz se organizátorům omluvil s tím, že chce zůstat trénovat doma na
Jamajce. Vliv na jeho rozhodnutí mohl mít
i sobotní výkon Američana Gaye, který zaběhl nejrychlejší stovku sezony (9,75) a před
blížícím se mistrovstvím světa v Moskvě tak
zřejmě pořádně zacloumal s Boltovým sebevědomím...
„Moc se omlouvám všem svým skvělým fanouškům v Ostravě a celé České republice,
ale na letošní Zlaté tretře nemohu startovat.
Musím zůstat na Jamajce se svým trenérem,
abych získal další týdny na speciální přípra-

vu,“ vzkázal prostřednictvím organizátorů
v tiskové zprávě šestadvacetiletý Bolt, jenž
měl ve Vítkovicích startovat ve štafetě na
4x100 m. „Ale již teď mohu slíbit, že udělám všechno proto, abychom se potkali na
53. Zlaté tretře Ostrava 17. července 2014,
kde se představím v individuální disciplíně.
Děkuji všem příznivcům za tradiční skvělou
podporu,“ dodal sprinterský fenomén.
Bolt se měl na Zlaté tretře představit posedmé. Poprvé tam startoval v roce 2006 a od
roku 2008 jezdil pravidelně každý rok. Loni
běžel v Ostravě stovku za 10,04, zato v roce
2009 uchvátil časem 9,77, i když s nepovoleným větrem v zádech.
„Organizátoři ‚Tretry‘ chápou rozhodnutí
Usaina, který je a bude Ostravě věrný, jak
sám slíbil. Chápeme také jeho požadavek
na potřebný trénink a to, že si musí dávat

pozor na svůj zdravotní stav. Máme radost,
že jsme se už teď dohodli na jeho startu
v roce 2014, v kterém bude mít volnější program vzhledem k tomu, že se nebude konat
žádný šampionát,“ okomentoval ztrátu největší star sportovní manažer mítinku Alfonz
Juck.
Bolt stejně jako většina atletů letos směřuje přípravu k srpnovému mistrovství světa
v Moskvě. Na něm bude fenomenální
Jamajčan obhajovat zlaté medaile v běhu na
200 m a 4x100 m a pokusí se získat zpět titul
na stovce, který před dvěma lety v Tegu po
jeho diskvalifikaci za špatný start získal krajan Yohan Blake. V současnosti Bolt startuje
na jamajském šampionátu v Kingstonu, kde
v pátek vyhrál stovku v čase 9,94. Na dvoustovce má coby obhájce účast v Moskvě
jistou.

Předběžný program mítinku:
středa 26. června:
15.00: kladivo muži (IAAF HT Challenge), 16.20: kladivo ženy (IAAF HT Challenge, Skolimowska Trophy),
17.40: disk muži.
čtvrtek 27. června:
Předprogram: 15.00: 100 metrů ženy National, 15.00: výška juniorky, 15.20: 100 metrů muži, 15.30: 800 metrů
ženy, 15.40: 800 metrů muži, 15.50: 200 metrů ženy, 15.55: 400 metrů muži, 16.00: 1500 metrů muži, 16.10: 100
metrů muži veteráni, 16.20: 10 000 metrů ženy, 17.00: Čokoládová tretra – finále, 17.00: tyč muži, 17.20: koule
ženy, 17.50 100 metrů překážek – rozběhy, 17.50: tyč ženy, 18.00: 800 metrů muži „B“.
Hlavní program: 18.15: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, 18.35: výška muži, 18.40: 3000 metrů překážek ženy,
19.05: 100 metrů překážek ženy „A“, 19.15: 800 metrů muži, 19.25: 100 metrů muži „B“, 19.35: 100 metrů muži
„A“ (Slanina Memorial), 19.45: 400 metrů překážek ženy, 19.45: oštěp muži, 19.55: 3000 metrů překážek muži,
20.10: 1500 metrů ženy, 20.20: 5000 metrů muži (Zatopek Memorial), 20.45: 400 metrů muži (Gyulai Memorial),
20.55: 4×100 metrů muži.
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3. DÍL

aneb ohlédnutí za druholigovou sezónou 2012-2013
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.
V prvním dílu malého ohlédnutí zhodnotili uplynulý ročník hrající předseda házenkářského oddílu
Sokola II Prostějov Jiří Hrubý a úspěšný trenér
Josef Zedníček, poté dostali prostor nejlepší střelec druhé ligy Jiří Kosina a pilíř kostelecké sestavy
Milan Varhalík.
Nyní se o své postřehy podělili předseda
kosteleckého klubu Lukáš Chalupecký a oddílový trenér Alois Jurík. Nechybí ani hráčské
statistiky Kostelce na Hané, jak je zaznamenal odcházející kouč.
Texty: Jiří Možný
Foto: archiv a internet

I

www.
vecernikpv.cz

Lukáš Chalupecký: „Trápí
nás nedostatek mládeže“
Předseda kosteleckého oddílu je vděčný všem,
co se na konečném osmém místě podíleli

Kostelec na Hané – Ani slunečno, ani déšť, spíše oblačno. Předseda házenkářského
oddílu Sokol Kostelec na
Hané Lukáš Chalupecký
(na snímku) hodnotí skončenou sezonu jako relativně
úspěšnou. Sice se nepodařilo
zopakovat umístění ve vyšších patrech tabulky a mrzely zejména ztráty s Havlíčkovým Brodem a Prostějovem,
těšila však především záchrana a vědomí, že do horní
poloviny bylo velice blízko.
„Je to maximum, čeho jsme
mohli dosáhnout. Některé zápasy jsme nedisciplinovaností, laxností a nesoustředěností
zbytečně prohráli, ale děkuji
všem, kteří se zúčastnili a pomohli aspoň k osmému místu,“
podotkl.
Upozornil na nižší tréninkovou
morálku, kterou však způsobují studijní a pracovní povinnosti, i slabší sestavu pro venkovní
utkání. „Drželi jsme se soupeřem krok, ale dostávali jsme
branky z rychlých protiútoků.

Neproměňovali jsme vyložené
šance a sami jsme se nadřeli na
každý gól. Z minulých let jsme
byli zvyklí vozit zvenku více
bodů,“ posteskl si.
Pro jaro se podařilo přemluvit
vedle Michala Jurky i Radka
Godála, ale automatická cesta
do vyšších sfér nenastala. „Začali jsme se propadat až téměř
na dno a před posledními koly
byl trochu strach. Někteří ztratili, jiní nečekaně získali, nikdo
nevěděl, jak to dopadne. Ale
konečná tabulka vypadá relativně dobře, byť definitivně
rozhodlo až poslední kolo,“
zavzpomínal Chalupecký.
Předsednické funkce se ujal
na valné hromadě konané začátkem března, tento moment
ovšem nestál za tím, že se
přestal objevovat na palubovce. „Byl jsem zraněný a nebyl
jsem stoprocentně fit. Trenér
dal přednost těm, kteří na tom
byli fyzicky a herně líp než já.
Určitě chci ale ještě nějaký pátek hrát. Podzim minimálně,“
přeje si úspěšný comeback.

STATISTIKY TÝMU SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
Brankáři
Jan MEYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA

2
22
21

Radek GODÁL
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Petr PALIČKA
Jakub RIKAN
Anatoliy VASYLIEV

5
21
19
17
10
11
19
0

Ivo CHALUPECKÝ
Michal JURKA
David KOPEČNÝ
Radek NAVRÁTIL
Lukáš ŘÍČAŘ

4
10
11
3
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22
12
93
11
6
6
30
0

1
2
6
0
0
0
2
0

0
2
8
2
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
9

0
4
0
0
36

0
0
0
0
0

Křídla:

Pivoti:
8
38
0
1
26

Spojky:

Převratné změny v kádru během letní přestávky neočekává, hlavní problém vidí vedle
financí v nastupující generaci.
„Trápí nás nedostatek mládeže, co je ale pozůstatek dřívějších let, kdy se to opomíjelo.
Dnes tak dochází k tomu, že
není odkud brát. Kádr je relativně starý a nejsou tam mladší, rychlejší, perspektivnější
kluci,“ netěší Chalupeckého.

Patrik BENEŠ
7
3
0
2
0
Marek GREPL
22
51
3
14
0
David PALIČKA
12
6
0
0
0
Jan SMÉKAL
19
39
3
20
0
David ŠEVČÍK
18
42
7
10
1
Martin ŠVEC
2
5
0
0
0
Milan VARHALÍK
19
85
2
2
0
Jiří VYMĚTAL
17
62
10
28
1
Poznámka: Za jménem hráče následuje počet odehraných utkání, vstřelených branek,
obdržených žlutých karet, dvouminutových trestů a přímé diskvalifikace.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

„Abychom hráli o záchranu mne ani ve snu nenapadlo“
Alois Jurík přivedl Kostelec k osmému místu, nyní se stěhuje na lavičku Sokola II Prostějov
Kostelec na Hané – Osm výher a tři remízy vybojovali v ročníku 2012/2013 házenkáři Kostelce
na Hané. Při skóre 539:586 to ve vyrovnané druholigové tabulce stačilo na osmé místo na skóre
a vzájemné zápasy před Sokolnicemi, ovšem pouze
bod od předposledních Měloměřic. Mužstvo tak nenavázalo na předešlé čtvrté místo a kouč Alois Jurík
se rozhodl pro změnu. Nedávno skončený ročník mu
totiž příliš radosti neudělal a o rezignaci uvažoval již
po překvapivé porážce v Havlíčkově Brodu.
Přinesl vám uplynulý ročník a výsledné osmé místo
spíše radost, nebo smutek?
„Uplynulou sezonu hodnotím ze
dvou pohledů – a sice umístění
a předváděné hry. Z pohledu záchrany druhé ligy by se teoreticky dalo mluvit o úspěšné sezoně,
ale já to vidím spíše v záporném
světle. Před začátkem soutěže
jsem avizoval, že to herně nebudeme mít lehké, a podzimní část
mi dala za pravdu. Ale abychom
hráli o záchranu, to mne ani ve
snu nenapadlo. Pokud si hráči neuvědomí, že trénink je základem
všeho dění na hřišti, a nezlepší
svoji docházku, tak určitě nedojde k udržení těchto pozic, nota
bene ke zlepšení. Jestliže půlku
mladých vidím před týden jen
v pátek,
páte je to problém.“
Hlavní příčinou dolní poloviny je tedy nízká účast
na trénincích a tedy i horší fyzička a herní vlastnosti?
„Přehled tréninkové docházky za
celou sezonu to jasně dokazuje
a avizuje. Jestliže vycházíme
z toho, že byly tři tréninky týdně,
dává to dvanáct tréninků za měsíc. A když se zhruba půlka hráčů
dostane pod padesát procent, je
vůbec s podivem, že se druhá liga
uhrála. To byl největší problém,
s nimž nebylo možné pohnout.
Tím, že netrénují, hráči ztrácí
přesnost ve střelbě, o přihrávkách
a míčové technice se ani nebavím. Z toho pramení i technické
chyby. Ale je to dáno i tím, že
kluci studují v Ostravě či Brně
a kádr se za poslední roky prakticky nezměnil. Odešli jen KosiPa a hráči prostě zestárli.“
na, Paták
Konec kariéry v létě ohlásili Tomáš Grulich a Michal Jurka, zranění neopouštějí
Tolju Vasilyeva. Jak se to vám
podařilo s tímto vypořádat?

„V obranné fázi jsme se hodně
zhoršili a bylo vidět, jak citelně
nám tato trojice chybí. To byly
kameny do mozaiky. Na středu
obrany jsem zkoušel nahradit
Jurku Říčařem, ale zásah na citelném místě se projevil. Chybí mu
vrozené velitelské schopnosti, ale
právě on na středu obrany je od
toho, aby dirigoval. Bude trvat
delší dobu, než mladí hráči získají zkušenosti. Místo Grulicha
hrával vpravo Vymětal, ale je to
křídlo předělané na spojku. Jsem
hrozně vděčný za to, že nám Michal Jurka vypomohl, má velký
podíl na tom, že se to zachránilo.
m obrovské poděkování.“
Patří mu
Vasilyev je velký smolař
na zranění. Co ho potkalo
v této sezoně?
„Na podzim měl problémy
s dutinami, byl s tím na operaci
a nehrál. V lednu nastoupil do
přípravy, ale absolvoval pouze
jeden dva tréninky. Byl venčit
psa, uklouzl a spadl tak nešťastně, že si poranil koleno. Oženil
se, čeká přírůstek do rodiny a co
s ním bude, to nevím. Ale bylo
by dobře, aby se na hřiště vrátil.
Letos neodehrál nic. Je to super
hráč, ale má hroznou smůlu. Už
na Ukrajině měl operované rameno, má tam čtyři titanové šrouby.
A když jsme v Přerově hráli
přípravné utkání, tak ho soupeř
v jasné šanci chytil za ruku a celé
mu to vytrhl.“
Zdá se, že pomalu nastává doba omlazování mužstva. Je odkud brát?
„Je tu problém, který se začíná
projevovat. Dlouhá léta se věnovala pozornost pouze „áčku“
mužů a mládež byla stranou.
Jsou tu mladí kluci, ještě dorostenci, ale třeba Kopečný studuje
v Uherském Hradišti, další tři čtyři hrají momentálně v Prostějově.

Musejí se ale teprve zapracovat,
kádr je totiž věkově velice různorodý. Zkušení hráči typu David
Ševčík, Tomáš Varha, Martin
Grulich, Jirka Vymětal, doufám,
že Michala Jurku přemluví i na
další sezonu. Problém je v tom,
že mladí hráči zatím nechtějí vzít
ených hráčů, jak se
rady od zkušených
zlepšovat.“
zlepšo
Nebýt ztrát s Havlíčm Brodem, skonkovým
čili byste v horní polovině
tabulky...
dnoznačně bral jako
„To bych jednoznačně
úspěch. Budee mě to hrozně dlouDarovali“ jsme mu
ho mrzet. „Darovali“
yly to jediné
tři body a byly
tři body, kteréé v soutěži
ch došlo
uhrál. U nich
ačnému
k jednoznačnému
podcenění. Osmapadesát
minut
máme utkáníí pod
ak to
kontrolou, pak
zdevastují zkušení hráči. Projevilo se ale i to, že
jsme doma hráli v úplně
jiné sestavě než venku.
Doma nám vypomáhal
Michal Jurkaa a na jaře
po dohodě s klukama
dál, ven ale
i Radek Godál,
nejezdili. Michal jel
dyž hodně
s námi až když
mžitě jsme
hořelo, okamžitě
icích bodoale v Sokolnicích
sme venku
vali. Jinak jsme
aní, chybělo
byli odevzdaní,
o, vůle se
tomu srdíčko,
po vat
porvat.“
Máte druhý nejhorší útok soutěže.
Je to dáno i tím, že vám
chybí typickýý střelec?
„Něco na tom
m samozřejmě
je, že nemáme
me koncového
hráče, který by na to měl parametry a vzal
zal odpovědnost
na sebe. Jistota
ota v zakončení
se vytratila. Skončil Tomáš
Grulich. I když
yž výškově na to
nevypadá, dal
al hodně branek.
Na druhou stranu
tranu Milan Varhalík je nejlepší
pší střední spojkou
ve druhé lize a v první lize se
mu nikdo nevyrovná,
evyrovná, pokud
trénuje. Jirka Vymětal je sice
předělané křídlo,
ídlo, ale je to
zkušený hráč,, levák, má
na to proporce.
e. Smékal na levé straně
raně by

mohl vyrůst v ostrého střelce, ale
je to ještě mladý kluk a jeho psychika není tak silná. Marek Grepl
je v Ostravě na škole. Ve vypjatých momentech jsem vsadil na
zkušenost a vyšlo to. Věřil jsem
jim, že nebudou bláznit, podrží
balon a budeme hrát trpělivě.“

Na počátku jara se
změnilo oddílové vedení. Pocítili jste to?
„Já jako trenér mohu říct, že
jsme to nijak nepoznali. Takové zázemí, jaké je v Kostelci,
má čtyři pět oddílů. Mají svou
šatnu, vedle vany na rehabilitaci, posilovnu
posilovnu. Když jsem řekl,
že potřebuji změnit trénink,
domluvit příp
přípravný zápas, ne-

Jak na kostelecké angažmá budete vzpomínat?
„Za sebe mohu říct, že jsem tam
prožil krásných osm let, budu na
to vzpomínat s nostalgií. Nemám
se za co stydět, odvedl jsem slušnou práci, o čemž svědčí, že se tu
první liga hrála. Po prvním extempore jsem odešel do Přerova
a mohu machrovat, že kdybych
zůstal, tak by se nespadlo. Po-

„Nesnáším diskuse a když řeknu, že
„Ne

zh
hráčů sedřu kůži a pokud to bude

byl problém. Ať už s bývalým
vedením, ted
tedy panem Hynkem
a panem Ku
Kudláčkem, za což
j děkuji,
j , ta
jim
tak i s novým vedením. Žádné ppřipomínky, žádné
problémy, m
mohu jen chválit.
v
Kluci měli všechno,
co chtěli.
Podle mého názoru nevrátili
to, co oddíl ddo nich investoval.
Berou to jako hotovou věc, oddíl jim ale ne
nemusel vůbec nic.
Kluci musí m
mít v sobě trošičku
p kor
po
pokory.“
Po Ha
P
Havlíčkově Brodu
uvažoval o rezignajjste uva
nakonec přesvědci. Co vás n
čilo na lavičc
lavičce zůstat?
„Byl jsem šíleně zklamaný.
Stále se to nezlepšovalo, ať
dostal „cukr“, nebo
kluci dostali
„bič“. Říkal jsem, že to chce
impuls a nnabídl jsem svůj
post. Výbor se postavil za mě,
abych sezon
sezonu dodělal. Trošičzle
ku se to zlepšilo,
ne ale úplně. Tak jsem dodělal sezonu.
Nastaly zm
změny, ale ne tak
markantní, jak bych si představoval. Kolikrát jsem se
přesvědčil že se hráč omlupřesvědčil,
trénin ale byl někde
vil z tréninku,
Lha mi a na to jsem
jinde. Lhali
alergický Nejde o mě, ale
alergický.
o to, že kolektiv si něco
slíbil a ddělají to pro sebe,
Foto: Jiří Možný
parti a pro Kostelec.“
pro partii

změnilo se to a z mého pohledu
se povolily otěže a nastala moc
velká demokracie. Chvíli trvalo,
než se to vrátilo do kolejí, které
jjsem
js
em ttam zavedl.“
Nyní se po Josefu Zedníčkovi ujímáte „áčka“
Sokola II Prostějov. Co od toho
očekáváte?
„V Prostějově jsem byl celý život, dostal jsem šanci trénovat
od mladšího dorostu, přes starší
dorost až po muže, až pak jsem
odešel do Kostelce. Vracím se
tedy domů a těším se. Je tu jiná
skladba mančaftu než v Kostelci, kouč Zedníček je vynikající
trenér a pedagog s obrovskými
zkušenostmi. Mančaft si budoval
x let a je pouze škoda, že ze zdravotních důvodů musí končit. Přeji mu hodně zdraví. Nejstarší hráč
má snad třicet, úspěšně zapracovával dorostence. Proti podzimu
se Prostějov úžasně zvedl, hrál
pěknou házenou a já tvrdím, že
je to ještě plastelína, která se dá
vyp ac
vypracovat.“
Kam si myslíte, že byste
se měli v příští sezoně
zařadit?
„Až se dostanu do obrazu, mohu
o tom více mluvit, ale už letos
mohl hrát do třetího místa. Pan
Zedníček si také stěžoval na tréninkovou účast, to je ono. Je tu

střelec Jiří Kosina, o něho jsem
hodně stál, když v Kostelci byla
první liga. Dává od osmi branek
víc, byť na něj většinou hrávají
osobku. Ale jen počet branek
neznamená jeho skutečný přínos pro tým. Důležitý je i počet
pokusů, asistence, technické
chyby, plusy či minusy v obraně.
Doby, kdy pět běhalo a chystalo
pozici pro jednoho hráče, jsou
áv o pryč.“
dávno
Lze porovnat sílu Kostelce a Prostějova?
„Proti Kostelci má Prostějov
silnější spojky, gólmani jsou
na stejné úrovni, byť Tomáš
Varha má obrovské zkušenosti.
Když nebude Jurka, Kostelci
vzniknou obrovské problémy
s pivoty. Je naopak velice dobře,
že se Prostějovu vrátil Michal
Jura, výborný hráč, dříve jsem
ho trénoval. Problém je tu trošku
s křídly, ale jsou to kluci, kteří se
sejdou a chtějí na sobě pracovat.
Těším se, přípravu zahájíme již
če
15. července.“
Jiří Hrubý bude váš svěřenec a současně i nadřízený. Nebojíte se neshod?
„Jirka je úžasně inteligentní
kluk, trénoval jsem ho od mladšího dorostu, už v té doby byl
vynikající. Pro jeho sportovní
smůlu šel studovat vysokou,
ale úspěšně ji dokončil, což mu
slouží ke cti. Měl a dodnes má
na extraligu. Inteligentní, hodný, super kluk. Jirka mě zná,
stejně jako pětaosmdesát procent mančaftu. Ví, kdo jsem, že
jsem magor. Nesnáším diskuse
a když řeknu, že něco bude modré, tak to bude modré. Z toho se
bude vycházet. V uvozovkách z
nich sedřu kůži a pokud to bude
špatně, tak trenér pryč, pokud
to bude fungovat, bude se hrát
vrch.“
vrch.
Jakou vidíte budoucnost
kostelecké házené?
„Nevím, kdo bude končit, kdo
zůstane, prvním krokem je, že
jsem tam skončil já. Za léta totiž averze hráčů roste, trenér ale
nesmí být oblíbený, to je špatně. Trenér musí mít přirozený
respekt a hráči musí poslouchat.
Nebude to lehká situace, ale věřím tomu, že to zvládnou. Druhá
liga do Kostelce patří, přestože
říkám, že je to i na první ligu.“

Volejbal
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Kateřina Kočiová, Andrea Kossányiová, Pavla Vincourová a spol. si na Hané „vychutnaly“ vražedná vedra

SKONČILO PROSTĚJOVSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE ŽEN ČR
Necelé dva týdny strávila v Prostějově reprezentace
volejbalistek České republiky. Ženský výběr naší země
absolvoval v Městské hale Sportcentra DDM náročné
soustředění od středy 12. do soboty 22. června a většinu času to byl opravdu velký záhul. Večerník se o tom
mohl hned několikrát přesvědčit na vlastní oči...
Prostějov/son
Volejbalová reprezentace ČR
makala v Prostějově denně až pět
hodin (dvě dopoledne plus tři odpoledne), což hlavně během druhého týdne tréninkového kempu
znamenalo při tropických vedrech
značné fyzické vypětí. „Unavené jsme s holkama fakt hodně,
v takovém horku to není žádný
med. Ale vydržet se dá všechno,“
oddechovala po jednom z dílů nelehké přípravy nahrávačka Pavla
Vincourová,s níž vám Večerník
přináší exkluzivní rozhovor na
straně 32 dnešního vydání.
Talentovaná nahrávačka byla jednou z trojice členek VK AGEL
Prostějov, jež italský kouč české
reprezentace Carlo Parisi na Hanou povolal. Pozvánku dostaly
mladší plejerky z užšího kádru
nároďáku (z Agelek kromě Vin-

courové ještě smečařka Andrea
Kossányiová) a také vybrané
hráčky širšího kádru (současná
zástupkyně „vékáčka“ Kateřina
Kočiová či bývalé prostějovské
volejbalistky Šárka Kubínová
s Nikol Sajdovou), zatímco zkušené opory Parisiho družiny dostaly
pro tentokrát volno.
Stěžejním cílem soustředění bylo
důkladně zapracovat na všech
činnostech a současně dostat do
krve styl hry, kterou české družstvo v současnosti produkuje.
Hráčky přitom musely vydržet
dost vysokou zátěž, na druhou
stranu všechny braly možnost
obléknout reprezentační soupravu jako cennou osobní příležitost. Zázemí našly v Prostějově výborné, o což se postaral
sportovní ředitel domácího VK
Agel. „Ze strany našeho klubu
jsme udělali maximum, aby

V tréninkové zátěži. Volejbalové reprezentantky se v uplynulých
dnech připravovaly na prostějovské palubovce Sportovního centra
DDM na blížící se světové Grand prix.
Foto: Josef Popelka
národní tým měl k dispozici vše
potřebné na co nejlepší úrovni,“
ujistil Peter Goga. Pochvalná slova Carla Parisiho a spol. na celý
hanácký pobyt stvrdila, že v hájemství pravidelného účastníka
Champions League našli ideální
prostředí.
Další soustředění reprezentace ČR
přijde na řadu od 7. do 12. července v Kladně, kde už půjde mnohem víc o ladění formy na atraktivní účast ve světové Grand Prix.
Tu Češky absolvují díky svému
loňskému triumfu v Evropské lize
a během srpna se v rámci prestižní
soutěže střetnou s řadou silných

soupeřů v mimořádně zajímavých
destinacích. Nejprve nastoupí
v Dominikánské republice proti
Portoriku (2. 8.), Srbsku (3. 8.)
a domácímu kolektivu (4. 8.), poté
v Hong Kongu proti Číně (9. 8.),
Turecku (10. 8.) a Argentině (11.
8.) a nakonec v Japonsku proti
USA (16. 8.), Bulharsku (17. 8.)
i domácí ekipě (18. 8.).
Chybět by na této světové anabázi
Grand Prix 2013 neměly Andrea
Kossányiová s Pavlou Vincourovou a obě by pravděpodobně
neměla minout ani nominace na
zářijové mistrovství Evropy v Německu a Švýcarsku.

Míša Zatloukalová na MS
juniorek nakonec nehraje
Prostějov/son - V plném proudu už je juniorské mistrovství
světa volejbalistek 2013, které od pátku 21. června hostí
Brno. VK AGEL Prostějov
dlouho živil naději, že jej na
tomto šampionátu bude v reprezentačním dresu České republiky zastupovat nahrávačka Michaela Zatloukalová, leč
nakonec se vrcholný mládežnický turnaj musí obejít bez
účasti členky našeho oddílu.
„Míša se bohužel nevešla do
konečné užší nominace dvanácti hráček týmu ČR, trenéři
Standa Mitáč a Ondra Marek
dali přednost dvěma nahrávačkám KP Brno. Pro Michaelu
je to škoda, na druhou stranu
i tak získala v nároďáku cenné
zkušenosti, které může zúročit
ve své další kariéře na klubové
úrovni. Hned v nadcházející
sezóně by měla v našem ženském áčku dostat ještě větší

prostor než v uplynulém ročníku, kdy již absolvovala svou
zápasovou premiéru v extralize žen,“ řekl sportovní ředitel
VK Peter Goga.
Zatloukalová teď samozřejmě
prožívá vnitřní zklamání, neboť
se na domácí MS velmi těšila.

Přesto na volejbal ani v nejmenším nezanevřela a hned ve čtvrtek 20. června se zapojila do pomalu končící předprázdninové
přípravy Prostějova se svými
mladými oddílovými parťačkami ve společném výběru juniorek a kadetek.

Bez šampionátu. V širší nominaci na probíhající mistrovství světa
juniorek 2013 v Brně ještě mladá Agelka Michaela Zatloukalová byla,
do užšího výběru se však už bohužel nedostala.
Foto: www.girlsworldvolley2013.cz

Mladé volejbalistky VK se vydaly na prostějovskou
radnici a byly tam přijaty v nadmíru příjemné atmosféře
Prostějov/son - V letním
parnu se parta mladých volejbalistek VK AGEL Prostějov s doprovodem na jednu
pondělní hodinu uchýlila do
chladivé příjemnosti městské
radnice. Právě sem byly zástupkyně prostějovského oddílu se svými trenéry pozvány ke slavnostnímu přijetí
vedením statutárního města
Prostějov.

Do nejvyšší budovy široko daleko se vydaly starší žákyně (mistryně republiky) a kadetky VK
(stříbrné v extralize) společně
s kouči Jaroslavem Matějem,
Lenkou Koblerovou, Alešem
Dočkalem a Jindřichem Němečkem, celou výpravu vedl sportovní ředitel hanáckého klubu Peter
Goga a nechyběl ani předseda
Krajského volejbalového svazu
Jan Zatloukal. Samotné přijetí

Fotoreportáž

proběhlo v obřadní síni radnice,
kde už na „Agelky“ netrpělivě
čekali náměstkyně primátora
statutárního města Ivana Hemerková i vedoucí odboru školství,
kultury a sportu František Říha.
„Město dlouhodobě finančně
podporuje prostějovský volejbal
a vaše skvělé výsledky jsou důkazem, že tyto peníze nepřicházejí
vniveč. Naopak jsou vynakládány dobře i smysluplně,“ řekla He-

merková v úvodu s odkazem na
ekonomicky složitou dobu. Poté
přistoupila k bližšímu poznávání všech přítomných, zajímal ji
hlavně rozdíl mezi kategoriemi
žákyň a kadetek. „Myslela jsem
si, že to je podle věku,“ nadhodila
Hemerková. „A ne podle výšky nebo váhy?,“ vtipkoval Říha
se smíchem. „Nikoliv, opravdu
rozhoduje věk,“ ujišťoval rovněž
smějící se Goga.

Již tato oficiální část slavnostního setkání se tedy nesla v hodně příjemné atmosféře, která
se ještě víc uvolnila přesunem
o patro níž do přijímacího salónku prostějovské radnice. Zde
vyslankyně a vyslanci zpod vysoké sítě neplánovaně zastihli
i primátora statutárního města
Miroslava Pišťáka. „Možná víte,
že jsem před nedávnem podstoupil operaci a z pracovního

hlediska jsem nyní v rekonvalescenci. Přesto vás moc rád vidím
a chci velmi ocenit, jak výborně
reprezentujete naše město na
sportovním poli. Teď už se však
s vámi raději rozloučím, neboť
mám doporučený odpočinek
a přítomnost tolika krásných
mladých děvčat najednou by
mému zdraví nemusela prospět,“ osvědčil také Pišťák svůj
smysl pro humor.

Všichni členové „vékáčka“ se
následně podepsali do pamětní
knihy a nadmíru vydařenou
akci uzavřela prohlídka radniční věže. „Z celého přijetí mám
maximálně příznivý dojem
a pevně věřím, že spolupráce
našeho klubu s městem Prostějov bude i nadále pokračovat
na dosavadní výtečné úrovni,“ prohlásil spokojený Peter
Goga.

jaké bbylo
ylo př
přijetí
řijeetí m
mladých
laadýých „„agelek“
agelek“ nnaa pprostějovské
roosttějoovskké radnici...
5x foto: Marek Sonnevend

VK AGEL na prostějovské radnici. merková společně s vedoucím odboru usadili ke slavnostním okamžikům v ob- ně potkali primátora Miroslava Pišťáka knihy statutárního města Prostějov
Mladé volejbalistky s doprovodem při- školství, kultury a sportu Františkem řadní síni (snímek 2), aby se vzápětí (snímek 3). Následně se každý včet- (snímek 4) a celou akci završil výstup
vítala náměstkyně primátora Ivana He- Říhou (snímek 1). Poté se všichni přesunuli o patro níž a tam neplánova- ně Evy Lakomé podepsal do pamětní na radniční věž (snímek 5).

Páteční večer ve Vídni bude patřit losu Ligy mistryň Beach Sport Prostějov znovu otevřel své plážové brány
Prostějov/son - Přiblížil se
konec první poloviny roku
a ten je v mezinárodním
klubovém volejbalu tradičně
ve znamení losování CEV
Champions League mužů
i žen. To se každoročně koná
poslední červnový pátek ve
Vídni, přičemž ani letošek není
výjimkou. Slavnostní večer
proběhne v rakouské metropoli 28. 6. a pošesté za sebou
u toho nebude chybět VK
AGEL Prostějov!
Hanácký oddíl při losu jako obvykle zastoupí sportovní ředitel
Peter Goga. „Akce začíná ve
dvacet hodin a co vím, tak bude
mít přibližně stejný program
i podobu jako v minulých letech.
To znamená, že své soupeře
poznáme okolo deváté hodiny
večerní,“ odhadl Goga.
V osudí ženské Ligy mistryň
2013/2014
bude
znovu
čtyřiadvacet elitních družstev
Evropy, jež rozdělí do šesti
základních skupin po čtyřech

kolektivech. Stejný by měl
být i postupový klíč: do play
off postoupí dva první celky
z každé grupy plus jeden tým
s nejlepší bilancí na třetích
místech.
Klíčovým bodem je pokaždé
rozdělení klubů do čtyř losovacích košů na základě aktuálních národních koeficientů. Naše
volejbalistky se letos premiérově
dostaly do nejkvalitnějšího evropského poháru bez divoké
karty, což znamená teoretickou
možnost posunout se ze čtvrtého
koše alespoň do třetího.
„Osobně si však myslím, že koeficient České republiky nebude
na takový posun stačit a my se
tak opět ocitneme ve čtvrtém
losovacím koši. Neviděl bych
to ale jako nic hrozného, neboť
i tak se můžeme klidně ocitnout
v relativně přijatelnější skupině,
než kdybychom do losu šli
ze třetího koše. Vždyť v tom
čtvrtém budou například letošní
držitelé divokých karet Busto

Arsizio, Drážďany nebo Igtisadči
Baku, což jsou vesměs hodně
silné mančafty. Vše tak bude
z mého pohledu hlavně o štěstí,“
odtušil Goga.
Ideální scénář je jasný: narazit na divácky atraktivní
a přitom hratelné protivníky,
s nimiž půjde svést reálný boj o
průnik do vyřazovací fáze. Tam
„Agelky“ po třech úspěšných

letech loni nepostoupily, tudíž
v novém ročníku soutěže se
pokusí vrátit na příznivější vlnu.
„Jakkoliv je konkurence nabitá,
rádi bychom po jednom slabším
vystoupení na mezinárodní
scéně zase hráli důstojnější roli
a vyrovnaně se porvali o postup,“
zmínil už dříve předseda správní
rady prostějovského „vékáčka“
Petr Chytil.

Účastníci CEV Champions League žen 2013/2014
Týmy kvalifikované přímo:
Rabita Baku (Ázerbájdžán)
Azeryol Baku (Ázerbájdžán)
Dames Gent (Belgie)
VK AGEL Prostějov (Česko)
RC Cannes (Francie)
Volley Beziers (Francie)
SC Schwerin (Německo)
Nordmeccanica Piacenza (Itálie)
Imoco Conegliano (Itálie)
Trefl Sopoty (Polsko)
Dabrowa Gornicza (Polsko)
Stiinta Bacau (Rumunsko)
Dynamo Bukurešť (Rumunsko)

Dynamo Kazaň (Rusko)
Dynamo Moskva (Rusko)
Omička Omsk (Rusko)
CZ Bělehrad (Srbsko)
Volero Curych (Švýcarsko)
Vakifbank Istanbul (Turecko)
Eczacibasi Istanbul (Turecko)
Galatasaray Istanbul (Turecko)

Držitelé divokých karet:
Igtisadči Baku (Ázerbájdžán)
SC Drážďany (Německo)
Busto Arsizio (Itálie)

Prostějov/son - Areál beachvolejbalových kurtů u aquaparku i letos nabízí vyžití pro
všechny volejbalisty. A ačkoliv
je nabídka pro tento sport
pestrá, nekončí jen u klasického
„beache“. Již poněkolikáté se
totiž můžeme přesvědčit, že když
se z písku vyjmou všechny kůly,
vznikne ideální prostředí také
pro plážový fotbal. Nově přitom
obsluha kurtů nabízí i možnost
zahrát si plážový tenis.
Ten se v naší zemi začal rozvíjet v roce 2007 a nyní si jej tedy
mohou vyzkoušet i Prostějované.
Kdokoliv si totiž může pronajmout
beachvolejbalový kurt (rozměry
jsou totožné), zapůjčit si speciální
raketu i míčky a na 170 centimetrů
vysoké síti si zkusit tuto fyzicky
náročnou hru. Samozřejmě daný
sport vznikl na plážích u moře,
a tak lze zvolit i rekreační formu
hry, která k této aktivitě patří.
Přestože poslední červnový víkend se na dvorcích Beach Sport
Prostějov opět koná šestý ročník
turnaje v plážovém fotbalu, základ-

ním stavebním kamenem činnosti
však nadále zůstává beachvolejbal.
Tento atraktivní a (byť se to nezdá)
i letitý sport si jistě získal své nové
příznivce díky olympijským hrám
v Londýně, kde na úžasném pátém
místě skončily české reprezentantky Kristýna Kolocová a Markéta
Sluková. Ukázalo se, že příprava
v naší zemi může sklízet úspěchy
i na mezinárodní půdě.
Z letos nabízených turnajů
v prostějovském areálu můžeme
jmenovat Regionální beachvolejbalovou ligu, které se mohou účastnit všichni zájemci.
O uplynulém víkendu pak proběhl
největší beachvolejbalový podnik Český pohár juniorek.
Letos už tradičně je naplánován
rovněž seriál amatérských beachvolejbalových turnajů Koupelky
2013. Zájemci se mohou
účastnit v kategoriích mužů, žen
i smíšených dvojic (mixů). Pro
každou z nich jsou připraveny tři
turnaje, které budou průběžně vyhodnocovány a z nich opět vzejdou
King and Queen of the Beach.

„V posledních letech jsme měli problém s naplněním našich turnajů,
neboť generace, která vybudovala
ještě staré kurty v Koupelkách, už
přestala nastupovat. Dorostla však
generace mladých volejbalistek
a volejbalistů, a tak doufám, že
se pole opět rozšíří,“ sdělil ředitel
Koupelek 2013 Jan Zatloukal.
I když kurty u aquaparku nejsou
jedinými v Prostějově, jsou největší
a lze je považovat za epicentrum
beachvolejbalového dění. O jejich
vybudování se nejvíce zasloužil
předseda oddílu Beach Sport
PV Josef Korhoň. Ten k letošní
nabídce klubu uvedl: „K pravidelným akcím, jako jsou turnaje ABV,
Bexim Cup či Koupelky, jsme
letos přidali nabídku beachtenisu.
Ač usilujeme o homologaci našeho
seriálu turnajů Koupelky 2013,
chceme na druhou stranu otevřít
areál i zájemcům o turnaje z řad
rekreačních sportovců. Všechny
informace postupně zveřejňujeme
jak na webu www.beachsport.
cz, tak i na našem facebookovém
profilu.“

Florbal
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Florbalový Sumář

JAKÁ BYLA SEZÓNA V PODÁNÍ
FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV?

Uplynulý florbalový ročník nabídl hned několik zajímavých událostí

„A“-tým splnil plány a vyhnul se sestupovým dramatům v závěru sezony
Kapitán Zdeněk Fojt: „Trenér nás dostal z bahna, je to jeho zásluha!“

Před sezonou byli prostějovští Playmakeři jasným
aspirantem na sestup. Do soutěže totiž jako dravý
nováček vlítl tým Aligátors Klobouky, nezahálel ani
druhý novic P.E.M.A. Opava. Ani jeden z nich totiž
už během přípravy nedokazoval, že by snad měl jít
hned zpátky o ligu níž. Naopak bouřlivo a nikterak
veselo bylo v Prostějově... V jednu chvíli padaly
i katastrofické scénáře! Naštěstí se vyjasnilo a prostějovští florbalisté nakonec naplnili své cíle.
Prostějov/mif
Trenér Pavel Kubíček povolal
na budování kádru hned třiadvacet hráčů. Postupem času
se utvořila kostra, na kterou
se nabalil zbytek týmu. Playmakeři prohráli na úvod pět
utkání a počáteční prognózy
se začaly přece jen naplňovat. Jenže v dalších kolech se
v týmu něco zlomilo. Hráči šli
do sebe a s jejich zlepšeným
přístupem přišly i výsledky.
Vítězství v Havířově a následně i v Opavě přineslo
nový vítr do plachet. Navíc
tým dokázal nastřílet během
dvou utkání devatenáct branek. Najednou se tak obrátil
vzhůru nohama, klapal pře-

kvapivě dobře a o sestupujících se hovořilo bez účasti
Playmakerů...
Prostějov vyhrál po sobě hned
čtyři utkání venku, ale stále jej
čekalo prolomení domácího
prokletí. V prosinci loňského
roku se proti Brnu ještě Playmakerům nepodařilo dlouhotrvající domácí nepřízeň zlomit,
když s Gulivery nezvládli závěr
a s Buldoky srovnali utkání
deset vteřin před koncem. To
přišlo až následně! Mezitím
stihl výběr Pavla Kubíčka přivézt všechny body z Olomouce
a doma je čekali Aligátoři s Přerovem. Prostějov si s oběma
soupeři poradil, navíc Přerovu
uštědřil pořádný výprask. 728
dní trvající domácí kletba

KONEČNÁ TABULKA 2.FLORBALOVÉ LIGY DIV IV

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

11. Slavia I-tec Havířov
12. FbK Horní Suchá

A-team Prostějova. Horní řada zleva: Předseda Tomáš Hrubý, Jiří Zakopal, Milan Fojt, Micael Žák,
Jakub Řehulka, trenér Pavel Kubíček, Jan Vydržel
Spodní řada zleva: Jan Hloch, Daniel Miczek, Marek Bouda, Michael Kováč, brankář Tomáš Krátký,
Josef Ťuik, Karel Žák, Rudolf Liška, kapitán Zdeněk Fojt
Foto: Monika Boudová
byla zlomena a prostějov- o svůj střelecký klenot Daniela
ským hráčům se zřejmě dosti Miczeka. Budou ho následovat
i další prostějovské pilíře bratři
ulevilo.
Fojtové? Zatím není nic jistéJak zní závěrečné resumé?
ho, ale už teď se mluví nejen o
Ačkoliv byli krátcí na favo- náročnosti dalšího ročníku, ale
rity soutěže, mizerný úvod i o systému soutěží za rok.
a skvělý zbytek sezony zakon- Favorit celého ročníku Kopřivčili v Brně bez sestupových sta- nice postoupil do první ligy,
rostí. Prostějov tak i příští rok kterého nakonec doprovodí
bude v celostátní soutěži figuro- i 1.FBK Rožnov. Naopak se se
vat. Po konci sezóny však přišli soutěží loučí dva celky z Ha-

vířova. Jak bude skutečně vypadat podoba nového ročníku
druhé florbalové ligy byla do
nedávna neznámou. My však
víme, že se překvapivě do 2.ligy
přihlásil i loňský extraligový
celek Torpéda Pegres Havířov.
Loni se po roce vrací z první
ligy MVIL Ostrava a nováčky
soutěže budou Spartak Hluk
a opět po roce navrátilec
Frýdek Místek.

Rezerva Playmakers letos zažila
„PLAYMAKEŘI“ zvažovali nejhorší otřes, zaslouženě PADÁ
ze zákulisí

druholigovou budoucnost!
Prostějov/mif - Do konce května probíhala uzávěrka soutěží
na příští rok, a když letos boj
o druhou ligu dopadl úspěšně,
odehrála se v zákulisí Playmakers velká bitva za stolem. Do
poslední chvíle nebylo totiž jasné, kam se florbalový Prostějov
zařadí. Dobrá zpráva přišla
až po dvouhodinovém jednání
v polovině června: druhá liga
zřejmě bude!
Stejně jako u ostatních týmů byla
hlavní stránkou ekonomická situace soutěže. V Prostějově se
však řešila i ta hráčská. Zákulisní
neověřené informace dokonce
mluví o výše postavených klubech, které se rozhodly až pro
pád do třetí nejvyšší soutěže.
Prostějov nebyl výjimkou. Nakonec ale dopadlo vše dobře…
„Vedli jsme několik jednání
s tamními regionálními kluby,
ovšem výsledek byl vždy stejný.
Zvažovali jsme i prodej licence,
nakonec se nám podařilo druhou ligu pro příští rok udržet,“

prozradil krátce před uzávěrkou
přihlášení soutěží nový předseda
klubu FbC Playmakers Prostějov
Tomáš Hrubý.
Jak bylo již zmíněno, jedním
z klíčových bodů byla i samotná hráčská základna, zejména
kvalita v ní. Přece jen celostátní
soutěž je od regionu na míle daleko… „Po odchodu některých
hráčů nebo případného nepřihlášení nám bylo jasné, že tu
spoustu hráčů neudržíme. Nikdo
z nich nechce zůstat v regionu,
a proto jsme museli probrat
všechny důsledky a přehodnotit
situaci. Zkrátka jsme udělali vše
pro záchranu celostátní soutěže,“
dodal Hrubý.
Playmakeři tak na poslední
chvíli vstoupí do dalšího ročníku s druholigovým přívlastkem.
Spousta změn se neudála také
na Hané, stejný problém řešilo
vícero klubů. Prioritní bylo financování a narozdíl od některých týmů, dokázal Prostějov
ligu na celostátní úrovni udržet!

Prostějov/mif - V letošním
ročníku olomoucké ligy měli
Playmakeři s rezervou velké
plány, jenže hned v úvodu se
jim vše sesypalo. „A“-tým
Prostějova musel vytáhnout
ze záložního celku několik
jmen a tým rázem nebyl
schopen proti konkurenci

reagovat. V půlce sezony
měla přijít obroda kádru.
Do „béčka“ bylo přesunuto
hned šest hráčů z A-týmu,
jenže ani jeden nakonec
do hry prakticky nezasáhl.
I když měl rezervní výběr
každý zápas podporu z „áčka“
(dva další hráči), nedokázal

dohnat manko z první půlky
a zaslouženě sestoupil. Příští
rok tak čeká na „B“-mužstvo
místo páté ligy šestá...
Otázkou je, zda se Playmakeři
vůbec k rezervě odhodlají. „Je
možné, že se jí dočkáme až za
další rok,“ prozradil vedoucí
mužů Josef Ťuik k situaci.

Junioři a dorost se letos potáceli

Prostějov/mif - V předloňském roce juniorům unikl postup
pouze o vzájemný zápas s Olomoucí, letos Playmakeři ztráceli, i
když začátek sezony nebyl tak zlý. Možná dobře tomu tak, že se
nepodařilo postoupit, jelikož výkonnost hráčům odešla. Zpočátku
velké ambice, během sezony však junioři vystřízlivěli a sezonu jen
dohrávali. Juniorský tým strádal zejména v kapacitě. V menším
počtu odehráli většinu ročníku, a právě to je stálo lepší umístění. Na
začátku také už od týmu trenér Milan Fojt, který sice vypomáhal,
ale už jen když mohl. Náhrada se hledala těžko, a tak hráči začali
ztrácet i v tabulce. Přesto se někteří z nich ukázali v dobrém světle
a mohli by doplnit v budoucnu kádr A-týmu.
„Bohužel letos nám to nešlo. Lepili Dorostenci doplatili na užší kádr,
jsme sestavu, hodně nás chybělo, přesto byl konec blýskáním na
když bylo třeba, a s tím souvisí lepší časy. Vzhledem k dobře
i výsledky. Páté místo bylo naším rozjeté sezoně starších žáků, se
maximem,“ stručně shrnul sezonu o to méně lepších hráčů zapojovalo
vedoucí týmu Martin Pekař. v kategorii dorostenců. Ti, ač měli

slušné výsledky, nebyli schopni
konkurovat. V závěru sezony však
přece jen ukázali, že se za ten rok
naučili bránit, a připsali si alespoň
v posledním turnaji plný bodový
zisk s vysokým skóre. „Kluci
se celý rok zlepšovali a musím
říct, že když už jsme konečně
pokročili, skončila nám sezona.
Myslím, že je na čem stavět dál.
Bohužel až na závěr sezony jsme
trpěli menším počtem hráčů, to
se nám podařilo změnit na konci
sezony, kdy jsme už měli bez
výpomoci z řad žáků kvalitní
dvě pětky,“ shrnul trenér Fojt, pro
kterého to byl zřejmě poslední
zápas v roli trenéra mládeže.

Daniel Miczek končí kariéru na vrcholu!

Prostějov/mif - Již před časem
oznámil svůj konec jeden
z historicky nejlepších střelců
a hráčů v barvách prostějovského florbalu vůbec Daniel
Miczek! Rodák z Ostravy již
další sezonu nebude trenérům
Prostějova k dispozici a už teď
se vedou diskuze o tom, kdo jej
nahradí. Jeho odchod však nebyl nikterak šokující...
„Už dlouho dopředu jsem vedení svůj záměr avizoval. Uplynulou sezonu jsem kupodivu dokázal takřka celou dohrát. Trápily
mě dlouhodobé zdravotní problémy, které jsem sice letos obešel, ale neznamená to, že se můj
stav bůhvíjak zlepšil. Doktor mi
před sezonou prorokoval, že
pokud neskončím, může to v padesáti mít daleko větší následky.
Možná i proto jsem už vedení
dopředu připravoval na možnou
náhradu. Doufám, že se povede
týmu i beze mě,“ uvedl dlouholetý hráč Prostějova Daniel
Miczek ke svému odchodu.
V Prostějově působil dlouhých
deset let, za 221 odehraných utká-

ní dokázal nasbírat úctyhodných
285 branek a dalších 142 asistencí. Večerník se hráče zeptal, jak
se mu těch deset let v Prostějově
hrálo... „Když jsem přišel na Hanou, byla tu dobrá parta a kvalitní
kádr. Bylo jen otázkou času, kdy
se prosadí. S některými hráči jsem
se potkal v Brně na škole a tudy
vedla cesta do Prostějova. Že to
bude na deset let, to jsem vážně
netušil. Jsem rád, že jsem měl tu
čest hrát druhou nejvyšší soutěž
v Prostějově. Postupem času tým
sice stagnoval nebo se rozešel, ale
pokaždé se podařilo alespoň udržet celostátní třetí nejvyšší soutěž,
kterou jsme v závěru dokázali
zachránit pro budoucí generace.
Rok co rok to vypadalo zle, ale
vždy jsme to zvládli,“ neskrývá
Daniel Miczek, že se mu v Prostějově líbilo. „Byl jsem tady spokojený, měl jsem tu skvělé spoluhráče, před kterými mohu jen
smeknout. Úspěchy člověk sám
neudělá, potřebuje na to výborné
spoluhráče. Já je měl. S některými
jsem měl možnost hrát de facto
pořád, což zlepší nejen naši vzá-

Mužstvo
FBC Vikings Kopřivnice
1. FBK Rožnov p/R
Retro Bulldogs Brno B
Z.F.K. AQM Petrovice
Sanasport Gullivers Sokol Brno I
S.K. P.E.M.A. Opava
FBC Spartak MSEM Přerov
FbC Playmakers Prostějov
FbC Aligators Klobouky
FBS Olomouc

jemnou spolupráci. Všem moc
za to děkuju a budu na Prostějov
vzpomínat vždy v dobrém světle.
S kluky mám poslední rozloučení
na RG Cupu v červenci, možná ještě něco v srpnu, uvidíme.“
Daniel Miczek přišel do FbC
Playmakers Prostějov v roce
2003. Roční hostování se záhy
změnilo v přestup a desetileté
působení. Klub, ve kterém působil předtím (Northstars Ostrava),
totiž mezitím zanikl, a tak se stal
v podstatě volným hráčem. Rok
o něj usilovali Bulldogs Brno, ale
marně. Tehdy se jednadvacetiletý
mladík upsal Playmakerům, aniž
by tušil, jak dlouho na Hané vydrží. O dva roky později, těsně
před startem druhé nejvyšší soutěže, však přišlo první vážnější
zranění kolene. Od té doby se
potkával se zraněními častěji, ale
i přesto jeho výkonnost byla mimořádná. V roce 2009 avizoval
svůj první odchod, tehdy však
nakonec podlehl pokušení odehrát ještě jednu sezonu v Prostějově. O rok později se zdálo,
že se přece jen rozhodl Playma-

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V Vp Pp P Body Skóre Rozdíl
18 1 0 3 56
157:84
73
15 2 1 4 50 162:108
54
12 3 0 7 42 152:126
26
12 0 1 9 37 161:159
2
9 3 3 7 36 131:117
14
11 0 2 9 35 174:145
29
9 1 2 10 31 134:141
-7
-35
9 0 1 12 28 115:150
7 1 2 12 25 124:149
-25
7 1 1 13 24 126:163
-37

22
22

6
1

2
2

2 12
1 18

24
8

136:159
98:169

-23
-71

KONEČNÁ TABULKA PRODUKTIVITY - 2.LIGA DIV IV
Jméno
Družstvo
Z
1. Martin Schulhauser Z.F.K. Petrovice
22
2. Petr Krhut
1.FBK Rožnov p/R
22
3. Daniel Miczek
FbC Playmakers Prostějov 21
4. Tomáš Líznar
FbC Aligators Klobouky
22
5. Jan Mazur
S.K. P.E.M.A. Opava
22
6. Karel Boželník
S.K. P.E.M.A. Opava
22
7. Jan Hél
FBS Olomouc
20
8. Marek Cihelka
Z.F.K. Petrovice
15
9. Josef Rýpar
1.FBK Rožnov p/R
22
10. Roman Ochodek
Z.F.K. Petrovice
22
11. Zdeněk Fojt
FbC Playmakers Prostějov 22
12. Marek Bouda
FbC Playmakers Prostějov 17
13. Michal Pavela
S.K.P.E.M.A. Opava
17
14. Jan Matúš
FBC Vikings Kopřivnice
21
15. Marek Dzierža
S.K. P.E.M.A. Opava
21

G+A
41+21
30+22
32+18
25+21
25+20
32+10
24+16
28+10
19+19
12+25
15+21
17+18
21+13
20+14
20+14

Body
62
52
50
46
45
42
40
38
38
37
36
35
34
34
34

StatIstiky hráčů FbC Prostějov:
Jméno
Daniel Miczek
Zdeněk Fojt
Marek Bouda
Jan Hloch
Milan Fojt
Jakub Řehulka
Karel Hloch
Rudolf Liška
Michal Kováč
Josef Ťuik
Michael Žák
Jan Páleník
Jiří Zakopal
Jan Soldán
Jan Vydržel
Milan Hnízdil

Post
U
U
U
U
O
U
U
O
O
O
O
O
O
U
O
U

Z
21
22
17
22
22
14
19
11
17
22
14
7
10
7
6
2

G+A
32+18
15+21
17+18
20+12
4+13
8+4
9+1
3+3
0+6
1+3
1+3
2+1
0+3
1+0
1+0
1+0

Body
50
36
35
32
17
12
10
6
6
4
4
3
3
1
1
1

KONEČNÁ TABULKA 3.liga JUNIOŘI

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

Mužstvo
FbŠ Teiwaz Hranice
FbC Asper Šumperk
FBC Tatran Litovel
FBC Spartak Přerov
FbC RG Playmakers Prostějov
FBC Droždín
TJ Sokol Čechy pod Kosířem


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

Mužstvo
FBC ZŠ Uničov
FBC Tatran Litovel
FbC Asper Šumperk
FBS Olomouc
SK K2 Sportcentrum Prostějov
FbŠ Teiwaz Hranice
FbC RG Playmakers Prostějov


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

Mužstvo
FBK Jeseník
FBC Mohelnice
TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
Fbc Šternberk
FBC Beerboys Libina
SK K2 Sportcentrum Prostějov
FBC ZŠ Uničov B
FBC Spartak Přerov C
FBS Olomouc B
FbC Orel Hranice

Z
24
24
24
24
24
24
24

V
17
17
16
14
8
7
3

R
1
1
0
1
0
1
0

P
6
6
8
9
16
16
21

Body
52
52
48
43
24
22
9

KONEČNÁ TABULKA 2.liga DOROST
Z
24
24
24
24
24
24
24

V
17
16
16
13
6
4
3

R
1
2
2
4
2
6
1

P
6
6
6
7
16
14
20

Body
52
50
50
43
20
18
10

Tresty
14
14
4
48
24
4
8
10
10
14
0
6
20
2
0
0

Skóre
168:05
139:82
157:93
130:79
117:124
84:171
72:213

Skóre
131:69
132:94
152:59
118:86
85:172
93:141
83:173

KONEČNÁ TABULKA 5.OLOmoucké LIGY

11. FbC Playmakers Prostějov B

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
14
11
10
10
8
8
7
7
5

R
0
2
2
1
1
3
1
2
2
1

P
1
4
7
9
9
9
11
11
11
14

Body
57
44
35
31
31
27
25
23
23
16

Skóre
144:56
119:94
96:82
122:106
125:118
101:83
94:112
85:105
80:111
74:101

20

3

1

16

10

76:148

StatIstiky REZERVY FbC Prostějov B:
Daniel Miczek. Jedna z obrovských person prostějovského florbalu.
Střelec, který přišel na roční zkoušku. Nakonec z toho bylo deset let.
Foto: Monika Boudová
kers opustit. Hostování v Ostra- mu do cesty znovu postavilo
vě však nevyšlo Danielovi dle zranění. Ačkoliv to vypadalo
představ. Po dvou měsících se bledě, zvládl to.
vrátil zpět a dva roky o odcho- Uplynulá sezona však byla přece
du nepřemýšlel. Až loni, kdy se jen jeho poslední. Nebo ne...?

Jméno
Zdeněk Fojt
Jan Lipovský
Milan Fojt
Tomáš Hrubý
Jan Soldán
Petr Doležel
Patrik Herrmann
Otakar Ježek
Jan Hloch
Jan Páleník

Z
11
17
6
20
4
16
8
16
2
2

G
10
11
9
3
4
4
7
5
4
2

A
15
4
5
7
5
4
0
2
3
5

Body
25
15
14
10
9
8
7
7
7
7
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Exkluzivní interview s mladou volejbalistkou VK AGEL Prostějov a českou reprezentantkou

Pavla Vincourová: „GRAND PRIX V ASII? NA TO SE FAKT TĚŠÍM!“
Progresivní nahrávačka se s extrémní zátěží téměř bez odpočinku vyrovnává statečně

Prostějov - Pořádný odpočinek? Pohodové
léto? Možnost prázdninového lenošení u vody?
Tyhle pojmy jsou pro dvacetiletou nahrávačku
volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov Pavlu
Vincourovou již několikátým rokem téměř tabu.
Jakmile jí totiž skončí klubová sezóna, skoro hned
naskočí do české reprezentace a s ní absolvuje
kompletní, to znamená velmi náročný program
vyplňující prakticky celé letní období. V aktuálním roce 2013 to znamená vedle řady různých
soustředění červnovou baráž o postup na mistrovství Evropy, srpnovou Grand Prix a zářijový
evropský šampionát. Večerník „Vincy“ odchytl po
jednom z posledních tréninků prostějovského tréninkového kempu, který se uskutečnil 12. až 22.
června, k následujícímu exkluzivnímu rozhovoru.
Marek Sonnevend
Jak zvládáte takřka
nekončící zátěž?
„Zatím je to docela v pohodě...
(úsměv) Akorát v posledním
týdnu uhodila vedra a taky jsme
měly větší zápřah než předtím
v Brně, takže jsme toho s holkama měly někdy docela dost. V takovém horku únava roste mnohem rychleji, než když makáte za
normální teploty.“
Měla jste vůbec čas
si za poslední měsíce
dostatečně odpočinout?
„Než skončila klubová sezóna,
tak určitě ne. Potom jsem ale měla
nějaké tři týdny volna a to jsem si
stihla odpočinout docela dobře.
Čekala jsem totiž, že s reprezentací začneme dřív, a ty tři týdny
mě příjemně překvapily... (smích)
Navíc teď máme dalších čtrnáct
dní, než začne příští soustředění
na Kladně, tudíž je zase čas trochu si oddychnout. Rozhodně
mám víc volna než loni, tehdy
nebyl prostor na odpočinek skoro
žádný.“

Dominikánské republik
republiky, Hong
Kongu i Japonska bych se podívala moc ráda, člověk se do tak
vzdálených zemí nnedostane
oso
každý den. Já osobně
jsem
takhle daleko ve světě
neb
ještě nikdy nebyla,
láká
hodně.
mě to hodně.“

„Hlavním důvodem bylo zranění
Míši Jelínkové. Kdyby byla zdravá,
tak bych určitě odehrála podstatně
míň utkání, než co jsem absolvovala.
Vlastně půlku sezóny jsem byla
v družstvu jediná nahrávačka...“

Velká naděje PAVLA VINCOUROVÁ
k nečekaně vysokému hernímu vytížení

Většina členek užšího
kádru reprezentace ČR
prostějovský blok přípravy
vynechala. Nepředstavovala
jste si totéž i u sebe?
„Na takové myšlenky jsem
neměla žádný nárok. (směje se)
Kouč jasně řekl, že v Prostějově
budou hlavně mladé holky,
a když jsem ze všech druhá
nejmladší, tak bylo jasné, že mě
tohle soustředění nemine. Ale já
jsem fakt ráda za možnost tady
být. Měly jsme totiž hodně času

INZERCE
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APRILIA SPORT CITY 198 ccm, r.v. 2006
%GPC-é
HONDA ITALIA 150 ccm, r.v. 2001
%GPC-é
KYMCO PEOPLE 125 ccm, r.v. 2009
%GPC-é
PIAGGIO SKIPER 125 ccm, r.v. 1998
%GPC-é
PIAGIO SKIPER 150 ccm, r.v. 2000
%GPC-é

ovat na spoustě herních
zapracovat
četně odstraňování vlastvěcí včetně
ních nedostatků, které každá
máme.““
Přesto: nestraší vás
rochu představa, že
trochu
po dosavadní
savadní zátěži budete
skoro celý červenec trénovat,
téměř celý srpen hrát světovou
Grand Prix, v září misví
Evropy
trovství
a potéé okamžitě
číte
do
naskočíte
vy
VK
přípravy
AGEL??
ch řekla, že
„Já bych
vůbec nemám jisminaci ani
tou nominaci
and Prix,
na Grand
ani na Evropu.
V
reprezen-
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celkem čtyři
taci jsme
ačky a na tyhle akce
nahrávačky
u vždycky jen dvě, tak
pojedou
uvidím.. Každopádně se téhle
velké zátěže nijak nebojím,
všechnoo se dá zvládnout.“
Český tým absolvuje
všech devět svých utkání
Grand Prix 2013 v Asii. Láká
vštívit turisticky atrakvás navštívit
tivní místa?
„Tak my tam poletíme hrát
volejball a ne za rekreací... (smích)
hou stranu je jasné, že do
Na druhou

V repre. Pavlu Vincourovou
jsme takto zachytili při přípravě s národním týmem ČR
v Prostějově.
Foto: Josef Popelka

Pomáhají vám zkušenosti z n
národního
výběru i s ohledem na oddílové
působení?
„Určitě jo. Každá mezinárodní konfrontace je cenná
a v české reprezentaci jsou tak
výborné hráčky jak
jako třeba
Aneta Havlíčková nnebo Helena Havelková, což jsou top
volejbalistky v rámc
rámci Evropy
i celého světa. Tr
Trénovat s
nimi a hrát zápasy vám dá
opravdu
p
hodně.“
Co italský kouč
kou Carlo
skutečně tak
Parisi? Je skut
náročný, jak se říká?
v úplně
„Rozhodně ano. On vidí
všechno a někdy i to, co není...
j hrozný
(se smíchem) Hlavně je
perfekcionista, čímž každého
nutí dělat vše dokonale
a makat na sto procent nnebo ještě
víc. Což je v konečném důsledku
dokáž hráčky
pozitivní, neboť dokáže
zlepšovat a týmy pod jeho vedením mají výsledky.“
Když se ještě vrátím
sez
k uplynulé sezóně
VK
Prostějov, očekávala jjste hned
v prvním roce po svém příchodu
prosto
tolik zápasového prostoru?
„To asi ne. Hlavním důvodem
však bylo zranění Míši JJelínkové,

protože kdyby byla zdravá, tak
bych určitě odehrála podstatně
míň utkání, než co jsem pak absolvovala při jejím dlouhodobém
zranění. Vlastně půlku sezóny
jsem byla v družstvu jediná
nahrávačka, přičemž několik
týdnů nám pomáhala juniorka
Míša Zatloukalová. A za téhle
situace jsem logicky byla skoro
p
pořád
v základní sestavě.“
Vyhovovala vám možnost
neustále nastupovat?
„Na něco podobného jsem byla
zvyklá z Brna, takže mi to určitě
vyhovovalo. Člověk musí hrát
všechny zápasy včetně velice
těžkých, mnohdy bez možnosti
střídání, a tím získává cenné
zkušenosti. Na druhou stranu jsem
už někdy cítila větší únavu, což
asi nebylo ideální. Nakonec se mi
ale všechno povedlo zvládnout
a beru to jako přínos do své další
kariéry.“

Mělajstetedyzesoutěžního
ročníku 2012/2013 celkově
dobrý pocit?
„Dá se říct, že jo. Vyhrály
jsme Český pohár, potom i extraligový titul. Sice tam byly tři
porážky a všechno neprobíhalo tak ideálně, jak si všichni
představovali, ale tohle ke sportu patří. Nakonec můžeme být
asi všichni rádi, že to dopadlo
takhle.“ (úsměv)
V další sezóně musíte
znovu obhájit národní
trofeje a také napravit slabší
vystoupení v evropské Lize
mistryň. Podaří se to?
„Vyhrát zase Český pohár
i extraligu bude povinnost, to
je jasné. U Champions League
bude dost záležet na složení
hráčského kádru, které zatím
klub neprozradil. Aby náš tým
v Lize mistryň uspěl, musí mít
určitou kvalitu. Takže uvidíme.“

kdo je

pavla vincourová
Volejbalistka VK AGEL Prostějov
se narodila 12. listopadu 1992
v Brně, má tedy dvacet let a
je nahrávačkou. Měří 183
centimetrů, váží 68 kilogramů a
na dresu nosí své oblíbené číslo
18. Volejbalově vyrostla v oddílu
DDM Brno, kde působila do roku 2007. Následujících pět let zdokonalovala své herní umění v Králově
Poli, aby před rokem přestoupila do hanáckého klubu
úřadujících mistryň ČR. Dívka s přezdívkou „Vincy“
dosáhla v brněnském dresu na titul v extralize juniorek 2010 a bronz v extralize žen 2011, s Prostějovem
vyhrála UNIQA extraligu i Český pohár 2013. Na
reprezentační úrovni dosáhla největších úspěchů
třetím místem na mistrovství Evropy juniorek 2010 a
vítězstvím v Evropské lize žen 2012. Její starší bratr
Tomáš je známým hokejistou, který v posledních letech
hrál zámořskou NHL.

