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SEBEVRAŽDA U RODENŮ Pro VYSVĚDČENÍ

ZASTŘELIL SE
V HOSPODĚ!

si přišel i DĚDA!
Prostějov/mik - … a další školní
rok je v tahu! S výjimkou
jediného případu rozdali
v pátek ráno učitelé základních
a středních škol po celém
Prostějovsku žákům a studentům závěrečná vysvědčení.

Večerník však byl už ve středu
na Základní škole Majakovského ve Vrahovicích,
kde děti obdržely „výslužku“
s dvoudenním předstihem.
A že se tady děly věci!
Vysvědčení zde totiž dostal

i „žák“, který rozhodně nepatřil
do druhé třídy! Nebo že by snad
šedesátkrát propadl...?
Reportáž o ukončení školního
roku 2012/2013 včetně exkluzivní fotogalerie najdete na
straně 13!

Tragédie. Ve středu minulého týdne policie šetřila „U Rodenů“ velké neštěstí. Okolnosti sebevraždy majitele hospody a motorestu jsou doposud
zahaleny rouškou tajemna.
2x foto: Michal Kadlec a internet

Prostějov/mik - Když Prostějované spatřili koncem uplynulého týdne na vývěsce Soukromé
pohřební služby Václavková v Mlýnské ulici parte Ivo Rodena, zůstali v šoku. Pětašedesátiletý
majitel proslulé hospody a motorestu v Dolní ulici totiž ve středu 26. června náhle a nečekaně zesnul. Jak internetový portál www.vecernikpv.cz zjistil, spáchal sebevraždu! Podle
vyjádření Policie ČR se přímo v pivnici zastřelil svou vlastní zbraní!
O důvodech se prozatím jen spekuluje. Byly to dluhy, nemoc nebo zcela jiná okolnost, ptají
se nejen štamgasti pohostinství. Co však známého Prostějovana dohnalo k tak zoufalému
činu, je i pro jeho rodinu záhadou...

více si o tomto lidském neštěstí můžete přečíst na straně 13

D ě t e m za
č al
„ l é b es “
Jenom záskok! Šedovlasý pán si do druhé třídy vrahovické
hovické školy přiš
přišel pro vysvědčení za svoji
vnučku, která už v tu dobu byla s rodiči na dovolené.
Foto: Michal Kadlec
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Uštknutý zmijí!
Předminulou sobotu 22.
června po jedné hodině
v noci bylo přijato oznámení
o muži, který sedí na komunikaci u vjezdu do nemocnice a vypadá, že je opilý.
Strážníci ho na uvedeném
místě nalezli. Jednatřicetiletý muž ovšem nebyl v podnapilém stavu, ale měl otok
na dolní končetině. Uvedl,
že ho uštkla zmije a již nebyl
schopen dojít do zdravotnického zařízení, kam měl
namířeno. Hlídka zraněného
naložila na vozík pro pacienty a odvezla jej na traumatologii, kde byl předán lékaři.
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Vyskočil z křoví a vystrašil třináctileté dívčiny

NAHÁČ ONANOVAL PŘED ŠKOLAČKAMI!
Tak to už je moc! PROSTĚJOVSKÝ Večerník
nedávno jako první informoval o případu
úchyla, který na Hloučele obtěžoval či dodnes
snad i obtěžuje(?) kolemjdoucí dámy tím, že
před nimi masturbuje. Další, a možná tentýž
prasák zaútočil znovu, tentokrát před Základní
školou Jana Železného na Sídlišti Svobody.
Prostějov/mik
Prostějovská Policie ČR pátrá
po čuňákovi, který zcela
nahý, paradoxně jen s černou
kuklou na hlavě, vystrašil
předminulý
pátek
dvě
třináctileté školačky na Sídlišti
Svobody. „Nepříjemnou událost zažily dvě třináctileté
slečny. O půl osmé večer

poblíž školy Jana Železného
spatřily nahého muže, který
před nimi vyskočil zpoza
křoví a osahával si přirození.
Nezletilé dívky zachovaly
chladnou hlavu a ihned toto
jednání oznámily telefonicky
na linku 156. Hlídce zmíněnou
postavu popsaly. Mělo se jednat muže vysokého okolo 180
centimetrů, sportovní postavy

s černou kuklou na obličeji.
Muž byl zcela bez oblečení,“
sdělila Večerníku Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
„Strážníci ihned po příjezdu
na místo události provedli kontrolu okolí, ovšem
podezřelou osobu nenalezli.
Vyrozuměna byla okamžitě
Policie ČR, která si případ
převzala,“ dodala Adámková.
Podle informací Večerníku
kriminalisté nyní prověřují,
zda tento případ má nějakou
souvislost s mužem, který Další úchyl. Exhibicionista udeřil v Prostějově v krátké době poněkolikáté.
v předešlých případech ex- Tentokrát přímo u Základní školy Jana Železného. Foto: koláž Večerníku
hiboval před ženami v lesoparku Hloučela, či zda se Případ budeme sledovat a při žitě informovat i na interjedná o dva jiné muže, avšak zjištění jakýchkoliv nových netových stránkách www.
se stejným „koníčkem“...
okolností vás budeme okam- vecernikpv.cz!

Bacha na Rumuny: Na poště
Přestupky a alkohol
Nejmenovaný řidič na sebe
předminulý pátek 21. června
upoutal pozornost nerespektováním dopravních značek.
Po půlnoci při kontrole centra
města strážníci zpozorovali
osobní vůz, jak vyjel z ulice
Vodní a odbočil vlevo, čímž
řidič porušil přikázaný směr
jízdy. Dále pokračoval po Poděbradově náměstí směrem
k ulici Komenská. Ani dopravní značka zákaz vjezdu
řidiči nic neříkala a do výše
uvedené ulice odbočil a pokračoval v jízdě. Zde ho
hlídka zastavila za použití výstražného světelného zařízení.
U šestatřicetiletého muže po
vystoupení z automobilu bylo
zjevné požití alkoholických
nápojů. Proto strážníci přip k dechové zkoušce.
stoupili
Řidič doznal vypití dvou piv.
Při následné dechové zkoušce
nadýchal 1,66 promile. Pro
podezření z trestného činu
y na místo ppřivolána hlídbyla
ka Policie ČR, která si událost
převzala k dalším úkonům.

Rány u „Národa“
Předminulou sobotu 22.
června, deset minut po dvaadvacáté hodině, bylo sděleno
na tísňovou linku 156 rušení nočního klidu v oblasti
Vojáčkova náměstí. Hlídka
zjistila konání svatby, kdy
omylem došlo k odpálení
ohňostroje právě po desáté
hodině večerní. Přítomní
byli upozorněni na dodržování pravidel k zachování
nočního klidu. Událost byla
vyřešena domluvou.

Poctivá nálezkyně
Žena ze Šumperka měla
štěstí, když svoji peněženku
sice zapomněla v jednom
z prostějovských barů, ale
poctivá nálezkyně ji o půl
druhé v noci odevzdala
strážníkům. Jelikož se majitelka ztracené věci přihlásila,
nebylo zapotřebí odevzdávat
nález na Ztráty a nálezy
magistrátu města. Peněženka se tak dostala zpět do rukou majitelky.

i přejetý
ř j náklaďákem byl převezen
vybírali pro „charitu“... Cyklista
Prostějov/mik - V úterý minulého týdne zalarmovala
pracovnice České pošty na
Poděbradově náměstí prostějovskou městskou policii. Po
budově se totiž pohybovali
snědí vykutálenci, kteří mnohdy i nevybíravými způsoby
lákali z lidí peníze. Údajně
prý na charitativní účely...
„Pracovnice pošty upozornila
prostřednictvím linky 156 na
muže a ženu, kteří se pohybují
ve vestibulu budovy, oslovují
občany a snaží se od nich získat peníze. Dvojice se snažila
skutečně vybírat peníze od
kolemjdoucích. Tito rumunští
příslušníci ukázali strážníkům

do Prostějova a UPADL DO KOMATU!

Prostějov/mik - Jak Večerník
informoval minulý týden,
došlo ve čtvrtek 20. června
ráno na rondelu u Petrského
kostela k závažné dopravní nehodě, při které byl
nákladním vozidlem přejet
devětasedmdesátiletý cyklista.
Koncem uplynulého týdne
jsme zjistili, že jeho zdravotní
stav je nyní doslova kritický!
Senior byl v onen osudný den
ihned s těžkými devastujícími
zraněními končetin, trupu
i hlavy převezen do Fakultní
nemocnice v Olomouci, kde
mu lékaři byli nuceni amputo-

vat nohu. V pátek odpoledne se
tak Večerník zajímal o jeho aktuální zdravotní stav. „Lékaři ho
ve středu odpojili od dýchacích
přístrojů a starý pán byl
převezen na ARO prostějovské
nemocnice. Nicméně jeho stav
zůstává velmi vážný až kritický, dokonce upadl bohužel do
komatu..,“ sdělil nám nepříliš
pozitivní zprávu Egon Havrlant,
tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci.
Zatímco starý muž bojuje
o svůj život, vyšetřování závažné dopravní nehody je
v plném proudu. „Případ si

převzala kriminální služba,
dvaačtyřicetiletý
řidič nákladního vozidla Iveco je
podezřelý z trestného činu
těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti. Moc mu také
neprospělo, že z místa nehody
ujel,“ komentoval situaci pro
Večerník Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Těžko ale v tuto chvíli odhadovat, kolik let vězení řidiči hrozí.
Pokud by cyklista nepřežil,
šofér náklaďáku by mohl být
odsouzen až na pět let odnětí
svobody.

Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje doma?

Klikněte na www.vecernikpv.cz

ze soudní síně...

STUDENTI SE NUDILI, A TAK KRADLI NAFTU
Škodu za jednoho z nich zaplatila babička...

Zpestřit si svůj „nudný“ studentský život krádežemi
nafty se rozhodli dva mladíci z Prostějova, jejichž svět
do té doby tvořily pravidelné večírky, počítačové hry,
facebook, internetové srandičky a občas dokonce
i studium... A tak po nocích začali jezdit po celém
regionu, z náklaďáků i autobusů vysávat naftu ve
velkém a ještě se tím bavit. K tomuto dobrodružství se
měli spojit s dvaatřicetiletým Ukrajincem Mykhailem
Rusynem, který toho má na triku poněkud víc...
Prostějovsko/mls
Buková, Protivanov, Čechy
pod
Kosířem,
Kostelec
na Hané, Laškov, Brodek
u Konice, Ludmírov, Kladky
či Bohuslavice. Tak to jsou
všechno obce, kde řádila parta
kolem mladého Ukrajince
Mykhaila Rusyna. Ten na sebe
nabalil i některé z příslušníků
prostějovské „zlaté mládeže“.

Do jeho party patřili například
studenti Martin Š. a Jan B. Ani
jeden z nich přitom nedostatkem peněz určitě netrpěl...
„Po večerech jsem se nudil
a doma se mi být nechtělo. Chodil jsem ven a bylo mi celkem
jedno, co tam dělám,“ hledal
důvody, proč se pustil do křížku
se zákonem mladý Jan B., který
v úterý před prostějovský soud
předstoupil ve značkových bo-

tách Nike. Měl z toho i nějaký
prospěch? „Nějakou stovku
jsem vždycky dostal,“ dodal
Jan B., který po maturitě přešel
na brněnské VUT. Studia však
nedokončil.
Policie nakonec trestní stíhání
proti němu stejně jako jeho
kamarádovi Martinovi Š.
podmíněně zastavila. Oba se
totiž k páchání trestné činnosti
plně doznali. Jako hlavního
organizátora krádeží nafty pak
označili Mykhaila Rusyna,
který už v současnosti sedí kvůli
jiné trestné činnosti. V úterý
minulého týdne pak byl Rusín
obžalován trestných činů krádeže
a poškozování cizí věci.
Právě Ukrajinec měl být hlavním
motorem krádeží. V této souvislosti je přinejmenším zvláštní, že
to byli oba zmínění mladíci, kdo
fakticky zaplatil škodu za ukrad-

Sprejer
S
j na nádraží
ád ží
Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který v noci za čtvrtku na
pátek ve volně přístupném prostoru železniční stanice v Nezamyslicích na Hané posprejoval
odstavený osobní železniční
vůz. Tímto jjednáním tak způp
sobil škodu Českým drahám,
která doposud nebyla vyčíslena.
Sobě pak zařídil trestní stíhání...

Skoro dvě promile
Předminulou neděli si prostějovští policisté došlápli na alkoholem ovlivněné řidiče. Nejprve v Olšanech u Prostějova
přistihli před druhou hodinou
ranní osmnáctiletého mladíka
z Olomouce,, který
ý jjako řidič
vozidla Škoda Fabia nadýchal
ý
1, 71 promile. Řidič se k požití
alkoholu doznal a s naměřenou
hodnotou souhlasil. Policisté
mu zakázali další jízdu. Dále
byli během onoho 23. června
po celém Prostějovsku zjištěni
čtyři řidiči motorových vozidel a jeden cyklista, který nadýchal 1, 97 promile. Všichni
kontrolovaní jsou podezřelí
z přestupku řízení pod vlivem
návykové látky.

Vysál naftu
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který předminulý víkend v noci z pátku na sobotu
v Kostelci na Hané odstranil
uzamykatelné víčko z nádrže
nákladního vozidla Renault,
y zaparkované
p
na
které bylo
volně přístupné ploše Českých
drah. Následně z nádrže odcizil
200 litrů motorové nafty.

Odcizil golfa

Trestného činu neoprávněného
užívání cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který v době
od 26. do 29. června z parkoviště na sídlišti Jana Zrzavého
v Prostějově odcizil vozidlo
Volkswagen Golf. Tímto jednáním tak majiteli způsobil škodu
kolem 50 000 korun.

Straka v baráku
Trestných činů krádeže vloupáním, porušování domovní
svobody a neoprávněného
užívání cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který během
pondělní noci ze společné garáže v suterénu domu na ulici
Krasická v Prostějově odcizil
motocykl a travní sekačku.
Celkově tak způsobil škodu
kolem za 24 500 korun.

Zfetovaný za volantem
Měli na kapesné. Študáci si po nocích vydělávali tak, že z nádrží
odstavených vozidel vysávali naftu.
Foto: internet
enou naftu. Jelikož ani jeden
z nich trvale nepracuje, museli se
spolehnout na pomoc své rodiny.
„Práci nemám, půjčil jsem si od
babičky,“ prozradil například Jan
B. Přesto byl před soud nakonec
postaven pouze Rusyn...

Okresní soud v Prostějově
v jeho případě po úterním
stání nerozhodl, po velmi
problematickém
výslechu
Martina Š. i Jana B. plánuje vyslechnout ještě další
svědky.

po kvartetu hledaných

Chytili ho u sběrny
V pondělí 24. června před polednem ppožádal operační
důp
stojník z Policie ČR o pomoc
při pátrání po muži, který je
podezřelý z vloupání do areálu na ulici Sladkovského. Ten
měl poté odvážet na vozíku
železo směrem k ulici Martinákova. Vyslaní strážníci osobu zastihli před provozovnou.
Na dvoukoláku měl naloženo
několik kusů železných tyčí.
O zajištění jednadvacetileté
y vyrozuměna
y
osobyy byla
Policie ČR. Pro podezření z trestného činu si muže převzala
k dalším úkonům.

listinu, která byla opatřena logy
UNICEF, symboly pro postižené
a tabulkou s kolonkami pro osobní údaje a částkou finančního
příspěvku,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově. Jenomže
veškeré tyto listiny byly s největší pravděpodobností falešné.
„Tiskopis se již na první pohled
jevil značně nedůvěryhodně. Povolení k charitativní sbírce nebyli
muž ani žena schopni strážníkům
předložit. Proto jim byla na místě
listina odebrána a celá událost pro
podezření z přestupku porušením
zákona o veřejných sbírkách
postoupena správnímu orgánu,“
dodala Adámková.

ČERNÁ KRONIKA

Sedmadvacetiletý muž z Prostějova byl ve čtvrtek po půlnoci
na Sídlišti Svobody kontrolován policisty jako řidič vozidla Peugeot. Muž byl vyzván
k provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní.
Jelikož se chování muže policistům nepozdávalo, provedli
test na přítomnost drog, který
byl pozitivní na amfetamin.
y vyzván
y
k lékařskému
Muž byl
vyšetření, které odmítl. Řidiči
byla zakázána další jízda a byl
mu zadržen řidičský průkaz.

Prostějov/mik

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.

inzerce

MICHAEL FALTÝNEK

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

BARBORA RAFAELOVÁ

ONDREJ GUNÁR

se narodil 22. prosince 1967
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 25. června
2013. Jeho zdánlivé stáří je 46
let a měří 175 centimetrů. Další
údaje k popisu osoby se v databázi nevyskytují.

se narodila 16. října 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. března 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, černé oči
a černé vlasy.

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

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

Zpravodajství
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Insolvenční SPRÁVKYNĚ OP DOSTALA UMĚLEC nebo ŽEBRÁK?

svůj první „MELOUN“
Za rozprodej někdejšího gigantu má
inkasovat celkem 2 394 437,54 korun...

Slavné podniky propouští a následně kvůli finančním
závazkům krachují jeden po druhém. Dluhy tisíců
„obyčejných“ lidí dosahují astronomických částek. Z této
situace nemůže mít nikdo radost. Přesto vězte, že jsou
profese, které na lidském neštěstí obecně velmi solidně
vydělávají. Jedná se o insolvenční správce a zaměstnance
exekutorských úřadů... Večerník má pro to další důkazy.
Prostějov/mls
Na obrovských dluzích se dnes dá
paradoxně vydělat víc jak na čemkoliv jiném. Kromě bank a lichvářů na půjčkách profitují i ti, kteří se
je snaží vymoci. Svědčí o tom například případ Miloslavy Horské,
insolvenční správkyně zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov.
Brněnský soud za rozprodej OP
této právničce nedávno „přiklepl“
zálohu ve výši jeden milion korun.

Nejsou to přitom první ani poslední peníze, které za tuto práci dostala. Už dříve soud schválil, aby
Miloslavě Horské byla vyplacena
záloha sedm set tisíc korun.
Do funkce se tato žena dostala v červnu 2011, za dva roky
práce by si tak měla přijít na
2 394 437,54 korun. Její měsíční
odměna tudíž vychází na kulatých sto tisíc korun. A to už je
sumička, která se sakramentsky
vyplatí, co říkáte?

ze na to,
t zda
d se najde
jd někdo,
ěkd
kdo by odkoupil hlavní výrobní areál OP ve Vrahovicích... Jeho hodnota se původně
odhadovala na sto sedmdesát
milionů korun. Využití celkem
šestnácti budov a pozemků po
zkrachovalém OP však bude
velmi obtížné. Spekuluje se
o možnosti, že by se zde mohl
zřídit sklad státních hmotných
rezerv České republiky. V tuto
chvíli je však jasná většina areálu naprosto nevyužita. A termín
podání nabídek na odkup areálu
OP vypršel ve čtvrtek 27. června v poledne. Zda se objevil
nějaký zájemce, nebylo do uzáChce někdo hlavní areál OP? věrky tohoto vydání známo...
Až na jednu už byly prodá- Jakmile ale bude cokoliv novény také všechny nemovitosti. ho, Večerník vás bude okamžiV současné době se čeká pou- tě informovat!

Nutno ovšem dodat, že práv
á
o na celou výše uvedenou odměnu Miloslava Horská bezesporu
má. A rovnou ze zákona. Každému insolventnímu správci totiž
přísluší dvě procenta z výnosu
rozprodeje. Ten v případě OP
Prostějov dosáhl zatím necelých
sto dvaceti milionů korun. Je
však třeba také říct, že získávání
větších peněz z rozprodeje OP
se v posledním půlroce fakticky
zastavilo. Po materiálu ze skladů,
strojích či firemních autech přišlo
naposledy na řadu i několik obrazů a soch, které kdysi krášlily areál někdejšího oděvního gigantu.

Prostějov/mik - Když se alespoň
rotu
trochu vyčasí, vídáme ho na náměstí.
de o žeb “
j
e
N
„
Vousatý
kytarista
obšťastňuje
vou,
kolemjdoucí lidi písničkami, většinou
jako tako žníků
trá
anglicky zpívanými. Nikomu nevadí,
říká šéf s
nikomu nezavazí. A mnohým se produkce tohoto umělce líbí natolik, že mu do
futrálu od kytary či do klobouku položeném
na zemi před ním házejí drobné mince.
JE TO ŽEBRÁK? Žebrota je v Prostějově,
stejně jako v mnoha dalších městech, zakázána
vyhláškou. Jenomže zpěváka s kytarou na náměstí míjeli i městští strážníci, a nezasáhli. Nebyl totiž důvod!
„Není žebrota jako žebrota,“ začal Večerníku vysvětlovat Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. „Zakázáno je jednání, kdy někteří jedinci
se až otravným způsobem dožadují vydání peněz
od ostatních občanů. Nebo prostě jen stojí a v natažené ruce drží klobouk jako výzvu o finanční
dar. Ale takový kytarista či zpěvák na náměstí?
O nějakém záboru místa nemůže být řeč. A pokud mu někdo za hudební produkci dá nějaké
peníze, je to čistě vůle občanů, kterým se hudba
nebo zpěv líbí a sami chtějí tohoto člověka odměnit. Strážníci by proti němu mohli zasáhnout snad
jen v případě, kdyby někomu vadil nebo on sám
tropil nějaké nepřístojnosti. A to se ještě nestalo,“
informoval nás Jan Nagy.
Večerník se samozřejmě snažil oslovit i samotného chlapíka, leč domluva s ním nebyla prakticky Má úspěch. Podle množství drobných mincí se
možná. Na otázky nám neodpovídal a tak jsme zpěvák s kytarou na prostějovském náměstí lidem
2x foto: Michal Kadlec
mu alespoň hodili do klobouku drobnou minci... docela líbí...

BODOVÝ SYSTÉM - strašák, který působí na řidiče jako BIČ, slaví 7 LET
Na konci května mělo už nějaký ten bod na svém kontě 4 538 Prostějovanů!

Právě dnes je to sedm let, co byl na české
silnice zaveden bodový systém hodnocení
přestupků řidičů. Podle mnohých šlo o ten
pravý bič na piráty silnic. Současný systém
bodového hodnocení byl v České republice
zaveden 1. července 2006 zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Co se týká
prostějovských řidičů, nějakým tím bodem
jich bylo k 31. květnu tohoto roku postiženo
neuvěřitelných 4 538. Z toho 341 z nich bylo
zcela „out“, tedy dosáhli dvanácti bodů a na
rok přišli o řidičské oprávnění!
Prostějov/mik
„Obecně vzato, myšlenka bodového systému jednoznačně
splnila svůj účel. Tento systém nemá za cíl postihnout
a sankcionovat co nejvíce lidí,
na druhé straně ale po jeho
zavedení výrazně poklesl
počet těch nejzávažnějších dopravních nehod.
A proč? Protože tragédie
se většinou stanou po těch
nejzávažnějších dopravních přestupcích, které jsou také nejvíce
honorovány trestnými body,“
svěřil se Večerníku Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově, který před

některé třeba tisíc korun pokuty
neznamená vůbec nic a nemají
z takových sankcí respekt,“
nastínil zřejmě ´svatou pravdu´
Pavel Novák.
V poslední době se ale
v Prostějově rozmáhá jeden
nešvar. Po dosažení dvanácti
bodů přijdou šoféři automaticky na jeden rok
o řidičák, ovšem neberou na
to ohledy a jezdí si po silnicích
klidně dál... „Ano, pár takových

řidičů se na našich silnicích pohybuje. Ovšem na tyto hříšníky
pamatuje zákon také. Pokud
někoho přistihneme za volantem v době, kdy má vysloven
zákaz řízení, jedná se o trestný
čin. A určitě není bez zajímavosti
připomenout skutek z nedávné
doby, kdy za toto opakované
protiprávní jednání skončil jeden
mladík ve vazební věznici a nyní
mu hrozí až tři roky za mřížemi,“
dodal šéf prostějovské policie.

Pro připomenutí, jak vůbec
funguje bodový systém a co
se stane řidičům, kteří naplní
zákonem stanovenou hranici
dvanácti „trestných“ bodů
vedoucí k odebrání řidičského
oprávnění, se Večerník zeptal Miroslava Nakládala,
vedoucího odboru dopravy
prostějovského
magistrátu.
„Body jsou zaznamenávány
v registru řidičů obecním úřadem
do pěti pracovních dnů od

BODOVÉ KONTO Prostějovanů (údaj k 31. květnu 2013)

nástupem do současné funkce
šéfoval dlouhá léta olomoucké
dopravní policii. Jak ale vzápětí
dodal, hrozba odebrání většího
počtu bodů nahnala hrůzu
i
prostějovským
řidičům.
„Z praxe vím, že si v drtivé
většině řidiči, když spáchají
dopravní přestupek, za který
je jim odebrán nějaký ten bod,
řeknou - tak, a teď už si dám
pozor, abych nepřišel o řidičák!
Ten pověstný strašák naplnění
dvanáctibodového konta je
opravdu na silnicích znát. Víte,
pro několik takzvaných pirátů
silnic nejsou finanční postihy tou
pravou sankcí, kterou bychom
očekávali coby preventivní. Pro

Večerník to říkal...

Jana Maršálková je

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Bič na řidiče. Jak potvrdil šéf prostějovské policie Pavel Novák,
bodový systém se osvědčil. Strašák v podobě dosažení dvanácti
bodů na řidiče platí, samozřejmě ve spojení s důslednými policejními
kontrolami na silnicích.
Foto: Koláž Večerníku
chvíle, kdy je mu od správního není odevzdán,“ seznámil
orgánu doručeno pravomocné Večerník s postupem bodového
rozhodnutí o sankci za porušení hodnocení a jejich následků
vybraných povinností řidiče Miroslav Nakládal. „Po dosažení
motorového vozidla. Dopustí- dvanácti bodů správní orgán
li se řidič jedním skutkem více automaticky odebírá řidičský
přestupků nebo trestných činů, průkaz na dobu jednoho roku.
zaznamenají se body pouze Po uplynutí této lhůty však
za nejzávažnější z nich. Body nikdo zpět k řidičáku nepřijde
se zaznamenávají jen do cel- automaticky, musí totiž absolvokového počtu dvanácti, po vat školení v autoškole s absoldosažení tohoto počtu úřad vováním zkoušek a psychotesty,“
neprodleně vyzve řidiče k odevz- dodal.
dání řidičského průkazu do Tak co, páni řidiči a dámy
pěti dnů po doručení výzvy. řidičky, dáváte si pozor?
p
Uplynutím
této lhůty dochází Napište nám své zkušenosti
po
k pozbytí
řidičského oprávnění s bodovým systémem na
i v příp
případě, že řidičský průkaz e-mail redakce@vecernikpv.cz!

CMG KONTRA MAGISTRÁT
Boj o novou školu se přiostřuje!

Prostějov/mik, mls - Cyrilo- volení a zároveň
ov o pronájem základní školy se už podepsalo ního gymnázia nemusí ohlížet.
metodějské gymnázium chce uvolněných prostor po učilišti přes sedm stovek lidí, další rake- Skutečně? „Nechceme vést
za každou cenu zřídit v Komenského ulici číslo 4. tovým tempem přibývají. Navíc s městem válku a tak věřím, že nav Prostějově další základní Zastupitelstvo města ovšem se založením nové „základky“ jdeme společnou řeč,“ zůstává opškolu. Ryze církevní. Vedení řeklo razantní NE. Tento ver- v režii CMG souhlasí Minister- timistou Jaroslav Fidrmuc, ředitel
této střední školy požádalo dikt vzbudil vlnu emocí...
stvo školství České republiky a na Cyrilometodějského gymnázia
Prostějov/mik - Večerník to věděl. A to už dávno předem... Prakticky pár dnů poté, co bylo zrušeno před časem magistrát o po- Pod petici za zřízení církevní názor města se tedy vedení církev- v Prostějově.
první výběrové řízení a okamžitě vyhlášeno nové šly zákulisím kuloárové zvěsti a „zaručené“ zprávy, které se ukázaly jako pravdivé! Jméno Jany Maršálkové totiž na seznamu uchazečů při prvním
Obsáhlou reportáž o sporu mezi CMG a magistrátem si přečtěte na straně 14!
konkurzu chybělo, přičemž tato žena byla „černým koněm“ pro vedení magistrátu jako nástupkyně Aleny Spurné ve funkci ředitelky Městského
INZERCE
divadla v Prostějově de facto od samého počátku. Tudíž, když se objevila ve výběrovém řízení
s pořadovým číslem dvě, zdálo se vše jasné. A
světe div se, rada města v úterý skutečně jednohlasně jmenovala do křesla šéfky divadla právě
Janu Maršálkovou!
Radní měli od výběrové komise k dispozici seznam tří osob, které nejlépe vyhovovaly předem
stanoveným požadavkům. A vybrali přesně podle
toho, jak tipoval den předem ve svém vydání
PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
„Důrazně se ohrazuji proti tomu, že výběrové řízení bylo nějak zmanipulované. Vím, že vaše redakce
tipovala paní Maršálkovou, ale stejně tak jste mohli
tipovat z dvanácti jmen osob, které se opakovaného konkurzu účastnily,“ zareagovala na štiplavou
otázku Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za prostějovskou kulturu.
"Ostatně, podle zákona jsme ani nemuseli výběrové řízení vyhlašovat, přesto jsme tak učinili. Ve
druhém konkurzu předložila paní Maršálková
nejlepší koncepci pro městské divadlo," dodala
náměstkyně.
Exkluzivní rozhovor s Janou Maršálkovou pak
najdete na straně 16 dnešního vydání!

ŠÉFKOU DIVADLA!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+
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H á na prázdniny.
Hurá
á d i Na
N konci
k i minulého
i
týdnee
byla dětem a studentům rozdána závěrečná
Strach
vysvědčení a všem začaly tolik toužebně
o dotace.
očekávané prázdniny. Bylo to znát
Politické zemětřei na celkové náladě ve městě, kde
sení v tuzemsku určitě
bylo vidět samé usměvavé
nenechává chladnými ani
tváře. Vždyť komu by
Prostějovany. Zvláště na radnici
tak dlouhé volno
jsou nyní ve střehu, neboť pád vlády
vadilo?
a nejasná budoucnost Rusnokova
ansáblu může ohrozit slíbené dotace na
některé investice nejen v Prostějově.

Osobnost týdne
JANA MARŠÁLKOVÁ
JAN

„BYLI JSME CELÝ ZÁPAS
LEPŠÍ. HRÁLI JSME DOBŘE,
DRTILI JSME JE A MĚLI
SPOUSTU GÓLOVÝCH
ŠANCÍ!“

Pro
Prostějovští
radní konečně vybrali novou
řed
ředitelku
Městského divadla. Alena
Spu
Spurná
se vrací do školství a shodou
náh ji nahradí jiná pedagožka. Profenáhod
sork Jana Maršálková působila doteď
sorka
jako zástupkyně ředitele RG a ZŠ
v Prostějově a od prvního srpna
začne šéfovat místnímu „tyjátru“.

Až na pouhých osm stupňů klesala během úvodních dní minulého týdne noční teplota vzduchu.
Po předešlých nesnesitelných
vedrech to byla určitá úleva, zejména pro starší občany. Ovšem
na druhé straně plakali zase provozovatelé koupališť…

-

Výrok týdne

Jeden z našich kolegů
hájící barvy fotbalových
Držovic po ostudné
porážce 1:10 na hřišti
v Přemyslovicích...

PRÁZDNINOVĚ, ALE PĚKNĚ OPATRNĚ...

Analýza
Martin Mokroš
Ta pravá prázdninová pohoda
se mimo jiné projeví jakousi
všeobecnou ztrátou koncentrace
a opatrnosti, svobodomyslnějším
způsobem života, připomínajícím
život Jižanů, o něco zkrachovalejších, ale Evropskou unií míň
vystresovaných
spoluobčanů
i určitým možným problémům,
vzniklým z této letní pohody.
A také na sídlišti u ulice Dolní
v Prostějově třeba tradičním
zavřením poštovní pobočky na

Tak jste se, vy všichni školou povinní, dočkali. Máme tu
začátek července a dva měsíce, kdy si od sebe navzájem odpočinou žáci i kantoři a rodiče zase po dlouhé
době zjistí, jaké to je se o své děti postarat s plným
nasazením. To se například projeví na společných dovolených, kdy po prvních dnech začne pěkná ponorka
a již koncem července se začnou obě strany těšit na
konec srpna, kdy se zase přiblíží školní rok. No dobře,
možná trochu přeháním, ale zeptejte se psychologů
a sociálních pracovníků a zjistíte, že možná až tak ne…
dva měsíce. Zde si dovolím otázku: pane vedoucí pošty, připadá
vám to normální? Mně tedy ne! A
právě těmto tématům bych se dnes
chtěl věnovat, neboť hrozí i našim
spoluobčanům prostějovským...
Ne tak dávno jsem nazval
prostějovské kolaře morem. Ano,
to, co předvádí, to už je opravdu
moc. Nejen, že jsou schopni vjet
prakticky kamkoliv, ale začínají
se stávat čím dál agresívnějšími
a neurvalejšími k chodcům
i řidičům. Spoustu dopravních
problémů způsobují jen a jen oni a

to, že pak vídáme smutné obrázky
v tisku, je jen a jen jejich chybou.
Ti mladší jezdí agresivně přes
přechody místo přes cyklostezky
a opačným extrémem jsou ti starší,
kteří jsou schopni na kola narvat
x nákupních tašek a vanglovat tak,
že prostě nutně na první nerovnosti musí upadnout. Obě tyto věkové
skupiny se ovšem domnívají, že
jim patří svět. Protože právě teď
o prázdninách se zvýší četnost
onoho kolařského moru ve
městě, tak dávejme všeobecně
na sebe pozor a buďme na sebe

fejeton Hmyzí jídelníček
Petra Hežová
Spolu s teplým počasím se
kromě toužebně očekávaného období koupališť, opalování a houbaření rozjíždí
i sezóna lezoucího, létajícího a všemožně hryzajícího
či bodajícího hmyzu. Takže pokud se nechcete stát
výběrovým
lahůdkářstvím
pro komáry, ovády, mouchy
a další hmyzí labužníky, možná byste se kromě řádné vrstvy
opalovacího oleje měli opatřit
také několika dávkami přípravku proti hmyzu.
Jestli se necháte ovlivnit mojí
radou či doporučením kresleného komára na krabičce jednoho z nepřeberného množ-

značky AB negativní

ství repelentních přípravků,
nějakou tu chvilku si u bazénu
posedíte v příjemném klídku,
zatímco vaše nechráněné kolegy budou vytrvale oždibovat
komáři a ovádi. Moje vlastní
zkušenost je ale bohužel taková, že i kdybych se v odpuzovači komárů vykoupala,
valný účinek by to nemělo. A
tak každé léto působím nedobrovolně jako oblíbený bar pro
rodinné klany komárů z širokého okolí. A jako by nebylo
málo, že už po jedné takové
otravné hmyzí návštěvě člověk
vypadá, jako by se o něj pokoušely zarděnky, navíc si ti bzučící ďáblové vybírají k hodování

části těla, na která si za celý rok
ani nevzpomenete. Takže když
se pak při jednání v kanceláři
nebo při zubní prohlídce potřebujete nutně poškrábat pod
kolenem nebo mezi lopatkami,
pobavíte svým urputným snažením kolegy v práci i nezasvěcené náhodné kolemjdoucí. V
takovou chvíli je třeba obrnit se
ledovým klidem a raději hned
několika tubami mastí proti
hmyzímu bodnutí, které s trochou štěstí přinesou alespoň
částečnou úlevu. V boji proti
bodavému hmyzu tedy všem
zúčastněným třikrát nazdar
a moskytiérám, mucholapkám
a repelentům zvlášť!

Konstelace hvězd Prostějova

První várka Prostějovanů už koncem týdne zamíří na dovolenou, takže
se to ve městě pořádně vylidní. No, ono stejně v centru Prostějova nebylo
nikdy narváno, ovšem nyní abychom živáčka lupou hledali. Má to ale
jednu výhodu, doprava by se mohla přece jen trochu uklidnit...

Berani - 20.3.- 18. 4. Ať vás ani nenapadne se
před někým plazit po břiše! V nejbližších dnech
sice dostanete lukrativní nabídku od svého nadřízeného, ale pořádně si ji promyslete. Nemusíte po
ní hned skočit a být za ni vděční.
Býci - 19.4.-19.5. V zaměstnání vás čeká jedna
morová rána za druhou, kolegové či kolegyně
vám totiž přeberou všechna opačná pohlaví. A co
víc, opět se nedočkáte zlepšení situace ve vašem
oblíbeném fotbalovém klubu. Jediným posílením
tak zůstane fotografie Josefa Bicana..
Blíženci - 20.5.-19.6. BVás prostě nikdo asi nenaučí šetřit. Také tento týden budete rozhazovat peníze jako neurvalí a vůbec vás nenapadne myslet na
zadní kolečka. Už před víkendem jasně poznáte,
že vám chybějí peníze na něco důležitého.
Raci - 20.6.-21.7. Soupeřit budete v tomto týdnu
hlavně sami se sebou. Všechny nepřátele strčíte
do kapsy, své finanční zázemí dokážete navýšit
a práce vám půjde od ruky. Pouze váš nerovný boj
s nadváhou opět prohrajete!
Lvi - 22.7.-21.8. Budete dělat čest svému znamení
a v nacházejících dnech se s nepřízní osudu skutečně budete rvát jako lvi. Jenomže ty očekávané
výsledky ne a ne přijít. Budete muset být trpěliví.
Ne vždy jde udělat všechno hned.
Panny - 22.8.-21.9. Mírné ochlazení vám vůbec
vadit nebude, naopak. Získáte větší energii pro splnění pracovních úkolů a na domácí práce se rovněž budete těšit. Ostatně, pořádný úklid ve vašem
bytě by to už opravdu chtělo..
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Váhy - 22.9.-21.10. Vztah s vaším současným
partnerem není to pravé ořechové a stále častěji se
budete dostávat do sporů. Vy dva v žádném případě letošní společnou dovolenou neplánujte, dejte
si od sebe na pár týdnů pauzu!
Štíři - 22.10.-20.11. Běžte směle za svým vytýčeným cílem a nenechte si do něj od nikoho kecat!
Ještě že jste tak tvrdohlaví, takže vám ani takto
nikdo radit nemusí. Pozor si dejte na škarohlídy,
kteří budou za rohem čekat na vaše chyby.
Střelci - 21.11.-20.12. Dávejte si pozor, ať se
doma a v blízkém okolí nepřerazíte. V ulici vám
totiž nebude nějaký čas svítit veřejné osvětlení,
takže lehce můžete přijít k úrazu. Na druhé straně
se ve tmě dělají dobře různé věci. Však víte, které..
Kozorohové - 21.12.-19.1. Stále více se dostáváte do situace, kterou jste si nikdy nepřáli zažít.
Ovšem jen díky vaší neschopnosti plnit příkazy se
dostanete do nebezpečí ztráty zaměstnání, což by
bylo pro vás zničující. Vezměte rozum do hrsti!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Dostanete báječný nápad,
který by rázem mohl změnit vaše vztahy na pracovišti i v rodině. Konečně si totiž uvědomíte, že
práce není jen to jediné, co k životu potřebujete.
Vaši blízcí uvítají, že plánujete exkluzivní dovolenou.
Ryby - 19.2.-19.3. Velmi často si vymýšlíte. Zatím vám na vaše fantasmagorie lidi „skáčou“, ale
nemůžete počítat s tím, že to bude navěky. Už
tento týden pár kolegů pojme podezření, že si
z nich střílíte. Takže uberte plyn, a to hned!

opatrní. Záchranáři mají jiné
práce dost a je zbytečné je zahlcovat řešením následků blbostí
lidské kolařské prostějovské. Je
zajímavé, že problémů s jinými
kolečkáři je podstatně méně, mám
na mysli in-liny a skateboardy,
zřejmě, přestože mají složitěji
ovladatelné stroje, jsou všeobecně
opatrnější. Fandím jim za to.
A přecházím volně k vodě. Tak
sice je pravdou, že tady nám na
Prostějovsku moc nebezpečí
nehrozí, neboť plumlovská
přehrada se nám již napustí pouze
přívalovým deštěm, koupaliště
za velodromem a jeho obnova
nám taky tak nějak upadly
do zapomnění zodpovědných
a vrahovický bazén držící silou
vůle. Samotný náš superaquapark snad ani nestojí za zmínku.
Ovšem naše obyvatelstvo vyráží
do okolí, kde již nebezpečí hrozí
a tak apeluji na všechny, neplavte
tam, kde si nejste jistí, neskákejte
tam, kde to neznáte, nemachrujte zbytečně před modelkami

a modely v plavkách, nebo to také
možná bude vaše machrování
poslední. Škoda života pro chvilkový adrenalin, který je spíše
zbytečným hazardem, že?
A dostávám se k různým živým
breberkám. Leze to, kouše to, píchá
to a my si mnohdy nevšimneme,
ale následky pak mohou být
zcela fatální. Vynechám breberky
pohlavní, to je každého problém,
co si nadrobí při nebezpečných
letních radovánkách. Mám na
mysli především klíšťata, ty malé
potvůrky, které vás mohou zahubit ani nevíte jak, takže očkovat
se, mazat se, kontrolovat se je
zcela to nejmenší. Ale pozor,
nepříjemnost může nastat i po
štípnutí komárem, či píchnutí vosou, neboť ty potvůrky začínají
být čím dál víc agresívnější
a hlavně plné chemie, kterou
jsme bohužel do přírody vyprodukovali my, a už jsem sám
viděl tak hnusné boláky, řešené
lékaři, že byste se divili, takže
zase mazat a chránit se.

Tato poslední slovesa patří ovšem
třeba i k opalování, takže pokud
se hodláte smažit na slunci, tedy
pokud zase nějaké vyrazí na oblohu, chce to pořádné faktory.
Bohužel nám to sluníčko nějak
čím dál víc připaluje agresivněji
a taková rakovina kůže fakt není
bůhvíco. Takže i já, ač nesnáším
matlání těla krémičky, podobným blivajzem se občas máznu
(čím, napsat nemohu, jelikož to
by byla reklama, ale poměr cena
versus účinek dobrý).
Pokud máte dojem, že jsem
vám pokazil prázdninovou
náladu, tak sorry, ale prevence
a varování není nikdy dost.
Ono by bylo dobré se po dvou
měsících té prázdninové pohody
zase sejít a navzájem se vidět.
Třeba už jen kvůli tomu, že ač
se deset měsíců v roce žactvo
a kantorstvo navzájem nesnášejí,
tak po prázdninách se zase rádi
navzájem uvidí.
Takže hezké léto bez následků
a šup do prázdnin.

komentář redaktora

Jsem už dospělý,
tak navalte prachy!
Martin Zaoral
„Hledám bohatého sponzora, který
by dával dost peněz na to, abych
si mohl nakoupit
značkové hadry
a taky abych mohl
s kámošema aspoň
dvakrát týdně pořádně zakalit.
Dále bych uvítal, pokud bych dostal k pronájmu byt někde v centru, není potřeba nic velkýho, stačí, pokud tam bude velká postel
a stylové zařízení. Rovněž nezbytně nutně potřebuji nějakou
káru, nemusí to být zrovna jaguar, ale aby to zas nebyla jenom
nějaká stará škodárna. Proč to
všechno sháním? Je mi osmnáct let a moji rodiče jsou úplně

mimo. Před lety se rozvedli, žiju
jenom s matkou a ta je věčně bez
peněz. Otec mi občas nějakou
tisícovku dá, ale zase má tendence mi do všeho kecat. Přitom já
nechci nic jiného, než si jenom
v pohodě dál žít svůj život. Copak chci tak moc? Najde se tedy
konečně někdo, kdo mi pomůže?“
Přijde mi, že inzerát tohoto znění
by si nejraději podal každý druhý
teenager. Samozřejmě, že řadě
z nich křivdím. Mezi mladými
se jistě najdou tací, kteří si jsou
na solidní živobytí schopni sami
vydělat nebo naopak jako svatý
František vyznávají chudobu
a vystačí si s pár korunami měsíčně. Pojem „pár korun“ je však
velice relativní..
Přesto se nemohu zbavit dojmu,
že to mnozí z nich takhle mají.

A kromě toho se doma ještě hrozně nudí. Kdo jim pak může mít
za zlé, že v noci vyrazí na výlet
a budou krást v Tesku, vykrádat
sklepy nebo vysávat naftu z odstavených kamionů?
Problém dnešní doby není
v jednotlivých krádežích či podvodech, problém je v tom, proč
vlastně lidé kradou. Je čím dál
víc lidí, kteří tak činí jen proto, že se
nudí, anebo že si chtějí koupit nějakou kravinu, o které jsou přesvědčeni, že ji prostě mít musí. Důvodem je hlavně to, že ji má Tomáš,
který je přece tak cool.
Pokud všichni milujeme věci a peníze, nemůžeme se divit, že právě
věci a peníze se budou často ztrácet. A také, že čím dál víc budou
krást i mladí lidé, kteří by v takové
Nigérii byli za největší boháče...

Agentura
Radní se chystají na povodně!

Už jednou kdysi naše sesterská
redakce Večerníku hrozila Prostějovanům, že naše město smete povodňová vlna. A nyní tento
katastrofický scénář opravdu
nastal! Přestože mluvčí Povodí
Moravy Jolana Nikdynapuštěnápřehrada odmítá jakékoliv
hrozby velkou vodou, Agentura Hóser zjistila, že na záplavy
v centru města se už řádně připravují i prostějovští konšelé!
„Nechceme naše občany zbytečně plašit, ale určité nebezpečí
tady opravdu je. Nevyplaví nás
ani Hloučela, ani plumlovská
přehrada, kde ostatně kromě
dešťové vody nebude dlouho
ani kapka ničeho jiného. Záplavy hrozí z mlýnského náhonu, který se po déletrvajících
přívalových deštích vylije ze
svého koryta. A protože náhon
protéká i prostějovským podzemím, gejzíry vody vytrysknou

z každého kanálu, co ve městě
je,“ upozorňuje šéf krizového
odboru magistrátu Josef Rychlesinafouknětečlun.
A Agentura Hóser přišla na to,
že prostějovští konšelé neberou
toto varování na lehkou váhu.
„Okamžitě jsem rozhodl o krizovém opatření. Odhlasovali
jsme rozpočtové opatření, pomocí něhož nakoupíme deset
motorových člunů na dopravu úředníků do práce. Mohu
ubezpečit všechny občany, že
i po dobu zaplavení města bude magistrát v provozu
a žádný z úředníků nedostane volno,“ ujišťuje Miroslav
Nakaseseděl, primátor Prostějova. Otázkou ale je, pokud
na náměstí bude metr vody,
jestli se lidé budou chtít vůbec
vydávat na úřady. „Já myslím,
že nějakými záplavami život
ve městě nekončí. Akorát to

bude v některých hospodách,
kavárnách či obchodech trochu čvachtat. Výhodu budou
mít prodejci ryb, kteří si budou
moci na několik dní otevřít
stánkový prodej přímo na náměstí,“ pokrčil rameny Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora. Jak ovšem bude
během prostějovských povodní
2013 fungovat ve městě doprava, to je otázkou. „Všechno
mám pod kontrolou, autobusy
městské hromadné dopravy
budou vybaveny vznášedlovými podvozky, takže MHD bude
fungovat jako kterýkoliv běžný
den. A mám zprávy od taxikářů, že auta vymění rovněž za
vznášedla nebo motorové čluny,“ ohlásil agentuře Hóser
Lojzek Neruda Čačák, který
má pod palcem celou dopravu
v Olomouckém kraji.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Opravdu hrůza!

Velmi ráda bych reagovala
na článek ve Večerníku ze
dne 17. června 2013 nazvaném „Prostě hrůza“. Týká se
prodejny v Krasicích, bývalé
Sandry, dnes TUTY, kterou
provozuje Tempo Opava.
Jde o kvalitu masa a ostatních druhů potravin, které
zde prodávají. Je opravdu
hrozné, že zde prodávají
takové zboží, ale měl by se
někdo zamyslet, proč to tak
je. I já jsem v této prodejně
před třemi roky pracovala a stále sleduji, jak tato
prodejna potravin upadá.
Mohu vás ale ujistit, že to
není personálem. Prodavačky
i vedení prodejny se můžou
snažit, jak chtějí, ale musí se
odebrat zboží, které vedení
nařídí, jde o takzvané povinné položky. A konkurence je
vysoká. Lidl, Interspar a podobně, kde je mnohem levnější nakupování. Pak přijde
inventura, a to se všichni zaměstnanci diví. Zboží nejde
vrátit a neprodané nebo prošlé jde do ztrát. Prostě vám
bude vyměřeno manko.
Bohužel, máte podepsanou
hmotnou odpovědnost. To,
že musíte mít podle povinných položek zboží, které
se v prodejně neprodává,
nikoho nezajímá. Proto ho
zákonitě musíte zlevňovat
a to vše vám navyšuje manko. Proto bych chtěla popřát
všem prodavačkám prodejny TUTY hodně úspěchů
a pevných nervů a ten, kdo
odsud uteče, vyhraje. Měli
jsme výborný kolektiv, ale
prostě jsme tam nikdo nevydrželi. Přesto mě zde práce
velmi bavila a ráda na tuto
prodejnu vzpomínám. Pokud někdo manko nechce
zaplatit, vzniknou z toho
soudní spory, které nejsou
dosud i po několika letech
dořešené.
Dana Krišková, Prostějov

Všechna čest

Bydlíme v Brněnské ulici
již třináct let. Minulý týden
probíhal jako obvykle úklid
naší ulice. Jsem v důchodu
již čtyři roky. Vždy bylo dopředu označeno tabulemi,
kdy úklid proběhne. Policie
přijela a pokutovala lidi, kteří
neodklidili auta. Přijeli pracovníci firmy .A.S.A., projeli, odjeli a bylo uklizeno. Nemám čas dívat se z okna. Ale
v ten den se mi zdálo, že ruch
jejich strojů je nějaký zdlouhavý. Chtěla bych lidem,
kteří prováděli toto blokové
čištění, poděkovat. Nejen že
vymetli všechna parkoviště, seškrabali rostoucí trávu
a vše opravdu krásně zametli.
Ještě na konec přijeli s kropicím vozem a ulici dvakrát
umyli. Tímto jim patří velké
poděkování. Kdyby se takhle
uklízelo celé město, bylo by
opět krásné, jako když za
našich mladých let jezdili
po městě s vozíky a zametli
košťaty celý Prostějov.
D. Steinerová, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Dnešním dnem odstartovaly tolik očekávané dvouměsíční prázdniny. Škoda jen, že se toto neobyčejné týká většinou pouze dětí,
že?! Avšak pár dní dovolené snad čeká každého z nás. Část vycestuje do zahraničí, někdo navštíví krásy naší země a někdo
zkrátka zůstane doma a bude jen tak odpočívat. A co vy, jak budete trávit dovolenou? Na to jsme se ptali nejen v prostějovských
ulicích během uplynulého týdne…

JAK BUDETE TRÁVIT DOVOLENOU? A TĚŠÍTE SE?
Eva PETRŮ
Prostějov

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.

V Prostějově funguje první

Renata SYROVÁ
Studenec

ANO

ekologické parkoviště na světě!

ANO

Prostějov/mls

Auta, nebo zeleň? To je dilema, před kterým bez výjimky stojí všechna
města nejen v České republice, ale v celém civilizovaném světě. Až dosud
se zdálo, že není možné, aby lidé měli obojí zaráz. To by ovšem bylo, aby
Hanáci tento problém nerozlouskli. Ve Veleslavínské ulici v Prostějově tak
od letošního roku funguje první ekologické parkoviště na světě...

„Na dovolenou se už moc
těším, po náročném období
ve škole bude zasloužená.
Pojedu do Itálie, budu si
užívat slunné pláže s koktejlem v ruce a taky vodních
radovánek. Zkrátka pořádně
odpočívat. Ze sportů bych
moc ráda vyzkoušela vodní
skútr. Na písečné pláži budu
určitě hrát plážový volejbal
a na večer plánuji procházky
po kolonádě, také nákupy
a drinky na baru...“

Coby milovníci přírody se rádi procházíme
po trávnících a do plic nasáváme kyslík ze
vzrostlých stromů. O tom žádná. Ať už však
milujeme přírodu sebevíc, tak přesto nadáváme jak špačci, když se nám nepodaří před
panelákem zaparkovat naše nové fáro. Co
s tím?
Vzrůstající počet aut dělal vrásky na čele
už desítky let ekologům i architektům od
New Yorku přes Olomouc až po Tokio. Ale
k ničemu to stejně nevedlo. Na upravených
trávnících parkovat nemůžete, takže jestli
chcete ve městě někam postavit auto, nemůžete si myslet, že to tam bude samá bujná
vegetace...
S tímto závěrem se však Prostějované nesmířili. Letos přišli s geniálním nápadem ekologického parkoviště. K vidění je ve Veleslavínské ulici a mohlo by sloužit jako vzor pro celý
svět. Na malé ploše je vyřešen zcela vyřešen
jak problém se stáním automobilu, ZÁROVEŇ je tu však opravdu dostatek zeleně.
Stejně jako u všech převratných myšlenek,
i zde jsou počátky spíše skrovné. Na prvním
ekologickém parkovišti na světě stojí zatím
pouze krásný červený „maluch“. Jisté přitom je, že podobné ekologické parkoviště
si bez problému může založit téměř každý
z nás. Je to tak jednoduché: stačí, když se
svým autem přestanete jezdit!

„Letní dovolenou budu trávit
se svým manželem takzvaně
´na maltě´. Stavíme dům, tudíž
o zábavu máme na nějakou
dobu postaráno. V druhé polovině léta si už určitě dopřejeme odpočinek. Pojedeme do
našeho oblíbeného Chorvatska, kam se vydáme společně
s přáteli. A snad nás ještě čekají
i nějaké příležitostné výlety za
krásami v naší zemi. Je tu mnoho
krásných míst, kam se rádi podíváme. To je jasné, že se těsím...“

Z důvodu státního svátku je redakce

v pátek 5. července

ZAVŘENA

Ve zbývajících dnech tohoto týdne se
provozní doba nemění.

Foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Skromné začátky převratných myšlenek.
Polský fiat postavený na prvním ekologickém
parkovišti na světě vyniká svoji červenou barvou,
která by slušela i tomu nejrychlejšímu automobilu
z italského Maranella.
Foto: Martin Zaoral

jak šel čas Prostějovem ...

Fügnerova

Stávaly tu hradby. Ulice se původně v devatenáctém století
nazývala Zámečnická. Současný název platí od září 1908 podle
Jindřicha Fügnera (1822 až 1865), národního pracovníka a spoluzakladatele Sokola. Během období nacistické okupace v letech 1940 až 1945 se pojmenování nakrátko vrátilo k původní
Zámečnické ulici (Schlosser-Gasse). Při severozápadním konci
ulice stojí budova sokolovny s přilehlým cvičištěm. V těchto
místech bývalo původně městské opevnění se dvěma baštami..
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Petrské náměstí

Jedete na dovolenou a chcete vědět co se děje doma?

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NĚCO NA GRIL...

Kuřecí grilovací
set - Marengo
1kg

Kuřecí špíz se
špekem 1 kg

99,90

149,00

49,90

124,90

30,90

19,90

-

-

-

166,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,50 (100 g)

119,00

-

-

99,00

-

79,90 (500 g)

-

-

12,90

-

-

52,90 (230 g)

119,90

-

16,90

Marinovaná
Pikantní kolobáMarináda Pfefevepřová krkovicesa 400 g
rico 150 g
-Gurmán 1kg

Také máte při milování rádi experimenty a nudí vás běžný sex doma v ložnici? Pak pro vás máme tip jako stvořený pro tyto letní dny. Současné ochlazení nebude trvat
dlouho. A jestliže se nechcete na přímém sluníčku teplem
roztékat do asfaltu, pozvěte svého partnera do přírody.
Jakmile vejdete do lesa, málem to zasyčí, jak se prudce se
ochladíte. Jak příjemné...! Myšlenka na milování už se vám
najednou nezdá tak příšerně upocená. Travnatý palouček
chráněný větvemi stromů je příjemné místo, a protože i na
houby je moc horko, máte teď šanci, že vás tu nikdo, kromě podobně smýšlejících párů, nevyruší.
Ale pozor, vezměte si s sebou deku, sprej proti hmyzu
a zkontrolujte, zda lože nechystáte v mraveništi!

Tekutá pivní
marináda Vitana
80 g

Naše RESUMÉ
Přichází
prázdniny,
čas
odpočinku a dovolených. Kdo
z nás by neměl rád tu pohodičku,
kdy si sedne na zahradě a udělá si
něco dobrého na grilu. A tak jsme
tentokrát vyrazili vysledovat, kde
se nám bude nakupovat pro tyto
pochutiny co nejlépe. Nejlevnější
marinovanou vepřovou krkovici zakoupíme v Intersparu
a Kauflandu, pikantní klobásu
v Albertu, stejně jako kuřecí špíz,
marinádu Pfeferico a grilovací
set, který ve stejné ceně nabízí
i Tesco. Tam je pak nejvýhodnější
koupit i tekutou pivní marinádu
od Vitany. Tak ať vám chutná!

Do „Podhraďáku“ se loni
vrátily sinice, letos chybí voda
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 18. ČERVNA 2012
Čtyři měsíce po napuštění vybagrovaného Podhradského rybníka
v něm páteční měření opět odhalilo sinice. V tuto chvíli se jedná o množství, které by plavce pod plumlovským zámkem nemělo nijak ohrozit.
„Množství sinic v Podhradském rybníce je tisíc buněk na jeden mililitr
vody, což je na rybník velmi slušný výsledek. Hygienická hranice pro
zákaz koupání uvádí, že obsah sinic v jednom mililitru vody nesmí překročit sto tisíc buněk,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela
Tomíčková. Alarmující je však skutečnost, že přítoky do Podhradského
rybníka obsahují podobné množství živin potřebných pro rozvoj jedovatých sinic jako v minulých letech. Obzvláště v těchto teplých a suchých dnech do rybníka přitékají ve velké koncentraci.
ČERVEN 2013
Začátkem prázdnin loňského roku jsme jako první přinesli informaci
o návratu sinic do Podhradského rybníku. Předloňské bagrování Podhraďáku, které ho mělo sinic zbavit, přitom přišlo na třiadvacet milionů
korun. Rovněž jsme upozorňovali, že živiny pro jedovaté sinice do
rybníku stále přitékají a že se situace může brzy zhoršit. To se i stalo. V polovině prázdnin už byla voda v rybníce natolik špinavá, že
tam platil zákaz koupání...
Vodymilovní Plumlované stejně jako všichni plavci, kteří si při koupání
oblíbili výhled na siluetu místního zámku, mají smůlu i letos. A to přesto,
že starosti s kvalitou vody v rybníku jim fakticky odpadají. Je jí totiž
stále málo. Většina lidí, kteří k Podhraďáku během teplých letních dnů
dorazili, z tohoto důvodu pouze posedávala na břehu.
Rybník by se měl dopustit, až budou zprovozněna takzvaná srážedla. Ta
se nedávno objevila na celkem čtyřech místech v okolí Podhradského
rybníku a plumlovské přehrady. Naplno ovšem v průběhu uplynulého
týdne ještě nefungovala.
Budou srážedla v boji se sinicemi úspěšnější než nákladné bagrování? Na tuto otázku si zatím budeme muset nějaký týden počkat.
napsáno před
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Nepovedená SEBEVRAŽDA
Muž se přerazil o balkon!

S vyděšením
sledovali lidé
ze
Sídliště
Svobody čin
muže středního věku, který se
v pondělí rozhodl skoncovat
se životem skokem ze šestého
patra panelového domu. Jeho
čin smrtí neskončil, ovšem muž
doposud leží v kritickém stavu
v nemocnici. O tom, jestli měl
štěstí, rozhodnou až následující dny. Jeho tělo se totiž při
pádu zastavilo o balkon v pátém patře, přičemž muž utrpěl
mnohačetná zranění.
„Na žádost lékařů rychlé pomoci jsme okamžitě vyjeli
na ohlášené místo. Po provedeném průzkumu jsme zjistili,
že na podlaze balkonu v pátém
patře leží muž v bezvědomí.
Lidé nám přímo na místě
vyprávěli, že muž chtěl skočit
z vyššího patra, zachytil se
však o balkon pod ním,“ líčil
nám událost zástupce ředitele
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově Jozef Novák.

lety

Hasiči měli společně s lékaři při
čtyřiapadesátiletého
záchraně
J. P. zpočátku těžkou situaci.
„Bohužel, majitelka bytu v pátém
patře nebyla zprvu doma, takže
hasiči se na její balkon museli
slanit. Naštěstí máme v každém
týmu zdatné horolezce. Až
v průběhu tohoto zásahu se majitelka dostavila a otevřela nám
svůj byt. Lékaři tak měli možnost
těžce zraněného muže vynést na
nosítkách,“ uvedl Jozef Novák.
„Muž zásluhou těžko vysvětlitelné náhody spadl ze svého
balkonu naštěstí jen o balkon níž. Ovšem i tak utrpěl
mnohačetná poranění. Kromě
zlomenin končetin a otřesu mozku utrpěl zlomeniny několika
žeber, což mělo za následek
poranění plic,“ dodal Pavel
Holík, ředitel prostějovské záchranky. Jak jsme se ještě na
závěr dozvěděli, tento zoufalý
čin čtyřiapadesátiletého muže
policie nevyšetřuje. V tomto
případě totiž nedošlo ke spáchání
žádného trestného činu.

Zpravodajství
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NA OLOMOUC SE PŘES DÁLNICI NEDOSTANETE! S UZAVÍRKOU ESTAKÁDY

TO ALE NEBUDE TAK HORKÉ

Omezení dopravy na rychlostní komunikaci ve
spojitosti s pokládáním nového asfaltového
koberce na estakádě Haná, o čemž Večerník
informoval v minulém vydání, nebude mít pro
dopravu přímo v Prostějově až takové fatální
důsledky, jak se podle prvotních informací zdálo.
Alespoň to vyplývá z dalších podrobností, které
jsme se vydali zjišťovat v uplynulých dnech...
Prostějov, Držovice/mik
Z nového prohlášení radních
totiž vyplývá, že během července nebude do ulic našeho
města svedena veškerá doprava z dálnice! Provoz ve směru
od Vyškova i z druhé strany
od Olomouce bude sveden do
jednoho pruhu na estakádě.
V platnosti pak zůstává fakt, že
z Prostějova se více jak tři týdny
na rychlostní komunikaci nedostane ani kolo a řidiči všech vozidel budou muset pro směr na
Olomouc zvolit silniční komunikaci přes Držovice.
„Estakáda skutečně nebude neprodyšně uzavřena, zabloková-

ny budou pouze některé nájezdy
na rychlostní komunikace ve
směru od Prostějova. Naši řidiči
budou moci vyjet bez problémů
směrem na Brno u Žešova, ale
od pondělí prvního do pondělí
dvaadvacátého července budou
uzavřeny všechny nájezdy na
Olomouc. Tudíž Prostějované
budou muset jezdit do Olomouce směrem na Držovice a Olšany,“ poopravila naši původní
zprávu Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za
dopravu v Prostějově.
Dá se tedy očekávat, že dopravní provoz v uvedené týdny nebude až tak komplikován. Hrůzu z této situace ale

ZAPLATILI jste za odpad?

Pokud ne, dostanete platební výměr
Prostějov/mik - Jak už
v předchozím vydáníVečerník upozorňoval, datum 30.
června byl posledním termínem pro povinnost zaplatit
poplatek ve výši 600 korun za
odvoz komunálního odpadu.
Ještě před týdnem přitom chybělo do rozpočtované částky
necelých šestadvaceti milionů
korun doplatit plných deset!
Jestli to občané během minulého týdne stihli, není zatím
jasné. „Zaplacení odvozu komunálního odpadu pro rok
2013 se začne vyhodnocovat
od pondělí prvního července,
do konce týdne bychom měli

znát první údaje. První odhady hovoří o tom, že současný
celkový dluh na poplatcích ve
výši osmi milionů korun za
poslední roky nyní výrazně
stoupne,“ uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
města Prostějova.
„Jakmile budeme znát jména
neplatičů, budeme je obesílat
výzvami k uhrazení poplatku
s menší sankcí. Pokud se tak
do dalšího danému termínu
nestane, předáme vymáhání
poplatku exekutorské kanceláři,“ přidala závěrem výstrahu všem ´hříšníkům´ mluvčí
radnice.

Radní vybírají nové logo města

Pětice autorů jde do finále!
Prostějov/mik - Jak Večerník
nedávno informoval, ukončená
soutěž na nové logo Prostějova
přinesla přes dvě stovky návrhů
od 112 autorů. Minulý týden
členové speciální komise vybrali
pětici nejlepších návrhů, které
se však zatím tají. Jeden z těchto
pěti autorů má ale šanci na třicetitisícovou prémii! Zbývající
kvarteto se bude muset spokojit
s pětitisícovkou...
„V pondělí čtyřiadvacátého června vybrala výběrová komise
návrhy na logo města. Po takřka
pětihodinovém jednání se z celkového počtu 204 shodla na devítce
návrhů, jež po anonymním hodnocení bez znalosti identity autorů
doporučila k výběru radě města.
Radní uzavřeli první kolo soutěže následným zúžením na pětici
podob nového loga města hned
následující den v úterý,“ potvrdila
informace Večerníku Ivana He-

merková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova.
Ve druhém kole jsou vybraní soutěžící povinni své návrhy dopracovat o další užití loga a logotypu
v praktických příkladech, jako je
vizitka, dárkové předměty, hlavičkový papír a podobně. Vše musí
doručit v elektronické podobě do
31. července 2013.
„Návrhy budou po tomto termínu
zveřejněny na webových stránkách města, kde bude umožněno
hlasování formou ankety,“ dodala
náměstkyně. „Chceme, aby se
k návrhům vyjádřili i občané, který se jim bude nejvíce zamlouvat.
Hlas lidu bude hrát významnou
úlohu i při konečném rozhodování o tom, jaké logo bude Prostějov
používat v následujících letech,“
přidal se primátor Miroslav Pišťák, který je tak v očekávání, jaké
logo bude město pod jeho vedením provázet...

Hrůzu z přicházejícího července
ale mají
j v Držovicích...

Budou problémy? Starostka Držovic Blanka
Kolečkářová má oprávněné obavy, zda silnice
napříč obcí vydrží červencový nápor vozidel směřujících do Olomouce. 2x foto: archiv Večerníku
mají v Držovicích, obzvlášť
když údajně tuto obec nikdo
neinformoval! „Mrzí mě, že
jsem se o uzavírce nájezdů na
Olomouc dozvěděla vlastně až
z Večerníku! Nikdo z kompetentních lidí z ředitelství silnic
a dálnic se mnou celou situaci

„Mrzí mě, že jsem se o uzavírce nájezdů
na Olomouc dozvěděla až z Večerníku!
Nikdo z kompetentních lid se mnou situaci
neprodiskutoval. Těžké kamiony nám přitom
rozbijí komunikaci, budeme proto požadovat
po ředitelství silnic a dálnic následné opravy...“

neprodisku- vzkazuje přes Večerník držovická starostka Blanka Kolečkářová
toval předem.
Chápu, že estakáda se opravit minut dvanáct...,“ postěžovala nikaci v Olomoucké ulici, tedy
musí, ovšem očekávala jsem si naší redakci Blanka Koleč- páteřní silnici obce, musíme
větší součinnost s naší obcí, kářová, starostka Držovic. Tato každým rokem opravovat a stokterou povede hlavní objízd- sousední obec projde první tři jí nás to statisíce korun. A teď
ná trasa. A já jako starostka se týdny v červenci skutečně za- tady budou denně jezdit kolony
něco takového dozvím až za pět těžkávací zkouškou. „Komu- aut včetně těžkých kamionů.

DTJ SE UTÁPÍ VE SPORECH, její starosta

Vojtěch Tesař podal trestní oznámení!

Prostějov/jim – O Dělnické tělovýchovné jednotě (DTJ) Prostějov se v posledních dnech
nemluví pouze v souvislosti se
sportovními úspěchy boxerů,
ale také kvůli rozepřím uvnitř
výkonného výboru. Přestože
totiž má DTJ v názvu slovo
„jednota“, zmítají jí už poměrně dost dlouho značné rozpory... „Kauza je velice složitá,
táhne se již od roku 2006. Před
rokem jsem byl zvolen do čela
a chtěl jsem to řešit interně,
ale nepovedlo se,“ pustil se do
osvětlování situace současný
starosta DTJ Vojtěch Tesař.
Na začátku volebního období si
Tesař dal za cíl tři úkoly. Ty ho
nyní přiměly k podání trestního
oznámení na bývalého předsedu
oddílu boxu Jaroslava Kořínka
a pokladníka Petra Sedláčka.
V reakci na to se Kořínek své pozice vzdal a za nového předsedu
si boxeři zvolili Evžena Ohlídala.
Zaprvé šlo podle Tesaře o zprůhlednění toku peněz. „Revizní
komise se nikdy nedozvěděla
vše a také jsme zjistili vážné
nedostatky. Podal jsem tedy
trestní oznámení a mám podporu dvaadvaceti lidí,“ okomentoval tento bod Tesař.
Zadruhé velký nepořádek v otázce členství. „V sedmičlenném

výboru sedí dva za město a dva
za box, takže nás vždy přehlasují.
Mimořádná schůze pak schválila
příchod dvaatřiceti nových členů
do DTJ, často starších šedesáti
let, aby měli sílu hlasů. Je to mocenský boj,“ vysvětlil s tím, že
třetina nových členů je z řad sociálních demokratů včetně prvního náměstka hejtmana Aloise
Mačáka, zbylých dvaadvacet lidí
pak z boxu. To však podle Tesaře
odporuje usnesení z roku 2006.
„V něm stojí, že budeme přijímat
pouze sportovce do pětatřiceti let
a vedoucí oddílu. To oni obešli,
a proto jsem podal stížnost k soudu,“ doplnil starosta DTJ.
Třetím bodem je otázka inventury movitého majetku. „Za
dvanáct let nebyl inventarizován
a nikde není sepsáno, co se
z peněz koupilo. V peněžním deníku je něco naúčtováno dvakrát
a třeba při opravě tělocvičny
za devatenáct tisíc se nedělalo
nic...,“ zmínil Tesař další výtku.
Oddíl boxu tak podle něj odčerpává všechny prostředky a navíc brání založení jakéhokoliv
jiného sportovního oddílu. „Říkají, že poškozuji jméno DTJ
a měl bych odstoupit, ale původním členům jsem něco slíbil,“
nehodlá svůj boj vzdát.
Čerstvě zvolený předseda oddí-

členy DTJ výkonný výbor řádně
odsouhlasil. Jde o mladé perspektivní boxery do pětadvaceti
let. Někteří již hájili naše barvy
na různých turnajích a počítáme
s nimi i pro nasazení v extralize,“
doplnil Novotný.
Na obvinění starosty DTJ Vojtěcha Tesaře opatrně reagovala i prostějovská radní Milada
Galářová, která je rovněž členkou vedení DTJ. „Není mi známo, co trestní oznámení konkrétně obsahuje. Abychom zabránili
dalším spekulacím, sepsali jsme
dopis, v němž žádáme starostu
o svolání řádné valné hromady,
na níž dáme své funkce k dispozici a nechť vůle členské základny rozhodne,“ uvedla v interview
pro Večerník. Sama si prý není
vědoma, že by správní výbor porušil usnesení nejvyššího orgánu
spolku. Za vším spíše vidí hodně
špatné osobní vztahy. „Jsem tam
tři čtvrtě roku. U hospodaření,
evidence majetku a kontroly
členské základny jsme učinili
několik opatření a nemám žádné důkazy, že by za dobu mého
členství ve správním výboru
bylo něco špatně. Hospodaření
za rok 2013 ještě není uzavřeno
a před hodnocením roku 2012
jsme museli vytvořit novou revizní komisi, protože někteří její

členové rezignovali,“ poukázala.
Stejně tak příchod nových členů
byl podle ní v souladu se stanovami a odmítá rovněž, že by
boxeři stáli proti vzniku nových
sportovních oddílů uvnitř DTJ.
„Boxeři do jednoho podpořili
vznik nových oddílů, třeba já
osobně se chystám založit oddíl
nordic walkingu, který považuji
za velmi zdraví prospěšnou sportovní aktivitu, zejména pro dříve
narozené. Jestli se mi pro ně podaří vytvořit v DTJ vhodné zázemí, budu spokojená,“ prozradila
závěrem Milada Galářová.
Že se skutečně rozeběhlo vyšetřování, potvrdila Večerníku
i Policie ČR. Bohužel více
sdílná už nebyla... „Mohu vám
pouze potvrdit, že jsem přijali
podnět, který v současné době
prověřujeme. Vzhledem k tomu,
že je oznámení na začátku prověřování, tak v současné chvíli
nebudeme více sdělovat,“ konstatoval stroze k otázkám kolem
údajného „tunelování“ peněz
či neprůhledného financování
v rámci Dělnické tělovýchovné
jednoty Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vyšetřování a vůbec celý případ budeme i nadále bedlivě
sledovat!

Klikněte na www.vecernikpv.cz

V obchodním centru u OBI
se opravdu objeví i KFC

Už se dokončuje. Pohled na stavbu obchodního centra u prostějovského OBI z ptačí perspektivy.
Exkluzivní foto pro Večerník: Pavel Rek
tovním oblečením Hervis sports
a A3 Sport a obchod s elektronikou EURONICS, který se sem
stěhuje z prostějovského Intersparu.
„Nákupní park Prostějov začne
sloužit pětadvacátého července,“
uvedl mluvčí společnosti Saller

lu boxu Evžen Ohlídal nechtěl
problematiku blíže komentovat,
zatím je podle něj příliš brzy na
vynášení závěrů. „Teď bychom
předbíhali. Je potřeba počkat,
jak dopadne trestní řízení a až
se ukáže pravda. Já osobně jsem
podklady zatím neviděl,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník.
S obviněními ale boxeři
v žádném případě nesouhlasí.
„Jedná se jednoznačně o cílené
útoky pana Tesaře, který zřejmě
neunesl, že ztratil v DTJ vliv.
Jde sám za sebe proti celému
výkonnému výboru, potřebné
dokumenty byly předány revizní
komisi, podle níž je vše v pořádku. Všechny kroky výkonného
výboru včetně přijetí nových
členů se udály v souladu s platnými stanovami DTJ,“ ohradil se
kapitán prostějovských boxerů
a člen výboru boxu i správního výboru DTJ Prostějov Petr
Novotný, který argumentaci
starosty považuje za účelovou.
Vše se podle něj skutečně událo
v souladu s platnými stanovami
a tento spor pouze poškozuje
dobré jméno DTJ, které mu
udělal právě box výbornými
výsledky mezi muži, juniory
i kadety. „Oddíl boxu se rozrostl
o dvaadvacet aktivních sportovců
a navržené přijetí nováčků za

Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje doma?

DRUHÝ KAUFLAND otevře na Jakuba
Prostějov/mls - Nová obchodní zóna u prostějovského
OBI slavnostně přivítá první
zákazníky již ve čtvrtek 25.
července. Zamířit budou moci
jak do Kauflandu, tak i řady
dalších prodejen. Možnost
pochutnat si na osmaženém
kuřeti z KFC pak dostanou až
o pár dní později.
Pokud se někteří lidé domnívají, že je v Prostějově příliš
mnoho supermarketů, tak vedení
společnosti Kaufland mezi ně
určitě nepatří. V jednom z jeho
obchodů v prostějovské Okružní
ulici je pravidelně plno. To byl
zřejmě důvod, proč se ve městě
rozhodlo ještě jeden supermarket
otevřít. Jak už jsme několikrát
informovali, druhý Kaufland
bude stát v obchodní zóně hned
vedle OBI. Kromě něj lidé budou moci v novém obchodním
centru zamířit také do prodejny
s nábytkem a bytovými doplňky
JYSK, která rovněž působí
u současného Kauflandu. Dále
zde budou dva obchody se spor-

Slíbila jsem našim občanům,
že s ředitelstvím silnic a dálnic
vyjednám průjezd Držovicemi
jen za určitých podmínek. Buďto povede objízdná trasa jinudy,
nebo po ukončení objížďky
a zprovoznění estakády nám
kompetentní úřady zajistí opravu naší silnice,“ uvedla Blanka
Kolečkářová, která má rovněž
velké obavy, co se týká mostku přes říčku Romži. „Vůbec
nevím, jestli tento starý most
vůbec vydrží takový nápor dopravy,“ uzavřela toto téma první držovická žena.
Večerník bude červencovou
situaci v dopravě jak v Prostějově, tak samozřejmě i v Držovicích podrobně sledovat.

Group Jan Rödling, který
rovněž potvrdil, že v něm lidé
najdou pobočku sítě s rychlým
občerstvením KFC nabízející
pochoutky z kuřete. KFC však
otevře o něco později.
Do Prostějova míří i další
nadnárodní řetězec s rychlým

občerstvením. Kam budou
moci lidé skočit na hamburger
od McDonald´s zatím jisté není.
V souvislosti s tímto americkým
řetězcem se nejčastěji skloňuje
Zlatá brána, která po rozsáhlé
rekonstrukci v listopadu otevře
na místě bývalého Prioru.

Prázdninové problémy v centru města
Uzavřena bude Komenského ulice i Poděbradovo náměstí!

Prostějov/mik - Jak informujeme na jiném místě této
strany, čeká Prostějov během
prvních tří červencových
týdnů dopravní problém
v podobě omezení provozu
na estakádě Haná v souvislosti s její rekonstrukcí.
Nebude to však jediná prázdninová komplikace. Jak
přiznávají samotní radní,
opravující
se
estakáda
nebude nic proti tomu, až
se uzavře Poděbradovo
náměstí!
Ale postupně. Minulý týden
nejdříve vydal magistrát
oficiální zprávu o uzavírce
Komenského ulice. „Od
prvního do třiadvacátého
července 2013 bude omezen
provoz na ulici Komenského
v Prostějově, a to z důvodu
provádění prací na vodovodu
a kanalizaci. Zatím půjde pouze
o zúžení vozovky,“ uvedla
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova
s tím, že od 8. července se
k tomu přidá ještě uzavírka
ulice Na spojce v křižovatce
s ulicí Komenského.
A aby toho nebylo málo,
omezen z výše uvedených

Tudy ne! Od poloviny července bude uzavřen výjezd z Komenského ulice a s tím i část hlavní komunikace na Poděbradově náměstí.
Foto: Michal Kadlec
důvodů bude také provoz po
nejfrekventovanější a zároveň
páteřní
komunikaci
přes
Poděbradovo náměstí! „Dojde
k uzavření výjezdu z ulice Komenského směrem na Palackou
k poště a částečné uzavírce
této křižovatky. Průjezd bude
možný pouze směrem od Plumlovské k Brněnské, v opačném
směru povede objížďka po
městském okruhu. Tedy ulicemi Wolkerova, Újezd a Vápenice,“ vysvětlil Miroslav
Nakládal, šéf odboru dopravy

Magistrátu města Prostějova.
Jak ještě dodala náměstkyně
primátora zodpovědná za dopravu ve městě Alena Rašková,
s tímto omezením se počítá
zhruba od poloviny července.
„Trvat by mělo asi do poloviny
srpna a mohou vzniknout problémy, které se nedají srovnat
s těmi, které nás čekají v souvislosti s omezením provozu
po dálniční estakádě Haná.
Tady jde o zásah do vnitřního
okruhu města,“ upozorňuje
všechny řidiče Rašková.

Téma Večerníku, požární sport
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PROSTĚJOV A LETNÍ MÓDA
Zdravíme všechny čtenáře Večerníku,
i dnes na vásčeká zajímavá tématická strana. Dnes na
téma: Letní móda. Teplé počasí nás donutilo odhodit
svetry, mikiny a bundičky a přichází čas šatů a triček.
Pokud chcete chodit módně oblékaní, poradíme vám,
co letos frčí! Společně si zkusíme vyrobit také zajímavý
módní doplněk. Přejeme vám krásný a úspěšný týden!
Připravila: Nikol Hlochová

Koupila jste si na léto nějaké nové oblečení

V čem budete v létě „IN“? Vyrobte si zajímavý šperk!

Olomouc - Minulý pátek nám
začalo astronomické léto. Je to
čas šatů, tílek, plavek, šortek
a dalších outfitů. Víte, co
všechno frčí letošní sezónu?
Pokud holdujete módním
trendům a chtěli byste jít
alespoň trošku s dobou, je
následující článek právě pro
vás!
Co se týká vzorů, letos v létě
se můžete opravdu pořádně
vyřádit. Obrovským hitem jsou
květiny. Díky jejich výraznosti
a barevnosti byste je už neměli
kombinovat s jinými vzory,
ideálním doplňkem ke květinové
blůzce jsou jednobarevné legíny
či sukně, a nebo naopak. Dalším
zajímavým prvkem, který
vládne letošnímu létu, jsou hroty
a cvočky. Na rukávech trika
nebo balerínách vypadají
skvěle! Pokud nemáte rádi
příliš velkou barevnost, budou pro vás ideální jednobarevná trika s jednoduchým
(větším či menším) potiskem.
Dalším hitem jsou krajkované
a průhledné věci. Dnes jde
o hodně nošený elegantní
prvek. Novým hitem je
oblečení s armádními vzory.
Můžete si koupit maskáčovou
sukni, kšiltovku nebo teni-

Léto je časem módníchdoplňků a šperků, my vám dnes přineseme návod na originální bavlněný náhrdelník. Jak na to?

Potřebujete:
1 bavlněné tričko (lepší je pánské), ostré nůžky, pravítko, příp.
jehlu a nit
Jak postupovat:
Nejlepší na výrobu tohoto doplňku jsou trička bezešvá, ale
jestli ho nemáme, vůbec to nevadí. Tričko si rozložíme na stůl,
pořádně urovnáme a rozměříme
INZERCE

si ho na dvoucentimetrové proužky. Potom celé tričko podle naměřených čar rozstříháme. Poté
vezmeme každý proužek do ruky
a silou ho natáhneme, co nám
materiál dovolí. Pokud se nám
proužek ve švu přetrhne, musíme
ho zase sešít. Nakonec si proužky srovnáme a stočíme na sebe
tak, aby švy byly v jedné řadě,
ve švech svážeme tenkou nitkou
a můžeme vyrazit do města.
TiP! Stejným způsobem můžete upotřebit i rukávy, a podobně si vyrobit náramek barevně ladící k šále.

Foto: internet
sky, které se tak stanou zajímavým doplňkem pro váš
šatník. Kromě průhledných
a krajkových věcí se hodně
nosí i „děravé“ oblečení. Tím
ale nemyslím, že když si zatrhnerukáv, tak budete in. Pokud
se vrátím ještě k letošním
vzorům, nesmím zapomenout
zmínit geometrické tvary.
Proužky, trojúhelníky, kolečka
nebo čtverce. Při vhodné kombinaci vám pomůžou klidně
schovat nějaké to kilo navíc.
A co naši muži?
Stejně jako u žen, i v mužské

módě jsou letos velkým hitem
barvy a pohodlnost. Tím nemyslím, abyste vašemu příteli
nebo manželovi nakoupila deset havajských košil a nutila
ho v nich chodit. Módní jsou
zejména barevně proužkovaná
trika a polokošile nebo jednobarevná trička sytých barev
s potisky i bez. Na své si
přijdou i střídmější muži, kteří
barevným kombinacím moc neholdují. Módně oblečeni budou
totiž také, když vyrazí v bílé,
khaki nebo šedé barvě. I u pánů
jsou v módě věci ve stylu army.
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VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA v požárním útoku pokračovala druhým kolem v Dětkovicích

Na nejvyšší stupínek vystoupali opět chlapi z Domamyslic i otaslavické hasičky
Dětkovice/mo - V sobotu 8. června pokračovala
Velká cena Prostějovska
v požárním útoku na tradičním
místě, ovšem v netradičním
termínu. Pořadatelství se ujaly
Dětkovice. Tamní krásný areál
byl výborně připravený, spousta dobrého jídla, pití a k tomu
krásné letní počasí. Do Dětkovic
se sjelo celkem šestadvacet
družstev mužů a šest ženských
týmů. Na všechny čekalo obrovské množství cen, takže motivace byla od počátku veliká.
Z prvenství se ale stejně
jako v prvním dějství radovali muži z Domamyslic
a také ženy z Otaslavic. Oba
týmy tak byly zatím letos
neporažené...

Jako první se v kategorii mužů
na start postavily domácí
Dětkovice. Jenže prostřik
pravého proudaře zastavil
časomíru na čase 18,49 vteřin,
což i přes těžké terče bylo
jasné, že na vítězství to určitě
stačit nebude. Levý proudař
srazil v čase 17,66. Pak se
hned v úvodu dostavila série
pokažených útoků. „Áčko“
Drnovic mělo neplatný pokus,
Vícov po nenasazené proudnici na pravém proudu dosáhl
hrozivého času 34,41, neplatný byl také pokus domácího
„béčka“. Stejně tak dopadl
i druhý tým Drnovic
a Soběsuky skončily ve
výsledném čase 26,62 sekundy. Očekávalo se, že tuto

VCP PROSTĚJOVSKA 2013
2. KOLO; Dětkovice, 8. 6. 2013
Muži:
1. Domamyslice 17,39 sekund, 2. Loučany, 17,68 3. Bílovice 17,94,
4. Nová Dědina 18,12, 5. Čelechovice na Hané 18,17, 6. Cholina
18,29, 7. Dětkovice A 18,49, 8. Niva 19,17, 9. Brodek u Konice
19,27, 10. Lipová 19,61, 11.Dolany 19,79 12. Ludéřov 20,59, 13. Seloutky 21,25, 14. Okrouhlá 21,25, 15. Ptení 22,2, 16. Soběsuky 26,62,
17. Vícov 34,41, 18. Buková 38,75, 19. Kelčice 40,56, 20. Drnivice
A NP, 21. Dětkovice B NP, 22. Břevenec NP, 23. Stražisko NP, 24.
Plinkout NP, 25. Ostrov u Macochy NP, 26. Horní Poříčí NP
Ženy:
1.Otaslavice 18,36, 2. Lipová 20,76, 3. Bílovice 21,93, 4. Dětkovice
22,06, 5. Soběsuky 35,32, 6. Pěnčín 46,56
INZERCE

nelichotivou sérii přeruší
loňský vítěz VCP a také
vítěz prvního závodu ve
Stražisku, tým z Domamyslic.
A „Domasky“ skutečně
předvedly parádní útok,
který zastavil časomíru
v čase 17,39 vteřin! Pravý
proudař srazil terč dokonce
v čase 17,20. Na začátku
sezony se klukům daří
a tento čas znamenal nakonec první místo a druhé
vítězství v řadě za sebou.
Změnit se to snažily Bílovice a málem se to podařilo.
Levý proudař poslal terč dolů
v čase 17,04, pravý proudař
vypůjčený z Čelechovic
prostříkal na 17,94. Stačilo
to „pouze“ na třetí místo.

Mezi Domamyslice a Bílovice se hned dalším útokem
v čase 17,68 vklínily Loučany.
Následoval další neplatný
pokus Břevence a průměrný
útok Seloutek v čase 21,25.
To Nová Dědina chtěla určitě
promluvit do výsledků na
předních místech a také se jí
to podařilo. Čas 18,12 sice
stačil na nepopulární čtvrté
místo, ale kluci byli spokojení,
protože jim špička neutekla
a získali důležité body. Těsně
za nimi skončily Čelechovice
na Hané (čas 18,12), které
také poctivě sbírají bodíky do
celkového pořadí, a Cholina
v čase 18,29. Za zmínku stojí
snad už jen výkon Stražiska.
Parádně rozběhnutý útok, stro-

jník napálil vodu, jak jen to
šlo. Proudaři byli na značkách,
ten pravý sestřelil terč v čase
16,82, jenže pak se ozvala rána
a bylo po všem. Béčková hadice nevydržela ohromný tlak
vody a povolila, což nedalo
druhému proudaři šanci trefit terč a byl z toho neplatný
pokus. Pokračuje tak letošní
trápení Stražiska. Po domácím
nezdaru kluci odjeli z Dětkovic
bez bodů. Po skončení soutěže
mužů se konala tradiční dodatková soutěž o sele věnované
firmou Lahůdky z Hané pana
Jelínka. Tuto cennou trofej si
nakonec odvezly Bílovice.
Před startem ženského klání
přišla na řadu krátká přestávka.
Pak už do toho vletěly holky

z Dětkovic, které sestřelily
terče v čase 22,06 vlevo
a vpravo 20,68 vteřiny. Jenže
tento čas byl hned dalším
útokem překonán. Lipová
se chce letos jistě znovu poprat o přední umístění a díky
výsledné
hodnotě
20,76
sekundy se holky dostaly
do průběžného vedení. Také
Soběsuky ale chtěly ukázat,
že jejich loňské celkové třetí
místo nebyla žádná náhoda.
Bohužel však děvčata špatně
nabrala vodu a pořádně potrápila stroj zapůjčený ze Seloutek. Čas 35,32 znamenal
až páté místo. Ani hasičkám
z Pěnčína se nevedlo, čas 46,56
znamenal poslední příčku. To
stále se lepšící Bílovice zastav-

partneři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku 2013

Patronka Velké ceny
Prostějovska
v požárním útoku

ily časomíru po prostřiku na
pravém proudu na čase 21,93,
ale bylo jasné, že z toho bude
minimálně třetí místo. Jako
poslední se na start postavily
vítězky všech dosavadních
ročníků VCP a také prvního
závodu, ženy z Otaslavic. Rozdílem třídy zvítězily v čase
18,36 a to ještě proudařky
dlouho čekaly na vodu...
Po skončení kategorie žen
došlo také na slavnostní
vyhlášení. Závodníci se doslova prohýbali pod množstvím
cen, které připravili dětkovičtí
pořadatelé. Za zmínku stojí
také to, že souběžně se závodem Velké ceny Prostějovska
probíhala v areálu hasičská
soutěž dětí.
INZERCE
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO V Želči odpálí STARTfest V LEŠANECH VYKRADLI

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Střelci se utkají v Tištíně
Tištín/mls - Myslivecké
sdružení Tištín pořádá v
pátek 5. července od 9.00
hodin XIX. ročník veřejné
soutěže jednotlivců na americkém trapu o putovní pohár MS Tištín. Závod bude
dotován hodnotnými cenami, na střelnici bude zajištěno i občerstvení.
Hasiče z Určic čeká
velká sláva
Určice/mls - Sbor dobrovolných hasičů Určice zve na
oslavu 125. výročí svého založení. Oslava se uskuteční v
Určicích 6. července 2013 za
hudebního doprovodu kapely
Krumsíňanka a pochodu mažoretek z Nezamyslic. Sraz u
je plánován na 13.00 hodin u
hasičky v Určicích, následovat bude pochod k soše sv.
Floriána, svěcení praporu a
ukázka hasičské techniky a
zásahu v parku.
Lahve jsou fuč
V noci z neděle 23. června na
pondělí 24. června vnikl neznámý pachatel v Mostkovicích do klece na LPG láhve
u zdejší benzínové stanice.
Z místa odcizil patnáct desetikilových a jedenáct dvoukilových LPG láhví. Celkově
tak způsobil škodu kolem 20
700 korun.
inzerce

Komunikace v regionu má spasit milionová injekce z Evropské unie

„NAŠE SILNICE JE NEJHORŠÍ,“ SHODUJÍ SE STAROSTOVÉ PĚTI OBCÍ V REGIONU
Prostějovsko vyhlíží investici do dopravy pod záštitou Olomouckého kraje

Ve které vesnici na Prostějovsku jsou hlavní cesty v nejhorším
stavu? I po loňských opravách silnic v Otaslavicích či Kostelci,
by se v našem regionu našlo kandidátů stále více než dost...
Nicméně pěti obcím nedávno svitla naděje, že se právě na
ně brzy usměje štěstí. Jedná se o Přemyslovice, Výšovice,
Brodek u Konice, Protivanov a Pivín. Právě v nich by se snad
už letos, ale téměř jistě příští rok, měly opravit silnice za desítky
milionů korun z peněz Evropské unie a Olomouckého kraje!
Prostějovsko/mls
Nejžhavějším kandidátem na titul nejhorší silnice na Prostějovsku i v celém Olomouckém kraji
je nepochybně „Hopsa strasse“
v Přemyslovicích . Po dokončení
kanalizace vede obcí cesta, jejíž
projetí by bylo oříškem i pro nejeden Pandur, natož pak pro zcela
neobrněnou škodovku. „Jestli bychom uvítali opravu silnice? To si
ze mě děláte legraci?“ reagoval na
dotaz Večerníku starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa, který už má
rekonstrukci vozovky přislíbenu.
„Měla by probíhat ve třech etapách. Ta první proběhne už letos
a během ní se opraví osmsetsedmdesát metrů od křižovatky v centru

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

ve směru na Pěnčín. Zbytek zřejmě zůstane až na příští rok,“ přiblížil Lubomír Štaffa.
Ve Výšovicích hloubkovou kanalizaci dokončili už v roce 2009. Od
té doby čekají, že se věci ohledně
opravy katastrofální silnice dají do
pohybu. „Pokud se nic vážného
nestane, pak už by naše plány v
obci nemělo skutečně nic zastavit,“
usmívá se starosta Výšovic Ladislav Okleštěk. „Zda se však silnice
začne opravovat už letos na podzim nebo až příští rok na jaře, to
nemohu říct, protože to nevím. Záležet bude hodně na Olomouckém
kraji,“ poznamenal starosta Výšovic Ladislav Okleštěk.
Starosta Brodku u Konice byl
v souvislosti s přislíbenou rekon-

kam budou směřovat peníze
na opravu silnic?
Přemyslovice................43 milionů
Výšovice........................43 milionů
Brodek u Konice..........43 milionů
Protivanov.....................35 milionů
Pivín...............................26 milionů
strukcí komunikace v obci opatrný
až skeptický. „Jestli se něco bude
opravovat, tak to bude nejdřív příští rok. My to však neovlivníme,
tak tam raději nic nepište. Kdyby
z toho pak nic nebylo, lidé ještě
budou nadávat, že jsme jim něco
slíbili a teď se nic neděje,“ odmítl
se z dobré zprávy radovat Radomír
Novák.
V Protivanově se o opravě průtahu
obcí mluví již minimálně tři roky.
„Silnice je u nás v hrozném stavu.
Kromě celkové opravy projekt počítá i s vybudováním ostrůvků pro
chodce. Kdy se tak stane, nevím,
nicméně snad by to už příští rok
mohlo vyjít,“ vyjádřil se starosta
Karel Trnečka.
Posledním do party je Pivín, kde
se o opravě komunikace hovoří už
dokonce šest let. „Před třemi roky

Konečně se dočká. Silnice ve Výšovicích je dlouhodobě v katastrofálním stav, s její opravou by se mělo
začít nejpozději na jaře příštího roku.
Foto: Martin Zaoral
byla jedna část dokončena, s tou
druhou se začne snad v příštím
roce,“ upřesnil starosta Pivína Jan
Vrána. Ani on však nemůže nic
zaručit. Věc má nyní ve svých ru-

kou Olomoucký kraj, který projekt
rozsáhlých oprav garantuje. Má
na to právo, neboť během tohoto
a příštího roku chce investovat více
než miliardu korun. Podstatná část

těchto peněz by měla jít z Evropské unie. Nezbývá než doufat, že
se tyto miliony někde cestou nezatoulají a nakonec doputují tam,
kam mají…

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Želeč/mls - V sobotu 6. července od 14.00 hodin se v Želči
bude konat druhý ročník multižánrového festivalu STARTfest. V rámci něj budou mít návštěvníci možnost poslechnout
si hudbu ze dvou pódií. Na tom
prvním se představí kapely jako
je SAURIA, P. K., Recykl beat,
Jednou týdně, Pan!cká ataka
či Off Axis.Pozadu nezůstane
ani elektronická stage, kde vystoupí sound systém Disqotek

corp. z Brna. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními se
divákům předvede freerunová
skupina Team Arboria nebo
orientální tanečnice Jahanara.
Nebude chybět ani divadelní
seskupení Větřák, které zahraje
pohádku Lotrando a Zubejda.
V průběhu celého dne se představí řada neziskových organizací z Prostějovska. Připravena
bude i lukostřelba a airsoftová
střelnice.

Do „Nezátek“ dorazili milovníci zimních sportů ze všech koutů světa
Na třetím nultém ročníku zimní Olymppijády v Nezamyslicích se řehtali děti i dospělí
Nezamyslice/mls - Černoušci
z Burkiny Faso, samuraj a gejša
z Japonska, majitelé ropných
vrtů ze Saudské Arábie,
revolucionáři z Kuby, rastafariáni z Jamajky, manželky a děti Silvia Berlusconiho z Itálie, Švédové
s třemi korunkami na hrudi,
kovbojové z Texasu, podnikaví
pšonci, divocí fotbaloví fanoušci
z Ukrajiny, potomci slavných
Mayů z Mexica, hokejisté
sovětské sborné, somálská rodina
hledající vodu a konečně i slavní
čeští sportovci. Do Nezamyslic
na Hané se v pátek uplynulého
týdne sjela skutečně hodně pestrá
společnost! U něčeho takového
nesměl Večerník chybět...
Pod hřebenem masívu Mount
Nezamysl vypínajícího se do
výšky osm tisíc milimetrů nad
Mořicemi se v pátek konal třetí
nultý ročník zimní Olymppijády. Pořádání výtečné recesis-

tické akce se i letos ujali proslulí
mažoreti z Nezamyslic. Ti do
městyse na jihu regionu pozvali
špičkové reprezentanty ze zemí
celého světa, aby se tu pod vlajkou se šesti kruhy utkali v celkem
čtyřech disciplínách. „Letos nám
k tradičnímu běhu na lyžích, curlingu a sjezdu na bobech přibyl
ještě závod psích spřežení. Tuto
disciplínu jsme mohli uspořádat
díky panu Šebkovi, který nám
sponzorsky věnoval ultra moderní závodní sáně, které by někteří
laici mohli považovat za železný
šrot,“ zmínil se pořadatel Jan
Košárek. A skutečně. Ve staré
plechové zahradní vaně vybavené
dřevěnými lyžemi by jen málokdo hledal vybavení pro masérský
sport obdobně jako ve starém
„áčku“ by jen málokdo viděl honosný olympijský dům.
Pořadatelé vše zvládali na jedničku,
pouze je poněkud zaskočilo počasí.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

„Loni jsme se potýkali s tuhými
mrazy, rtuť teploměru se pohybovala kolem pětatřiceti stupňů nad
nulou. Navíc letos se nám ještě asi
o deset stupňů ochladilo. Hrozilo tedy, že obzvláště závodníci z
rovníkové Afriky nebudou v tak
chladném počasí chtít vůbec sportovat,“ zmínil Košárek, který dokonce před začátkem olympijjády
uvažoval, že by se mažoreti v
případě výjimečně chladného počasí
přiklonili spíše k pořádání letních
olympijských her pro eskymáky.
Na olymppijádě se letos bavili
nejen dospělí, kteří kromě
přihlížejících rozesmávali především sebe samotné, ale poslední
školní den si tu náramně užily
i děti. Místní drobotinu totiž
pořadatelé nesmírně přirozeným
způsobem vtáhli do vskutku
bláznivých disciplín, které si může
vymyslet jen hodně ztřeštěný
dospělák...

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Vzácná hostka. S olymppijáckým ohněm dorazila do Nezamyslic na
velocipédu a v bruslích světoznámá sportovkyně Peptina Dossáblíková. Při jejím následném pádu z kola oheň zhasl, čímž byla olymppijáda
zároveň slavnostně zahájena i ukončena.
Foto: Martin Zaoral
Stejně jako na každém správném
sportovním klání i v Nezamyslicích
na Hané byli nakonec ti nejlepší
odměněni netradičními medailemi.
Pravdou je, že tu si často neodnesli
ani tak ti nejrychlejší jako spíše ti,

kteří velmi přísnou antidopingovou
kontrolou nebyli vyloučeni za pití
„modrého pramene“. Ovšem i ti ostatní nakonec nemuseli smutnit. Od
pořadatelů měli přislíbenu alespoň
dvoudenní virózu…

HOSPODU!

Lešany/mik - Nezvaného hosta měli v noci z pondělí 24. na
úterý 25. června v lešanské
hospodě. Zatím nedopadený
zloděj měl zájem především
o cigára a alkohol, nepohrdl
ovšem ani elektronikou.
„Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který během nočních hodin
z pondělí na úterý po vypá-

čení plastového okna vnikl
do pohostinství v obci Lešany. Z objektu odcizil notebook, sedm kartonů cigaret
různých značek a dvě láhve
tvrdého alkoholu. Celkově
tak způsobil majiteli škodu
přes 10 600 korun,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Do nádrže u kralické čističky

pronikl jedovatý PETROLEJ
Kralice na Hané/mik - Ve
čtvrtek po osmé hodině ráno
byli hasiči požádáni o pomoc
při úniku neznámé látky do
zadržovací nádrže u čističky
odpadních vod v obci Kralice
na Hané.
„Hasiči po příjezdu zjistili, že
v nádrži, která zadržuje dešťovou
vodu, plave na hladině neznámá
látka. Nádrž naštěstí nebyla plná.
Hasiči postavili norné stěny,
pomocí kterých látku stáhli do
jednoho rohu nádrže a z hladiny ji jímali,“ popsala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru

Olomouckého kraje. Podle předběžných rozborů pracovníků
Chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm se jednalo
o ropnou látku, která se nejvíce
podobala petroleji. Jak se látka
do nádrže dostala a kdo je jejím
původcem, prošetřuje Policie
ČR. „Neznámá látka se naštěstí
nedostala mimo nádrž ani do
čističky odpadních vod, ani do
nedaleké říčky. V okamžiku, kdy
by zapršelo, hrozilo by zaplnění
celé zadržovací nádrže a látka by
mohla uniknout mimo nádrž,“
dodala mluvčí krajských hasičů
Vladimíra Hacsiková.

jaká byla nezamyslická olymppijáda...
3x foto: Martin Zaoral

VOJÁČKŮV TÁBOR NA STRAŽISKU PO LETECH OŽIL
Rodí se tu projekt magického místa plného tajemství i strašidel

Stražisko/mls - Uplynulou sobotu si první návštěvníci mohli
opět prohlédnout hlavní budovu
legendárního dětského tábora na
Stražisku. Objekt s nezaměnitelnou atmosférou by se měl v průběhu letošních prázdnin změnit
ve Strašisko. Na jeho přerodu se
podílí asi čtyřicítka dětí z výtvarné akademie Madami.
„Zatím jsme otevřeli jednu
část budovy, postupně chceme
zpřístupnit i ty další. Čeká nás tu
ještě hodně práce nejen na úpravách interiéru, ale i okolí budovy,“ popsala Večerníku aktuální
stav Helena Kostelníková z agentury Madami s tím, že v současné době je v objektu umístěna

UKRADL někdo semafory pod dálnicí?
Brodek u Prostějov/mls Stavba připojovacích pruhů
na silnici R46 za pětašedesát
milionů korun je v plném
proudu. Řidiči, kteří míří
z Brodku u Prostějova na
Hradčany, si až do konce
roku postojí pod silničním
mostem u semaforu. Podle
svědectví našich čtenářů
však ještě donedávna u čeho
stát nebylo.
„Jel jsem z Brodku u Prostějova do Hradčan. Dopravní
značka mně sice oznámila, že
provoz na silnici budou řídit
semafory, ale žádný tu nestál.
Situace se v několika případech opakovala. To by mě tedy
zajímalo, proč tam ty semafory
nebyly?! Předpokládám, že je
někdo ukradl,“ zavolal do Večerníku v průběhu uplynulého
týdne pravidelný čtenář Jirka.
Situaci jsme pochopitelně
prověřili přímo na místě
a zjistili, že semafory jsou
v naprostém pořádku! Najít
odpověď na otázky, jaký byl
důvod zmizení semaforu, se
nám však bohužel zjistit nepodařilo. „Nic o tom nevím,“
reagoval například Jaromír
Foltýnek z prostějovské spráJsou zpět na svém místě. Dopravu na silnici mezi Brodkem u
vy silnic Olomouckého kraje.
Prostějova a Hradčany opět řídí semafory.
Foto: Martin Zaoral
Nové připojovací pruhy by
u Brodku u Prostějova měly
být hotové do konce letošního kem a Hradčany. Po dokon- „hanácké dálnici“ bude jezdit
roku, obdobně dlouho bude tr- čení těchto úprav by se opět rychlostí minimálně do sto devat i zúžení silnice mezi Brod- mělo jednat o tom, zde se po seti kilometrů v hodině.

Vojáčkův tábor ožívá. Helena Kostelníková během sobotní návštěvy ukazuje prvním zvědavcům jedinečný areál slavného tábora
na Stražisku.
Foto: Martin Zaoral

výstava děl dětských i dospělých
studentů soukromé výtvarné akademie.
Jedinečnou budovu v areálu bývalého tábora nechal ještě před první
světovou válkou postavit první český starosta Prostějova Karel Vojáček. O letošních prázdninách by se
objekt, který nějaký čas ležel ladem,
měl díky dětské fantazii proměnit
v magické místo plné záhad i zázraků. „Chceme, aby se tu zhmotnily
hororové i pohádkové představy
samotných dětí. Ty už tu také udělaly několik strašidel, k nimž si píší i
vlastní příběhy. Například Lucinka
Bednářová vytvořila Mechuráčka,
což je strašidlo žijící v mechu. Tento jinak mírumiluvný duch dokáže

k smrti vyděsit všechny, kteří v lese
popíjí alkohol,“ prozradila nám
Kostelníková.
Jelikož v táboře už bohužel není
kde přespat, budou děti na Strašisko dojíždět nepravidelně. Od
14. července tu pak po celé dva
týdny budou pracovat každý den.
Kdo se chce do tábora podívat již
tento týden, má šanci. „Od čtvrtka
do neděle zde budeme pořádat denní i noční strašidelné prohlídky,“
navnadila Kostelníková.
Projekt Strašiska by se pak měl
uzavřít letos po prázdninách. Budou-li děti jen trochu šikovné, je
jisté, že tu vznikne jednoznačně
nejstrašidelnější místo na Prostějovsku...

Žáci se v Nezamyslicích na Hané

dočkají zastřešené zastávky

Nezamyslice/mls - Děti dojíždějící do školy v Nezamyslicích na Hané budou mít
do konce letošního roku k dispozici novou zastřešenou autobusovou zastávku. Někteří
z rodičů se jí už nemohou
dočkat, nejeden podnět tohoto
druhu totiž došel i do redakce
Večerníku.
S žádostí o vybudování kryté
zastávky u budovy školy v Nezamyslicích na Hané se na vedení městyse obrátili rodiče
dojíždějících dětí. „Žáci čekají
na spoj domů na chodníku s jedinou lavičkou a s označením zas-

távky jízdním řádem. Jinde by se
už cestující bouřili, že na ně prší
a sněží, ale naše děti mlčí a domů
se vracejí promáčené,“ popsala
Večerníku dlouholetou realitu
Jolana Popirecinii z Doloplaz.
Rodičům dětí můžeme nyní
zvěstovat dobrou zprávu.
„S vybudováním nové kryté
zastávky počítáme v našem
rozpočtu na letošní rok.
Aktuálně řešíme její typ a cenu.
Na podzim by nová zastávka
měla být už hotová,“ přislíbil
v průběhu uplynulého týdne
místostarosta NezamyslicVlastimil Michlíček.

Před školou. Na zastávce v Nezamyslicích na děti čekající na autobus
dlouhá léta pršelo i sněžilo. Letos by se situace měla konečně změnit.
Foto: Martin Zaoral

Jedete na dovolenou a chcete vědět,
co se děje doma?

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Černoušci ze země spravedlivých. V čele olympijjáckého Předstartovní nervozita. Na start tradiční disciplíny Japonci na konci. Výprava ze země vycházejícího slunprůvodu šla hrdá výprava z Burkiny Faso. Sportovci z rovní- závodu v běhu na lyžích se postavili zástupci všech ce v běhu na lyžích získala zlatou medaili, z čehož měli její
členové nesmírnou radost.
kové Afriky ve své domovině u zimních sportů tráví spoustu zúčastněných zemí.
času, a to převážně sledováním Eurosportu.

První část rozhovoru se starostou Hradčan-Kobeřic Karlem Svobodou

„NEBUDOU SE SPRAVOVAT CHODNÍKY, ANI SE NIC BUDOVAT...“
Obec věnuje všechny peníze do výkupu starých domů, aby nepřibýval počet Romů ze Slovenska

Hradčany-Kobeřice - Starostou Hradčan-Kobeřic je
již deset let Karel Svoboda. Během této doby se v obci
podařilo vybudovat vodovod, opravit kapličky či vybudovat sportovní areály a chodníky, současně však za
dvě a půl volebního období přešel Svobodu optimismus natolik, že se ve volbách na podzim příštího roku o
tuto funkci opětovně ucházet nebude... Večerník vám
dnes v rámci pravidelného seriálu rozhovorů se starosty přináší první část interview s Karlem Svobodou.
Jiří Možný
Pane starosto, začnu trochu vizionářsky. Co plánujete na nejbližší dobu?
„Vykupování starých domů, aby
se nám tu nezvyšovalo procento
Romů ze Slovenska! To je hlavní
problém obce, který přináší hlučnost, nepořádek. Kupují domy
postavené za první republiky bez
jakéhokoliv sociálního zázemí, z
hygienického hlediska nevyhovující. Není problém, aby v 2+1 žilo
patnáct a více lidí, vesměs dětí.
Začínají tak vznikat problémy, demonstrace jsou jen otázkou času.
Stále se mluví o Dobromilicích,
o Dřevnovicích, ale konkrétně v
Hradčanech je dvěstěčtyřicet stálých lidí a z toho tu žije čtyřicet
přihlášených Romů. Dalších čtyřicet až padesát je tu přes cizineckou
policii. Z dvěstěosmdesáti obyvatel je tu tedy osm desítek Romů, to
znamená třicet procent.“
Jak to vnímají starousedlíci?
„Komu by se líbilo mít vedle v baráku třicet lidí a k tomu nepořádek
a smrad?! Jejich děti chodí do školy
sporadicky a normální lidi jsou naštvaní už jen kvůli tomu, že mnohdy
dělají za méně peněz, než někdo do-

stane v dávkách. Na Slovensku jsou
sociální dávky řádně omezeny a zavádí u nich veřejnou službu, u nás ale
na základě mezistátních dohod dostávají dávky v plné výši. Není pak
problém dostat do baráku padesát
a víc tisíc v dávkách, aniž by dělali.
Kdyby dělali, tak by o tuto částku dostali méně, takže pro ně nemá smysl
pracovat. Navíc jsou nevyučení a je
úplně běžné, že vycházejí ze sedmé
třídy. Žijí ze sociálních dávek a dávek v hmotné nouzi.“
Čeští Romové jsou v tomto ohledu lepší?
„Chovají se v uvozovkách normálně. Problém je ale v tom, že dokud
jich tu bylo menší procento, tak
se někteří nenavštěvovali. Teď ale
přijede tlupa, v domě už je patnáct
dětí, všechno bratranci a sestřenice,
dalších deset se přidá. Dělají tak binec, házejí kameny k sousedům,
jsou to neustálé problémy. Přestože se je na obci snažíme zaměstnat
přes úřad práce, je tu problém, že
jsou bez kvalifikace a svým způsobem neschopní samostatné práce.
Mnohdy jejich dozorování dá víc
úsilí,, než práci udělat přímo.“
Kolik jste schopni jich zaměstnat?
„Teoreticky neomezený počet.
Mohou pročišťovat potok, odbah-

Foto: www.hradcany-koberice.cz
ňovat břehy, čistit příkopy, manu-o
ální práce na systém osmnáctého
století. Neměli by ale dostávat něco
o
m,
zadarmo. To je největší problém,
že i děti si na to navykají. Kdyžž
se zeptáte mladého Roma, čím by
y
chtěl být, tak bez jakéhokoliv pře-mýšlení řekne, že být na sociálce..
Vědí, že dostávají peníze zadarmo
bez jjakéhokoli přičinění...“
Dá se s tím z hlediska obce
něco dělat?
„Ne, nedá. Jestli romské dítě chodí
do školy a za pololetí má dvěstěpadesát zameškaných hodin omluvených rodiči a nějakými doktory,
kteří jsou ochotni to orazítkovat,
tak s tím nic nenaděláte. Navíc je
tu systém škol, kdy jsou placeny
od kusu.“

„Komu by se líbilo mít vedle v baráku
třicet lidí a k tomu nepořádek a smrad?!
Jejich děti chodí do školy sporadicky
a normální lidi jsou naštvaní už jen kvůli
tomu, že mnohdy dělají za méně peněz,
než někdo dostane v dávkách... “

Rychlý zásah. Hasiči po příjezdu okamžitě začali v nádrži stavět
norné stěny.
Foto: HZS Olomouckého kraje

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Muzea Drahanské vrchoviny
potěšil vysokou návštěvností
Drahany/mdv - Hlasy dětí i
dospělých ožila v sobotu po letech
budova bývalé měšťanky v
Drahanech. V nově budovaném
muzeu zde totiž předminulý víkend uspořádali den otevřených
dveří. „Je to téměř přesně čtvrt
roku, co jsme na přeměně školy
v muzeum a vzdělávací centrum
začali pracovat. Tak jsme si
mysleli, že u příležitosti zdejších
hodů je vhodná příležitost ukázat
lidem, co se za tu dobu v jejich
škole změnilo,“ prohlásil Pavel
Moš, kurátor Muzea Drahanské
vrchoviny a vzdělávacího centra
TGM.
K vidění bylo opravdu ledacos.
Zakladatele indických studií
na Karlově univerzitě mohli
návštěvníci spatřit přímo v jeho
pracovně, v bývalé sborovně

vznikla dílna domáckého krejčího
a o kousek dál stojí u ponku
truhlář vyrábějící hračky. „Funguje
i samoobslužná kavárna i s muzejní hernou, kde si na své přijdou
jak nejmenší, tak i dospělí. Tatínky
zajímají především funkční modely parních strojků,“ podotkl Moš,
který neskrýval svou spokojenost.
A poprávu. Vždyť jen za první den
navštívilo budované expozice přes
sto dvacet lidí a proud návštěvníků
neutuchal ani v neděli...
Muzeum bude otevřeno vždy od
středy do neděle od půl desáté
do šesti večer. „Zároveň budeme
zdokonalovat stávající expozice
a připravovat další tak, abychom
od začátku nového školního roku
mohli poskytovat výukové programy a do budovy se tak znovu
vrátily děti,“ uzavřel Moš.

starosta Hradčan-Kobeřic KAREL SVOBODA
o soužití s Romy, co se přistěhovali ze Slovenska
Když se vám domy podaří
koupit, co s nimi plánujete
udělat?
„Rozebrat! Pokud bude zájem, tak
plochy využijeme k nové zástavbě.
Chceme skoupit vše, co se naskytne. Rozpočet obce ovšem není až
tak velký, s Kobeřicemi se jedná o
čtyři až pět milionů ročně. Z toho
hodně zabere běžný provoz obce,
takže na výkup můžeme každý rok
vyčlenit milion korun s tím, že se

přestane investovat do ostatních
věcí. Nebudou se tak spravovat
chodníky, ani se nic budovat. Neoficiálně se dozvíte, že na Slovensku
zanikly dvě romské osady a jejich
obyvatelé jsou tady. Nechápu, proč
dostávají sociální dávky, co přinesli do zdejšího systému? Nejsem
rasista, nejsem naštvaný na cikány,
byli by hloupí, kdyby tuto možnost
nevyužili, když ji mají...“
(pokračování příště)

Velký zájem. Otevřené muzeum v Drahanech přilákalo řadu
zvědavců.
Foto: Muzeum Drahanské vrchoviny

Kultura v Prostějově a okolí

KRISTINA ZPÍVALA
PRO KRISTIÁNA...
Prostějov/peh - Slovenská popstar Kristína Peláková, která si svým zpěvem získala fanoušky po celém světě nejenom zásluhou soutěže Eurovision
Song Contest 2010, zazpívala v pátek před prostějovským publikem na pomoc malému Kristiánovi, trpícímu spánkovou apnoe. A náměstí T.G.M. se v
jednu chvíli roztančilo jako jeden muž...
Prostějov/Peh
Spojit příjemné s užitečným se rozhodli členové občanského sdružení
Pomáháme tancem a Okrašlovacího
spolku města Prostějova. Zakončit
uplynulý školní rok ve velkém stylu a současně přispět na dobrou věc
přišlo na náměstí T. G. Masaryka
hned několik stovek Prostějovanů.
A komu že se pomáhalo? Malému Kristiánovi, kterému byl
v jeho útlém věku diagnostikován
syndrom spánkové apnoe, kvůli
níž ve spánku přestává dýchat a
pokud by nebyl napojen na přístroje, udusil by se...
Od odpoledních hodin proto na jevišti před radnicí vyhrávala k poslechu, tanci a všeobecně dobré náladě
kapela NOVIOS, kterou na pódiu
vystřídali zástupci obou sdružení,
aby vylosovali výherce tomboly,
jejíž výtěžek byl určen právě malému pacientovi, který si benefiční
koncert patřičně užíval na náměstí
spolu s ostatními dětmi. „O Kristiánovi jsem se dozvěděl díky dlouhodobé spolupráci s prostějovskou
nemocnicí. Protože bohužel asi
nevybereme tolik, abychom mohli
věnovat nějakou astronomickou
částku, která by pomohla například
celému oddělení, rozhodli jsme se
přispět Kristiánovi, který díky své
diagnóze v nemocnici žije už pět
let,“ vysvětlil pro Večerník důvody
pořádání benefiční akce předseda
občanského sdružení Tomáš Lázna.
„Původně jsme chtěli vystoupením
vynikající slovenské zpěvačky Kristiny oslavit konec školního roku,
když jsem se ale díky svému členství
v občanském sdružení Pomáháme
tancem dozvěděla o záměru pomoci
malému Kristiánovi, rozhodli se obě
akce spojit,“ doplňuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. O tom, že se akce vydařila
svědčí nejen vybraných dvanáct
tisíc korun, ale i skvěle naladěné
publikum, které při koncertu
mladé slovenské Star zaplnilo polovinu náměstí.

Krása na pohled i na poslech. Sympatická zpěvačka si prostějovské publikum naprosto získala.
Foto: Petra Hežová
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Žáci ZUŠ Plumlov pomáhali hudbou Tetínu...

Prostějov/peh - Chrámovými
zdmi kostela Povýšení sv. Kříže
se rozezněly líbezné tóny flétny,
klavíru i houslí v rámci benefičního koncertu na podporu
speciální škole a Tetíně. Své
muzikantské umění předvedli
přítomným posluchačům žáci a
učitelé ZUŠ Plumlov.
Chuť pomáhat proměnilo v činy
prostějovské občanské sdružení
Pomáháme tancem. Ve středeční
podvečer se tak pod střechou kostela Povýšení sv. Kříže sešli nejen
příznivci klasické hudby, ale i lidé
s dobrým srdcem, kterým není
lhostejný osud dětí ze speciální
školy na Tetíně.
„Výtěžek koncertu je určen pro
vybavení multismyslové místnosti
Snoezelen, což je speciální relaxační místnost, která stimuluje a
rozvíjí smysly, navíc podporuje
léčbu poruch chování, pozornosti,
posiluje schopnost adaptace, socializace a další,“ vysvětlila nám
členka OS Pomáháme tancem

piny jako Keks, Kontakt, Quercus a Plus, které tak opět
zavzpomínají na významné prostějovské muzikanty,
kteří již nejsou mezi námi... A vězte, že tentokrát pro vás
mají organizátoři hned několik překvapení.
ROCK MEMORY OF se uskuteční opět na pláži „U
Vrbiček“ plumlovské přehrady, a to již PŘÍŠTÍ SOBOTU 13. července od 17 hodin! A vy můžete být přitom
díky Večerníku dokonce ZADARMO! Tentokrát totiž
obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm
prostřednictvím tištěného vydání a dva na webových
stránkách www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po
jedné vstupence. Zbrusu novou informací je, že v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do prostor
Víceúčelové haly-ZS v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner

-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 1. do čtvrtku 11. července ve
dvou dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

NA KTERÉM MÍSTĚ SE ROCK MEMORY OF KONÁ...?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Rock Memory
Of“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 4. ČERVENCE, 16.00 hodin. Jména prvního kvarteta výherců
zveřejníme v příštím vydání, kde také najdete otázku s pořadovým číslem dvě.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Jaký byl předprázdninový červen?

Horehronie v Prostějově
Dobrých skutků bylo na prostějovské kulturní scéně tento
měsíc ale rozhodně mnohem
více. Sdružení Pomáháme tancem dokonce uspořádalo hned

Slavnostní atmosféra. Menuet J. S. Bacha v podání flétnového
souboru ZUŠ Plumlov ocenili diváci uznalým potleskem.
Foto: Petra Hežová
sdílela určitě většina ze stovky
návštěvníků středečního koncertu, kteří ohodnotili vystoupení žáků ZUŠ Plumlov bohatě
zaslouženým potleskem.
Díky píli mladých organizáto-

rů, talentovaných hudebníků
a dobrosrdečných milovníků
hudby se děti ze speciální školy na Tetíně budou moci snad
brzy těšit na speciální účinky
relaxační místnosti Snoezelen.

barvy a zajímavé tvary v jeho obrazech chtějí aktivizovat myšlení a
burcovat divákovu představivost,“
představil díla nejnovějšího vystavovatele Milivoj Žák.
„Mojí inspirací je převážně příroda, ale ne v tom smyslu, že bych
ji chtěl napodobovat nebo kopírovat. Zajímá mě, jak funguje to,
co příroda stvořila, fascinuje mě
mikrosvět i makrosvět naší planety, což se pokouším vstřebat a
následně použít ve svých dílech,“
vysvětluje Miroslav Straka, který
na vernisáž dorazil z nedalekých
Žeravic spolu s manželkou.
Promyšlené linie olejomaleb Miroslava Straky přilákaly poměrně
širokou škálu milovníků výtvarného umění, mezi dvěma desítkami

návštěvníků vernisáže tak nechyběla zubní technička, prodavačka
ani čtveřice studentů. „Šli jsme
náhodou kolem a rozhodli jsme se
jen tak nakouknout. Úvodní slovo
pana galeristy nás ale zaujalo a tak
jsme chtěli obrazy, o kterých mluvil vidět na vlastní oči,“ vysvětluje
student Honza, který galerii navštívil s přáteli Davidem, Terezou
a Veronikou.
Výstava Miroslava Straky ale není
jen o obrazech, návštěvníci galerie
mohou ocenit i jeho jednoduché
a přesto důmyslné „plecháčky“ –
sochy, vytvořené z jednoho kusu
plechu, bez nýtů či svárů.
Abstraktní díla Miroslava Straky můžete v Galerii N7 vidět až
do 25. července, ale ani příznivci

Tomáše Bíma nepřijdou zkrátka, autor zapůjčil galerii ještě
několik prodejních kousků, které můžete přijít obdivovat spolu
s díly Miroslava Straky a Bohumila Nečase.

Smysly v abstrakci. Hned
několik návštěvníků vernisáže
využilo příležitosti osobně si pohovořit s autorem nad jeho díly..
Foto: Petra Hežová

Sára a Jan Saudkovi FOTOGRAFIE. Vernisáž už tento pátek

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ROCK MEMORY OF!

Významné životní jubileum
prostějovské spisovatelky a
dramatičky Taťány Krejsové
připomněla skvělým způsobem
benefice, kterou pro ni přichystal
Divadelní spolek Historia. Četlo
se z autorčiných děl a nechybělo uvedení jednoaktovky „Ano,
maminko“, kterou samozřejmě
napsala sama oslavenkyně a ještě
si v ní sama zahrála. Podle mne to
byla benefice přesně, jak má být,
a výborné připomenutí dosavadního díla zajímavé prostějovské
kulturní osobnosti.

Tereza Dokládalová. „Nápad,
uspořádat tento koncert, se zrodil
v průběhu letošního dubnového
koncertu pro žáky speciální školy na Tetíně v rámci takzvaného
´Barevného týdne´. Všechny ta
myšlenka nadchla a výsledkem
organizace je tento benefiční koncert, který snad potěší všechny
milovníky hudby,“ doplnila mladá
organizátorka.
Stovka návštěvníků koncertu
si v jedinečném prostředí prostějovského hlavního kostela
vychutnala skladby Johanna Sebastiana Bacha, Franze
Schuberta, Johanna Pachelbela
a dalších v profesionálním podání žáků ZUŠ Plumlov pod
vedením učitelů Ivy Machačové, Maritany Bermúdezové a
Eduarda Jansy.
„Máme rády hudbu a přišlo
nám jako skvělý nápad podpořit dobrou věc touto cestou,“
shodují se návštěvnice koncertu
Lenka a Hanka. Podobný názor

Výstavu Bím 66 vystřídaly Smysly Miroslava Straky

Prostějov/peh - Úspěšnou výstavu děl Tomáše Bíma vystřídala
expozice převážně olejomaleb
malíře, sochaře a designéra Miroslava Straky. Netradičně čtvrteční vernisáže se v Galerii N7
zúčastnil sám autor a více než
dvě desítky milovníků umění.
Prostějovská Galerie N7 se oblékla do nového pestrobarevného
pláště, výstavu obrazů Tomáše
Bíma, konanou ku příležitosti
Kristián. Malý pacient prostějovské nemocnice, kterému přišly v pátek dvacátého výročí prestižního teodpoledne pomoct alespoň trošku ulehčit život stovky Prostějovanů. nisového utkání UniCredit Czech
Foto: Petra Hežová Open, vystřídala uplynulý čtvrtek
výstava malíře, sochaře a desigI ten, komu bylo jméno zpěvačky úžasnou atmosféru, při níž nevá- néra Miroslava Straky s názvem
neznámé se dovtípil, jakmile se z hali zpívat, tleskat nebo si aspoň Smysly. „V každém z mistrových
reproduktorů ozvaly songy jako významně podupávat do taktu děl je patrná provázanost profesí
Horehronie, Jablčko nebo V sieti ťa mladí i starší návštěvníci akce. designéra, malíře i sochaře, pestré
mám. „Kristinu poznám, je od nás Lepší prázdninový start jsme si
zo Slovenska a keď som sa dopočul, snad ani nemohli přát...
že tu bude spievať, prišiel som si ju Akci finančně podpořilo Město
vypočuť,“ usmíval se krajan sloven- Prostějov, marketingová společské zpěvačky, který se nám předsta- nost TK PLUS Prostějov a firma Plumlov/pr - Jedinečnou prodejEUROVIA. Mediálním part- ní výstavu fotografií s názvem
vil jako Jaroslav.
Charismatická zpěvačka vytvo- nerem byl PROSTĚJOVSKÝ SÁRA A JAN SAUDKOVI
řila spolu s posluchači na náměstí Večerník.
zahájí už tento pátek 5. července slavnostní vernisáž v Galerii
Zámku Plumlov. Nenechte si ujít
unikátní příležitost shlédnout
snímky nejznámější české dvojice
Plumlovské léto je v plném proudu a fanoušci jsou u všech akcí PLUMLOVSKÉHO LÉTA!
fotografů. Exkluzivním mediálním partnerem výstavy je PROvytržení. Po vystoupení legendárních bratří Nedvědů a Co je potřeba pro výhru vykonat?
návratu legend se již neodvratně blíží ROCK MEMO- Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže polo- STĚJOVSKÝ Večerník a portál
RY OF. Již VI. ročník mimořádně úspěšného rockového ženou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce vecernikpv.cz!
festivalu, na kterém se každoročně „vyřádí“ takové sku- PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda- Již podruhé během jednoho roku si

Pocta dámě
prostějovské kultury
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dvě bohulibé akce. Nejprve se
z jejich dílny uskutečnil charitativní koncert v kostele Povýšení Svatého kříže, který podpořil speciální školu na Tetíně.
Jen o dva dny později se sdružení zapojilo do pořádání širší
akce, v jejímž rámci přímo na
náměstí T.G.Masaryka spolu
s Okrašlovacím spolkem uspořádali sbírku na podporu vážně
nemocného Kristiána. Sbírka
probíhala během koncertu
prostějovské kapely Novios,
hlavní hvězdou ovšem byla
slovenská zpěvačka Kristina.
A byla úžasná!

Ať žije náměstí
Jak už jsem psala minule, snaha
města po oživování náměstí funguje. Nehrála tu totiž tento měsíc
jen Kristina, ale s koncerty a hudebními produkcemi se v centru města doslova roztrhl pytel.

Zmínila bych v této souvislosti
třeba i tolik odlišné žánry jako
bylo vystoupení izraelské kapely
Hava Nagilla nebo další ročník
bluegrassového festivalu. Mám
radost, že obě zmíněné akce
podpořil grant, který slouží právě
na rozhýbání kulturního života
v centru Prostějova. Na obou akcích se to podle mé osobní zkušenosti určitě povedlo.
A kam vás pozvat o prázdninách? No přece na Prostějovské
kulturní léto, které bude probíhat
o většině prázdninových čtvrtků
a jehož vrcholy budou středověká noc nebo koncert kapely NO
NAME. A kde jinde než na náměstí T.G.Masaryka!
Milada Sokolová, radní a předsedkyně kulturní komise při
Radě města Prostějova

díky Galerii Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou budete moci prohlédnout ve výstavních prostorách
plumlovského zámku díla současných českých umělců zvučných
jmen. Po loňské výstavě věnované
obrazům kreslíře a grafika Adolfa
Borna a malířky a ilustrátorky Renaty Klogner Štolbové se ve zdech
Vysokého zámku můžete potěšit a
nechat inspirovat fotografiemi s typickým a nezaměnitelným rukopisem vynikajících českých fotografů

Jana Saudka a Sáry Saudkové.
Ateliérové fotografie Jana a převážně černobílé snímky Sáry s výjimečným nábojem typickým právě pro
tuto dvojici umělců, tvoří bezesporu
vrchol současné fotografické tvorby,
který máte nyní možnost zhlédnout
mimo jiné i ku příležitosti letošního
333. výročí zahájení stavby plumlovského zámku. Prodejní výstavu
s názvem Sára a Jan Saudkovi FOTOGRAFIE zahájí v pátek 5. července v 17:00 slavnostní vernisáž za

přítomnosti všech příznivců umění,
pořadatelů a organizátorů, na které
nebude chybět ani mediální partner
akce - PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Díla nejvýznamnějších osobností současné české umělecké
scény budou k vidění na Zámku
Plumlov od 5. července do 31.
srpna. Výstavu uvede za pořádající Galerii Knížecí Dvůr Ing.
Pavel Frelich a odborný komentář doplní kurátorka výstavy
paní Marie Hanušová.

Ze života města
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Oválný rondel na Poděbradově náměstí NEBUDE!
Proti výstavbě protestují majitelé domů, dopravní policie i hasiči

Tak tomu se říká rána pod pás! Tak dlouho avizovaný a propagovaný rondel ve tvaru elipsy se na
Poděbradově náměstí nakonec stavět nebude! I když
projekt byl už víceméně připraven k realizaci a hygienici navíc upustili od tvrdých opatření v podobě obrovské protihlukové stěny, proti této významné investici
města se nakonec postavila nepřekonatelná koalice
– majitelé nemovitostí, dopravní policisté a také hasiči
společně s lékaři záchranky…
Prostějov/mik
Prostějovští radní na své úterní
schůzi projednali dopravní řešení
křižovatky na Poděbradově
náměstí. Varianta oválné okružní
křižovatky není průchodná
vzhledem k nesouhlasným
stanoviskům majitelů stavbou přímo dotčených nemovitostí a některých orgánů
státní správy. „Rada města
proto schválila řešení křížení
ulic
Wolkerova,
Palackého, Žeranovská a Brněnská
v podobě úpravy řazení pruhů
a signálního plánu v navazujících křižovatkách,“ potvrdila
Alena Rašková, náměstkyně
primátora Prostějova.

Jenom připomeňme, že způsob
řešení netypickým elipsovitým
rondelem navrhla dopravní
komise, tedy poradní orgán rady
města. „Již v průběhu přípravy
projektové dokumentace se však
ukázal jako zcela neprůchozí.
S okružní křižovatkou nesouhlasí dvanáct majitelů dotčených
nemovitostí na Poděbradově
náměstí. Upozorňují nejen na
zhoršenou dostupnost ke svým
domům a zrušení parkoviště
před budovou E.ONu, ale i na
zvýšení hluku a hrozbu narušení
statiky nemovitostí posunutím
komunikace k obytné zástavbě.
Dopravní inspektorát Policie ČR
ve stanovisku zase zdůrazňuje,
že vzhledem k očekávanému

Chcete koupit majetek města?

SLOŽÍTE KAUCI!
Prostějov/mik - Radní Prostějova
vydali směrnici o stanovení kaucí při prodeji majetku statutárního města.
Záloha ve výši deseti procent
z kupní ceny bude vyžadována
v jasně stanovených případech.
Směrnice nabývá platnost již
od 1. července 2013.
„K tomuto kroku nás vedou
zkušenosti z posledních měsíců.
Ačkoliv se město ke všem staví
velmi vstřícně, je potřeba stanovit pravidla, která od svých
partnerů bude striktně vyžadovat.
Tyto podmínky jsou ve směrnici
jasně definovány,“ předeslal Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora, který má na starosti majetek
města.
Systém aukcí bude aplikován
z důvodu zamezení byť i jen
hypotetických spekulací, a ze tří
stanovených podmínek nebude
úniku. Desetiprocentní kauci
z požadované kupní ceny

bude povinen zaplatit uchazeč
u předpokládaného většího počtu
uchazečů o nabízenou nemovitost. Dále v případě vyhlášení
záměru
prodeje
pozemků
v průmyslové zóně, či vyhlášení
záměru prodeje nemovitého
majetku nad tři miliony korun. „Kaucí chceme získat jistotu deklarace vážného zájmu
a zajištění nabídky uchazeče
o nabízený prodej,“ uvedl Jiří
Pospíšil.
Složená kauce na depozitní účet
města se použije jako záloha na
kupní cenu. „V případě, že vybraný uchazeč nezaplatí zbylou
část kupní ceny za prodávanou
nemovitost a neuzavře kupní
smlouvu v termínu do třiceti dnů,
zaplacená kauce se nevrací a propadne městu. Naopak uchazeči,
jehož nabídka nebyla Zastupitelstvem města Prostějova vybrána,
vrátí město kauci nejpozději do
patnácti dnů,“ doplnil Pospíšil.

Na autobusovém i vlakovém
nádraží budou NOVÉ HODINY

ulici směrem na Brněnskou,“
shrnul protesty všech, kteří se
postavili proti výstavbě rondelu,
Zdeněk Fišer, náměstek primátora zodpovědný za stavební
investice města.
Rada města tedy následně rozhodla o rekonstrukci stávající
křižovatky. Dojde ovšem jen
k nezbytné stavební úpravě
do
vjezdových
poloměrů
nárůstu dopravy by oválný křižovatky. „Změna se dotkne
rondel kapacitně vyhověl také šířkového i délkového Vzbouřili se. Proti zamýšlenému rondelu na Poděbradově náměstí se
pouze do roku 2023, kdy by uspořádání jízdních pruhů postavili jak majitelé okolních nemovitostí, tak i policisté a záchranáři.
v nejfrekventovanějších časech a světelného signalizačního
Foto: Magistrát města Prostějova.
mohlo dojít až k neprůjezdnosti zařízení. Celý dopravní uzel
směrem ze Žeranovské a Palack- bude sladěn zelenou vlnou na výraznou úsporu finančních zařazena co nejdříve,“ doplnila
prostředků,“ vysvětlila Alena Alena Rašková s tím, že není
Rašková, náměstkyně primá- vyloučena možnost preference
„Po tomto zklamání si začínám myslet, tora odpovědná za oblast do- řešení křižovatky v Dolní ulici
Zatímco oválný rondel U Rodenů, která se již dnes jeví
že nejlepší je asi nedělat nic...,“ pravy.
počítal s investicí až ve výši vzhledem k výjezdu vozidel
posteskl si primátor města Miroslav Pišťák 30 milionů korun, úprava stáva- z průmyslové zóny jako
jící křižovatky vyjde kolem kapacitně nedostatečná. V této
souvislosti připomeňme, že na
ého ulice. Okružní křižovatka by křižovatky návazné. Toto řešení dvou milionů korun.
pak podle vyjádření Hasičského minimalizuje stavební zásahy Termín rekonstrukce bude určen podzim začne v součinnosti
záchranného sboru Olomouck- do prostoru náměstí, z hlediska po jednání s Olomouckým kra- města s Olomouckým krajem
ého kraje mohla způsobovat příštích let bude kapacitně jem, do jehož vlastnictví patří a Správou železniční a dopravní
v dopravní špičce vážné kom- dostatečné. Neohrozí výjezd komunikace II. třídy. „Budeme cesty rozsáhlá oprava křižovatky
plikace při pohotovostním výjez- vozidel integrovaného záchran- usilovat o to, aby do rozpočtu ulic Olomoucká, Sladkovského
du ze základny ve Wolkerově ného systému a bude znamenat kraje byla tato investice a Barákova.

Dočasný minirondel v Jezdecké ulici vznikne
v nejbližších dnech. Instalace potrvá pár hodin…
Prostějov/mik - První miniokružní křižovatka v Prostějově vznikne dříve, než se
čekalo. Jak minulý týden
Večerník informoval, radní
upustili od dočasné změny
přednosti v jízdě na křižovatce
ulic Jezdecká – Šárka a rovnou tady nechá zřídit avizovaný rondýlek!
Město již v polovině května
ústy náměstkyně primátora
pro dopravu Aleny Raškové
avizovalo, že chce co nejdříve
zvýšit plynulost dopravy od
Brněnské ulice do průmyslové
zóny a odklonit v poslední
době stále frekventovanější
průjezd
ulicemi
Lidická
a Šárka.

„Na křižovatce ulic Jezdecká
a Šárka vznikne miniokružní
křižovatka.
Počítali
jsme
s tím, že než dojde ke stavební
úpravě, zavede se tady změna
přednosti v jízdě. Po konzultaci s Dopravním inspektorátem
Policie ČR jsme se rozhodli
pro okamžité řešení. Abychom
nekomplikovali řidičům situaci,
okružní křižovatka tady vznikne
hned, do doby vybudování regulérního minirondelu změnou
dopravního značení a instalací
zpomalovacích
přenosných
retardérů,“ vysvětlila Alena
Rašková, náměstkyně primátora.
Termín vybudování minirondelu je otázkou několika
příštích dnů. Čeká se pouze na

Jak jednoduché. Přesně takový minirondel bude co nevidět
k mání na křižovatce ulic Jezdecká a Šárka.
Foto: Magistrát města Prostějova
dodávku gumových příčných
pruhů. „Instalace těchto prvků
proběhne velmi rychle, v řádu
hodin, vyžádá si však úplné
uzavření křižovatky včetně
vyloučení linky městské hromadné dopravy. Autobusy

pojedou objízdnou trasou.
O přesném termínu budeme
veřejnost informovat všemi
dostupnými prostředky. Prosíme všechny spoluobčany
o shovívavost a pochopení,“
dodala Alena Rašková.

Radní pod palbou

Oprava Kramářské ulice:

několik dnů bude neprůchozí!
„Požádali jsme zdejší obchodníky o trpělivost,“
podotkl náměstek primátora Zdeněk Fišer

Prostějov - Prostějovští zastupitelé schválili nedávno
na návrh rady rozpočtové opatření, které zabezpečí
financování rekonstrukce Kramářské uličky vedoucí směrem z náměstí T. G. Masaryka ke Školní ulici
a Smetanovým sadům. A jelikož tady již byla ukončena
oprava inženýrských sítí, co nevidět se vítěz výběrového řízení může pustit do odstranění povrchu plného děr
a výmolů a položit novou dlažbu. Na podrobnosti se
Večerník zeptal Zdeňka Fišera, náměstka primátora
zodpovědného za stavební investice.
Michal Kadlec
Přesný čas. Radnice vyslyšela přání Prostějovanů a nainstaluje
nové hodiny jak na autobusovém, tak i hlavním vlakovém nádraží.
2x foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Prostějovští na dvou místech v Janáčkově
radní doporučili rozpočtovým ulici, a to před budovou hlavního
opatřením provést instalaci vlakového nádraží a na autoexteriérových hodin u hlavního busovém nádraží. Z hlediska
a autobusového nádraží. technického provedení navrhuZáměr vzešel z požadavku jeme pro co nejlepší přehlednost
občanů o doplnění mobiliáře oboustranné analogové hodiny
pro zvýšení informovanosti s ciferníkem,“ uvedl Zdeněk
a komfortu při cestování.
Fišer, náměstek primátora pro
Z hlediska co nejefektivnějšího investice.
řešení byla zvolena varianta insta- Odbor rozvoje a investic magislace na stávající sloupy veřejného trátu města zaslal potenciálním
osvětlení na pozemcích města, dodavatelům poptávku a jednotpřičemž maximální cena inves- livé nabídky včetně konkrétního
tice počítá s částkou 180 tisíc technického řešení nyní vyhodkorun. „Hodiny budou umístěny nocuje.

I

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
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Pane náměstku,
je pravda, že jste
vyzvali obchodníky z Kramářské ulice, aby si vzali po dobu
rekonstrukce raději dovolenou a
zavřeli své prodejny?
„Tak bych to přímo nenazval. Je ale
pravda, že jsme všem majitelům
nemovitostí v Kramářské ulici poslali dopis s vysvětlením postupu
prací, poukázáním na specifičnost
akce z hlediska omezených prostorových podmínek a s prosbou
o pochopení. Víte, tato rekonstrukce bude sice probíhat rychle,
ale ulička bude během oprav
takřka neprůchozí pro běžné
občany a tudíž i pro zákazníky
zdejších obchůdků. Takže pokud
bych to měl zlehčit, tak nějaká ta
dvoutýdenní celozávodní dovolená pro personály prodejen by asi
byla vhodná.“
Kdy bude rekonstrukce dokončena?

„Plán realizace generální opravy se oproti předpokladu urychlil, a pokud nedojde k dalším
přívalovým dešťům, nebo
jiným klimatickým abnormalitám, počítá se s dokončením na
přelomu srpna a září.“
Počkejte, pokud
má oprava začít
v nejbližších dnech, tak to mají
obchodníci zavřít své prodejny
na dva měsíce?
„Ale kdepak! Velmi úzký prostor
ohraničený fasádami protilehlých
budov, koncentrace stávajících
podzemních inženýrských sítí
a nasazení potřebné techniky si
vyžádá úplnou uzavírku tohoto
komunikačního a obchodního
prostoru jen na počátku akce,
tedy zhruba na dobu deseti dnů,
maximálně dvou týdnů!“
Dá se celková
doba oprav nějak
zkrátit?
„Uděláme maximum pro její co
nejrychlejší provedení, osobně na
to dohlédnu. Navíc jednoznačný

Menší komplikace. Jak prozradil Večerníku Zdeněk Fišer, rekonstrukce Kramářské ulice si vyžádá její dočasnou celkovou uzavírku.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
požadavek města na vítěznou istrátu zadlážděna ve stejném
firmu byl, aby dělníci pracovali provedení, jaké je použito na
na dvě směny. Stavební firma to náměstí T. G. Masaryka. Tenpřislíbila s tím, že by se na rekon- to záměr vzešel v návaznosti
strukci Kramářské ulice pracovalo na letošní opravu plynovodu
od šesti hodin od rána do šesti ho- v uličce. Položením dlažby
din večer.“
dojde k zásadní prospěšné
Co kromě nové změně vzhledu komunikace,
dlažby bude tato která je hojně využívána
investiční akce ještě zahrnovat? k průchodu mezi náměstím
„V rámci celkové rekonstrukce a parkem.“
Kolik bude rekonbudou upraveny spádové poměry
strukce komunia dojde k oddělení základových
vrstev konstrukcí domů od nové kace v Kramářské ulici stát
peněz a kdo ji bude provádět?
zádlažby.“
Jak bude vůbec „Na základě zadávacího řízení
vypadat
nová na zhotovitele předložila
dlažba v Kramářské ulici?
nejvýhodnější nabídku v ele„Frekventovaná spojka pro ktronické aukci společnost
pěší bude podle návrhu od- Skanska s cenou ve výši 520
boru rozvoje a investic mag- tisíc včetně DPH.“

ZPRÁVY
z Rady
města

Milionovéé úúspory
Mili
p y
Prostějov/mik - Město nákuppem
em plynu na komoditní burze
uušetřilo
šetřilo přes třicet procent. Vedenníí města po jarním nákupu silové
vé elektřiny na komoditní burze
avizovalo, že ještě do prázdnin
hhodlá
odlá využít burzovního obchodu k zajištění lepších cen pro
ppříští
říští rok. „Celková dosažená
úúspora
spora na zemním plynu na rok
2013 a 2014 pro maloodběry
je
je 3,43 milionu korun, což činí
bezmála
bezmála 31 procent. Snížení cen
na
na rok 2014 pro středoodběry
a velkoodběry je 331 600 korun
a znamená úsporu takřka 11
procent,“
procent,“ vypočítal Jiří Pospíšil,
první
první náměstek primátora.

Marketingový
g ý ppartner
se bude hledat déle
Prostějov/mik - Rada města Prostějova schválila na své poslední
schůzi prodloužení termínu pro
podávání
podávání nabídek zadávacího
řízení
řízení na výběr dodavatele služeb
v oblasti marketingu a propagace
pro
pro statutární město Prostějov.
Prodloužení
P
rodloužení zadávací lhůty je stannoveno
oveno do 29. srpna 2013. Cílem
zadávacího řízení je vybrat na období let 2014 – 2017 spolehlivého
a zkušeného poskytovatele
marketingových
m
arketingových služeb. Dodavvatel
atel služeb v oblasti propagace
a marketingu musí být, vzhledem k předpokládanému objemuu zakázky, která činí celkově
m
14 milionů korun bez DPH,
vybrán
vybrán v nadlimitním otevřeném
ném řízení. „Rada města po
pprojednání
rojednání doporučila změnu
a rozšíření hodnotících kritérií pro
výběr
výběr dodavatele, s cílem získat
co nejkonkrétnější a pro město
nejvýhodnější
nejvýhodnější nabídky,“ uvedl
Miroslav
Miroslav Pišťák, primátor města.

Poradna ppřeplněna!
p
Prostějov/mik - Od dubna tohhoto
oto roku funguje na Odboru
sociálních věcí Magistrátu
g
městtaa Prostějova ve Školní ulici 4
Poradna
P
oradna při finanční tísni pod
hhlavičkou
lavičkou stejnojmenné obecně
pprospěšné
rospěšné společnosti. K dispozici je ve druhém patře budovy v
kanceláři
kanceláři číslo 328, a to každou
čtvrtou středu v měsíci od 14.00
do 16.00 hodin. „Naše pomoc
těm,
těm, kteří se ne vždy svojí vinou
dostali do platební neschopnosti
a zároveň mají snahu tuto svízelnou
nou situaci řešit, se ukázala jako
velmi
velmi potřebná. Kapacita poradny
ny je naplněna,“ uvádí Alena
Rašková,
Rašková, náměstkyně primátora
pro
pro sociální oblast.

Problém s G
Galvou
ZAŽEHNÁN
Prostějov/mik - Jednání mezi
odborem správy a majetku
magistrátu
m
agistrátu a společností Galva
jjsou
sou uzavřena. „S potěšením
mohu
m
ohu konstatovat, že jsme našli
vvzájemnou
zájemnou shodu. Dohodli jsme
se na podmínkách, které jsou přijjatelné
atelné pro obě strany,“ uvedl Jiří
Pospíšil,
Pospíšil, první náměstek primátora.
ra. Společnost Galva v jednáních
deklarovala, že je připravena zavázat
vázat se k realizaci výstavby kanceláří společnosti, dílny a zázemí
zaměstnanců na předmětném
pozemku
pozemku v průmyslové zóně.
Nová
Nová koncepce budov byla dle
vyjádření
vyjádření vedení společnosti
projednána
projednána s architektem, a pokud
kud bude možné navázat na již
vydané
vydané územní rozhodnutí, mělo
by
by vydání stavebního povolení
zabrat minimum času. Zároveň
podnikatelský
podnikatelský subjekt požádal
město
město o prominutí smluvní pokuty
kuty za prodlení smluvního závazku
vazku výstavby areálu.

OSVĚDČENÍ
p emisí
o úspoře
Prostějov/mik - Díky rozvoji
a provozu systému tříděného sběru a recyklace získalo město Proru
stějov Osvědčení o úspoře emisí.
Přispělo tak ke zlepšení životního
Přispělo
prostředí
prostředí a snížení takzvané „uhlíkové stopy“. „V loňském roce
vytřídili
vytřídili Prostějované přes pět
tisíc tun odpadu, za což jim patří
tisíc
dík. Pomohli tak nejen uspořit
finance, které mohly být investovány například do tak nutných
továny
oprav chodníků v našem městě,
ale zejména přispěli k ochraně
životního prostředí,“ uvedl první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
náměstek
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese

Ještě jste neodměnili děti za

vysvědčení? Máme pro vás pár tipů...

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice. Pohodlně se usaďte,
ďte,
přibližte si sklenku čisté vody či malý zákusek a pojďme se společně podívat,
at,
co zajímavého jsem si pro vás opět připravila. Řekneme si, jaké oblečení
ní
je hitem léta, podíváme se, které potraviny nás učiní nesmrtelnými i jak
k
bychom měli ocenit naše děti za vysvědčení. A v neposlední řadě si vyrobí-me vynikající letní salát. Samozřejmě ani dnes nechybí zajímavý rozhovor,
tentokrát s magistrem Nedbalem.
Příjemné a odpočinkové čtení v prvním červencovém týdnu přejee
Aneta Křížová (na snímku).

Potraviny pro zdraví a nesmrtelnost
Mnoho výzkumů dokazuje, že
některé potraviny jsou při zpomalování mechanismů stárnutí
a některých nemocech obzvláště efektivní. Mezi tyto „superpotraviny“ se řadí některé druhy
ovoce a zeleniny, které jsou pověstné svou antioxidační sílou
a nejen to. Čím více a pravidelně budeme tyto potraviny užívat, tím lépe se chráníme před
zubem času…

Snídáním brokolice
utužíme prsní tkáň
Zdraví svých ňader zvýšíte a udržíte tím, že téměř každý den sníte
jednu porci brokolice uvařené
v páře nebo jiné brukvovité zeleniny jako kapusta, růžičková kapusta či zelí. Tento druh zeleniny
udržuje zdravou prsní tkáň a pomáhá tělu se zbavit jednoho druhu
estrogenu, který je spojován se
vznikem rakoviny prsu. Brokolice
taktéž obsahuje kalcium, které je
prospěšné pro naše kosti a kyselinu listovou, ta je zase zásadní pro
zdraví cév.

Rybíz, ostružiny, brusinky
a borůvky na Alzheimera
Pravidelné pojídání fialových,
červených nebo modrých bobulovitých plodů podporuje výkonnost
paměti. Ostružiny, borůvky, černý
rybíz a brusinky jsou výborné pro
stárnoucí oči a také pro stěny kapilár. Černý rybíz a ostružiny jsou
bohaté na antioxidant flavonoid
anthokyanin a brání poškozování
buněk a DNA, které může vést
k Alzheimerově chorobě a rako-

vině. Během sběrné sezony jezte máhá snížit riziko onemocnění od
bobule čerstvé a mimo sezonu rakoviny kostí až po revmatickou
mražené.
artritidu až o čtyřicet procent. Navíc červené papriky obsahují čtyřikrát více vitaminu C než citrusové
Hrstku mandlí a ořechů
ovoce.
denně proti cholesterolu
Denně bychom měli sníst hrst
Deset porcí rajčat týdně
mandlí a ořechů, neboť obsahují
na prostatu i srdce
zdravé nenasycené tuky, které
snižují riziko koronálních one- V celoevropské studii bylo zjištěmocnění a mozkové mrtvice. no, že u mužů s vysokým příjmem
potravin bohatých na lykopen
bylo riziko srdečního infarktu poloviční oproti těm, jejichž strava
obsahovala jen malé množství tohoto prvku. Lykopen totiž ochraňuje před nemocemi srdce, snižuje
krevní tlak a bojuje proti rakovině
prostaty. Výrobky obsahující konVlašské ořechy jsou zejména centrovaná vařená rajčata např.
v čínské medicíně proslulé jako protlak či kečupy obsahují velké
plod dlouhověkosti. Dobré je používat při vaření i olej z vlašských
ořechů. Stejně jako vlašské ořechy
i arašídy mají schopnost snižovat
„špatný“ cholesterol a jsou spojovány se snížením rizika onemocnění srdce.

kupujete protlaky či kečupy, vždy
se dívejte na obsah. Pokud uvidíte
jakékoliv konzervační látky, vraťte zpět do regálu. Například bio
kečup obsahuje o třiaosmdesát
procent více lykopenu než kečup
chemicky konzervovaný.

množství lykopenu, což je přírodní červené barvivo, které působí
proti stárnutí organizmu. Nachází
se v červeném ovoci i zelenině.
Čím je plod tmavší barvy, tím více
lykopenu obsahuje. Zjištěná dávka, která má účinky na jmenované partie, je deset porcí čerstvých
i vařených rajčat týdne. Pokud

Výzkumy z posledních let
také prokazují, že v České republice patří mezi nejčastější
a současně nejžádanější formy
odměny za vysvědčení peníze.
Psychologové však upozorňují, že není dobré dítě učit na
velké a drahé dary. Stačí prý
menší pozornost od srdce,
která dá dítěti jasně najevo, co
pro nás jeho úspěch znamená.
Pokud rodiče od dětství vedou
k velkým odměnám, ať je to za
cokoli, do života to dítěti moc nepřidá. Takovou pěknou originální
pozorností od srdce můžou být
bonbony z čistě přírodních surovin, bez aromat či umělých barviv.
Největší parádou je ale to, že na
bonbóny, které si sami vyberete, si
můžete nechat vyrobit svůj vlastní
potisk i s přáním a třeba i fotografií. Takže dítě, ať už menší, větší či
odrostlé od rodičů dostane lahodné bonbóny s unikátním vzkazem,
který si sami vymyslíte, například
Jsi jednička, Evičko! Máme z tebe

velkou radost! Máme tě moc rádi.
Tento sladký dárek i s vlastním
přáníčkem od srdce najdete například na www.muj-mls.cz.
Dalším dárkem, který děti
potěší, jsou zaručeně zážitkové dny či poukazy. Co takhle
chlapce potěšit společnou
návštěvou horolezecké stěny,
jízdou na motokárách, paintballem? Holky můžete vzít
třeba na nákupy koupit malou
kabelku, cd s oblíbenou skupinou, pěkné hodinky atd. Vhodnou odměnou je i návštěva
zoo, restaurace, cukrárny, kina,
zábavného parku či aquaparku,
zámků, hradů atd.
Rozhodně není vhodné děti
za vysvědčení ponižovat, nadávat jim či snad dítě bít.
Samozřejmě nějaké to jemné
slovní pokárání proběhnout
může, avšak vždy v závěru
nezapomeňte vyzdvihnout, že
dítě máte rádi a v dalším roce
už snad vysvědčení bude lepší.

Čokoláda na krevní tlak
Ač se stále diskutuje o prospěchu
či škodlivosti čokolády, je jisté, že
mírná konzumace kvalitní čokolády zdraví neškodí. Ba naopak.
Pokud si denně dopřejeme kousek kvalitní čokolády, zajistíme
si důležitý přísun atioxidantu polyfenolu. Každodenní dávka čokolády může snížit riziko oběhových problémů až o sedmadvacet
procent, taktéž snižuje krevní tlak
a zvyšuje množství „dobrého“

Papriky mají více vitamínů
než citrusové ovoce
Zkuste si během léta v truhlících
nebo kořenáčích vysadit papriky.
Domácí zdroje jsou totiž zdravější
než ty, co kupujeme v supermarketech a mnohdy i v obchodech
se zeleninou, avšak musíme se
vyvarovat chemickým přípravkům, které zdravou plodinu činí
pro naše tělo nebezpečnou. Stejně
jako jiné červené, oranžové a žluté
druhy ovoce či zeleniny obsahují
papriky karotenoid, který napo-

V pátek byl pro spoustu dětí
pořádný den k radosti. Nejen,
že se předávalo vysvědčení,
které sice mnohdy k radosti
moc nevybízí, ale tím hlavním
důvodem byl konec školního
roku a začínající dvouměsíční
prázdniny. I když vysvědčení
nedopadne vždy podle představ rodičů, děti by se měly
na konci školního roku za své
snažení dočkat odměny. Ještě
jste nestihli své děti odměnit?
Máme pro vás pár tipů...
Podle psychologů i výchovných poradců by konec školního roku u dětí neměl zůstat bez
pozitivního hodnocení, ať už je
vysvědčení jakékoliv. A to aspoň
slovního, které povzbudí do dalšího snažení a motivuje k lepším
výsledkům. V dnešní době se již
stalo jakýmsi zvykem, že mnoho rodičů vyjadřuje pochvalu za
povedené vysvědčení nejrůznějšími dárky, rodinnými oslavami
či výlety.

cholesterolu a ještě k tomu brání
vzniku krevních sraženin. Vybírat
bychom měli skutečně jen kvalitní
čokoládu, což je tmavá čokoláda
s vysokým obsahem kakaa (min.
70%). Mléčná čokoláda obsahuje
cukr a hydrogenované oleje, které
tělu rozhodně žádný prospěch nepřináší.

HIT SEZONY: dlouhé sukně!

Dlouhé sukně až ke kotníkům
jsou opět v módě. V současné
době sukně patří do šatníku většiny žen a střihy, co se už jednou
nosily, se zase vracejí, právě tak
jako dlouhé sukně. Avšak nenosí se sukně jako ze sedmdesátých let, které byly těžkopádné
a mohutné, ale jemné i provzdušněné materiály.
Téměř všechny obchody nabízejí dlouhé sukně. Stačí si
jen vybrat. Právě frčí jemné
a vzdušné materiály ve veselých letních barvách. Trendy jsou i květinové a žíhané
vzory, asijské motivy jako
pivoňky, draci, lotosový květ,
pávi atd. V barvách pak jasně
převládá čistě bílá, královsky
modrá, šedá, jemně růžová, zelená, černá, červená a
pak různé kombinace barev.
Koupit si můžete jak rozšířenou sukni, tak užší střih. Záleží
na vás. Nosí se i dlouhé sukně
s vysokým pasem, do těch můžete halenku zastrčit dovnitř. Kromě dlouhých sukní s vysokým
pasem se nosí i bokové sukně.

Foto: internet
A co si k takovéto sukni vzít?
Už dávno se nectí pravidla, že
k širokému spodku musíte mít
úzký vršek. K široké dlouhé sukni si klidně můžete vzít volnější
halenku, top či sáčko. Celek tak
působí vzdušných, uvolněným
a ležérním dojmem. K dlouhé
sukni můžete zvolit jak boty na
podpatku, platformě, tak balerínky či sandále. Záleží na vás.
Dnešní móda je uvolněná,
nepodřizujte se tedy módním
diktátům a oblečte si k dlouhé

sukni, co chcete. Nosí se zkrátka vše. Rozhodně si nemyslete,
že dlouhé sukně jsou jen pro vysoké, ne, nosit je máme všechny, tedy my, co se na ně cítíme.
V sukni s dlouhou délkou lze
navíc ledasco zamaskovat. Od
větších boků až po silná lýtka.
Pěknou dlouhou sukni s ležérní
halenkou můžete doplnit slaměným kloboukem i ležérními
doplňky, a to v jakémkoliv věku.
Tak neváhejte a vyrazte na nákup dlouhé sukně...

kulinářský koutek rozhovor se zajímavou osobností...
aneb tip do kuchyně...

ŠPENÁTOVÝ SALÁT

S KOUSKY POMERANČE

A MANGA

„Léčebné kódy dovedou odstranit pětadevadesát procent všech
fyzických a řadu psychických nemocí,“ vysvětluje Mgr. Petr Nedbal
Prostějov - Po menší pauze se v našem seriálu zajímavých rozhovorů
vrací Večernice opět k alternativním metodám. Tentokrát si povíme
o Metodě léčebných kódů. Co to vůbec jsou léčebné kódy? Jak fungují
a kde nám můžou pomoci? To vše a ještě více se dozvíte v exkluzivním
rozhovoru s Mgr. Petrem Nedbalem, který se mimo jiné věnuje informační
terapii (vyhledávání informací a bloků na orgánech a čakrách), pomocí
bezdotykových masáží obnovuje zúžené a přerušené emoční dráhy v těle
a je průkopníkem v oblasti léčivé zásadité stravy.
Aneta Křížová

Ingredience:
140 g čerstvého špenátu, 2 pomeranče, 2 manga, 1 žlutou
papriku, 1 menší cibuli, citronovou šťávu, olivový olej,
pepř, 2 mozzarelly
Postup:
Máme-li větší špenátové listy, nakrájíme si je nebo natrháme
na menší kousky. Pomeranče, manga, papriku a cibulku nakrájíme najemno. Následně si na jemné proužky nakrájíme i
mozzarellu. Vše promícháme v míse s dvěma až třemi lžícemi
olivového oleje a citronovou šťávou. Zlehka dochutíme pepřem
a kořením dle chuti. Dobrou chuť přejeme.
Přejeme dobrou chuť!

Pane Nedbale, můžete
nám prosím vysvětlit,
co je to Metoda léčebných
kódů?
„Je to krátká sestava cviků, která stimuluje nejdůležitější energetická centra lidského těla, což
umožňuje organismu aktivaci
ochablého imunitního systému.
Tato metoda představuje díky
své jednoduchosti, maximální účinnosti a univerzálnímu
záběru důležitý přelom nejen
v oblasti alternativních metod
léčení, ale může významně
ovlivnit i klasickou medicínu.“
Jak tato metoda vznikla?
„Léčebné kódy objevil
v roce 2001 Dr. Alex Loyd
jako odpověď na dvanáct
let trvající těžké deprese své
manželky. Spolu se svým přítelem lékařem Benem Johnsonem uvedl do praxe systém,

V jakých oblastech lé- migrény. Řeší fobie i deprečebné kódy mohou po- se, odstraňuje bloky. Vyléčí,
moci?
nebo alespoň udrží v šachu
„Ze své zkušenosti mohu po- začínající chřipku, ale co je
tvrdit, že prakticky neexistuje nejúžasnější, dokáže přetvořit
omezení pro použití léčebné- neurotického robota s emoceho kódu. Funguje na běžná mi a vztahy v troskách na čloonemocnění stejně jako na věka, který porozumí sám sobě
chronické stavy, dokáže zahnat a začne naplňovat své životní
na ústup alergii nebo zbavit poslání.“

který aktivuje fyzické
„Dokážou zbavit migrény, chřipky,
funkce a odstraňuje
zdroj pětadevadesáti
alergie, účinně odstraňují bloky,
procent všech fyzických a řady psychictraumata, deprese, závislosti,
ý nemocí.“
kých
úzkosti a různé bolesti i nemoci“
Jak léčebné kódy
fungují a jsou
Prostějovský odborník PETR NEDBAL
účinné na každého?
o
oblastech
účinnosti Metody léčebných kódů
„Princip je jednoduchý. Lidské tělo má k dispozici mechanismus, který si za „(smích) Ještě jsem nepracooptimálních podmínek dokáže val s bezpečnější metodou.
poradit s jakýmkoliv onemoc- Například informační terapie
něním. Tímto mechanismem skrývá určitá úskalí. Například
je IMUNITNÍ SYSTÉM. při ´čtení´ a řešení informací
Existuje však stav, který na čakrách i orgánech se může
imunitní systém postaví zce- stát, že si terapeut takzvaně přela mimo hru. Tím stavem je táhne problém klienta. Stává se
STRES a LÉČEBNÉ KÓDY to, když chcete za každou cenu
LÉČÍ STRES. Tím jsou po- ´vyléčit´, ale nevěnujete použitelné na všechny zdra- zornost poselství, které nemoc
votní komplikace u každého nebo bolest pacientovi přináší.
Ale u léčebného kódu hrozí jen
člověka.“
Musíte věřit. Podle jednoho z největších odborníků na metodu léčebných
Je tato metoda zcela to, že netrefíte příčinu, a ono to
kódů je veskrze důležité hlavně přesvědčení. Foto: archív Petra Nedbala
bezpečná?
zabere na něco jiného“

Zpravodajství
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CYKLOSTEZKA kolem Hloučely nabrala zpoždění
Do konce roku by ale měla být stavba dokončena

Prostějov/mls - Nová cesta
pro cyklisty a bruslaře, vedoucí kolem říčky Hloučely,
se měla začít budovat už letos v dubnu. Jak se ale Večerník na vlastní oči přesvědčil,
dosud se tu však do země
nekoplo. Podle posledních
informací se s výstavbou začne až po žních. Dva kilometry živičné cesty by měly být
tedy hotové koncem letošního roku...
Tudy povede. Nová cyklotrasa spojí prostor u stájí Cavalo s Tichou ulicí.
Cyklotrasa podél říčky HlouFoto: Martin Zaoral
čely byla vykolíkovaná už na
jaře. „Následně se zjistilo, že cházejícímu plynovému potru- vysvětlil náměstek primátora
stavbu dle původního projektu bí. Proto se musel celý projekt statutárního města Prostějov
nelze provést, a to kvůli pro- předělat a vše se zdrželo,“ Zdeněk Fišer.

Po dohodě se zemědělci se
začne stavět až bude sklizeno
obilí na okolních polích. „Stavební stroje by poničily úrodu, proto se dělníci pustí do
práce až na přelomu července
a srpna. Ze smlouvy vyplývá,
že musí být realizace cyklostezky dokončena do jednatřicátého prosince 2013,“
informoval Petr Brückner
z prostějovského odboru rozvoje a investic.
Dvoukilometrovou živičnou
stezku za šest a půl milionu
korun postaví firma Strabag. Finance na její výstavbu
půjdou převážně z peněz EU.

Jedete na dovolenou a chcete
vědět, co se děje doma?
Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Petr Sokol pátrá po osudech válečného letce

Arnošt Mrtvý: Z Hrdibořic do Antverp...

Prostějov/red - Prostějovský
politolog a publicista Petr Sokol
nedávno napsal pro celostátní
časopis Reflex rozsáhlý článek
o otaslavickém rodákovi a hrdinovi bitvy o Británii - Josefu
Františkovi, o němž hovořil
i v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník. Osudy československých válečných letců z Prostějovska mu natolik přirostly
k srdci, že nyní pokračuje
ve shromažďování materiálů
o dalším hrdinovi z druhé světové války.

Trochu zapomenutý rodák
„Při sbírání materiálu pro článek
o Josefu Františkovi jsem narazil
na zajímavé jméno válečného
pilota, který se jmenoval Arnošt
Mrtvý. Vybavil jsem si, že stejnojmenná postava vystupuje i ve
filmu Tmavomodrý svět. Samozřejmě mne hlavně zaujalo, že
Arnošt Mrtvý pocházel z Hrdibořic
u Prostějova,“ popisuje své současné pátrání Petr Sokol, který
nyní chystá knížečku o osudu hrdibořického rodáka. „Arnošt Mrtvý
se bohužel nedostal do souhrnné
publikace o osobnostech Prostějovska. Když jsem navíc zjistil, že
byl nacisty sestřelen nad Belgií,
kam často pracovně jezdím, bylo

Na školách většinou vládly úsměvy, tu a tam ale ukáply slzičky

Děti dostaly VYSVĚDČENÍ a šup na PRÁZDNINY!
Prostějov/mik - Deset měsíců
uteklo jako voda a zase jsou
tu letní prázdniny. Na konci
minulého týdne obdržely děti
závěrečná vysvědčení a nebylo
snad nikoho, kdo by se netěšil
na dvouměsíční volno. Žáci,
studenti a učitelé tak mají jedinečnou možnost relaxovat
své síly. Starosti ovšem naopak
začínají rodičům...
Večerník se během uplynulého
týdne vydal do dvou základních
škol. Už ve středu, kvůli naplánované rekonstrukci vnitřních
prostor, se rozdávalo vysvědčení
na Základní škole Majakovského
ve Vrahovicích. „Bylo to velmi
dojemné loučení, zvláště když
podle našich tradic dnes prvňáč-

ci vyprovázeli naše deváťáky,
kteří u nás končí základní školní
docházku. Uronila se nejedna
slzička,“ sdělila nám přímo na
místě Vlasta Ambrožová, ředitelka Základní školy Majakovského
ve Vrahovicích. Ve zdejší druhé
třídě došlo i ke kuriózní situaci,
když třídní učitelka předávala
vysvědčení staršímu pánovi
s hodně prošedivělými vlasy.
Napadlo nás - že by několikanásobný propadlík? „Ale kdepak,
občas se stává, že některý z žáků
je v době rozdávání vysvědčení
už s rodiči na dovolené a pro závěrečné ohodnocení si přijde dědeček nebo babička,“ vysvětlila
s úsměvem Vlasta Ambrožová.
V ostatních prostějovských
školách obdržely děti vysvědčení shodně v pátek. Večerník
se byl podívat za prvňáčky na

F otorr ep
p orr tá
áž

Základní školu Melantrichovu.
„Jsou dneska k neutišení, raubíři.
Ale ne, jsou to hodné děti a navíc
na vysvědčení nemají vůbec špatné známky. Skoro samé jedničky,
sem tam nějaká ta dvojka,“ hlásila nám třídní učitelka 1. B. Libuše Dvořáková. „Za chvíli si pro
mě přijede tatínek a jedeme do
Chorvatska, heč! A mám samé
jedničky,“ pochlubila se vzápětí
dívčina, která před námi mávala
právě obdrženým vysvědčením.
„Právě ukončený školní rok
proběhl v Prostějově naprosto klidně, bez jakýchkoliv
problémů. Přeji všem krásné
a pohodové prázdniny, hlavně
těm, kteří uspěli a dva měsíce
volna budou pro ně zasloužené. A kdo náhodou neuspěl, tak
aby si z toho vzal ponaučení
a nenechal to už nikdy dospět

Měli ho nejdřív! Jako první z celého Prostějova obdržely vysvědčení děti ze Základní školy Majakovského ve Vrahovicích. Tady
začaly prázdniny o dva dny dříve.
Foto: Michal Kadlec
do až tak hořkého konce. Všem
pedagogům rovněž přeji, aby
během prázdnin si zocelili nervy
a načerpali nových sil,“ sdělila

poslední okamžiky školního roku...

Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je na
radnici zodpovědná za školství.

3x foto: Michal Kadlec

Ti se mají! Dětem z Vrahovic mnozí vrstevníci záviděli. Chvíle napětí. Děti ze ZŠ Melantrichova zmlkly jen ve chví- Příště budu přísnější! Některá vysvědčení předala paní
Tady školáci zamířili na prázdniny o dva dny dříve než jinde. li, kdy paní učitelka vytáhla ze složky vysvědčení.
učitelka Dvořáková s typicky zvednutým prstem..

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

Ivo Roden si vzal dobrovolně život,
NAŠLA JEJ DCERA!
Prostějov/mik - Středa 26. června 2013, dvě hodiny po poledni.
K hospodě a motorestu U Rodenů v Dolní ulici se sjíždějí policisté a lékaři se sanitkou, brzy
po nich doráží i vůz pohřební
služby. Na první pohled bylo
jasné, že se právě na tomto místě stala tragédie. A taky že ano!
Záhy se i ukázalo, jaká...
Podle vyjádření policie pro internetové stránky vecernikpv.cz zde
dcera majitele našla svého otce
zastřeleného! Pětašedesátiletý Ivo
Roden podle veškerých indicií
spáchal sebevraždu! „Ve středu
šestadvacátého června kolem čtr-

nácté hodiny oznámila na policii
čtyřiatřicetiletá žena, že v restauraci na ulici Dolní v Prostějově nalezla svého otce bez známek života. Šetřením bylo zjištěno, že muž
se zastřelil svou legálně drženou
zbraní. Dalším ohledáním nebylo
zjištěno cizí zavinění, ve věci byla
nařízena zdravotní pitva,“ prozradil Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Na místě se toho už moc nedalo dělat, tomu muži nebylo
pomoci. Byl mrtev, podle předběžného ohledání zřejmě několik hodin. Nezlobte se, nebudu
vám ale tentokrát sdělovat rozsah smrtelného zranění, které
si muž přivodil...,“ uvedl exklu-

„Své tajemství si vezme do hrobu,“
míní zarmoucená rodina
zivně k případu Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
Večerníku se jako jedinému
periodiku podařilo kontaktovat
také rodinu tragicky zemřelého
majitele známého motorestu
v Dolní ulici. „Já nevím, co chcete, abych vám řekl?! Je to pro nás
všechny strašně bolestná věc...,“
neskrýval smutek a rozhořčení
nejmenovaný člen rodiny muže,
který si ve středu sáhl na život.
„A vy jako myslíte, že víme, proč
to udělal? Ne, nevíme, to tajemství si vzal s sebou do hrobu,“
dodal velmi skleslým hlasem.
Policisté případ i nadále prověřují, zejména se čeká na

výsledky pitvy zemřelého.
V okolí motorestu si lidé myslí
od smrti známého majitele hospody všelicos, ale jako vždy jde
především o spekulace a fámy.
„Říkalo se, že pan Roden je
nějak vážně nemocný a navíc
hodně zadlužený. Ale bůhví,
jestli je to vůbec pravda...,“
prozradila Večerníku žena z obchodu v Dolní ulici.
Zdá se tedy, že Ivo Roden před
svým zoufalým činem nezanechal dopis na rozloučenou. A tak
pokud ovšem důvody jeho činu
nezná ani jeho rodina, vezme si
zkušený restauratér své tajemství
skutečně do hrobu...

Našel. Petr Sokol u hrobu Arnošta
Mrtvého...
Foto: archív P. Sokola
jasné, že chci jít po jeho životních
stopách,“ přidává Sokol, kterého
překvapilo, že osud hrdibořického
letce se stal předmětem zkoumání
belgického autora, zatímco u nás
je Arnošt Mrtvý nepříliš známou
osobností.

Belgické hledání
„Tento týden jsem se na základě
belgických pramenů vydal hledat Mrtvého hrob. Místo jeho
posledního odpočinku se nyní
nachází na předměstí belgického
města Antverpy. Hledání to bylo
po všech stránkách nelehké. Na
odlehlý hřbitov jsem musel jet
taxíkem a pakistánský taxikář se

v místě moc nevyznal. Samotný
hřbitov je jeden z největších ve
městě a nachází se v obrovském
parku. Znal jsem sice číslo Mrtvého hrobu, ale jeho hledání stejně vydalo na dost dlouhou dobu.
Jediný člověk, kterého jsem na
hřbitově potkal, byl hluchoněmý
zřízenec… O to lepší byl pocit,
když jsem hrob se lvem ve znaku
a s nápisem rotmistr letectva v záloze Arnošt Mrtvý našel,“ popsal
Večerníku cestu Petr Sokol, který
se nyní chystá najít, kde byl rodák
z Hrdibořic u dalšího belgického
města Mechelen sestřelen. O jeho
zajímavém pátrání budeme aktuálně informovat...

LÁZNĚ CHTĚJÍ PŘISTAVOVAT!
V plánu je kryté dětské brouzdaliště

Prostějov/mik - Prostějovští
radní podle svých slov udělají
maximum pro to, aby ke stávající budově městských lázní
se brzy mohl přistavět nový
krytý bazén pro děti. Bude
zapotřebí ale vykoupit část pozemků sousedících s lázněmi.
„Jednatel Domovní správy Vladimír Průša nás informoval o tom,
že by bylo vhodné vykoupit některé další vhodné pozemky mezi
lázněmi a nemovitostmi v Plumlovské ulici. A to z toho důvodu,
že by bylo více než dobré vybudovat v těchto místech menší kryté
koupaliště pro děti,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova.

„Jde především o velkou zahradu za lázněmi a pozemek
mezi tímto zařízením a komunikací v ulici Hliníky, které by
se k tomuto účelu mohly využít. Jeden z domů je tady v majetku města, stejně tak jako
část pozemků. Další bychom
museli vykoupit, v případě dalších desítek metrů čtverečních
požádat stát, aby je převedl na
město. Ale tím by se vytvořily maximální podmínky pro
možnou přístavbu městských
lázní,“ popsal do detailu situaci Zdeněk Fišer, náměstek
primátora pro stavební investice s tím, že vše ostatní se bude
teprve konkrétně projednávat.

Skleníky u hřbitova magistrát

neprodá, ZBOURÁ JE SÁM!
Prostějov/mik - Obrovské
skleníky bývalého zahradnictví u hřbitova v Brněnské ulici jsou v otřesném
stavu. Rozbité okenní tabule
mezi dávno zrezivělými železnými konstrukcemi nahání hrůzu, přitom dávno
nevyužité zařízení stojí na
velice potřebných pozemcích. Město skleníky před
časem chtělo prodat, teď si
to ale radní rozmysleli.
„Já s největší pravděpodobností pozastavím rozhodnutí
rady města z prozaického
důvodu. O věcech jsme po
obdržení některých informací ještě dále začali diskutovat
a doporučíme revokaci našeho dřívějšího rozhodnutí. Nebudeme skleníky v Brněnské
ulici prodávat, zlikvidujeme

je sami, protože to bude pro
město ekonomicky výhodnější,“ vysvětlil změnu původního plánu Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova.
„O skleníky měla zájem jedna
firma, ale jenom proto, že by
z ´bouračky´ prodala železo
a z části zisku by nechala uklidit sklo a zbytek odpadu. Byl
to čistě výdělečný záměr. Takovou akci jsme ale schopni
zajistit sami a finanční efekt
připadne městu,“ uvedl Zdeněk Fišer, primátorův náměstek. „Navíc rozsáhlý pozemek
je města a je zde už vyprojektovaná studie parkovacích
ploch. A přesně toto je naším
budoucím záměrem. Rádi
bychom zde rozšířili stávající
parkoviště,“ dodal Fišer.

Dětské dopravní hřiště už má otevřeno i v neděli
Město vyslyšelo stížnosti rodičů ohledně otvírací doby

Prostějov/mls - Večerník se snaží reagovat na podněty svých
čtenářů. S jedním z nich k nám
do redakce v Olomoucké ulici
dorazila Iveta Frýbortová. Týkal se otvírací doby Dětského
dopravního hřiště „U krtečka“.
Díky tomu jsme zjišťovali potřebné informace a nyní všem
rodičům můžeme přinést skvělou zprávu...
„Myslím, že lanové centrum na
dětském dopravním hřišti je perfektní záležitost. Jenom nechápu,
proč nemá častěji otevřeno. Například v neděli je zavřené úplně.
Kdy jindy však mají rodiče šanci
s dětmi na hřiště vyrazit než právě
o víkendu?“ ptala se v úterý, když
navštívila redakci, naše pravidelná
čtenářka.
Na základě jejího podnětu jsme se
o celou záležitost začali zajímat.
„Od tohoto týdne máme otevřeno
i v neděli. Díky penězům z magistrátu města jsme mohli nabrat
externí spolupracovníky k tomu,
abychom mohli fungovat i v ne-

otevírací doba DDH pro veřejnost
pondělí- pátek
16.00 až 19.00 hodin
sobota a neděle
9:00 až 12:00 a 13:00 až 18:00 hodin

Atrakce. Stížnosti vyslyšeny, brána je dokořán...
děli. Nebylo to snadné, na hřiště
musí v každém okamžiku dohlížet nejméně tři lidé,“ prozradil Večerníku aktuální situaci Jiří Novák
ze Sportcentra DDM, které hřiště
provozuje.
Dětská atrakce u místního nádraží byla veřejnosti zpřístupněna
v dubnu 2010. V současnosti na ni
míří stále více rodičů s dětmi. Zájem se zvýšil zejména po červnovém otevření lanové dráhy
v areálu centra. „Odhaduji, že
k nám míří minimálně o šedesát

Foto: Martin Zaoral

procent návštěvníků víc než před
tím. Nedávno jsme tu zaznamenali zatím rekordní návštěvnost
sto třiceti dětí za jednu sobotu,“
potvrdil Novák.
Dětské dopravní hřiště v ulici
bratří Čapků zajišťuje pro školáky dopravní výchovu. K dispozici
jsou jim stejně jako předškolákům kromě lanového hřiště také
kola, šlapací káry, koloběžky
a trampolíny. Po sportovním výkonu se děti i jejich rodiče mohou
občerstvit v bistru „U krtečka“.

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

A GRATULUJEME!!!

Amálie Fišerová
23. 6. 2013 50 cm 3,35 kg
Čechy pod Kosířem

Barbora Plocková
23. 6. 2013 51 cm 3,55 kg
Čelechovice na Hané

Eliška Mazalová
24. 6. 2013 51 cm 3,85 kg
Olšany u Prostějova

Samuel Pácl
23. 6. 2013 51 cm 3,75 kg
Plumlov

INZERCE

Viktor Adam Bureš
24. 6. 2013 54 cm 4,70 kg
Bedihošť

Michal Štefek
25. 6. 2013 50 cm 3,10 kg
Tovačov

I

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!

www.
vecernikpv
.cz

Cipísek se loučil se školním rokem pod pečlivým dohledem rodičů i městské policie

Prostějov/peh - Čtvrteční
slunečné dopoledne plné
her a soutěžení odstartovalo prázdniny i dětem
z mateřského centra Cipísek.
V prostějovském dopravním
centru se sešla rovná sedmdesátka holčiček a kluků
s rodičovským doprovodem,
aby se na závěr školního
roku rozloučili, jak se patří.
Stalo se tak pod dohledem
příslušníků městské policie...
Ne, nelekejte se, nedošlo

k žádnému neštěstí. Pouze
zábavné předprázdninové rozloučení měli už tradičně na povel právě strážníci. „Letos se tu
scházíme už pojedenácté, děti
si to tady vždycky moc užívají,
navíc letos přibyla nová atrakce - lanové centrum, které si
všichni ihned oblíbili. Máme
nahlášeno sedmdesát dětí a tak
je tady tudíž trochu plno,“ hlásila Večerníku Jitka Zapletalová, vedoucí MC Cipísek.
„Je to tu krásné, dětem se tu

moc líbí,“ potvrzuje Šárka
Korhoňová, maminka dvou
malých synků, kteří slaví konec školního roku s MC Cipísek již potřetí. Pro malé
návštěvníky bylo kromě
koloběžek, tříkolek a lanového centra připraveno
i malé překvapení v podobě
dětských soutěží. „Jsou tu přítomní také příslušníci Městské
policie, kteří informují rodiče
o prevenci a bezpečnosti
v době letních prázdnin. Vzhle-

dem k velkému počtu dětí nám
tu kromě našich pracovníků
pomáhají na jednotlivých soutěžních stanovištích studenti
SOŠ podnikání a obchodu,
se kterými jsme navázali užší
kontakt v průběhu jejich praxe
u nás,“ doplnila Zapletalová.
Organizaci u házení kroužků
a rozeznávání barev tak měly
na starosti studentky Tereza
Srovnalová a Michaela Hroncová: „Paní učitelka nás požádala, jestli bychom neměly

chuť pomoct mateřskému
centru při téhle akci a my jsme
pochopitelně kývly,“ usmívaly
se sympatické studentky SOŠ
podnikání a obchodu.
Pod bedlivým dohledem
městských strážníků nedošlo
během celé akce na dětském
dopravním hřišti k žádné hromadné havárii. Malé řidičky
a řidiči se tak bezpečně mohou vypravit vstříc začínajícím prázdninám. Samozřejmě
v doprovodu svých rodičů...

Na silnicích bylo plno. Dopravní hřiště obsadila v pátek sedmdesátka malých řidičů a řidiček z MC Cipísek. Foto: Petra Hežová

PŮJDE CMG V PROSTĚJOVĚ PROTI RADNICI A ZŘÍDÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU?
„Další škola je nadbytečná, ale CMG k tomu souhlas města nepotřebuje,“
zastává názor Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
„My nechceme někomu krást děti! vždyť je
přece na rodičích, pro jakou školu se rozhodnou. Navíc zdravá konkurence je dobrá
a v Prostějově církevní základní škola opravdu
chybí...,“ argumentuje na druhé straně Jaroslav
Fidrmuc, ředitel Cyrilomětodějského gymnázia
Prostějov/mik, mls - Jak předesíláme na třetí straně dnešního vydání, ve městě se naplno
rozhořel boj o novou základní
školu. Zastupitelé vyjádřili nejenom ostrý nesouhlas se zřízením
další „základky“ v Prostějově,
ale Cyrilometodějskému gymnáziu také odmítlo pronajmout
budovu v Komenského ulici.
„Vedení CMG se obrátilo na město s žádostí o pronájem nemovitosti za účelem zřízení základní
školy. Zastupitelstvo s tímto záměrem nesouhlasilo a prostory na
Komenské ulici nebyly k tomuto
účelu pronajaty,“ potvrdila Večerníku již dříve známou informaci
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov, která je na radnici zodpovědná za školství. Okamžitě jsme se jí
samozřejmě zeptali, proč jsou odmítavá stanoviska magistrátu tak
razantní? „Uvedu několik čísel.
Od školního roku 2008/2009 každým rokem nastoupilo do prvních
tříd průměrně 464 dětí. V letošním
roce, kdy do škol nastupuje u nás
silnější populační ročník 2007,
bylo zapsáno 546 dětí. Kapacita
stávajících základních škol je i takto dostatečná. Vzhledem k tomu,
že následné roky se populace již
postupně výrazně snižuje, bude
u zápisu v roce 2016 citelný pokles dětí. Z tohoto pohledu je možno říci, že další základní škola je
nadbytečná,“ obhajovala verdikt

rady Ivana Hemerková s tím, že
zřízení nové školy by také mohla
odnést nějaká stávající omezením
své výuky či dokonce úplným zavřením....
Avšak i přesto, že radnice už
v Prostějově další školu nechce,
je docela možné, že Cyrilometodějské gymnázium přece jen
nechuť magistrátu neodradí od
jeho záměru. „O zřízení základní
školy nerozhoduje město či obec,
ale Ministerstvo školství České
republiky. A tady se naše žádost
ujala s pochopením, takže předpokládáme, že nám bude vyhověno. Nechceme ale stát proti městu
a jeho zastupitelům. Nepřejeme
si žádnou válku, jenom chceme
to nejlepší pro děti našeho města.
A když registrujeme obrovský
zájem z řad rodičů o církevní
školu, pokládáme naše snahy
za logické,“ uvedl pro Večerník
Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. „Budeme se snažit s vedením magistrátu najít společnou
řeč. Dosavadní zamítavý postoj
rady města nás mrzí. Snažíme se
radní přesvědčit o tom, že zřízení
církevní základní školy pozitivně
rozšíří vzdělávací nabídku i zvýší
kvalitu poskytovaného vzdělávání
v Prostějově, a je tedy i v zájmu
města,“ nevzdává se ředitel CMG.
„Ano, určitě se budeme snažit dál.
Pokud trvá zájem občanů města
Prostějova a zájem rodičů dětí,

které budou v dalších několika
letech nastupovat do prvních tříd,
chceme stále usilovat o zřízení
církevní základní školy,“ řekl doslova Jaroslav Fidrmuc.
Hlavní problém je v tom, že
magistrát má velkou obavu
z toho, že další základní škola
bude ubírat děti školám, jejichž
zřizovatelem je právě město.
„Znovu opakuji, současná kapacita prostějovských škol je dostatečná a dětí bude v následujících
letech ubývat všude,“ potvrdila
obavy náměstkyně primátora Hemerková. „My ovšem nechceme
někomu krást děti, vždyť je přece
na rodičích, pro jakou školu se
rozhodnou. Nemělo by to město nechat na nich? Navíc zdravá
konkurence je dobrá a v Prostějově církevní základní škola opravdu chybí,“ argumentuje na druhé
straně Jaroslav Fidrmuc.
Druhým zádrhelem ale je,
že pokud město nepronajme
CMG budovu v Komenského
ulici číslo 4, jen těžko by vedení gymnázia hledalo nové
prostory pro základní školu.
„O zařazení do sítě škol rozhoduje
ministerstvo školství. Souhlasné
stanovisko města pro CMG je
dobré, ne však nezbytné,“ dodává
Ivana Hemerková, čímž připouští, že pokud se CMG skutečně
rozhodne založit soukromou
základní školu, magistrát s tím
nic nenadělá...
Ale co bude CMG dělat, když
nezíská do pronájmu kýženou
budovu v Komenského ulici?
„Církevní základní školu chceme provozovat v bývalé základní
škole, později v budově SOU
stavebního na Komenského ulici
4, která je v tuto chvíli prázdná
a nevyužitá. Považovali bychom

navíc za chybu, aby budova, která byla projektována a postavena
jako škola, byla využita pro jiné
účely,“ namítá Jaroslav Fidrmuc,
který však i do budoucna zůstává
optimistou. „Nezbývá nám, než
se spokojit s oficiálním zdůvodněním zamítavého stanoviska Rady
města Prostějova, že jí vadí klesající populační křivka a dostatečné
kapacity základních škol zřizovaných prostějovským magistrátem.
Na druhou stranu jsme přesvědčeni, že jednotřídní církevní základní
škola, která bude přijímat své žáky
nejen z Prostějova ale i z blízkého
okolí, nemůže ohrozit existenci
ostatních základních škol. Jsme
toho názoru, že pozitiva zřízení
školy jiného zřizovatele výrazně
převažují případná rizika,“ dodal
s tím, že osobně je přesvědčen
o dobrém konci. „Myslím, že
dobrá věc se nakonec vždy podaří. Zřízení církevní základní školy
v Prostějově považuji spíše za
otázku času. A tak je mi líto těch
žáků a jejich rodičů, kteří letos nastupují do první třídy a o vzdělávání v církevní základní škole stojí,
a není jim to umožněno. Pro ně
je zřízení církevní základní školy
co nejdříve samozřejmě zásadní,“
uzavřel toto téma Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově.

Petici za zřízení církevní školy
podepsalo přes sedm stovek lidí
Počet rodičů, kteří bojují za
vznik církevní základní školy
v Prostějově, kvapem roste. Pod
petici se podepsalo už sedm stovek lidí a další přibývají. „Před
čtrnácti dny jsme měli asi kolem
šesti set podpisů. A více jak stovka jich je aktuálně na internetu,“
sdělil nám jeden z členů petičního

Začalo se jiskřit. Ředitel Cyrilometodějského gymnázia Jaroslav Fidrmuc (ve výřezu vlevo) hodlá
v Prostějově prosadit novou základní školu. Náměstkyně primátora statutárního města Ivana Hemerková
(vpravo nahoře) i většina zastupitelstva je proti. Jak rozkol dopadne? Foto: archiv Večerníku a internet
výboru Vojtěch Faltýnek. Petici
je možné podepisovat do konce
června, začátkem července by
měla být známa přesná čísla.
Podle autorů petice by se po vzniku další školy rozšířila nabídka
vzdělání a také vytvořilo zdravé
konkurenční prostředí. To by ve
finále ředitelé jednotlivých škol
motivovalo tak, aby se zlepšila
kvalita vzdělání na všech základkách. Město by to navíc nestálo
ani korunu...
„Přejeme si, aby našim dětem byla umožněna výchova
a vzdělání založené na křesťanských hodnotách a principech, které tvoří základ evropské kultury. V Prostějově už
nyní působí církevní mateřinka
a gymnázium. Doplnění o základní školu je tedy jen dalším logic-

nu mohla ohrozit ty, které ve
městě aktuálně fungují. „Tento argument nepovažujeme
za dostatečně pádný. Vždyť
se bude jednat pouze o jednu
třídu v ročníku! Když si uvědomíte, kolik dětí v současné
době chodí na jiné prostějovské základní školy, tak je jasné, že by to jejich existenci
ohrozit nemělo. Vždyť nyní do
některých tříd dochází i přes
třicet žáků a tím trpí kvalita
výuky. Situace se dle mě hned
tak nezmění, vždyť i tento
rok byl stále problém umístit
dítě i do školky,“ argumentuje
Co říkají autoři petice
Kadlecová.
na argumenty města?
Jak celý rozkol dopadne,
Radnice novou základku budeme pochopitelně bedlivě
v Prostějově v tuto chvíli ne- sledovat a okamžitě vás inforchce. Bojí se, že by v budouc- movat!

kým krokem,“ uvedl například
Vojtěch Faltýnek z Prostějova.
Církevní základní škola by měla
vzniknout jako součást CMG.
„Na této škole dosahují ve vzdělání i výchově studentů dlouhodobě výborných výsledků. Zájem
rodičů přitom několikanásobně
přesahuje kapacitu této školy,“
zdůraznila Jana Růžičková. Podle
autorů petice vznik církevní základní školy nijak nezatíží rozpočet města Prostějova. „Bude
totiž plně financována z rozpočtu
ministerstva školství,“ vysvětlila
Jana Kadlecová.

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.
Ekocentrum Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Ve čtvrtek 4. července 2013 od
18.00 hodin jsou připraveny hry
pro děti-Návštěvníci v hmyzí říši
na nám. T.G. Masaryka
Výstava ex-libris a grafiky
Karla Musila, Petry Palcové
a Genadije Alexandrova probíhá v
Kulturním klubu Duha do
13. července 2013

Myslivecké sdružení Podlesí
Vitčice zve stejně, jako každý rok
všechny příznivce na PYTLÁCKOU ZÁBAVU. Akce se koná v
sobotu 13. července 2013 od 20.00
hod. na hřišti ve Vitčicích. Živá hudba, speciality z myslivecké kuchyně,
občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Všichni jste srdečně zváni.
Lazariánský servis vás zve
opět i v roce 2013 na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Pobyt
je vhodný pro rodiče s dětmi,
seniory i handicapované. Bližší
informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Individuální psychologické poradenství – s psycholožkou dle
objednání
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.
Výstava Prostějovský Bluegrassový festival 2012 ve fotografiích probíhá v Galerii u Hanáka až do 9. července.

Bezpečnostní stojany

SEMTAMNÍK SONS
Čtvrtek 4. července 2013 se
koná výlet do Lázní Skalka
s možností koupele v syrné minerální vodě. Odjetd z Pv autobusem od Alberta v 9.05 hodin
ze stanice č.2 a zpět autobusem
v 11.48 hodin
Srdečně zveme na slavnostní
hodovou mši svatou spojenou
s agape k 1 150 výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu, která se uskuteční dne
5. července 2013 v 9.00 hodin
v kostele sv. C+M na Brněnské
ulici v Prostějově.
Na společenství všech lidí dobré
vůle se těší farníci.
ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
V sobotu 6. července 2013 se
koná 2 ročník multižánrového
festivalu STARTFest v Želči
u Prostějova.
Denně od 10 do 16 hodin máte
možnost naučit se psát na klávesnici všemi deseti.
Jimmy na cestách - vyfoť se
s ním na svých prázdninových
cestách, pošli fotku a můžeš vyhrát hodnotnou cenu. Více info
na www.icmprostejov.cz
Avatarka na nám. T.G. Masaryka v Prostějově pořádá HIPPEACE PÁRTY v pondělí
1. července 2013 od 9.00 do
22.00 hodin.

TIP Večerníku
KDY: Od 4. července 2013 do 20. září 2013
KDE: náměstí T.G. Masaryka, Prostějov
dětské dopravní hřiště, Knihovna pro děti
V období letních prázdnin se
můžete každý čtvrtek těšit na
programem plně nabitý den.
Od 9.00 hodin začínají HRY
S DOPRAVNÍ TEMATIKOU na Dětském dopravním
hřišti v Prostějově. V případě nepříznivého počasí se
soutěže přesunou do učebny.
Ve 12.00 hodin je připraven
v Knihovně pro děti na ulici Vápenice PIZZA KVÍZ,
kdy nejrychlejší luštitel získá čerstvou pizzu. Zábavná
show pro děti plná soutěží,
her a tanečků HURÁ NA
PRÁZDNINY S HANNOU
MONTANOU se koná od
18.00 hodin na nám.T.G. Masaryka. Ve stejnou dobu až do
20 hodin se můžete v rámci
akce HURÁ NA PRÁZDNINY aneb PRÁZDNINOVÉ

TŘEŠTĚNÍ s balónkářem-lovcem podívat do Afriky.
Na své cestě plné různých
malých i velkých dobrodružství potkává různá balónková
zvířátka žijící v Africe. Děti si
mohou vyrobit své vlastní zvířátko. Součástí programu je
i bláznivá letní diskotéka. Od
18 do 21.30 hodin jsou pro
děti připraveny tematické
hry. Vyzkoušet si můžete například střelnici plnou dobré
zábavy určenou pro každého
ve věku od 5 let. Třešničkou
na dortu celého dne bude od
20.30 hodin koncert HANNAH MONTANA REVIVAL, kdy Terezka zazpívá
písničky Hanny Montany.
Vše je prokládáno soutěžemi
pro děti včetně malování na
obličej.

Máte dokumenty

se osvědčily k historii radnice?
Výrazně ubylo krádeží jízdních kol!

Foto: www.prostejov.eu
Prostějov/red - Prostějov patří
mezi města, kde cyklistu potkáte téměř na každém kroku.
Jízdní kolo jako dopravní prostředek je mezi Prostějovany
opravdu velice oblíben. Jenže
i naše občany trápí vědomí,
že při odložení jízdního kola,
například z důvodu nákupu,
se mohou vrátit na ono místo
a zděšeně zjistit, že svého „miláčka“ už zde nemají.
Vždyť roce 2001 bylo na území
města odcizeno celkem 312 jízdních kol a Prostějov v této oblasti
patřil mezi nejpostiženější města
v celé České republice.
A to byl právě jeden z impulsů,
proč město v roce 2001 prvně
zakoupilo v rámci programu prevence kriminality bezpečnostní
stojany na jízdní kola za celkovou částku 225 tisíc korun. Rozmístění stojanů bylo provedeno
na základě podrobného rozboru

krádeží jízdních kol ve spolupráci
s Policií ČR, odborem koncepce
a rozvoje města a odborem životního prostředí a dopravy. Cílem
tohoto projektu byla možnost si
své kolo zabezpečit tak, aby pachatel měl co nejmenší možnost se
kola zmocnit. Ve čtyřech etapách
bylo ve městě nainstalováno více
jak 630 stání na téměř 70 místech.
Stojany jsou dnes umístěny takřka
před každým úřadem, institucí
nebo školou. Pokud bylo jízdní
kolo řádným způsobem uzamknuto půlfabkou, nebyl dosud zaznamenán žádný případ krádeže.
Stojan samozřejmě umožňuje i
použití klasických lankových zámků, ale poté už poskytuje pouze výhodu uzamčení k pevné překážce!
Rozmístěním bezpečnostních stojanů se v Prostějově dosáhlo toho,
že počet ukradených jízdních kol
ve městě se snížil v loňském roce
už jen na „pouhých“ 178 kusů.

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...
Štefan Gábor 1972
Vrbátky
Radek Halák 1973
Žárovice
Jaroslav Kvapil 1962
Dětkovice
Vojtěška Kašparová 1933 Prostějov
Eduard Kosek 1942
Prostějov
Zora Pospíšilová 1924 Kostelec na H.
Jiřina Kavanová 1926
Prostějov
Jaroslav Chytil 1937
Prostějov

Josef Voráč 1949
Prostějov
Jarmil Trunečka 1925 Malé Hradisko
Miroslav Valenta 1935
Prostějov
Jarmila Hanáková 1924
Vyškov
Marie Ambrosová 1941
Lhota
Jaroslav Štěpánek 1932
Plumlov
Jitka Vašků 1951 Kostelec na Hané
Josef Zukal 1927
Rozstání

Rozloučíme se...

Pondělí 1. července 2013
Dagmar Letochová 1940 Vrbátky
11.00 Obřadní síň Prostějov
Kamil Hemerka 1934 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Křížová 1936 Dobrochov
14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 3. července 2013
Dobroslav Pustaj 1931 Prostějov
12.00 Obřadní síň Demelova
Čtvrtek 4. července 2013
Marie Burešová 1919 Vícov
11.00 kostel Vícov
Alois Bilík 1951 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Karel Klaudy 1937 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Růžena Václavíková 1935 Kralice na Hané
12.30 Obřadní síň Prostějov
Květoslava Kouřilová 1927 Prostějov
14.00 kaple Tvorovice
Václav Hrubý 1944 Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
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Můžete je zapůjčit městu!

Prostějov/mik - Magistrát
města Prostějova a Státní
okresní archiv v Prostějově se
obracejí na občany s prosbou
o poskytnutí či zapůjčení
dokumentačního materiálu
k dějinám nové prostějovské
radnice v nejširším spektru.
„Vítány jsou zejména fotografie
všech představitelů města, důležitých návštěv radnice, snímků

interiérů, záběry z rozhodujících
okamžiků z historie města, různé písemné dokumenty, výstřižky z novin či osobní vzpomínky
týkající se radnice,“ vysvětluje
výkonný redaktor publikace
Prostějovská radnice a vedoucí
odboru školství, kultury a sportu
František Říha.
Všechny tyto podklady poslouží při práci na publikaci

o dějinách prostějovské radnice od roku 1914 do současnosti. Materiál přijímá
Dagmar Cásková, pracovnice Odboru školství, kultury
a sportu Magistrátu města Prostějova, náměstí T. G. Masaryka
14/130.
„Za pomoc a pochopení srdečně
děkujeme,“ dodává František
Říha.

Duo pejsků
hledá páníčky!

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

Kino Metro 70
pondělí 1. července
18.30 Světová válka Z
americký thriller
21.00 Bling Ring:
Jako VIPky
americký film
úterý 2. července
18.30 Bling Ring:
Jako VIPky
21.00 Světová válka Z
středa 3. července
18.30 Bling Ring:
Jako VIPky
21.00 Světová válka Z
čtvrtek 4. července
18.30 Bling Ring:
Jako VIPky
21.00 Bling Ring:
Jako VIPky
pátek 5. července
18.30 Univerzita
pro příšerky
americký animovaný film
21.00 Pěna dní
francouzský film
sobota 6. července
18.30 Univerzita
pro příšerky
21.00 Pěna dní
neděle 7. července
18.30 Univerzita
pro příšerky
21.00 Pěna dní

čtvrtek 4. července 2013
18.00 Hurá na prázdniny
s Hannou Montanou
Zábavná show
na nám. T.G. Masaryka

Letní kino Mostkovice
čtvrtek 4. července
21:30 Království
lesních strážců
Dobrodružná animovaná
komedie
pátek 5. července
21:30 Twilight sága
Rozbřesk 1 část
Fantasy, thriller
sobota 6. července
21:30 Twilight sága
Rozbřesk 2 část
Fantasy, thriller
neděle 7. července
21:30 Ženy v sobě
Komedie

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 1. 7. DO 7. 7 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 22. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Měsíc bude v neděli letos od Země nejdále a to 406 490 kilometrů.
Od pondělí do čtvrtka od 10. 00 do 11. 00 a od 14. 00 do 15. 00 hodin, pořady pro děti pod názvem DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO.
Povídání o Slunci, za jasného počasí pozorování Slunce upravenými dalekohledy i chromosférickým dalekohledem.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování.
12. – 17. 8. ZÁBAVNÁ LETNÍ POZOROVATELSKÁ ŠKOLA pro kohokoli ve věku 10 -100 let. Přihlásit se je možné už nyní.

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.
Pondělí 8. července 2013: Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka – Okružní), Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní
– vnitroblok (Lidická – Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok.

Peníze

inzerce

na cizince
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: Smržice
Dne: 15. 7. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Smržice ul. Mlýnská celá, Kobližnice řadovky
od č.473 po č. 487, Olší od
Kostelce po č.19 a 3 mimo
č. 154, dále T mobile a RS
plynu. Část obce Smržice s
ulicemi Prostějovská od Pv
oboustranně po č. 152, ul. Za
Kobližnicí celá, Kobližnice
levá strana od ul. Prostějovské
po č. 617 a 544, pravá strana
od č. 39 po č. 43 , ul. Olší po
č. 28, a č.5., ul. J. Krezy celá,

Zákostelí celé po č. 135, 134,
132, ul. Příční levá strana od
č. 512 po č. 454. Odběratelská trafostanice Smržice vodárna (č. 300790) odběratelská trafostanice Smržice ŠS
(č. 300789)
Obec: Čelechovice
Dne: 15. 7. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Čelechovice Světničky od č. 122 a 329 po č.135,ul.
Příční, dále po č.25 a 39 na
ul. Cukrovarské. Odběratelská trafostanice Čelechovice
Bema (č. 300751) odběratelská trafostanice Čelechovice
cukrovar (č. 300752)
Obec: Vrahovice
Dne: 17. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Hrázky včetně
novostaveb.

Obec: Otonovice
Dne: 17. 7. 2013 od 8:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice od č. 13 po č. 50,
dále č.51 -53 + odběrné místo
za č. 51.
Obec: Jednov
Dne: 18. 7. 2013 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
Jednov celá obec včetně všech
podnik. subjektů v obci.
Obec: Suchdol
Dne: 18. 7. 2013 od 10:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Suchdol - horní konec od Jednova po č. 39 a č.2.
Obec: Zdětín - chaty
Dne: 19. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část chat Bělecký Mlýn Mokřiny od č. 292 po č. 206.
o
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/red - Vedení města
vyslovilo podporu projektu aktivizace a integrace rodin imigrantů.
Radní doporučují zastupitelstvu
schválit veřejnou finanční podporu občanskému sdružení Žebřík
ve výši 14 700 korun na spolufinancování centra pro rodiče
s dětmi. „V souladu s ostatními
žadateli o veřejnou finanční podporu města navrhujeme podpořit
tyto aktivity dotací na pronájem
kanceláře. Sdružení provozuje také mateřské centrum
s možností hlídání dětí cizinců,
jež má mimo jiné aktivizovat imigranty a pomoci jejich
začlenění do naší společnosti,“
sdělila
Alena
Rašková,
náměstkyně primátora.

Z důvodu státního svátku je redakce
v pátek 5. července

ZAVŘENA

Ve zbývajících dnech tohoto týdne se
provozní doba nemění.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s novou ředitelkou Městského divadla v Prostějově Janou Maršálkovou

„ROZHODNUTÍ, ŽE CHCI ŠÉFOVAT DIVADLU, VE MNĚ MUSELO UZRÁT“
Z „reálky“ se dnes již bývalé zástupkyni ředitele po devatenácti letech neodchází vůbec snadno

Prostějov - Vystřídat ve vedoucí funkci někoho neúspěšného je mnohem jednodušší, než nahradit člověka, který odváděl dobrou práci. Zatímco v prvním případě mohou být věci pouze lepší, v tom druhém bývá
velmi náročné, aby byly alespoň takové jako doposud.
Z tohoto úhlu pohledu to bude mít Jana Maršálková ve
své funkci ředitelky Městského divadla v Prostějově
velmi obtížné. V polovině prázdnin totiž nahradí odcházející Alenu Spurnou, s jejíž službami panovala spokojenost plných deset let. Proč si nová šéfka myslí, že
Rada města Prostějova vybrala právě ji? A s čím do
divadla přichází i co podle ní tato instituce potřebuje?
Nejenom o tom s ní Večerník pohovořil dva dny po jejím jmenování do funkce jako vůbec první periodikum...
Martin Zaoral
Hlavním úkolem každého
šéfa je mít jasnou vizi
a také dostatek energie i entuziasmu pro její naplnění. Jaká je vaše
představa, kam by se mělo divadlo posunout?
„Tuto vizi jsem předložila ve své
koncepci i při jednání před výběrovou komisí. V obou případech jsem
zdůraznila, že městské divadlo je
stabilně fungující organizací, která je
ve skvělé kondici. Proto chci v první
řadě navázat na to, co nastartovala
už jeho první ředitelka Jana Zikmundová a co o notný kus dále posunula odstupující Alena Spurná.“
Každá organizace stejně
jako každý živý organismus se musí nějakým způsobem
vyvíjet. Čím k tomu chcete přispět vy osobně?
„Ve své koncepci jsem měla pár
poznámek, které souvisí s tím, jak
se doba kolem nás mění. Zmiňovala jsem v ní například to, že by
se měl zavést rezervační systém
na webových stránkách divadla.
To obzvláště mladým divákům
usnadní nákup vstupenek. Chci
však zdůraznit, že nebudu dělat
nějaké zásadní změny jen proto,
že se ode mě očekávají. Divadlo musí mít svůj vlastní plynulý

INZERCE

vývoj. A zatím je na dobré cestě,
svědčí o tom jeho návštěvnost.“
Dá se předpokládat, že
s možností objednávek
vstupenek prostřednictvím internetu počítali ve svých koncepcích
i někteří další uchazeči. Čím myslíte, že jste Radu města Prostějova
zaujala právě vy?
„Doufám, že výběrová komise se
rozhodla právě na základě mnou
předložené koncepce, o které jsem
pečlivě přemýšlela a vložila do ní
i své osobní pocity. Další věcí je i to,
že za těch devatenáct let, co se podílím na vedení Reálného gymnázia
a základní školy města Prostějova
jsem snad prokázala, že mám předpoklady, které bych mohla uplatnit i v práci ředitelky divadla. Jde
o schopnosti organizační, koordinační a komunikační, které už nyní
musím využívat v podstatě každý
den. Na škole jsem se mimo jiné
například podílela na přípravě mladých recitátorů, nebo organizovala
tradiční adventní koncerty. Kromě
toho si dovedu představit, že spousta
věcí, které je potřeba zařídit k tomu,
aby škola mohla dobře fungovat,
bude nutná i v případě zajištění
plynulého chodu divadla. A když
k tomu přidám i svůj dlouhodobý
kladný vztah k divadlu jako takovému, ať už v pozici herce či diváka,

do tří hodin, další dvě hodiny jsem
si pak dodělávala další věci, které
jsem během dne nestihla. K tomu
jsem také často využívala vedlejších
prázdnin, kdy jsem ráda chodila do
práce, protože tu byl krásný klid.
Takže pokud bude v divadle osmihodinová pracovní doba, tak si myslím, že to zvládnu úplně bez problémů. A vzhledem k tomu, že už mám
dospělé děti, tak nebudu ani řešit
třeba problémy s tím, že bych třeba
musela vyzvedávat děti ze školky,
a proto spěchat domů.“
Čím chcete vy osobně
přispět k dalšímu rozvoji divadla?
„Mohu k tomu přispět především
svojí poctivou a svědomitou prací.
Její součástí je samozřejmě i to,
že člověk musí předvídat, nesmí
ustrnout a pořád reagovat na to, co
se kolem něho děje. Hodně důležité bude i to, aby pracovní tým v
divadle byl kolektivem, ve kterém
se lidé cítí příjemně, bezpečně
a radostně. Jako šéfka se pak budu
snažit přispět k tomu, abych takové
prostředí vytvořila. V takové atmomnohem
sféře se dá mn
mnoh
o em
oh
m llépe
épe po
ppoctivě
c ivě
ct

„Když radní nikoho v prvním kole nevybrali,
tak za mnou přišla moje dcera Hana a říkala:
„Vidíš, jak to dopadlo, nechceš o tom přece
jenom přemýšlet? Tak se to nabalovalo, až ve
mně uzrálo přesvědčení, že bych do toho měla jít.“
Nová divadelní principálka JANA MARŠÁLKOVÁ o tom,
proč se do výběrového řízení původně nehlásila
tak si myslím, že to vše dohromady
dalo do sebe mozaiku, která radu
přesvědčila, aby její členové vybrali
právě mě.“
Přes všechny tyto nesporné
předpoklady jste se do prvního výběrového řízení nepřihlásila. To vedlo ke spekulacím, že
vás lidé z prostějovské radnice po
zrušeném výběrovém řízení oslovili, abyste se o post ucházela. Následně bylo velmi pravděpodobné, že v druhém výběrovém řízení
také uspějete, ať už ostatní kandidáti přijdou s čímkoliv…
„Tyto spekulace podle mého názoru
zcela postrádají logiku. Pokud by si
mě radní hned na začátku vybrali,
proč by mě neoslovili hned před
prvním výběrovým řízením? Trošku mě mrzí, že to tak někteří lidé
vnímají, nicméně já mám svědomí čisté. Osobně mám zkušenost
s řadou výběrových řízení, která
jsme prováděli tady na škole, a věřte
mi, že ani nám se vždy hned na první pokus nepodařilo najít vhodnou
osobu a to i přesto, že jsme měli skutečně z čeho vybírat.“
Proč jste tedy nepřihlásila
už na první termín?
„Bylo to pro mě hrozně těžké rozhodování. Prostě jsem potřebovala víc
času na to, abych se mohla rozmyslet a zvážit, jestli do toho chci vůbec
jít. A když radní nikoho v prvním
kole nevybrali, tak za mnou přišla
moje dcera Hana a říkala: ´Vidíš,
jak to dopadlo, nechceš o tom přece jenom přemýšlet?´ Podobně mě
přesvědčoval můj manžel. Pak jsem

Před školou. Jana Maršálková
na Reálném gymnáziu a Základní škole města Prostějova působila devatenáct let.
Foto: Martin Zaoral
třeba potkala kamarádku, která prohlásila, že zrovna mě by si na tomto
postu dokázala představit. A to samé
mi odpověděl i ředitel reálky Rostislav Halaš, když jsem mu oznámila, že uvažuji o změně zaměstnání.
Takhle se to všechno zkrátka postupně nabalovalo, až ve mě uzrálo
rozhodnutí, že se do výběrového
řízení přece jen přihlásím. Ještě před
tím jsem ale musela zvážit, zda jsem
schopna vůbec z reálky odejít. Po
těch devatenácti letech a všem, co
jsem tu prožila, je to pro mě nesmírně těžké. Na jednu stranu jsem ráda,
že jsem byla vybraná, na druhou

stranu jsem na škole byla hluboce
zakořeněná a bude se mi stýskat.“
Pokud budete chtít nejen
udržet ale i dále rozvíjet nabídku prostějovského divadla, tak
vás čeká nesmírně časově náročná práce. Jste na to připravená?
„Dovedu si to velmi dobře představit, protože i místo zástupkyně bylo
časově velmi náročné. V žádném
případě jsem neměla pouze osmihodinovou pracovní dobu, ta byla vždy
delší. V sedm hodin na škole začal
provoz, který skončil až ve tři hodiny odpoledne. Byla jsem tak zvyklá
na plné pracovní nasazení od sedmi

pracovat a přicházet s novými věcmi. Věřím, že se tato uvolněná
atmosféra přenese i na diváky.“
Myslíte si, že divadlo má divákovi spíše vycházet vstříc a bavit ho, nebo naopak ho spíše kultivovat, vzdělávat a duchovně rozvíjet?
„Myslím, že v nabídce divadla to
musí být vybalancované. Musí tam
být nabídka pro diváka, který je do
jisté míry konzervativní, to znamená, že v divadle očekává určité
žánry, které zase neoslovují někoho
jiného. Musíme vnímat, co divák
chce, a jít tomu určitým způsobem
naproti. Ale nelze přitom zapomínat
na to, že někteří prostějovští diváci
jsou zvědaví i na experimentální inscenace. Tomu myslím velmi dobře
odpovídá systém předplatného, jehož program je tvořen podle toho,
co ti daní diváci chtějí v divadle vidět. Pro ty konzervativnější je určena
skupina A, ti, kteří mají předplatné
5P, zase raději uvidí divadlo, které se
vyjadřuje novátorským způsobem.
Každopádně divadlo se sálem pro
pět set lidí si nemůže dovolit mít
pravidelně návštěvnost sto diváků.
Toho bych se dočkat nechtěla...“

kdo je
jana maršálková

JJana
Ja
Jan
ana Maršá
Maršálková
álk
lková se narodila
narodilla 17.
17 bř
bbřezna
řezna
1959 v Prostějově. V roce 1978 maturovala na Gymnáziu
y
Jiřího Wolkera. O pět
p let
později absolvovala obor Čeština-Občanská
výchova na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Po škole nastoupila
p
na ZŠ Rejskova, dva roky učila i na Cyrilometodějském gymnáziu. V roce 1994 nastoupila na pozici zástupkyně
ředitele na Reálné gymnázium a Základní školu města Prostějova.
S manželem Miloslavem Maršálkem mají dvě děti syna Ondřeje (32)
a dceru Hanu (26). Už na střední škole se zabývala recitací a divadlem
poezie. Spolupracovala přitom s významným teatrologem Janem
Roubalem. Jako herečka v Prostějově spolupracovala i s tehdy poloprofesionálním HaDivadlem ještě před jeho odstěhováním do Brna.
Mezi její záliby patří četba, práce na zahrádce a cvičení čínského Tai
Chi, které rozvíjí tělo i mysl zároveň.

Jedete na dovolenou a chcete vědět co se děje doma nejen ve sportu?
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Klikněte na www.vecernikpv.cz
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1. července 2013

TRHÁK TÝDNE

FOTBAL
ZMĚNY NA TRÁVNÍCÍCH

Fotbalové aktivy
přivály hned několik
změn pro nový ročník
čtěte
na straně

26 a 27

volejbal
AG ELK Y ZN AJ Í SO KY NĚ !

V rakouské metropoli
byl vylosován nový ročník
Ligy mistryň...
čtěte
na straně

30

HOKEJOVÉ JESTŘÁBY MÁ POSÍLIT SYN
OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE - FRANK KUCERA!
Prostějov/jim

DVAADVACETILETÝ ÚTOČNÍK FRANK KUČERA SE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH STANE
NOVOU POTVRZENOU POSILOU DRUHOLIGOVÝCH JESTŘÁBŮ. JEHO OTEC FRANTIŠEK
KUČERA SE PODÍLEL NA ZLATÝCH MEDAILÍCH Z OLYMPIÁDY V NAGANA, ZÍSKAL
ROVNĚŽ DVA TITULY MISTRA SVĚTA A DOTÁHL TO AŽ DO FINÁLE STANLEY CUPU.
POKRAČOVATEL HOKEJOVÉ RODINY PROŠEL MLÁDEŽNICKÝMI VÝBĚRY PRAŽSKÉ
SPARTY, NASKOČIL I DO JUNIORSKÉ EXTRALIGY A NAPOSLEDY SE GÓLOVĚ
PROSAZOVAL V PRVOLIGOVÉM PÍSKU.
A JAK UŽ JSME AVIZOVALI, VEDENÍ PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ JEDNÁ ROVNĚŽ
S HRÁČI, KTEŘÍ ZA SEBOU MAJÍ HVĚZDNOU KARIÉRU. JEDNO JMÉNO BY MOHLO
SPATŘIT SVĚTLO SVĚTA UŽ DNES...
PROTO SLEDUJTE INTERNETOVÉ STRÁNKY VECERNIKPV.CZ!
DALŠÍ NOVINKY Z JESTŘÁBÍHO HNÍZDA PAK NALEZNETE NA STRANĚ 31

rozhovor
RADA BYL KLIDNÝ...

Exkluzivní interview
s bývalým koučem
české reprezentace
čtěte
na straně

32

fotbal

střetnutími uvnitř republiky. „Byla to výzva, DTJ
ale prochází zatěžkávací
zkouškou a nemůžeme si být
jisti, jaké budou dotace od
města i kraje v příštím roce,“
vysvětlil důvody Duda.
Vstupem pražského oddílu
mezi elitu dojde i ke změně
soupisky BC DTJ. Právě z
hlavního města totiž na Hané
hostovali David Hunanyan s
Patrikem Klimentem a jejich
mateřský oddíl tvoří část extraligového družstva.
„Naopak jednáme s Ostravou
a u Kamila Beníčka i Patrika Hejla nám chybí pouze
podepsat hostovací lístky,“
vyjmenoval
nové
tváře
Duda. Na Hanou by mohl
zamířit i odchovanec Poruby
a mistr republiky 2010 do
52 kilogramů Daniel Freiher, jenž naposledy pomáhal
týmu Mostu a České Kamenice. Duda věří, že nováčci
společně se stálicemi, jakými
jsou Miroslav Šerban, Hamo
Aperjan či Petr Novotný, pomohou k obhajobě zlatých
medailí.
A nejsou to jediné změny před
nadcházejícím extraligovým
ročníkem: „Bude se boxovat
podle nových pravidel, tedy
mimo jiné bez helmy. Půjde
o oživení a uvidíme, jak se
to osvědčí. A protože junioři
musí mít helmu, v extralize
boxovat nemohou,“ prozradil
prostějovský kapitán Petr
Novotný, jenž se losovacího

od 9h
od 10h

KR UM SÍN SK Ý HA NÁ CU P 20 13
čtěte na straně 22

BOXEŘI REZIGNOVALI

Prostějov/jim – Sen o
mezinárodní interlize se
prostějovským
boxerům
minimálně na nějakou
dobu rozplynul. Vlivem
nejistoty a sporů uvnitř
DTJ totiž padlo rozhodnutí
podat přihlášku pouze do
české extraligy. A ta bude
v příštím ročníku pouze
čtyřčlenná. Zatímco letos
do ní kromě Prostějova
vstoupily i celky Plzně,
Ostravy, Mostu/České Kamenice a Ústí nad Labem,
nově to bude obhájce titulu
Prostějov a dále Plzeň, Bigboard Praha a společné
družstvo Dubnice a Zlína.
Co k tomu dodat...
V každém případě to znamená, že se po dlouhých
letech
vrací
nejvyšší
soutěž do hlavního města,
prostějovští fanoušci se
navíc nedočkají napínavých
bitev s mnohonásobným
šampionem Severem Ústí
nad Labem, jenž přechází jen
do první ligy. „Nečekal jsem
to. Prvně se přihlásili, pak se
rozmýšleli a v úterý se rozhodli. Olympionik Zdeněk
Chládek tak zřejmě bude
hostovat v Plzni,“ okomentoval Duda dění u jednoho z
tradičních protivníků.
Ještě
nedávno
se
prostějovský kouč těšil
na prestižní duely s
maďarskými či balkánskými soupeři, nyní se
musí spokojit pouze se šesti

PÁTEK 5. 7.
SOBOTA 6. 7.

aktu osobně účastnil.
Nejvíce se to projeví v
nejnižších
hmotnostních
kategoriích, mimo hru jsou
totiž
například
nadějný

Ústečan Viktor Agateljan
a kroměřížský Marek Andrýsek. „U nás jich moc není
a ve váhách do 49, 52 a 56
kilogramů se to možná projeví i na prosincovém mistrovství republiky,“ předvídá
Duda.
První
duel
odboxují
prostějovští rohovníci o víkendu 21. a 22. září, půjde o
domácí duel s Dubnicí. Do
konce kalendářního roku
pak stihnou absolvovat celou první polovinu, když je
v listopadu čekají další dvě
střetnutí.

Tomáš Machálek se s 1.SK

nejspíše rozloučí...
Jablonec, Prostějov/jim - Týdenní přípravu s „A“-mužstvem Jablonce nad Nisou
absolvoval v uplynulých
dnech nejlepší střelec 1.SK
Prostějov při premiéře v
Moravskoslezské fotbalové
lize (MSFL) Tomáš Machálek. Na herní soustředění již
s mužstvem neodcestoval,
přesto spíše počítá s variantou, že na podzim již ve třetí
lize nastupovat nebude!
„Měl jsem z toho trochu respekt, bylo to ale úžasné. Pár
kluků jsem znal již z dorosteneckých let, celá kabina byla
ale úžasná a kluci mě vzali hned
od prvního tréninku. Super parta i trenér. Tréninky do hodiny
dvacet, ale přitom to byla neuvěřitelná intenzita,“ podělil se o
dojmy třiadvacetiletý forvard.
Přiznal, že vše bylo mnohem
rychlejší a fyzicky náročněj-

ší, ale zatím neví, zda se ještě
vrátí do Prostějova. A to přesto,
že chybí v prvoligové výpravě,
která se vydala na herní soustředění a vyladění základní
jedenáctky.
„O všem se bude jednat, zvážím všechny varianty. Jablonec
mi nabídl smlouvu s tím, že
bych šel na hostování do druhé ligy. Trenér byl rád, že mě
poznal, bohužel se to naplánovalo na letní přípravu, kdy
času na zkoušení moc není,“
připomněl, že Severočechům
začíná ročník již 12. července
superpohárem proti mistrovské Plzni.
Již v zimě si Machálka všiml
Baník Ostrava, zájem klubu přetrval i do léta, ale na
pomezí Moravy a Slezska se
mladý útočník nevydá. „Říkali mi ať přijdu na přípravu a
uvidí se. Jablonec pro mě ale

byla větší výzva a víc se mi
to líbilo,“ zmínil s tím, že to
nyní vypadá spíše na druhou
nejvyšší soutěž. „Už po sezoně měla zájem Karviná a jestli
podepíšu smlouvu v Jablonci,
tak Jablonec má dobré vztahy
s druholigovými mužstvy z
Čech,“ sdělil s tím, že jasno by
chtěl mít již tento týden.
„Je to zase o level výš než
třetí a já se chci zlepšovat. Co
mi kluci říkali, je to mnohem
agresivnější než třetí liga. Cítil
jsem to na sobě už v přípravných zápasech za Jablonec,
že se sílou, agresivitou mám
problémy. Na tom bych měl
zapracovat a očekávám, že
mě druhá liga udělá silnějším
a připraví na to, že bych šel v
zimě na přípravu do Jablonce,“ neklade si po první zkušenosti s prvoligovou přípravou nízké cíle.

Prostějovský cyklista Luděk Helis je MISTREM REPUBLIKY

Hrabovka (Slovensko), Prostějov/oš,jim – Luděk Helis
z týmu SKC TUFO Prostějov zvítězil v silničním závodě jednotlivců na společném
mistrovství České a Slovenské republiky. Zpráva o tomto obrovském úspěchu prostějovského juniora dorazila
o víkendu z Dubnice nad Váhom, dějiště letošního společného mistrovství republiky.
„Museli bychom se ohlédnout
hodně do historie, než bychom
nalezli posledního prostějovského juniorského mistra republiky ze silničního závodu,
v novodobé historii SKC, tedy
od revoluce, se to určitě nikomu nepodařilo,“ jásal předseda
oddílu Petr Šrámek a doplnil,
že Luděk, je juniorem teprve

prvním rokem a příští sezonu
tak bude moci na všech silničních závodech vozit dres mistra republiky.
Trať mistrovského závodu vytyčili organizátoři na okruhu mezi
obcemi Hrabovka, Skalka nad
Váhom, Zamarovce o délce 14,8
kilometru, přičemž závodníci
museli tento okruh zdolat celkem
osmkrát, což znamená necelých sto dvacet kilometrů. Start
a cíl byl v Hrabovce, na vrcholu
stoupání a ve společném česko-slovenském startovním poli
nechyběla ani čtveřice prostějovských juniorů Petr Fiala, Matouš
Hynek, Luděk Helis a Pavel Vik.
Závodilo se velice aktivně, nastupovalo se do úniků a hlavní
pole se brzy roztrhalo. Jezdci
ve žluto-modrých barvách byli

Konečné pořadí silničního
závodu v juniorské kategorii:
1. Luděk Helis (SKC TUFO
Prostějov) 3:09:20, 2. Martin Kubík (TJ Plamen Chodov) +32, 3. Martin Dejmek
(ČEZ CT Tábor) +32, 23.
Petr Fiala +3:03, 28. Matouš Hynek +5:33, Pavel
Vik (všichni SKC TUFO
Prostějov) nedokončil.
vidět a účastnili se jednotlivých
úniků. Zvláště Luděk Helis se
prezentoval velmi aktivně a
v závěru závodu nechyběl ve
Zlatý hoch. Luděk Helis (uprostřed) to dokázal a na Slovensku si
vedoucí skupince.
dojel pro zlatou medaili mezi juniory.
Foto: Jan Brychta.
Sedmnáctiletý člen SKC TUFO
Prostějov se v posledním kole chal za sebou. Do cíle tak dorazil Martina Kubíka z TJ Plamen
odhodlal k odvážnému úniku, osamocen se suverénním násko- Chodov a třetího Martina Dejmnastoupil a všechny soupeře ne- kem třiceti sekund na druhého ka z ČEZ CT Tábor.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani v prvním prázdninovém
vydání nechybí v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární klání, které najdete jedině a právě
na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. Také
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 PRODUKTU od firmy PHYTO.
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!



Správná odpověď z č. 25:
na snímku byl dům z ulice Krasická v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, která obdrží cenu od firmy
Profitex, je Dagmar Šrámková, J. B. Pecky 8, 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 4. ČERVENCE 2013, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 8. ČERVENCE 2013. Cenu
do soutěže, poukaz na sortiment v hodnotě 400 Kč věnuje
Prodejní galerie Duhový květ, Vápenice 29, Prostějov.
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TAKÉ V LÉTĚ NA BOWLING!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
PŘIJĎTE SI K NÁM ZAHRÁT NEJEN BOWLING, ALE I ....

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

TIP
k obrazovce
PRINC A
VEČERNICE
SERIÁL ČR (1979)

SOBOTA 6. 7. 2013

20:00 HODIN

AKARKA, DOSKOK, KAPIE, KAPRAĎ, KMENT, KOTVA,
KRAUL, LALOK, MÁSLO, MORKA, MOSAZ, OBAVA,
ODVOZ, OKRES, OŘVAT, OZVUK, PAZOURA, SEXTÁN,
SOSNA, SPRAŠ, SVLAK, ÚDAJE, ÚPONA, UZNAT, VLEZY.
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, a to DO ČTVRTKU
4. ČERVENCE 2013 do 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BOWLING PALACE“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané 275, která se tak může
těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž byl nově
BOWLING PALACE, sídlící v prostějovské ulici Újezd.
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 a sportovního zápolení.
I dnešním partnerem nového kola je totiž BOWLING
PALACE sídlící v prostějovské ulici Újezd! A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do
slosování o již zmíněnou 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 8. července 2013.

V minulém, celkovém součtu stopatnáctém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Kristinu. Populární zpěvačku a jednu z vycházejících
hvězd slovenské hudební scény, která byla vrcholem pátečního charitativního odpoledne
na náměstí T.G.Masaryka, poznala celá plejáda čtenářů...
Z porce 368 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherce, kterým se stal Josef
SYNEK, Sněhotice 20, Brodek
u Prostějova. Od Večerníku
obdrží chutnou a lahodnou
cenu v podobě poukázky
od partnera minulého kola,
firmy BRUTUS a to na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do sportovních
vod a graficky mírně poupravili skutečného mistra světa!
Někdejší zadák pražské Sparty
a české reprezentace přichází
posílit realizační tým „A“-mužstva jednoho z nejpopulárnějších kolektivních sportů
ve městě...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stošestnáctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
4. ČERVENCE 2013, ale
POUZE DO 12.00 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
8. ČERVENCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: J. Ďurdiak, L. Šafránková, R. Brzobohatý, V. Menšík,
O. Táborský, F. Filipovský,
Z. Adamovská, J. Jurištová,
I. Andrlová
Starý král svěří lehkomyslnému princi Velenovi na zkušební den a noc péči o království.
Velen během té krátké doby ní kupci a lapkové, ale hlavně
provdá své tři vdavekchtivé krutý vládce všeho nečasu, zlý
sestry a sám se zamiluje do Mrakomor, který si sám činí na
krásné Večernice, sestry svých krásnou Večernici nároky. Pod
švagrů Větrníka, Měsíčníka a zhýčkanou slupkou mladého
Slunečníka. Král však nemá prince se naštěstí ukrývá odpro princův čin pochopení, a vaha, vytrvalost a další vlasttak se uražený Velen vydává nosti, které mu přes občasné
do světa, aby našel nejen své chyby pomohou v boji proti
sestry a švagry, ale také krásnou všem překážkám a samozřejVečernici. Do cesty se mu však mě také v boji proti mocnému
staví řada překážek. Nejen zrád- Mrakomorovi...
VÍCE NEJEN O TÉTO LEGENDÁRNÍ POHÁDCE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

POTĚŠ MILOU OD PREZENTU ...!

I 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 díky atraktivnímu
partnerovi budete ještě mnohem svěžejší... U v současnosti tolik populární hry, která
si již dávno získala své věrné
a početné publikum, se jím
už podruhé v řadě pro toto
kolo 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 adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do
redakce na číslo 582 333 433,
a to do ČTVRTKU 4. ČERVENCE
2013, do 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 1 - 5 - 5,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově stopátou výherkyní stala Lenka
JURČÍKOVÁ, Moravská 22,
Prostějov, jež si tak už dnes
přímo v sídle redakce může
vyzvednout cenu od zmíněného partnera soutěže, kterým je internetový portál
LUXUSNÍ-PREZENT.CZ.
POUKÁZKA V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč na vás
čeká už teď v redakci!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází tradičně
vPONDĚLÍ8. ČERVENCE 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

ZZZOX[XVQLSUH]HQWF]

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Jiří ŠTĚRBA, Husova 171, Brodek u Prostějova
Cenu od Restaurace a penzionu U Jelínka si vyzvedněte v redakci Večerníku
Správné řešení z minulého čísla: Grilovaný špalek z panenky ve slanině s pepřovou omáčkou
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 4. 7. 2013.

-BoK-
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Sídlo
v Oceánii
SPZ Kroměříže
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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!
3+kk, centrum, cihl., 80m2 5700Kč/měs. + 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.

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář
777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

BYTY - PRODEJ
1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 550 000Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
2 500 000Kč
podkrov.,100m2, 2.patro
Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 12 500Kč/měs. + DPH + ink.
Pronájem obchodu u centra města! 132m2,
vchod z ulice,výlohy.
Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV –
Domamyslicích. 415m2 nebyt. prostor,255m2
dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem 2 nebyt. prostor v centru PV na
kanceláře a služby. Velmi pěkné!
Cena: 31m2 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
15m2 1000Kč/měs. + 1000Kč/měs. ink.

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU
VZOROVÉHO DOMU!

Prostějov, Košická ul.

K bydlení 10/2013.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 19. 7. od 14 do 20 hod.
• 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,-

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD se dvěma byty 3+1. Zast. plocha 79 m2,
zahrada 800 m2.
Cena: Kč 590.000,-

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

Vícov, okr. Prostějov. RD 4+1 s průjezdem. Zast. plocha 200 m2, zahrada
172 m2.
Cena: Kč 1.290.000,BYTY – PRODEJ:
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
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 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.
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 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.200,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Letecká ul. (za Mechanikou)
Pv, Olomoucká ul
Pv, Močidýlka

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

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

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Nabízíme nízkoenergetické domy
podle Vašich představ, např. dům typu
bungalow 4+1 s
možností dostavby podkroví, má velmi atraktivně vyřešený exteriér i interiér.
Cena od 1.650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 730.000 Kč
Čelechovice na Hané prodej dvou řad. RD
4+1,2+1 s garáží a okr.
zahradou.RDporekonstrukci.Celková výměra pozemků činí 1406 m2.
CENA: 2.595.000 Kč

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

800 107 014

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

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

volný ihned.

Cena: 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa

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

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

Byty – prodej

Nabízíme k prodeji byt v osobním vl. 3+1 v Kralicích na Hané, 67
Cena 1.150.000,-m2, 1. NP, cihlový, s garáží, po celkové rek.

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaněstojící,

přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku1.900m2,obytnápl.140m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,SLEVA! ŘadovýRD4+kk Kralice
na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.290.000,-

VELKÁ SLEVA! Samostat-

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní
vodovod, plyn před domem, volné ihned,cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitCena: 2.590.000,- Kč
ná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.620.000,- Kč
NOVINKA!
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč

Pozemky

NOVINKA! Stavební pozemky Hruška, 699 m2 a 700 m2, IS u2

pozemku. Prodejné i samostatně.
Cena 65,-Kč/m
Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na
rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Komerční prostory

Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m , členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.
2

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD, Plumlov

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej pozemku na stavbu RD

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

BYTY – PRODEJ:

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

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

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej RD, Určice

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
Prodej pěkného bytu v centru města,
Cena: 445.000,-Kč
Cena: 745000,- Kč – Rychlé jednání sleva!! zahrádka,
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2.
Cena:690000,-Kč

Prostějovský
Večerník také
na Facebooku!

UZÁVĚRKA
pro nabídku
ZAVŘENA realitních kanceláří
ZAVŘEN
Ve zbývajících

Z důvodu státního
svátku je redakce
v pátek 5. července

dnech tohoto
týdne se provozní
doba nemění.

pro následující číslo je už
ve STŘEDU 3.7. do 12.00 HODIN

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

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

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

DOMY – PRODEJ:

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

Tel.: 773 542 542
775 246 321

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

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
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Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) Rd 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
2) RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3) 1+1 DR E.Beneše
4) RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
5) RD okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po rek.

1.690 tis.Kč
4.330 tis.Kč
580 tis.Kč
530 tis.Kč
840 tis.Kč

NOVINKY:
1) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
2) RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
3) RD 3+1 Dřevnovice - 298 m2, zahr., garáž
4) RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
5) 2+1 OV Špály
6) 1+1 OV Wolkerova
7) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
8) RD Smržice, zahr.

1.350 tis.Kč
620 tis.Kč
540 tis.Kč
990 tis.Kč
750 tis.Kč
650 tis.Kč
670 tis.Kč
2.500 tis.Kč

PRONÁJMY:
1+kk M.Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Tylova, 2.P., zařízený
5,9 tis. vč.ink.
1+1 Dvořákova, 2.P., zaříz.
4,5 tis. + ink.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
1+1 Daliborka, zaříz.
5,5 tis.+ ink., trv.pob.
4,5 tis.+ ink.
2+1 nám.Spojenců, 100 m2, krb
2+1 Fügnerova, zvýš.příz.
5,5 tis.,+ ink., trv.pob.
2+kk Daliborka, podkr.
5,5 tis.Kč/měs.,+ ink., trv.pobyt
2+1 Partyzánská, po rek.
6,5 tis.+ ink., bez kauce
BYTY:

1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
3+1 DR Holandská, 74 m
890 tis.Kč
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
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
2
690 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
2
RD Brodek u Konice - 338 m , 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
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
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
2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
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
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 110 tis.Kč
- Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
1.560 tis. + provize RK
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.3.600 tis.Kč
- 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.

RD Winklerova, 312 m2, tři bytové jednotka 1+1 a 2 x 2+1,
možnost přebudování na 5+1 s garáží
2.050.000,-Kč
RD Protivanov, 2+1, 774 m2, možnost rozšíření, po část. rekonstrukci,
zahrada, možná výměna za byt v Prostějově
800.000,-Kč
RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada, k bydlení i rekreaci
740.000,-Kč

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

RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený, samostatně stojící, garáž,
předzahrádka, zahrada,krásné prostředí
2.900.000,-Kč
RD Pěnčín, 2+1, 259 m2, vjezd, zahrada
490.000,-Kč

POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč + prov.RK
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
Alojzov- 4 tis. m2, sítě v dosahu
490 Kč/m2
2
Mostkovice - 1600 m
1.093 Kč/m2
2
Kostelec n/H - 1160 m
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč

RD Určice, 2+1, 554 m2, zahrada
500.000,-Kč
RD Pěnčín, 4+1, 1713 m2, novostavba, dvojgaráž
2.500.000,-Kč
2
RD Držovice, 4+kk, 262 m , pro náročnější klienty, kompletně
vybavený, zahrádka s posezením a koupacím jezírkem 5.750.000,-Kč
RD Seloutky, 4+1, 426 m2, dům v započaté rekonstrukci s vjezdem,
dvorem a zahradou
1.300.000,-Kč

! ! ! NOVINKA ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.100.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY
– PRODEJ:
2

Kostelec na Hané, 1160 m
1.060.000,-Kč
335.000,-Kč
Pivín, 715 m2, inž. sítě na hranici pozemku
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Ostatní pozemky:
Držovice- 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RKK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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
1.139.000Kč
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 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
1+1 Dolní zařízený
5.600Kč vč. ink
2+kk Milíčova cihla po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
2+1 Švýcarská
6.300Kč vč.ink
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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

DOPORUČUJEME

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
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REALITY

REALITY

KOUPÍM

SLUŽBY

FINANCE

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

Hledám ke koupi RD Prostějovsko. Tel.: 602 570 658

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

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady,
pokládka plovoucích podlah atd. Levně. Tel.: 775 516 771

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

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, Dolní,po rek. 1.150.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč
* RD 5+1, Čechovice 2.900.000 Kč
* RD 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD 6+3, Spitznerova 5.200.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340.000 Kč
* Chata, Březský vrch 390.000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450.000 Kč
* Pozemek 820 m2,Konice 390.000 Kč
* Pronáj.bytu 1+1, Šárka 4.400/měs.
* Pronáj.RD, M.Hradisko 6.200/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
Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I sms na tel.: 724 906 630
Prodám st. pozemek-1298m2. Kostelec na Hané-Lutotín. IS na pozemku. Nevolat RK. T.: 773 649 979
Pronajmu pěkný byt 1+1, 4400+ink.
774 409 430
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
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.

Pronajmu 1+1, 2+kk 5 tis. Centrum. Tel.: 723 565 897
Pronajmu prostorný byt 2+1 po rekonstrukci v centru města. Nájem
5 000Kč+inkaso. K nastěhování
ihned. Tel.: 603 100 102
Prodám ornou půdu v Pv, 1 hektar.
Tel.: 608 944 201
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I sms na tel.: 605 011 310
Pronajmu byt 1+1 v Pv, A. Slavíčka. Po celkové rekon. Možno i
kompletně zařízený. Cena 6 000Kč
včetně inkasa + 1x kauce. Volat po
16 hod. Tel.: 731 260 758

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 rodinný dům k rekonstrukci 7 km od Prostějova. Cena
dohodou. Tel.: 732 572 551 nebo
737 423 041 RK ne.
Pronajmu cihl.byt 1+1, Krasická
ul., 2. patro s balkonem, 6 500 Kč
vč.ink/měs. Volny od 1. 8. 2013.
Tel.: 776 040 066 RK ne!

Prodej palivového dřeva, metrové, skládané. Cena tvrdého 1 050
Kč/m. Měkké 800 Kč/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013

Pronajmu pěkný byt 1+1 s lodžií,
internetem, klidná lokalita Sídl. E.
Beneše. Cena 6 400Kč/měs. vč. inkasa. Info tel.: 725 476 550

Prodám levně zachovalou trojkolku pro dospělé. 602 703 254

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
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

Prodám palivové dřevo štípané,
délka 35 cm(nebo dle dohody).
Cena tvrdého 990 Kč/prms, měkké 790 Kč/prms. Doprava zajištěna Prostějov, Olomouc, Přerov,
Konice, Vyškov. Tel.: 734 481 013
Prodám tříkolku pro dospělé, levně. 737 439 773
Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané(dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013

OZNÁMENÍ

Hledám kolegyni kosmetičku nebo
masérku do společného pronájmu
v zavedeném studiu v Pv. Tel.:
603 326 524

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

Prodám
dvougenerační
RD
v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.:
737 563 847, 731 471 123. RK
NEVOLAT!

Hledáme živnostníky tesaře, zedníky, ke spolupráci na výstavbě rodinných domů, dřevostaveb. Tel.:
605 483 602

Kosmetický salon Madona nabízí
akci červenec-srpen: permanentní
make-up-oční linky 1.500 Kč. Tel.:
604 881 600

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

AUTO - MOTO

Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem
4 500Kč + inkaso. Ne RK!
T.: 732 548 756

Obchodník nebo obchodnice, ŘP
B, znalost AJ, práce na PC. Tel.:
582 330 341

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

Pronájem bytu 1+1, Pv Sídl.
Svobody 6 100 Kč + el. Tel.:
608 634 811

Hledáme spolupracovníka/-ci do
výroby, 3-směnný provoz. Info
na tel.: 606 031 220 p. Novák.

Prodám byt 3+1 v OS, 2. patro, ul. Studentská. Ne RK! Tel.:
737 344 163

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

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel. 776 460 300
RD 2x 3+1, centrum Kostelec n.H.,
vešk. IS, 800 m2 pozemek. Určeno k rekonstrukci. RK ne. Tel.: 775 758 774

Prodám zděný byt 2+1, pův.stav,
650.000 Kč. 774 409 430
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
Prodám rodinný dům po rek. v Prostějově. Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
V atraktivní lokalitě pronajmu zavedený hostinec i s ubytováním
2+1. Tel.: 737 941 529
Pronájem bytu 2+1 v centru Pv.
Byt po rekonstrukci v 1. posch.
panel. domu, s lodžií. Nájem 6 500
Kč + služby. Tel.: 605 247 968
Pronajmu garáž na ul. Krasická
v PV, voda + el. Tel.: 732 215 683
Pronajmu
garáž,
Prostějov
-Krasická ul. Dlouhodobě. Tel.:
739 322 781

Hledáme kadeřnici na ŽL do zavedeného kadeřnictví v PV. Tel.:
737 439 773
Hledáme kuchaře, možnost i brigádně. Tel.: 775 186 915
Nabízím volnou pracovní pozici ve
stavebnictví možno brigádně nebo
na ŽL. Požaduji dobrou fyzickou
kondici, dochvilnost, spolehlivost,
pečlivost, ŘP sk. B není podmínkou. Životopis s kontaktem zašlete
na schuster.martin@seznam.cz
Přijmeme řidiče MKD na vozidla do 12t, nástup možný ihned.
V případě zájmu se ozvěte na tel.:
777 797 263
Hledám brigádníka (péče o zahradu, drobnou údržbu okolo
nemovitosti) v obci Křenůvky.
Nástup možný ihned. Bližší informace na tel 731 155 900
Přijmu dvě osoby se zdravotním
postižením do pevného stánku na
nám. TGM v Prostějově jako prodavače na poloviční úvazek. Kontakt: info@filemon-baucis.cz, tel.
728 337 983 - J. Šmudlová

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

PRODÁM
Bolí Vás neustále nohy a sháníte pohodlnou a kvalitní obuv na
Vaše problémové nohy. Prodejna IVKA, Plumlovská ulice,
Pv (naproti Kubusu) je tu stále
pro Vás. Tak neváhejte! Vedeme
veškerý sortiment, obuv i v nadměrných velikostech celokoženou,
zdravotní. Otevřeno 10 - 17.30, so9.30-12 hod.

Prodám 2+1 v OV. Cena dohodou.
RK nevolat! T.: 774 484 453

Provádím elektroinstalační práce
včetně revize. Mob.: 774 989 007

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zateplím od 250Kč/m2. Volná kapacita. Volejte 721 558 741
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a brašnářství
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické a výkopové práce, fasády, rekonstrukce i
stavby RD, pokládky dlažby-chodníky. Rozumné ceny, za kvalitu ručíme.
I mimo region PV. Tel.: 702 593 465
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD, strojní
omítky, zateplení fasád 280kč/ m2.
Tel.: 776 036 750

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

www.vecernikpv.cz

VZPOMÍNÁME

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL 6
měsíců a účet. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka, kterou opravdu
dostanete.
Tel.: 731 837 625

Dnes, 1. července 2013,
vzpomínáme nedožitých
80. roků našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka,
pana Jiřího KŮRKY
KŮRKY..
Dne 12. srpna 2013
uplyne 18. smutných roků,
kdy dotlouklo jeho dobré
srdce a nám zůstala jenom
tichá vzpomínka na tohoto
vzácného člověka.
S láskou stále vzpomínají
manželka Marie a syn Jiří
s rodinou. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.

Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Kč
se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčky pro podnikatele
30 000 Kč až 300 000 Kč
www.pujcky.prostejov.com
Tel.: 731 837 625

Jen láska, úcta a vzpomínkyy
v srdcích zůstavají.

Osobní bankrot – oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 608 911 761
Mála půjčka 10 000 až 80 000
Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Volejte: 777 551 492
Peníze snadno a rychle pro všechny bez poplatků. Ihned při podpisu.
Volejte 775 021 212

Dne 7. července 2013
by se dožil 80 let
pan Vojtěch
BLAHOUŠEK
z Kralic na Hané.

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.

Kdo v srdci žije, neumírá.

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
Stop vašim dluhům a exekucím. Nedaří se vám jednat s exekutory, nevíte
jak dál. Zajistíme vám řešení a klidný spánek. Stačí pouze jedna SMS.
Nejsme 900……Tel.: 702 349 033

Dne 27. června 2013
jsme vzpomenuli
6. výročí úmrtí
pana Oldřicha
MATOUŠKA
z Prostějova.
Vzpomíná maminka,
syn Martin s rodinou.

GRATULACE

V neděli 30. 6. 2013
oslavil otec
Dan Žůrek
z kostela Povýšení
svatého kříže v Prostějově
23. výročí kněžského svěcení.
K tomuto výročí panu faráři
gratulujeme a vyprošujeme mu
Boží požehnání.
Děkujeme Pánu, že ho poslal
do naší farnosti a přímo jemu
jsme vděční za svědectví živé
víry, naděje, lásky
a za obětavost, s jakou
svou službu koná.
Vše nejlepší za všechny
vděčné věřící přejí Samuel
a Eva Adamčíkovi.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
www.
pro další číslo je ve ČTVRTEK
vecernikpv.cz
4. července 2013 v 10.00 hodin

Dne 25. června 2013
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí
pana Aloise FLAŠARA
z Prostějova
a dne 3. července 2013
by oslavil své 85. narozeniny.
Vzpomíná rodina

Z důvodu státního
svátku je redakce
v pátek 5. července

ZAVŘENA
AVŘEN
Ve zbývajících
dnech tohoto
týdne se provozní
doba nemění.

Atletika

Zuzana Hejnová má fazónu!

Ostrava/pk - Tak tomu se říká velký atletický svátek. Zaplněný stadion takřka do posledního místečka, nově
zrekonstruované zázemí včetně ochozů, zářivé hvězdy ve startovní listině a plná tribuna pozvaných legend
v čele se slavným americkým dálkařem Bobem Beamonem, Věrou Čáslavskou či Helenou Fibingerovou,
ale i řadou dalších hostů. Letošní dvaapadesátý ročník sice proběhl bez své největší star Usaina Bolta
(jamajský sprinte se čtyři dny před akcí omluvil - pozn.red.), ale své příběhy i tak našel. Posuďte sami:
poslední kolečko Romana Šebrleho, atakování šestimetrové hranici ve skoku o tyči v podání Francouze
Lavillenieho, skvělý výkon českých vítězů Zuzany Hejnové (na horním snímku) i Vítězslava Veselého, parádní představení jednoho z nejlepších čtvrtkařů všech dob Kirani Jamese z Grenady a v neposlední řadě
dva stometrové sprinty během půlhodiny. To se prostě jen tak nevidí! Pojďme po stopách ostravského
mítinku, který uspořádala marketingová společnost TK PLUS Prostějov...
Nové výkony roku předvedly hned
na úvod Ddibabaová a Adamsová
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vyhrál jeho svěřenec Vítězslav Veselý.
Sice nehodil 90 metrů, jak předpovídal
trenér, přesto si zapsal nejlepší letošní
hod 87,58. „Před závodem mi ještě nohy
moc nejely, možná jsem to přehnal v posilovně. Nicméně zdejší publikum ze mě
vymáčklo zřejmě maximum a byl jsem
až překvapený, jak to létalo daleko,“ řekl
favorit srpnového MS v Moskvě. Veselý
rozhodl hned prvním hodem, druhého
Kubánce Guillerma Martíneze porazil o
více než tři metry.

Ještě před samotným slavnostním zahájením programu viděli diváci ve Vítkovicích
nejlepší ženskou „desítku“ letošního roku.
Královna vytrvalkyň Tiruneš Dibabaová z
Etiopie překonala v předprogramu Zlaté
tretry v Ostravě nejlepší světový výkon
roku o 38 sekund. Zároveň tím zlepšila
vlastní rekord mítinku. Hned za pár minut
ukázala svou třídu další neohrožená dáma
své disciplíny - Valerie Adamsová. V
koulařském sektoru si zapsala vrh dlouhý Tyčkař Kudlička měl k plánovanému
20,88 metru a radostně zakmitala rukou.
rekordu daleko
Zlepšila vlastní výkon roku.
Daleko od plánovaného útoku na český
rekord naopak zůstal tyčkař Jan Kudlička.
Hejnová zaběhla rekord Zlaté tretry Skočil pouze 562 cm a podělil se o třetí
O pouhé tři setiny sekundy zaostala Zuza- místo. Jasným vítězem se stal olympijský
na Hejnová na Zlaté tretře v Ostravě za šampion Francouz Renaud Lavillenie,
vlastním českým rekordem v běhu na 400 jenž zdolal napoprvé 592 cm a překonal
metrů překážek. Druhá žena letošních svě- vlastní rekord mítinku z loňska. Následně
tových tabulek zvítězila suverénně ve svém se třikrát, leč neúspěšně, pokoušel o šesnejlepším výkonu sezóny 53,32 sekundy timetrovou hranici. Něco takového sice
a udržela letošní neporazitelnost. Hejnová Ostrava ještě neviděla, bohužel pokoření
překonala o více než půl sekundy rekord mí- bájné mety se nedočkala. I mezi ženami
tinku, který deset let držela Rumunka Ionela útočila Ruska Jelena Isinbajevová na
Tirleaová. Ze svého letošního maxima ubra- rekord Zlaté tretry, ale na výšce 484 cm
la 28 setin, letošní jednička Kori Carterová neuspěla. Tyčkařská legenda vyhrála
z USA má na kontě výkon 53,21. „Závod ve svém letošním maximu 478 cm před
to byl hrozně povedený. Trošku mě mrzí, že Kubánkou Yarisley Silvaovou a Jiřinou
ten český rekord tady nepadl, protože jsem Svobodovou.
se cítila skvěle," libovala si bronzová olympijská medailistka z Londýna Hejnová. Na
Juantorenův letitý rekord padl
druhém místě za ní doběhla Denisa Rosolo- Čtvrtkař Pavel Maslák zaběhl svůj nejvá, která ztratila 1,80 sekundy.
rychlejší čas v sezóně 45,22 sekundy,
kterým obsadil třetí místo. Vyhrál olymOštěpařům vládl Veselý
pijský šampión a mistr světa Kirani James
Oštěpařskou soutěž, v níž dlouhá léta z Grenady, jenž výkonem 44,49 překonal
kraloval na Zlaté tretře Jan Železný, o 21 setin rekord Zlaté tretry legendárního

jaká byla zlatá tretra?

6x foto: zlatatretra.cz

400 m:
1. James (Grenada)
2. Van Niekerk (JAR)
3. Maslák (ČR)

44,49
45,09
45,22

800 m:
1. Aman (Etiopie)
2. Olivier (JAR)
3. Chemut (Keňa)

Stovka se musela opakovat,
vyhrál favorit POWELL
Hejnová a James. Toto duo se těší z nejvyšších cen letošní Zlaté tretry za nejhodnotnější výkony v ženské, resp. mužské kategorii.

1:43,78
1:44,45
1:44,69

...8. Kubista
1:46,16
10. Holuša (oba ČR) 1:47,68

5000 m:
1. Muktar (Etiopie) 13:03,69
2. Choge (Keňa)
13:06,37
3. Lalang (Keňa)
13:07,13

3000 m př.:
1. Kipruto (Keňa)
8:11,27
2. Gari (Etiopie)
8:24,30
3. Toroitich (Uganda) 8:27,34
...14. Olejníček (ČR) 8:53,64

Neztratili se ani další Češi
Druhá místa vybojovali výškař Jaroslav
Bába a Lucie Škrobáková v běhu na 100
metrů překážek. Škrobáková nestačila jen
na australskou hvězdu Sally Pearsonovou, která vyhrála jasně za 12,67. Česká
atletka byla o 35 setin pomalejší. Bába
skočil 225 cm a prohrál pouze s Ukrajincem Bohdanem Bondarenkem. Limit na
mistrovství světa splnil talentovaný Jan
Kubista, který si v rychlém závodu na
800 metrů vytvořil osobní rekord 1:46,16.
Účast v Moskvě si zajistila také Tereza
Čapková, která doběhla na 1500 metrů
desátá za 4:08,78.

100 m (vítr -0,5 m/s):
1. Powell (Jam.)
10,06
2. Collins (Sv. Kryštof
a Nevis) 10,08
3. Rodgers (USA)
10,16,

Kubánce Alberta Juantoreny z roku 1976.
„Byl to dobrý závod a jem rád, že jsem se
zase letos zlepšil, ale chtěl jsem víc,“ řekl
v cíli Maslák.

Nejočekávanější závod večera - sprint na
100 metrů - poznamenala absence světového rekordmana Usaina Bolta, který
účast odřekl, a chyba startérů. Ti totiž
pozdě ohlásili chybný start, a tak někteří běžci pádili až do cíle. Asafa Powell
dosáhl času 9,97, ale závod si musel
zopakovat. Důvodem byl předčasný
start Kemara Hymana z Kajmanských
ostrovů, po němž startér běžce včas
nezastavil. Zhruba o dvacet minut později Powell vyhrál za 10,06 těsně před
exmistrem světa Kimem Collinsem, za
svým ostravským rekordem 9,83 z roku
2010 výrazně zaostal.Vyhrál ho i podruhé, ovšem zhoršil se na 10,07. „Jsem
úplně vyčerpaný,“ hlesl v cíli Powell.

MUŽI

výška:
Rozlučka. Olympijský vítěz a mistr světa Roman Šebrle se v Ostravě loučil s fanoušky při závěreném kolečku své kariéry.

1. Bondarenko (Ukrajina) 228
2. Bába (ČR)
225
3. Hanany (Fr.)
225

tyč:
1. Lavillenie (Francie)
592
2. Otto (Německo)
572
3. Holzdeppe (Německo)
Kudlička (ČR) a De Oliveira
(Braz.)
všichni 562
...11. Balner (ČR)

inzerce

532

oštěp:

Zlatý host. V roce 1968 překonal světový rekord způsobem, na který historie nezapomene, když do dálky skočil neuvěřitelných 890 cm. Dámy a pánové, Bob Beamon
z USA!

1. Veselý (ČR)
87,58
2. Martínez (Kuba)
84,39
3. Grzeszczuk (Polsko) 81,27
...
5. Frydrych
72,44
7. Kubeš
71,22
8. Vadlejch (všichni ČR) 67,42.

ŽENY
1500 m:
1. Hassanová (Niz.)
2. Kuijkenová (Niz.)
3. Lagatová (Keňa)

4:04,02
4:05,38
4:05,66

...10. Čapková (ČR) 4:08,78

10 000 m:

Vítězslav Veselý. Ukázal, že má i na zlaté tretře famózní formu, kterou by rád
přenesl na srpnové mistrovství světa v Moskvě.

1. T. Dibabaová (Et.) 30:26,67
2. Cheronová (Keňa) 30:29,23
3. Oljiraová (Et.)
30:31,44

100 m př. (vítr +0,9 m/s):
1. Pearsonová (Austr.)
2. Škrobáková (ČR)
3. Blissová (Jam.)

12,67
13,02
13,03

400 m př.:
1. Hejnová (ČR)
53,32
2. Rosolová (ČR)
55,12
3. Bodenová (Austrálie) 55,55

3000 m př.:

Vodní překážka. Často se zde očekávali napínavé chvíle, které ale k vítězství nijak
neovlivnila jeho vítěze - Keňana Kipruta!

1. Chemosová (Keňa) 9:17,92
2. Ayalewová (Et.)
9:19,87
3. Kiruiová (Keňa)
9:26,50,
...8. Krchová (ČR)

9:52,69

tyč:
1. Isinbajevová (Rusko)
2. Silvaová (Kuba)
3. Svobodová (ČR)

478
472
462

...5. Maláčová (obě ČR) 432

koule:
Repete. Diváci na vítkovickém stadionu dostali bonus navíc, když stovku mužů
viděli hned ve dvojnásobném provedení. Vítěz byl ale jen jeden - Asafa Powell z
Jamajky.

1. Adamsová (N. Zéland)20,88
2. Ducóová (Chile)
18,18
3. Mártonová (Maďar.) 17,63
...7. Kárníková (ČR)

16,31
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„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013“ NAPLNIL KAPACITU
Čtyři desítky týmů se o trofej i finanční odměny utkají tento pátek a sobotu

Prostějov/pk - Největší turnaj v
malé kopané na Prostějovsku
„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
2013“ je doslova a do písmene za
dveřmi. Již tento pátek 5. července,
kdy si pracující lid vzhledem k státnímu svátku odpočine, odstartuje

už sedmnáctý ročník největšího
turnaje v malé kopané na Moravě. Ten vyvrcholí o den později, tj.
v sobotu 6. července 2013 v odpoledních hodinách. Z toho tudíž
plyne, že letos mimořádně se hraje
pouze dva dny, přičemž kulturním

bonbónkem bude hudební vystoupení skupiny ARREST, které
je naplánováno na páteční večer.
Hlavním mediálním partnerem je
prakticky od samotného počátku
vzniku historie Haná Cupu PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Sponzoři a partneři ročníku 2013
GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE:

ZÁŠTITU
NAD TURNAJEM PŘEVZALA:

MEDIÁLNÍ PARTNER TURNAJE:

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu České republiky
TURNAJ VÝZNAMNĚ PODPOŘIL:
VÝZNAMNÍ SPONZOŘI TURNAJE:

2MAX, s.r.o.
Vytěžování Richard Hofman
Automechanika, a.s.
DDSPORT - výroba dresů
Vojenské lesy Plumlov

Velkoškolka Osina
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
BEXIM PALETTEN s.r.o.
DOPES, s.r.o.
KOUTNÝ s.r.o.
Martin Ošťádal - informační systémy
GALA, a.s.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Plumlov
Železárny Annahütte spol. s r.o..

DALŠÍ SPONZOŘI TURNAJE:
Hasící přístroje Milan Králíček
PROFI STIHL Karel Otruba
YAMACO Karel Janeček
ELEKTRO Petr Vrána
Ing. Pavel Vaňák
AGROP - pila Plumlov
ZD MYSLEJOVICE
ZOD PLUMLOV
Lenka Janečková - Občerstvení
„Na hřišti“
MUDR. Luděk Koleček
Lenka Rotreklová - cukrářská výroba
REGOMONT CZ s.r.o.
Michal Kroutil - autoopravna Krumsín
Nábytek Pluháček
Kinetic s.r.o.
Zahradnictví Bantová
Kámen Brno
Kamenolom Kobeřice
PLNET - bezdrátový internet

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. „Letos budou
pískat Petr Motal, Radek Motal,
Pavel Majer, Dušan Vachutka,
Kamil Krutovský, Jaroslav Procházka, Jaroslav Milar, David
Kopecký, Per Dokoupil a Michal
Jelínek,“ prozradil Martin Ošťádal, hlavní organizátor klání.
Ten také mohl v neděli odpoledne
do redakce zahlásit: „Sedmnáctý
ročník Krumsínského Haná Cupu
je rozlosován, je znám i hrací plán.
Musím říct, že týmy se na letošní
turnaj přihlásily v opravdu silném
složení a myslím si, že tento ročník bude vůbec v celé jeho historii nejsilněji obsazen a můžeme
se těšit na parádní fotbal. Slabší

Osmifinálové skupiny:

PLAY - OFF - Sobota 6. 7. 2013

Sobota 6. 7. 2013 10:00 - 12:00 hod.
skupina J skupina K skupina L
B1
C1
D1
E2
F2
G2
H3
A3
B3

(vítězové osmifinálových skupin), 14.15 hodin:
I 1 - P 1 hřiště 1 M 1 - L 1 hřiště 2
K 1 - N 1 hřiště 3 O 1 - J 1 hřiště 4

skupina I
A1
D2
G3

Sobota 6. 7. 2013 12:00 - 14:00 hod.
skupina M skupina N skupina O skupina P
E1
F1
G1
H1
H2
A2
B2
C2
C3
D3
E3
F3

BEDIHOŠŤ CUP 2013: POSLEDNÍ
ŠANCE PRO REGISTRACI!
ji a registraci jsou na stránkách www.krestic.estranky.cz.
Po uzavření turnaje bude
rozlosování týmů do skupin, které Večerník jakožto
exkluzivní mediální partner
zveřejní v následujícím čísle.
Využijte poslední příležitosti
a přijeďte bojovat o putovní
pohár Bedihošť Cup 2013 a
pro zajímavé ocenění, které
poskytli sponzoři!
„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

O co se bude hrát?

1. cena: ceny v hodnotě 8 000 Kč
2. cena: ceny v hodnotě 4 000 Kč
3. cena: ceny v hodnotě 2 000 Kč
Poháry + putovní pohár + nejlepší
střelec + nejlepší brankář
Oceněna budou také mužstva
do 8. místa.
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.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 26. června 2013 rozhodla:
1. Řád pořadatelské služby předložili:
TJ Sokol Zdětín, FC Dobromilice, TJ Sokol Tištín, FC Hvozd,
TJ Smržice, Sokol Bedihošť, Sokol Tvorovice,TJ Sokol
Plumlov, TJ Sokol Plumlov (hřiště Krumsín),TJ Sokol v Pivíně,
TJ Jiskra Brodek u Konice.
Bez plánku: TJ Haná PV „B“, TJ Haná Nezamyslice.
Plán hřiště a zázemí předložili: FK Němčice nad Hanou,TJ
Sokol Kladky, SK Jesenec, TJ Pavlovice.
2. Pokuty:
TJ Sokol Olšany se uděluje dle RS, článku 23, bod 9 za
nedostavení se ke čtyřem turnajům přípravek v Čechovicích,
Jesenci, Olšanech, Němčicích paušální částka 4x 500 korun.
3. Kontumace:
Mladší žáci 24. kolo TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol
Olšany nehráno, hosté se nedostavili. Utkání se kontumuje

hodin dopoledne. V pátek večer
se koná v areálu taneční zábava se
skupinou AREST a všichni se baví
až do ranních hodin, takže myslím,
že hodinka spánku navíc přijde
všem vhod“ vzkázal všem účastníkům Martin Ošťádal.
Ten už je se svým týmem v plné
pohotovosti. „Od zítřka už začnou
velké přípravy přímo v areálu, bude
se vařit jídlo, chladit pití, chystat
hrací plocha. A v pátek ráno už to
vypukne. Z turnaje bude opět textový online přenos, takže nic neunikne ani těm, kteří nebudou přímo v
Krumsíně.“ dodal.
Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových
stránkách www.hanacup.cz. Tyto
stránky jsou denně aktualizovány. Velmi podrobně a prakticky
okamžitě vás bude informovat během dvoudenního klání i server
www.vecernikpv.cz!

Aktualizované zpravodajství přímo z Krumsína hledejte
po všechny tři dny na www.vecernikpv.cz

TJ KRUMSÍN děkuje všem sponzorům za poskytnuté finanční i věcné ceny.

Hrubčice/red - Již se to blíží!
Druhý červencový víkend se
bude v Hrubčicích konat pátý
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.
Registrace bude ukončena 7.
července ve 20:00 hodin. Do
této doby musí být mužstvo
přihlášeno a startovné připsáno na účet nebo předáno
hotově pořadateli turnaje.
Veškeré informace o turna-

týmy odpadly a zůstala opravdová
špička malé kopané,“ uvedl Ošťádal. „Tím pádem je hodně těžké
tipovat vítěze, silná bude určitě
Choceň, prostějovské týmy Relax, Haná, Jiřina, dále pak Brodek
u Prostějova, Indiana Plumlov,
černými koni turnaje může být
DD SPORT nebo Dobrochov. Na
turnaj se vrací KOSTKY A LISTY, mám zprávy, že hodně silný
bude také 2MAX,“ nastínil hlavní
organizátor výčet hlavních favoritů, na něž bude upřena největší
pozornost
Oproti loňsku došlo v propozicích
ke dvěma významným změnám.
„Jako druhé kritérium v postupovém klíči bude rozhodovat vzájemný zápas, nikoliv skóre. Obzvláště
v tříčlenné osmifinálové skupině
to bude spravedlivější. Další velmi
příjemnou novinkou je, že druhý
hrací den bude začínat až v deset

výsledkem 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Jiskra Brodek u
Konice. Klub TJ Sokol Olšany uhradí klubu TJ Jiskra
Brodek u Konice dle RS, článek 21, odst.1 paušální částku 500
korun. Dle RS, článek 23, odst 9 uhradí TJ Sokol Olšany OFS
PV částku 1 500 korun.
4. Různé:
Z důvodu nezodpovědnosti klubů při vyplňování zápisů
a jejich odesílání na OFS Prostějov v turnajích přípravek
STK vznese požadavek na Komisi rozhodčích obsazovat
v příštím soutěžním ročníku 2013/2014 turnaje přípravek
kvalifikovanými rozhodčími.

ČTVRTFINÁLE

SEMIFINÁLE

15.30 a 16.00 hodin:
vítěz I1/P1 - vítěz M1/L1 hřiště 1
vítěz K1/N1 - vítěz O1/J1 hřiště 2

FINÁLE

17:00
17:
00 hodin:
vítězové semifinále hřiště 1

základní skupiny:
Pátek 5.7.2013 9:00 - 14:00 hod.

skupina A - hřiště 1
1. S.K. Haná
2. Brodek u Prostějova
3. BEERFORT UTD
4. 1. FC Marciánovci
5. SEXMERALDA Prostějov
skupina B - hřiště 2
1. FK Peliny Choceň
2. KOSTKY A LISTY
3. SK Kobra Kobeřice
4. Brodek u Prostějova „B“
5. Měrovský výběr
skupina C - hřiště 3
1. FC Relax Prostějov
2. SK FOSP Řešetova Lhota
3. SK TOMEK 99 Dobrochov
4. Nafta Mouřínov
5. FC Radegast u Zacha „B“
skupina D - hřiště 4
1. SK POKOP Domamyslice
2. 2MAX
3. FC Radegast u Zacha
4. Montáže Kučera
5. Torpédo Prostějov
Pátek 5.7.2013 15:00 – 20:00 hod.

skupina E - hřiště 1
1. Jiřina Prostějov
2. GD Sportwear
3. FC Prostějov 1
4. Quatroccento
5. MK Medvědi Prostějov
skupina F - hřiště 2
1. TJ Mouřínov
2. AC Vyprahlo Konice
3. Zdětín
4. mFC Manhattan Prostějov
5. Orlice Čechovice
skupina G - hřiště 3
1. Indiana Plumlov
2. FC Pivo
3. DD Sport
4. SK Pokop Domamyslice „B“
5. Pifní upíři
skupina H - hřiště 3
1. AC Zavadilka 2000 Pv
2. 1.FC Krumsín
3. F 2 Litre
4. FK Orli Vyškov
5. FC Hlučín

ŽÁCI
NEHRAJÍ
Turnaje starších přípravek
a mladších žáků JUNIOR
HANÁ CUP 2013 (starší přípravky) a YOUNG
BOYS HANÁ CUP 2013
(mladší žáci) se 29.6.2013 30.6.2013 neuskuteční. Mohou za to zranění, dovolené,
únava po sezoně, a to jak trenérů, rodičů, tak i samotných
fotbalistů. Ale nemusíte být
smutní. Oba turnaje se letos v
Krumsíně uskuteční, náhradní termín brzy zveřejníme.

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.

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

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 27. června 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Valenta Marek (TJ Sokol Držovice) – 3 SU od 24.6.2013, DŘ1/7a.
Veškeré úřední zprávy
Mačkal Tomáš (TJ Sokol Vrahovice „B“) - 3 SU od 24.6.2013, DŘ1/7b.
Žilka Michal (TJ Horní Štěpánov) – 1 SU od 24.6.2013 DŘ1/6a.
a další aktuality
Havlíček Radim(TJ Sokol Tištín) – 1 SU od 24.6.2013 DŘ1/6a.
mohou
zástupci
Hájek Svatopluk (Sokol Ivaň) – 1 SU od 24.6.2013 DŘ1/6a.
Šatný David (TJ Sokol Držovice) – zákaz výkonu funkce kapitána od 24.6.2013 do
jednotlivých oddílů
24.9.2013, DŘ 2/7.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
i jejich příznivci nacházet
Návrat Robin (TJ Sokol Tištín) – žádosti se nevyhovuje, DŘ VII/31.
na internetových stránkách
3. Pokuta:
TJ Sokol Držovice – 300 korun za porušení řádů a směrnic FAČR při převzetí RP v utkání
17.kola II.třídy, DŘ 2/7. VII/31.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
odsouhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

I

Jedete na dovolenou a chcete vědět co se děje doma nejen ve sportu?

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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Mostkovickému memoriálu kraloval výběr okresu
Pořádající klub vyhrál duely starých pánů i přípravek, hlavní kategorii však ovládl tým Slávy Frýborta

S velkou lehkostí a za doprovodu nespočtu narážeček, individuálních akcí a krásných branek prošli hráči výběru prostějovského okresu k vítězství
v devátém ročníku Memoriálu Václava Dadáka
a Miroslava Karafiáta. Pod vedením Jaroslava
Frýborta staršího si v Mostkovicích nejprve poradili s Nezamyslicemi hladce 7:0, domácímu celku
pak povolili jedinou branku a zvítězili 8:1. Druhá
skončila nezamyslická Haná, pořádající obhájci
se umístili coby bronzoví.
Mostkovice/jim
Fotbalový svátek zahájili již
dopoledne staří páni Mostkovic a Nezamyslic. Více se
dařilo domácím, kteří díky
čtyřem brankám a bezchybné obraně zvítězili 4:0. Krátce po poledni pak nastal čas
i pro hlavní část turnaje. Duely na dvakrát třicet minut mezi
Mostkovicemi, Nezamyslicemi a výběrem okresu zpestřily ještě souboje mladších
a starších přípravek, stejně
jako losování bohaté tomboly.

S Nezamyslicemi domácí
zaspali úvod
V úvodním duelu proti sobě
nastoupila mužstva Sokola
Mostkovice a Hané Nezamyslice. Hostující obranu dirigoval
hrající trenér Drahomír Crhan,
v zeleno-bílo-žlutém dresu se
mimo jiné objevila i nečekaná
posila – bývalý hráč a chvíli
i trenér Mostkovic Jaroslav
Karafiát. Již v šesté minutě po
brance Špičky a vlastním zásahu vedli 2:0, domácí se probrali až po obrátce.
Pospíšil sice snížil, ale necelou čtvrthodinu před koncem
nádherným sólem přes obránce zakončeným prvotřídním
blafákem zvýšil Musil zpět
na rozdíl dvou branek. Zvýšit
mohl Jiří Přidal, ale gólman
mu pokus vykopl, na opačné
straně poslal Dadák svou šajtli
vedle vzdálenější tyče, stejně
tak Šlambor ze třiceti metrů
pálil nepřesně.
Uspěl tak až Petr Zapletal skákavou střelou z levého středu
na zadní tyč. Mostkovičtí i po
této trefě ostřelovali soupeřovu bránu, pokusy však byly
buďto nepřesné, nebo zblokované. Změnu málem přinesla
až Piňosova rána z pětatřiceti
metrů, kterou Buriánek málem propustil.
Zablýsklo se ovšem pouze na
druhé straně. Přidalovu střelu
z pravé strany do tyče totiž pohodlně do brány dorazil Miroslav Musil. Stejný hráč se pak
při dalším brejku ukličkoval,
na druhé stráně mířil Škobrtal
z levé strany sám před gólmanem těsně vedle druhé tyče.
V poslední gólovce pak neuspěl Vladimír Piňos, když si
na pravé straně vápna mohl
v klidu zpracovat míč po přenesení hry, následnou střelou
mezi nohy ovšem neuspěl.
Po tomto utkání na zmenšené
hřiště poprvé vyběhly děti,
v utkání mladších přípravek
proti sobě nastoupili benjamínci Mostkovic a Čechovic.
Hosté sice vedli 2:0, nakonec se ovšem zrodila remíza.
A při penaltovém rozstřelu,
kdy se u bílého puntíku prostřídali všichni včetně brankářů, se lépe vedlo fotbalovým
nadějím Mostkovic.

Výběr okresu
poprvé vyučoval
V mostkovickém areálu mohli
nejmenší využít skákací hrad,
koně i poníky, pro hráče Nezamyslic pak hvězdně poskládaný tým okresu připravil jízdu
na kolotoči. Vstupenku jim
první brankou nabídl kralický
trenér Petr Gottwald, po přestávce se pak šou rozjela naplno, když vše začal zvýšením
na 2:0 Viktor Kuchař.
Třetí branku přidal po oklamání brankáře zakončením do
prázdné brány Michal Trajer,
stejný hráč se po centru zprava prosadil nohou z několika
metrů do poloodkryté svatyně.
Tyč zachránila Hanou po střele
Gottwalda a brzy na to i při dorážce Spáčila, na opačné straně
vypálil těsně mimo Karafiát.

O pátý zásah se svou druhou
trefou zasloužil Petr Gottwald, šestou branku přidal
v závaru prachu z bezprostřední blízkosti Petr Kiška. Výborným zákrokem se
prezentoval Buriánek, když
vykopl Trajerovu střelu na
zadní tyč, ve střehu musel být
i Pluhařík, když nejprve po
individuální akci a kličce na
střed vytáhl míč nad břevno,
poté vyrazil i Musilovu střelu
a poradil si rovněž s dorážkou
Kamila Oulehly.
Nezamysličtí inkasovali i posedmé, když povedenou kombinaci zakončil z levé strany
vápna zacílením k druhé tyči
Michal Trajer. Moc nescházelo ani Kuchařově střele
z pravé strany, která škrtla
o vzdálenější tyčku.
Po tomto střetnutí přišel na
řadu druhý duel přípravek,
tentokrát se utkala starší přípravka Mostkovic proti svým
vrstevníkům z Hané Prostějov. Kluci z obou družstev se
velmi činily a strhla se přestřelka, z níž v poměru 7:4
vyšli lépe domácí.
Napínavou podívanou poté
nabídl dodatečný penaltový
rozstřel. Prvních pět hráčů
neuspělo, poté se hned pět fotbalistů v řadě trefilo, domácí
však těsnou ztrátu dohnali
a za stavu 4:4 mohli rozhodnout gólmani. Ani jeden
z nich však na svého kolegu
nevyzrál a nerozhodný stav
zůstal v platnosti. Stejně jako
u mladších přípravek pak hráči i trenéři obdrželi diplomy
a perníkové medaile.

Ohlasy z řad hráčů,
trenérů i pořadatelů:
Zdeněk Zatloukal
(starosta TJ Sokol Mostkovice):
„Lidé byli spokojeni, návštěva byla vysoká
a těšíme se opět na příští rok, že bude podobná
návštěva. O výsledku áčka bych raději nemluvil,
ale kluci se snažili, protože memoriál je na počest našich bývalých členů. Bohužel soupeři byli
lepší a výsledek odpovídá tomu, co naši hráči hráli.“

Nejmenší naděje. Devátý ročník memoriálu zpestřil i zápas mladší přípravky Sokola Mostkovice
(v žluto-oranžovém) s Čechovicemi, více se dařilo domácím.
Foto: Jiří Možný

Starší benjamínci. Před posledním duelem turnaje změřily síly starší přípravky mostkovického Sokola
(v červeném) a prostějovské Hané. Padlo celkem jedenáct branek.
Foto: Jiří Možný

Drahomír Crhan
(hrající trenér Hané Nezamyslice):
„Bohužel kluci z jedničky se na turnaj vykašlali a nepřijeli. A jen díky tomu, že naši staří páni
byli tady, tak jsme mančaft doplnili a odehráli to.
Musím jim poděkovat, že všichni zodpovědně
makali. Zápas s Mostkovicemi se nám povedl
a vyhráli jsme, s výběrem okresu to bylo jednoznačné, bylo
jen otázkou času, než dostaneme sedm branek. Kluci ale měli
před mistrákem slíbeno, že když prohrají o méně než osm, že
dostanou bečku, tak jsme nakonec ubojovali bečku (úsměv).
Až tak velkou ostudu jsme neudělali, ale jen díky tomu, že
starší už nehrající kluci se nechali přesvědčit a nastoupili.
S Mostkovicemi to bylo dobré, protože člověk ještě mohl a soupeř nás tolik nerozebíral, ale druhý zápas jsem si připadal jako
loutka. Je to jednak věkem, jednak soupeř hrál jednoduchý fotbal, narážečky a my jsme zkrátka nemohli. Nezamysličtí starší
páni hrají tak třikrát do roka a teď máme za jeden víkend dva.“
Jaroslav Karafiát
(Mostkovičák v dresu Nezamyslic):
„Bude to hrozně drahé. Pan Crhan je můj šéf
z práce, takže čekám pěknou výplatu (smích).
Je to zvláštní pocit hrát proti Mostkovicím, ale
dá se to. Bylo nás hned pět, kteří hráli nejprve
za staré pány, pak proti Mostkovicím a výběru
okresu a už bylo poznat, že síly jsou pryč. Akce je ale vydařená, lidé přišli, počasí vyšlo a myslím, že je vše v pořádku. Já
osobně hraji už jen za staré pány, teď jsme pozvaní na hody do
Nezamyslic, takže zápasy budou.“

Výběr okresu
nepřipustil komplikace
O konečném pořadí s definitivní jistotou rozhodl až
poslední duel mezi Mostkovicemi a týmem Prostějovska,
přestože bylo pravděpodobné,
kdo skončí první, druhý a třetí. Aby totiž slavili obhajobu
Mostkovičtí, museli by zvítězit minimálně o pět branek,
což se brzy ukázalo jako
utopie.
Hned v páté minutě totiž
Michal Trajer otevřel skóre,
s druhou brankou dlouho
neotálel Martin Neoral a už
v jedenácté minutě přidal třetí
zásah Petr Gottwald. Nebylo
to vše, za šest minut se mohl
radovat rovněž Zemánek, jehož po rohu nakrátko, našel
u zadní tyče centrem z pravé
strany Gottwald.
Mostkovice ve své šanci neuspěly a technickým přehozením
gólmana a zvýšením na 5:0 se
tak prezentoval Michal Spáčil.
Dorážkou z pár metrů do prázdné brány dosáhl kanárů Jaroslav
Frýbort mladší, bombou z pár
metrů do sítě po stříleném centru z pravé strany uzavřel poločasový stav na 7:0 Radek Bureš. To se ještě krátce před ním
mohl prosadit opět Trajer, když
mu míč zleva přistál přesně na
noze, ale volejem přestřelil.
V poločasové pauze přišel čas
na losování očíslovaných vstupenek, pořadatelům se podařilo
nashromáždit plných třiadevadesát cen. A zatímco si výherci
začali chodit pro odměnu do
sokolovny, pokračovali na trávníku brankové hody.
Nejprve po Gottwaldově
centru z levé strany uspěl
Michal Trajer, alespoň čestného úspěchu se následně
dočkali i domácí Dadákovou dorážkou přímého kopu.
Devátou branku měl na hlavě
znovu Trajer, ale v radosti mu
zabránil zdvižený praporek.
I tak nebylo o vítězi pochyb
a celkovým skóre 15:1 patřil pohár fotbalistům výběru
okresu Prostějov.

Miroslav Musil
(záložník či útočník Hané Nezamyslice):
„Nepřijeli jsme v takové sestavě, v jaké jsme
očekávali, myslím si ale, že to bylo dobré. V prvním zápasu se nám dařilo, stálo nás to ale spoustu
sil a ve druhém jsme již věděli, že to nedáme.
Chtěli jsme to ukopat, ale nepodařilo se nám to
a bylo to v režii výběru okresu. I trenér odvedl skvělý výkon,
na jeho věk ho obdivuju. Areál je tu pěkný, s klukama z Mostkovic se známe, tak je to takové derby.“

Trenérský duel. Nezamyslicím nepomohl proti výběru okresu ani kouč Drahomír Crhan (druhý zleva),
hvězdný tým i díky Petru Gottwaldovi (vlevo) kraloval.
Foto: Jiří Možný

Ladislav Krátký
(trenér mostkovického výběru):
„Bylo poznat, že nám schází gólman, ale
i když výsledek je takový, jsme rádi, že diváci
mohli vidět kvalitní hráče z okresu. Minule to
bylo vyrovnané, tentokrát byla u soupeře vidět
kvalita, ale o výsledek až tolik nejde. Hlavně
aby se zavzpomínalo a diváci byli spokojeni, hráči už mají po
sezoně. Udržet memoriál ale není jednoduché. Oslovil jsem asi
patnáct oddílů a sotva jsem sehnal dva.“
Jaroslav Frýbort starší
(tvůrce výběru okresu):
„Myslím si, že jsme letos byli opravdu lepší.
Ne že bych chtěl postavit vyloženě to nejsilnější, ale zkrátka se to tak sešlo. Složili jsme to
z mladých, středních i zkušených hráčů a letos
nám to sedlo. Někteří nás oproti loňsku doplnili a někteří měli sami rozum a nepřišli (úsměv).
Petr Kiška loni zadrbal dvoje penalty, proto jsme neměli první
místo. Nevím, zda je trénoval, ale už bych ho k nim nepustil. Celý rok jsem kvůli tomu spal špatně, odkopával jsem se,
v noci jsem se budil a spřádal jsem plány. Nakonec to došlo tak
daleko, že jsme vyhráli (smích). Příští rok zas, podmínky jsou
perfektní, počasí nám vyšlo. Takhle jako dneska si v klubech
nikdo nezahraje, škoda těch, co hráli proti nám.“

Vítězové. Letošnímu ročníku Memoriálu Václava Dadáka a Miroslava Karafiáta vládl výběr okresu, ve
kterém se objevilo jedno zvučné jméno vedle druhého.
Foto: Jiří Možný

Výsledkový servis:
Mostkovice
Sestava Nezamyslic:
Nezamyslice
Tomáš Buriánek, David Hájek, Petr Maršá2:4 (0:2)
lek, Drahomír Crhan, Drahomír Prášil, ToBranky: Pospíšil, P. Zapletal – Špička, máš Mariánek, Michal Frgal, Zbyněk Špička, Jiří Přidal, Arnošt Matoušek, Lukáš Král,
vlastní, Musil 2
Miroslav Musil, Jaroslav Karafiát.
Nezamyslice
Výběr Prostějovska
Sestava výběru Prostějovska:
0:7 (0:1)
Pavel Pluhařík, Michal Spáčil, Vladimír
Branky: Trajer 3, Gottwald 2, Kuchař, Kiška Bárta, Jan Všianský, Martin Neoral, Tomáš
Lakomý, Petr Kutný, Jaroslav Frýbort mladMostkovice
ší, Petr Kiška, Petr Gottwald, Josef ZemáVýběr Prostějovska
nek, Jaroslav Frýbort starší, Michal Trajer,
1:8 (0:7)
Viktor Kuchař, Radek Bureš.
Branky: Dadák – Trajer 2, Neoral, Gottwald, Zemánek, Spáčil, Frýbort ml., Bureš
Sestava Mostkovic:
Karel Fischer, Michal Všetička, Petr Zapletal, Pavel Stodola, Ondřej Milar, Vladimír
Vojtíšek, Bedřich Škobrtal, Martin Šlambor,
Jan Pospíšil, Martin Vojtíšek, Tomáš Kapounek, Vladimír Piňos, Václav Dadák, Jiří Hanák, Ondřej Zapletal, Michal Skřebský.

Petr Gottwald
(člen výběru okresu):
„S takovou sestavou i s mladýma i starýma
hráčema jsme si parádně zahráli a dali spoustu
gólů. Mostkovice na nás byly nažhavené, ale
zchladili jsme je prvním poločasem a už neměly šanci. Určitě se najdou na okrese starší
hráči, kteří by tu zapadli, ale i mladší jsou potřeba, protože odehrát na slunci dva zápasy, není jednoduché.
Absolvuji to poprvé a jsem vděčný Slávovi Frýbortovi, že mě
oslovil a mohl jsem se tohoto zúčastnit. Pokud mám čas a někdo mě osloví, přijedu. S FC Anděl se teď 13. a 14. července
zúčastníme Bedihošť Cupu, kde obhajujeme vítězství.“
Petr Kiška
(útočník výběru okresu):
„Krása. Sešli jsme se s klukama, které skoro
celý rok nevidíme, a jsem rád, že jsme se potkali. Všechno jsou fotbalisti, s nimiž je radost
si zahrát, s některýma jsme byli v dorostech již
před dvaceti rokama. Známe se, potkáváme se
na malé kopané nebo na nějakém turnaji, máme stejné fotbalové
myšlení. Užil jsem si to. Jsem zvyklý trénovat pravidelně a nemám rád, když jsou dlouhé pauzy, takže to vítám. Je to takové
zpestření, stejně jako Haná Cup v Krumsíně, kde se asi objevíme.
Takový udržovací trénink.“

foto & video
HLEDEJTE NA
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Fotbalové zpravodajství

konečné tabulky
všech mužských soutěží


KONEČNÉ TABULKY MUŽSKÝCH SOUTĚŽÍ

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

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

Mužstvo
FK Fotbal Třinec
MFK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
SK Sigma Olomouc „B“
MSK Břeclav
SK Uničov
FC Hlučín
1.FC Slovácko „B“
SK Sulko Zábřeh
FC Baník Ostrava „B“
FC FASTAV Zlín „B“
FK Slavia Orlová-Lutyně
SK HS Kroměříž
FC Žďas Žďár nad Sázavou
SK Spartak Hulín
FC Slovan Rosice

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

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

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

P
6
6
7
10
11
14
10
12
13
13
12
12
16
17
16
18

S
80:27
60:27
74:50
53:34
49:42
53:57
42:35
59:57
43:45
41:48
38:50
43:50
39:66
31:65
36:56
33:65

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

+/(23)
(19)
(12)
(1)
(-2)
(-3)
(-3)
(-3)
(-6)
(-6)
(-7)
(-9)
(-13)
(-14)
(-17)
(-19)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
21 - Juraj Gavlák (Třinec), 19 - Hanus (Hlučín), 18 - Machálek (1.SK
Prostějov), 14 – Krč (Uničov), 13 - Teplý (Frýdek-Místek) a Nestorovski (Slovácko „B“),... 11 - Pospíšil, 9 – Pavlík, 8 – Kazár a Papoušek
(všichni 1.SK Prostějov).

Přebor OLOMOUCKÉHO KFS

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

Mužstvo
TJ Sokol Určice
TJ Jiskra Oskava
FK Kozlovice
1.HFK Olomouc „B“
Sokol Konice
FC Kralice na Hané
FK Šternberk
FC Hněvotín
TJ Zlaté Hory
FC Dolany
TJ Tatran Litovel
Sokol Lázně Velké Losiny
TJ Sokol Ústí
FK Troubky
FC Želatovice
Opatovice-Všechovice

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

V
20
18
16
15
13
14
13
11
11
10
9
9
8
8
9
5

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

P
6
11
9
8
10
13
13
11
13
12
12
13
13
13
15
17

S
81:41
68:52
57:41
63:37
45:45
50:54
55:48
36:37
47:53
38:54
46:49
65:68
42:54
39:59
43:61
32:54

B
64
55
53
52
46
45
43
41
39
38
36
35
33
33
33
23

+/(19)
(10)
(8)
(7)
(1)
(0)
(-2)
(-4)
(-6)
(-7)
(-9)
(-10)
(-12)
(-12)
(-12)
(-22)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
27 - Petr Vodák (Určice), 23 - Šinogl (Velké Losiny), 19 - Kaďorek
(Kozlovice), Vojtášek (Šternberk), 15 - Uvízl (Velké Losiny),… 11 Cibulka, Petrásek (oba Kralice n. H.), Los (Určice), 10 - Lehký
(Kralice n. H.), 8 - Holly (Určice).

I.a třídA O KFS, skUPINA “A”

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

Mužstvo
TJ Medlov
FK Jeseník
Sokol Leština
FK Mohelnice „B“
FK TJ Moravský Beroun
SK Sokol Bludov
Sokol Štíty
TJ Štěpánov
TJ Olpa Jindřichov
TJ Sokol Troubelice
SK Loštice
Sokol Konice „B“
SK Šumvald
TJ Písečná

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

V R P
19 5 2
16 3 7
13 5 8
11 8 7
12 4 10
12 4 10
11 5 10
9 4 13
9 4 13
8 7 11
6 11 9
8 4 14
7 5 14
4 5 17

S
81:28
84:44
53:40
47:43
67:60
46:51
53:39
50:60
52:70
50:52
38:45
44:50
34:73
35:79

B
62
51
44
41
40
40
38
31
31
31
29
28
26
17

+/(23)
(12)
(5)
(2)
(1)
(1)
(-1)
(-8)
(-8)
(-8)
(-10)
(-11)
(-13)
(-22)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
20 - Jiří Kloss (Medlov), 16 - Novák (Medlov), 15 - Puchr (Leština), 14 Komenda (Moravský Beroun), Tuška (Štěpánov),... 8 - Schön, 7 - Antl,
6 - Kryl (všichni Konice „B“).

Mužstvo
FK Nové Sady
FK Kojetín-Koválovice
TJ Sokol Dub nad Moravou
FK VTJ Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bohuňovice
FK Hlubočky
Sokol Klenovice na Hané
SK Slatinice
SK Bělkovice-Lašťany
TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Bělotín
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Plumlov

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

V R P
22 3 1
19 2 5
12 6 8
11 6 9
11 6 9
9 6 11
9 6 11
9 5 12
8 6 12
8 5 13
7 7 12
6 10 10
8 2 16
4 8 14

S
97:25
70:38
52:46
56:39
50:37
45:51
40:51
43:54
42:58
37:43
36:54
35:57
43:68
31:56

B
69
59
42
39
39
33
33
32
30
29
28
28
26
20

sport
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V bitvách na úrovni OFS uspěli nejvíce hráči 1.SK Prostějov „B“, Němčic nad Hanou a Plumlova „B“
Prostějovsko/jim – Fotbalové boje v sezoně 2012/2013
jsou minulostí a společně s přípravami na nadcházející
sezonu je jasné, kdo postoupil, kdo sestoupil a kdo bude
pokračovat ve stejné soutěži. Nejvýše postaveným celkem okresu zůstal 1. SK Prostějov, jenž při své premiéře
v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL) obsadil bronzový stupínek, excelentní ročník ovšem prožili zejména
o kousek jižněji – v Určicích. Zdejší Sokol plně navázal na
druhé místo za postupujícími Hranicemi a pozici korunního
prince přeměnil v pevného vládce nejvyšší krajské soutěže. V nejlepším naopak nebudou vzpomínat na uplynulé
týdny a měsíce v Jesenci, který zažil druhý pád v řadě,
v Plumlově, jenž na rozdíl od loňska nezískal ani předposlední flek, a Protivanově, který coby nováček sváděl
marné boje v „B“ skupině I.B třídy a míří zpět do okresu.

„Celý rok byl velmi dobrý, podařilo
se, co jsme si předsevzali. Bylo to
ovšem těžší, než jsme očekávali. Kádr
se nám rozbořil a bude nutné ho rozšířit,“ poznamenal Kučera.
Spokojeni jsou po konci sezony
i v Konici. Místní Sokol se musel
na podzim i na jaře vypořádávat se
spoustou zranění, v zimní pauze navíc
mužstvo opustila dlouholetá jednička
Peter Kmecik. Navzdory tomu všemu téměř udržela podzimní čtvrté
místo a díky celkem šestačtyřiceti
bodům si jen o jedno místečko pohoršila. Jen o jeden bod tak zaostala za
svým loňským vysvědčením.
„Je to náš momentální strop, mladí
kluci jsou ale příslibem do budoucna.
Nevyvarovali jsme se výkyvů, některá utkání jsme nesmyslně i vinou
zranění a červených karet ztratili,“
okomentoval třicet kol konický kouč
Roman Jedlička. V létě očekává malou obměnu a příchod několika mladíků, přál by si, aby přišel někdo tak
kvalitní jako Lukáš Václavek, jenž
přišel na hostování z Kladek poté, co
strávil předchozí roky v Jesenci.
Hned za Konicí, tedy na šesté pozici,
zakončili sezonu fotbalisté Kralic.
Vstup do sezony měli podobně rozpačitý jako o rok dříve, postupně se
ale Petru Gottwaldovi povedlo vytvořit fungující a body sbírající mančaft,
jenž přezimoval coby osmý celek
tabulky.
A jaro bylo ještě lepší. Po výhrách
nad HFK Olomouc „B“ a Opatovicemi sice přišla hned pětice proher
s Hněvotínem, Oskavou, Kozlovicemi, Želatovicemi a Troubkami, vedení oddílu ovšem nezazmatkovalo,
vyjádřilo kouči podporu a výsledky
se dostavily. Přišlo totiž šest výher a
jedna remíza, neboli devatenáct bodů
z jednadvaceti získatelných. Kralice tak stoupaly tabulkou a zastavily
se pouhý bod za pátou pozicí. A to
přesto, že čtyřiapadesát obdržených
branek značí čtvrtou nejpropustnější
obranu soutěže.

postupující Frýdek-Místek ztratilo
eskáčko sedm bodů, vítězný Třinec
byl ještě o čtyři body dál.
MSFL:
„Byla to naše premiérová sezona
a třetí místo hodnotím velice kladně.
Eskáčko drželo krok
Měli jsme konsolidované mužstvo,
s vedoucím duem
které se semklo. Umístění odpovídá
První rok fotbalistů 1. SK Prostějov předsezónním plánům,“ ohlédl se
ve třetí lize vynesl hanáckému týmu ve stručnosti za třiceti koly předseda
konečné třetí místo. Vítěz divizní klubu Petr Langr.
„E“ skupiny z ročníku 2011/2012
začal venkovním obratem na hřišti
Slovácka „B“ a remízou v Orlové,
KRAJSKÝ PŘEBOR:
doma se dočkal první výhry na druhý
pokus v pátém kole proti Zábřehu.
Suverénní Určice
A stálo to za to, zrodilo se skóre 6:4.
Doma se eskáčku střelecky dařilo, a nadprůměrné Konice a Kralice
následovaly totiž výsledky 6:3 s Kro- Přebor Olomouckého krajského
měříží, 4:0 se Žďárem nad Sázavou fotbalového svazu poznal jednoho
a Zlínem „B“. Duely s největšími panovníka a patnáctku poddaných.
rivaly ale týmu koučovanému Fran- Hráči Určic prolétli zejména podzimtiškem Jurou nevyšly. Nejprve 1. SK ní části, když ani jednou neprohráli
doma prohrál 1:3 s Frýdkem-Míst- a hned třináct výher jim zajistilo dvakem, v závěru podzimu při nucené náctibodový náskok.
pauze Tomáše Bureše kvůli před- Na jaře to zpočátku skřípalo a po odchozímu vykartování 0:3 s Třincem. loženém startu vinou počasí vyústily
Během zimní pauzy došlo v kádru úvodní čtyři zápasy v porážky s Dok jediné zásadní změně, když Petra lany, Šternberkem, rezervou Holice
Papouška nahradil po jeho dobrovol- a remízu v Troubkách. Ze zbylých
ném odchodu mladík ze Sigmy Josef devíti utkání ovšem tým Evžena Kučery hned sedmkrát bral plný počet
Pančochář.
Před jarní částí vedení klubu vyhlá- bodů a šesté nejlepší jaro jistilo vysilo, že neusiluje o postup do druhé dobytý náskok.
ligy, přesto by rádo zaútočilo na celkové první místo. To se na krátkou
dobu hráčům podařilo, když táhli
dlouhou sérii bez porážky a vyhráli
nad Hlučínem, Baníkem „B“ a Žďárem.
Druhá polovina jara již tak úspěšná
nebyla. Začalo to už porážkou 3:4 ve
Zlíně, o týden později následovala
prohra 1:4 se Sigmou „B“, posléze
i výsledky 0:2 s Frýdkem-Místkem
a debakl 1:5 s Třincem. Renomé si
ale fotbalisté 1. SK vylepšili při domácí rozlučce tenisovou výhrou 6:0
nad Břeclaví a poté i třemi body za
skóre 2:0 v Kroměříži.
Celkově to stačilo na třetí místo
o jedenáct bodů před Sigmu Olomouc „B“, které vyšla jarní část
Nenechala se zašlápnout. Prostějovská Haná (ve světlém Martin
přímo skvěle, když ze čtrnácti duelů
Kolář)
sehrála premiérovou sezonu v I.A třídě a vybojovala vytouževyhrála sedmkrát a přidala k tomu
nou záchranu.
Foto: Jiří Možný
čtyři remízy. Na druhý a nakonec


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

Mužstvo
FC Beňov
TJ Sokol Vrchoslavice
SK Hranice „B“
Tatran Všechovice
SK Lipová
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Mostkovice
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Pivín
FK Býškovice/Horní Újezd
SK Jesenec
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
19
17
16
14
13
11
10
10
9
7
8
6
6
5
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4
2
3
3
5
4
5
3
6
6
2
8
4
7
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3
7
7
9
8
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11
13
11
13
16
12
16
14

S
85:41
71:44
75:42
58:48
66:51
44:46
40:51
46:57
48:49
43:56
35:63
42:63
42:64
43:63

B
61
53
51
45
44
37
35
33
33
27
26
26
22
22

„Po pěti porážkách jsme začali mít
obavy ze záchranářských prací, takže
je to trochu překvapení. Stále jsme jim
ale věřili, prohrávali jsme totiž neproměňováním tutových šancí, ne proto,
že by soupeř byl lepší. Mohli jsme
skončit i lépe, přesto jsme na jaře druzí nejlepší,“ glosoval druhou polovinu
ročníku a konečný výsledek vedoucí
„A“-mužstva Václav Répal.
Dolů jdou pouze poslední Opatovice-Všechovice, které tak mezi krajskou
elitou vydržely jedinou sezonu. Díky
opakování loňské situace a diviznímu
nesestupu nikoho z Olomouckého
kraje si totiž i předposlední Želatovice
zajistily záchranu.

I.A třída, skupina „A“:

Konice „B“ se udržela
Druhým rokem po sobě byl jediným
zástupcem Prostějovska v severní
skupině druhé nejvyšší krajské soutěže rezervní tým Sokola Konice. Oba
mužské výběry koučoval Roman
Jedlička a i v případě „béčka“ mohl
mít radost ze splnění cíle. Konice „B“
totiž opětovně slaví setrvání v soutěži.
„Zachránili jsme se a do příštího
ročníku jsme se opět přihlásili do I.A
třídy,“ těší Jedličku. Podařilo se to
zejména proto, že se v závěru soutěže začalo mužstvu dařit v koncovce.
Svědčí o tom posledních pět duelů
a v nich třináct ukořistěných bodů
a nasázených devatenáct branek včetně šesti do sítě vítězného Medlova.
Zasloužila se o především dvojice
Martin Schön, Pavel Kryl, kteří v obtížných chvílích vypomohli z „áčka“
a postarali se svým zakončením o půl
druhou desítku gólů.
Postupujícím do krajského přeboru je
Medlov, jenž soutěž ovládl s výrazným jedenáctibodovým náskokem.
Prohrál jen dvakrát, z toho jednou,
jak již bylo zmíněno, s Konicí „B“.
Na opačném pólu skončila Písečná, která se ještě několik duelů před
koncem dostala na úroveň Konice,
v závěru ale nestačila a sedmnáct
bodů znamenalo velké manko na
třináctý a zachráněný Šumvald.

I.A třída, skupina „B“:

Čechovičtí opět na špici,
Plumlov padl
S ještě větší převahou než Určice v
krajském přeboru si o patro níž počínali hráči Nových Sadů. V šestadvaceti
duelech ztratili devět bodů a bilance
dvaadvaceti výher, tří remíz a jediné
porážky (s Hlubočkami 1:3 – pozn. autora) při skóre 97:25 budí respekt.
„Trénujeme třikrát týdně, takže se to
projevilo i v soutěži. Po podzimu jsme
měli dva body ztrátu a nakonec jsme

I.B třídA O KFS, skUPINA “B”
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Nahoru jdou Určice, padají Plumlov, Jesenec a Protivanov

I.a třídA O KFS, skUPINA “b”
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NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE

24 - Libor Bosák (Kojetín), 17 - Papica (Nové Sady), 14 - Jahl (Čechovice), Melichárek (Nové Sady), 13 - Andreev (Nové Sady),... 10
- Jansa (Čechovice), 8 - Hodulák (Čechovice), 7 - Zatloukal (Haná
Prostějov), Všianský, Přikryl (oba Klenovice na Hané).

29 - Jan Ferenc (Hranice „B“), 21 - Holub (Vrchoslavice), 18 – Lacina (Vrchoslavice), 15 - Liška (Lipová), Polášek (Vrchoslavice),...
11 - Šišma (Pivín) a Burian (Jesenec), 10 - Tichý (Jesenec) a Hon
(Kostelec na Hané), 9-– Přidal (Nezamyslice) a Fialka (Pivín).
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Mužstvo
SK Chválkovice
TJ Slovan Černovír
TJ Maletín
Sokol Slavonín
TJ Sokol Kožušany
TJ Sokol Doloplazy
FK Brodek u Přerova
Sokol Velký Týnec
SK Velká Bystřice
SK Červenka
TJ Sigma Lutín
TJ Doubrava Haňovice
FC Drahlov
TJ Sokol Protivanov
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71:35
70:39
75:53
62:39
43:48
61:59
52:47
53:58
50:49
55:66
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39:59
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47
45
44
41
39
35
33
32
28
25
21
17

+/(14)
(12)
(8)
(6)
(5)
(2)
(0)
(-4)
(-6)
(-7)
(-11)
(-14)
(-18)
(-22)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
19 - Jaromír Pospíšil (Velký Týnec), 15 - Vrba (Červenka), 14 Látal (Červenka), Michalčák (Maletín), 13 - Drábek (Doloplazy), Štrbík
(Chválkovice),... 9 - Kropáč (Protivanov), 6 - Šindelka.

vyhráli o deset bodů před Kojetínem.
Myslím si, že jsme si to zasloužili,“
jásal nad úspěchem svých svěřenců
bývalý kouč prostějovského LeRKu
Karel Trnečka. Zmínil perfektní tréninkové podmínky, v Nových Sadech
se buduje již třetí travnaté hřiště, k dispozici mají navíc dvě umělky. I proto
neskrývá před novou sezonou velké
ambice. „Máme velice kvalitní mužstvo a sám jsem zvědav, jak se s tím
v krajském přeboru popereme. Myslím si, že bychom měli hrát do pátého
místa,“ nezastírá.
Za Novými Sady a Kojetínem se
téměř celou sezonu pohybovali hráči
Čechovic. Podzimní duely a výsledkově vydařená zimní sezony sváděla
k myšlenkám na boj o postup výš,
realita druhé poloviny ovšem byla
zcela jiná. Jedinými úspěchy se staly
výhry nad Slatinicemi a Klenovicemi,
jinak to byla velká trápená a poslední
místo v jarní tabulce. A místo pohybu
v nejlepší trojce přišel po závěrečné
porážce v Lipníku sešup na páté místo. Opakoval se tak loňský konečný
výsledek.
„Nezasloužili jsme si skončit třetí,
deset bodů za jaro je strašně málo.
I když jsme měli dvacet pětadvacet
šancí, prostě je nedokážeme proměnit,“ posteskl si Jaroslav Liška, jenž
se po sezoně rozhodl čechovickou
lavičku opustit.
O tři pozice oproti sezoně 2011/2012
si naopak polepšili hráči Klenovic.
Ačkoli získali opět dvaatřicet bodů,
teď to stačilo na osmé místo jen bod
za šesté Bohuňovice, ale také pouhé
čtyři body od dvanáctého Bělotína.
„Vedení je s osmým místem spokojeno, já osobně jsem však chtěl
skončit do šestého místa. Stačilo vyhrát poslední duel. Udělám vše pro
to, abychom v příští sezoně skončili
lépe,“ předeslal klenovický trenér Petr
Navrátil, jenž před jarní částí nahradil
Milana Nekudu.
V zásadě úspěšný rok prožili fotbalisté Hané Prostějov. Nováček
I. A třídy začal podzim velice špatně,
první branku vstřelil až v pátém kole
a podzim zakončil s bilancí jedenácti
bodů a skóre 14:29, tedy společně
s Plumlovem nejhorší ofenzivou.
Jaro Haná prožila uprostřed čtrnáctky účastníků a již několik kol před
koncem si díky pozitivním zprávám
z vyšších soutěží zajistila záchranu.
Nakonec z toho bylo jedenácté místo
a náskok osmi bodů na Plumlov, jenž
jako jediný padá.
Plumlovští se trápili především v koncovce, což dokládá pouhých jednatřicet nastřílených branek a průměr 1,2
branky na utkání. Po zisku podzimních osmi bodů vyměnilo vedení oddílu Jana Peška za Lubomíra Keluce,
jenž si tak poprvé mohl vyzkoušet trénování dospělých. Po doplnění kádru
o Matouška, Grulicha či Vitáska začal
tým z okolí přehrady velice dobře výhrou nad Hanou Prostějov, následně
jen těsně prohrál v Nových Sadech.
Jenže proti Slatinicím i Čechovicím
byl získaný bod málo a po remíze
v Dubu přišly tři porážky. Nic už nezachránily ani výhry nad Lipníkem
a Bělkovicemi, v klíčovém duelu na
půdě Náměšti totiž Plumlov nebodoval. Po předchozím třináctém místě si
tak ještě pohoršil a pád do I. B třídy
byl neodvratný.
„Angažmá hodnotím pozitivně,
nezvládli jsme ale záchranu, což je
obrovská škoda. Věřím však, že se
plumlovská kopaná opět zvedne,“
zmínil Lubomír Keluc, jenž mužstvo
v tomto kalendářním roce vedl.

Marný boj. Hráči 1.SK Prostějov „B“ (v tmavším Ondřej Dostál a Drahomír Zelina) sice coby nováček v
okresním přeboru zvítězili, přesto končí.
Foto: Jiří Možný

dářním roce nesázelo tolik branek jako
před Vánocemi, přesto prvních deset
kol neprohrálo. Nezapomenutelná
byla především jeho výhra 6:5 ve Vrchoslavicích, kdy hosté dokázali otočit
stav 0:4. O to více šokoval výsledek
z neděle 16. června, kdy již jistý vítěz
prohrál na půdě Hranic „B“ 0:11.
Hned za Beňovem se umístily Vrchoslavice. Loňské překvapení dokázalo
vylepšit čtvrté místo, které získalo při
svém comebacku v kraji, a závěrečná
výhra 4:2 v Kostelci posunula tým
Romana Šmída na druhý post o dva
body před Hranice, které při domácí
rozlučce prohrály s Všechovicemi.
Stejně jako loni se Vrchoslavice spoléhaly zejména na vyzrálé třicátníky a
nepřekvapí, že v útoku je táhlo trioAleš
Holub, Aleš Polášek a Martin Lacina.
„Mužstvo je složené ze zkušených
hráčů, a pokud jim zdraví přeje, jsou
schopni měřit se s předními mužstvy
a přehrávat je. Škoda jen, že jsme si to
pokazili v Nezamyslicích a Lipové,
i druhé místo je však pěkné,“ udělaly
výkony a bodové zisky radost kouči
Romanu Šmídovi.
S mírným poklesem se naopak museli vyrovnat v Lipové. Mužstvo zvyklé
bojovat o nejvyšší příčky tentokrát ne
nejlepší nestačilo a podzimní bronzový post neuhájilo. Jaro již tak povedené nebylo, přestože došlo na výhry
4:0 nad Kostelcem a 6:0 nad Mostkovicemi. Tříbodových zisků totiž na
jaře bylo jen pět a bylo z toho konečné
páté místo bod za Všechovicemi.
„Na posty jsme nehráli. Chtěli jsme se
udržet na špici, ale nevyvarovali jsme
se výkyvů v domácích zápasech,“
zhodnotil vystoupení trenér Jaroslav
Ullmann.
Se sedmibodovou ztrátou na tým
před sebou skončili na šestém místě
Nezamysličtí. Polepšili si tak oproti
devátému místu před jarní částí a poslední krok k umístění v horní polovině učinili výhrou 5:1 nad letos velmi
strádajícími Býškovicemi.
Kouč Drahomír Crhan přesto nebyl
zcela spokojen a představoval si, že
to dopadne ještě lépe. „Myslel jsem,
že budeme výš, cílem bylo skončit
do pátého místa. Po dřívějších propadácích se to přesto posun,“ připomněl
několikeré záchranářské starosti a boj
o udržení.
Lepší půlku uzavřel mostkovický
Sokol. Tým Jiřího Kamenova prospal
většinu podzimní části a musel dohánět značnou ztrátu, takže je konečná
sedmá pozice de facto úspěchem.
Vždyť první výhra přišla až v desátém
kole po výsledku 3:2 na umělé trávě
Hranic „B“.
Na jaře to již bylo mnohem lepší
a jednadvacet bodů zařadilo MostkoI.B třída, skupina „A“:
vice na druhé místo mezi regionálními oddíly. Lepší totiž v letošních
Beňov šanci nepustil,
dvanácti kolech byli jen hráči Beňova,
Jesenec zkolaboval
Hranic „B“ a Vrchoslavic.
Králem podzimní i jarní části se stal „Po devíti kolech jsme měli jediný bod
Beňov. Mužstvo sice v tomto kalen- a čekali jsme na výsledky ostatních.

Pak jsme se zvedli a musím zdůraznit
úžasnou spolupráci s „B“-mužstvem.
Teď se těším na derby o vládce přehrady mezi Mostkovicemi a Plumlovem,“ připomněl Kamenov sestup
sousedů a návrat soubojů, k nimž ještě
nedávno docházelo v I. A třídě.
Mnohem méně spokojen byl trenér
Kostelce na Hané Petr Walter. Na
podzim se mu podařilo družstvo vytáhnout na sedmé místo a mohlo být
ještě lépe. Místo atakování nejlepší
pětice však přišlo jarní vystřízlivění
a problém s dotažením slibně rozehraných zápasů do konce. Týkalo se to
například porážek 1:3 s Všechovicemi a Býškovicemi, jimž předcházelo
vedení 1:0.
„Osobně bych tým viděl o několik
pozic výš, ale mančaft teprve dozrává
a má perspektivu,“ upozornil Walter.
Pro Pivínské dopadla sezona relativně
úspěšně. Podzimní pohled na tabulku
jim sice příliš radosti nedělal, ale zimní posílení společně s vědomím, kolik
úspěšných bojů o udržení již svedli,
vedlo k posunu na dvanácté místo
o čtyři body před poslední duo.
A návrat Jaroslava Svozila do zálohy, příchod Martince do obrany,
Labounka do útoku se skutečně
projevil. Kouč Pavel Zbožínek se
nebál vyzkoušet i rozestavení 3-4-3
a útočná hra společně s nebezpečnými standardkami přinesla své. Pivín
měl hned osmé nejlepší jaro a zejména šestadvacet nastřílených branek je
v ostrém kontrastu s pouhými šestnácti podzimními.
„Pro oddíl je záchrana dobrá, pro mě
je to ale nakonec trochu zklamání. Už
podesáté jsem byl trenérem Pivína,
teď to ale bylo bodově nejslabší. Musel jsem řešit problémy s nadhledem
a sáhnout k zimnímu posílení, oddíl
mi naštěstí vyšel vstříc,“ zrekapituloval sezonu 2012/2013 kouč Pavel
Zbožínek.
Zatímco Pivínu se na jaře podařilo
uniknout od propasti, pro Jesenec se
jarní boje staly katastrofou. Hráčům
nešlo upřít snahu, ale spoustu slibně
rozehraných duelů nedokázali dovést do konce. Letošní výhry se tak
dočkaly až v posledním kole proti
Horním Moštěnicím, kdy už de facto
o mnoho nešlo. Pouze o rozloučení se
s krajským fotbalem se ctí. To se díky
výsledku 5:2 podařilo.
Pouhých šest bodů ale přineslo předstižení od všech rivalů a pád na úplné
dno. Jesenec měl v konečném zúčtování sice stejně jako jako Býškovice
a dokonce mírně lepší skóre, ovšem
bilance vzájemných zápasů rozhodla
v jeho neprospěch. Přitom právě jarní
duel v Býškovicích patří společně s
Nezamyslicemi či Radslavicemi mezi
ta ztracená vítězství, která by přinesla
klid a záchranu. Ve všech případech drželi hráči Jesence vedení 2:0, ale místo
devíti bodů z toho byly jen body dva.
„Docházela nám fyzička, projevila se
špatná zimní příprava a nízká trénin-

ková docházka. Jsem alespoň rád, že
jsme se rozloučili výhrou, vše přitom
tak dobře začalo,“ poukázal odcházející kouč Josef Takáč na úvodní kola
a výhru v Mostkovicích či remízu v
Beňově.

I.B třída, skupina „A“:

Protivanov také padá
Stejný osud jako fotbalisty Jesence
potkal i jejich kolegy z Protivanova.
V jejich případě se opakoval předloňský osud a jednoroční působení v I. B
třídě skončilo sestupem s mírnou ztrátou na záchranu. Loňský vítěz okresního přeboru se tak vrací zpět do II. třídy OFS Prostějov. A také to souviselo
s neproměňováním tutových šancí
včetně několika pokutových kopů.
„Podzim nám vyšel, i když jsem si
přál mít o tři body více. Přesto jsem
byl velmi spokojen. Jaro už tak dobré
nebylo. Jsem zklamaný z přístupu některých kluků, chyběla mi větší chuť,
navíc jsme se potýkali se zraněními. Je
tu ovšem dobrá základna hráčů,“ přemítal protivanovský kouč Libor Bílek.
Z „B“ skupiny navíc sestoupil předposlední Drahlov, výš jdou vítězné
Chválkovice. Z „C“ skupiny pak
Beňov s Chválkovicemi doprovodila
nahoru Vidnava, sestupuje Ruda nad
Moravou.

II. třída:
Rezerva 1. SK
odrazila nápor Hvozdu
Co sezona, to první místo a postup
výše. To si od podzimu 2010 mohli
říkat členové 1. SK Prostějov, loni
v létě přejmenovaní na 1. SK Prostějov „B“. IV. i III. třídou prošli s
velkou lehkostí, k prvnímu místu a
právu vydat se opět výš se dopracovali i letos.
Ve třiceti duelech okresního přeboru se již nedalo hovořit o takové
suverenitě, byť některé výsledky
jsou zcela jednoznačné. V mnoha
případech šlo o velmi vybojované
výhry, několikrát se rozhodovalo až
v posledních minutách.
Hráčům pravidelně nastupujícím
v „béčku“ vypomáhalo i několik
dorostenců, z „áčka“ pomohl vždy,
když mohl, Ondra Dostál. I jeho výkon přispěl k zisku jednadvaceti vítězství a konečnému náskoku dvanácti bodů před druhým celkem.
Do role hlavního pronásledovatele
se po celou sezonu pasovali fotbalisté Hvozdu. Podařilo se jim vylepšit loňské páté místo a o bod uhájili
druhý post před dalším příjemným
překvapením z Otaslavic. Toto stříbro má ovšem pro Hvozdecké příchuť zlata, neboť díky odstoupení
1. SK „B“ jdou právě oni nahoru.

Pětaosmdesát nastřílených branek
navíc ze Hvozdu činí nejlépe zakončující mužstvo. O branky se
starala zejména čtveřice Zbyněk
Poles, Vojtěch Bílý, Jiří Vánský
a Petr Vydržel, která se postarala
o padesátku gólů. V těsném závěsu pak byli Luboš Poles s Pavlem
Muzikantem.
Otaslavice dokázaly navázat na
povedený podzim a pod vedením
Michala Štefky prožily i úspěšné
jaro, což podtrhly čtyřmi výhrami
v posledních pěti kolech.
Velice úspěšně dopadl rok i pro
čtvrtý Zdětín, od pátého do osmého
místa se pak se shodným počtem
bodů srovnaly Čechovice „B“,
Určice „B“, Smržice a Vrahovice.
Napínavou bitvu na spodním pólu
sice zvládly Výšovice v tom smyslu, že pod sebe díky jarnímu procitnutí vtěsnaly kralické „béčko“,
ovšem čáru přes rozpočet jim udělal
sestup jak Protivanova, tak Jesence.
Hané Prostějov „B“ se podařilo
uniknout ze sestupových starostí,
až na desáté místo se vytáhly Přemyslovice, jimž k tomu pomohla
i výhra 10:1 v posledním kole proti
Držovicím.

III. třída:
S Němčicemi jde nahoru
i Horní Štěpánov
Téměř sto branek dokázali nasázet fotbalisté Němčic nad Hanou při
své cestě vstříc II. třídě Okresního
fotbalového svazu Prostějov. Pod
sedmadevadesát branek, jež přispěly k celkem třiadvaceti výhrám
a dvěma remízám, se nejvýrazněji
podepsal David Bosák – s devětadvaceti zářezy nejlepší kanonýr
soutěže.
S chutí si zastříleli zejména na podzim, kdy Pivín „B“ porazili 11:0
a Ivaň 9:0, na jaře přibyly debakly
7:0 proti Zdětínu „B“ a 6:0 Nezamyslicím „B“. Za celý podzim prohráli Němčičtí pouze třikrát, na jaře
počet bezbodových zápasů ještě
o jeden snížili, když nestačili pouze
na Vícov a Pavlovice. Na podzim
navíc dokázali zvítězit hned jedenáctkrát v řadě.
Druhé místo obsadili hráči Horního Štěpánova, kteří se tak oklikou
vyhnuli loňským myšlenkám na
sestup. Pomohlo jim doplnění
mužstva rok a půl a rok zpátky, na
podzim si navíc nenechali utéct
úvod soutěže a tempo neztratili až
do jejího konce.
Na podzim táhli šňůru čtyř výher
v řadě, na přelomu podzimu a jara
přišla ještě o korálek úspěšnější série a ročník uzavřeli šesti duely bez
porážky. Na jaře tak prohráli pouze
jednou – s Němčicemi. Ani Štěpánovští přitom své soupeře nešetřili
a hned dvanáctkrát zvítězili minimálně tříbrankovým rozdílem.
Díky odhlášení 1.SK Prostějov
„B“ se mužstvu naskytla šance
postoupit a vedení se vyslovilo pro,
přestože postup z nepostupového
místa vyjde klubovou pokladnu na
pět tisíc korun. „Je to sice znatelná
částka, ale taková příležitost se už
nemusí naskytnout a je potřeba ji
využít. Jaro jsme měli ještě lepší
než podzim a jsme za to rádi,“ hodnotil spokojený předseda TJ Horní
Štěpánov František Grenar.
Pozici mezi nejlepšími z první
poloviny ročníku udržela rovněž
družstva Dobromilic, Bedihošti
a Pavlovic u Kojetína, na šesté místo si polepšil Tištín. Výrazně nahoru
postoupily Mostkovice „B“ a Pivín
„B“, duo nováčků vylepšilo podzimních patnáct a čtrnáct bodů na
výsledných jednačtyřicet a osmatřicet bodů. Mostkovičtí to dokázali
díky strhujícímu finiši, když posled-

ních šest duelů vyhráli, Pivínským
naopak vyšla spíše první půlka jara.
Ze dna se nepodařilo vystoupat poslední Ivani, dokázala alespoň svůj
podzimní zisk více než ztrojnásobit.
Před Vánocemi totiž vyhrála jen ve
Zdětíně, na jaře se jí to podařilo opět
se Zdětínem „B“ i s Vrahovicemi
„B“, navíc dokázala sebrat po výsledku 2:2 body Ptení. V posledních
kolech to ale opět tak slavné nebylo,
což dokládají prohry 2:8 v Tištíně,
závěrečných 0:8 v Mostkovicích
a o týden dříve 1:11 v Pivíně.
Z předposlední pozice se výše neposunul Kostelec na Hané „B“,
před zdětínské „béčko“ mu chyběly
lepší vzájemné zápasy. Zdětín měl
totiž mizerné jaro a získal jen jednu
výhru a čtyři remízy, naproti tomu
Kostelečtí mírně vylepšili podzimní výsledek. Nakonec se oba týmy
srovnaly na sedmadvaceti bodech,
ovšem proti Kostelci hovořily stavy
0:1 a 2:2 ze vzájemných střetnutí.

IV. třída:
Skalce nestačil v přetahované
s Plumlovem „B“ ani drtivý útok
Drama trvající déle než deset
měsíců nabízela IV. třída. Svazoví
funkcionáři se před sezonou rozhodli sloučit obě skupiny do jedné
a díky nováčkům Protivanovu „B“
a Skalce se hrálo v patnácti účastnících. A právě tito nováčci sehrávali
významnou roli ve vývoji nejnižší
okresní soutěže.
Američané si zvykli dávat hurikánům ženská křestní jména. Kdyby
se i název obce Skalka dal přiřadit
mezi kalendářní jména, mohli by
ho použít příště, až v abecedním
pořadí dojdou k písmenu „S“.
Jako velká bouře totiž vtrhli její
hráči do své premiérové sezony
velké kopané a nebýt porážky
1:5 ve druhém kole od Plumlova
„B“, prošli by celou první části
bez jediného zaváhání. Do zimy
tak stihla Skalka patnáct výher
v šestnácti utkáních.
Na jaře tato úspěšná série dlouho
pokračovala a čítala celkem patnáct vítězství za sebou, šňůra
neporazitelnosti se dokonce zastavila na čísle osmnáct. Změnil
to až Protivanov „B“, když doma
dokázal zvítězit 3:2. A definitivní
jasno o prvním místě nastalo v sobotu 8. června, když plumlovské
„béčko“ porazilo Skalku v klenovickém exilu 1:0 a zajistilo si
jistotu postupu výš.
Plumlov „B“ měl totiž ještě
úspěšnější rok, ačkoli mu to tak
„nesypalo“. V osmadvaceti duelech totiž nastříleli hráči sloučení
z Krumsína a Plumlova 88
branek, tedy o rovných padesát
méně než Skalka. Dokázali ovšem
ovládnout oba vzájemné duely,
pouze výjimečně remizovali
– za celou sezonu jen čtyřikrát
– a prohráli až v posledním kole
doma s Tvorovicemi, když už jim
o nic nešlo. I tak totiž při rovnosti
bodů právě na vzájemné duely
postoupili.
Skalce tak nepomohl ani průměr
téměř pěti vstřelených branek na
utkání a zejména podzimní drtivé
výhry. Nakonec se ovšem i její
hráči dočkali, když po dodatečném
přesunu Horního Štěpánova do
okresního přeboru se uvolnilo
druhé místo ve III. třídě.
Deset bodů zpět za tímto duem se
umístilo protivanovské „béčko“,
ztráta ostatních právě na Protivanov byla ještě výraznější.
S nejhorším útokem se potýkalo
přemyslovické „béčko“, když zvládlo vsítit jen třiadvacet branek,
Brodek u Prostějova „B“ jich pak
inkasoval hned 115.

KONEČNÉ TABULKY MUŽSKÝCH SOUTĚŽÍ

II.třídA-PŘEBOR OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
1.SK Prostějov „B”
FC Hvozd
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Zdětín
TJ Sokol Čechovice „B”
TJ Sokol Určice „B”
TJ Smržice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Olšany u Pv
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Držovice
TJ Haná Prostějov „B”
TJ Otinoves
FK Výšovice
FC Kralice „B”

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

V
21
17
16
14
12
14
13
13
12
10
10
10
9
9
8
7

R
4
4
6
7
8
2
5
5
6
7
6
6
6
6
5
5

P
5
9
8
9
10
14
12
12
12
13
14
14
15
15
17
18

S
82:26
85:58
76:57
57:52
53:42
54:68
58:55
67:55
62:61
66:60
62:84
50:77
46:65
65:79
36:65
46:67

B
67
55
54
49
44
44
44
44
42
37
36
36
33
33
29
26

+/( 22)
( 10)
( 9)
( 4)
( -1)
( -1)
( -1)
( -1)
( -3)
( -8)
( -9)
( -9)
(-12)
(-12)
(-16)
(-19)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
26 - Michal Kaláb (Otaslavice) a Petr Zapletal (Otinoves),
17 - Tyl (Přemyslovice), 16 - Poles (Hvozd) a Šimeček (Brodek u
Prostějova), 15 - Halouzka (Určice „B“), Keluc (Zdětín).

III.třídA OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Horní Štěpánov
FC Dobromilice
Sokol Bedihošť
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Tištín
TJ Haná Nezamyslice „B”
FC Ptení
TJ Sokol Mostkovice „B”
TJ Sokol v Pivíně „B”
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Vrahovice „B”
TJ Sokol Zdětín „B”
FC Kostelec na Hané„B”
Sokol Ivaň

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

V R P
23 2 5
20 5 5
17 7 6
17 4 9
16 5 9
15 4 11
14 3 13
10 11 9
12 5 13
12 2 16
10 7 13
10 3 17
9 4 17
8 6 16
8 3 19
3 1 26

S
97:21
79:31
79:45
81:63
62 : 42
74:49
70:64
60:55
57:60
71:94
66:69
42:66
56:82
48:58
49:76
28:144

B
71
65
58
55
53
49
45
41
41
38
37
33
31
30
27
10

+/( 26)
( 20)
( 13)
( 10)
( 8)
( 4)
( 0)
( -4)
( -4)
( -7)
( -8)
(-12)
(-14)
(-15)
(-18)
(-35)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
29 - David Bosák (Němčice nad Hanou), 25 - Musil (Bedihošť),
22 - Abrahám (Horní Štěpánov), 19 - Vozihnoj (Dobromilice), 15
- Špaček (Dobromilice), 14 - Mirga (Bedihošť), Sekanina (Ptení).

IV.třídA OFS PROSTĚJOV

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

Mužstvo
TJ Sokol Plumlov „B”
FK Skalka 2011
TJ Sokol Protivanov „B”
TJ Biskupice
TJ Sokol Otaslavice „B”
Sokol Tvorovice
FC Morávia Doloplazy
SK Jesenec „B”
TJ Sokol Malé Hradisko
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
TJ Sokol Kladky
TJ Sokol Brodek u PV „B”
TJ Sokol Přemyslovice „B”
FC Hrubčice
TJ Želeč

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
23
24
19
15
14
13
13
10
9
9
8
7
6
5
4

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

P
1
3
3
7
11
11
15
10
14
15
15
19
18
17
20

S
88:31
138:33
89:28
71:40
93:82
84:64
68:85
46:48
50:77
64:81
63:72
52:114
23:71
48:95
44:100

B
73
73
63
51
45
43
39
38
32
31
29
23
22
21
16

+/( 31)
( 31)
( 21)
( 9)
( 3)
( 1)
( -3)
( -4)
(-10)
(-11)
(-13)
(-19)
(-20)
(-21)
(-26)

NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
30 - Petr Kolečkář (Tvorovice), 28 - Rieger (Otaslavice „B“), 22
- Jozek (Doloplazy), 21 - Pinkava (Skalka), 18 - Kučera (Plumlov
„B“) a Spisar (Skalka), 17- Křeček (Kladky), Navrátil (Tvorovice).

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
Konečné tabulky podléhají schválení Sportovně-technických komisí
FAČR, Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
Statistiky střelců: u MSFL FAČR nezveřejnila oficiální data, čerpáno
ze zdrojů isport.cz; u soutěží O KFS převzaty údaje z ofisport.cz; u
soutěží OFS Prostějov vše schváleno STK a sekretářem p. Peřinou.

I

www.
vecernikpv
.cz

Fotbal

Eskáčko začne podzim derby v Uničově

Prostějov/jim – O jedno derby
více nabídne soutěžní ročník
2013/2014 fotbalistům 1.SK
Prostějov. Do Moravskoslezské
fotbalové ligy se totiž z vyšší
soutěže dobrovolně přesunulo
1.HFK Olomouc, které eskáčko přivítá již ve 4. kole. O dva
týdny dříve pak v domácí premiéře přijede na Hanou další
nováček – vítěz divize „D“
Třebíč.
Podle termínové listiny se může
na podzim odehrát až šestnáct duelů. První z nich přijde na řadu o
víkendu 10. a 11. srpna, kdy 1.SK
Prostějov zajíždí do Uničova.
O týden později se pak obhájce
třetího místa poprvé představí na
vlastním hřišti.
Derby s rezervou prvoligové Sigmy Olomouc bude na pořadu o
víkendu 2. a 3. listopadu, o týden
dříve jede 1.SK k vítězi divize
„E“ Mikulovicím. A o další týden dříve přijede pro změnu na
Hanou sestupující ze druhé ligy
Slezský FC Opava.

Los 1.SK Prostějov
v podzimní části MSFL:
1. kolo
11. srpna
Uničov – 1.SK Prostějov
2. kolo
18. srpna
1.SK Prostějov – Třebíč
3. kolo
25.srpna
Kroměříž – 1.SK Prostějov
4. kolo
1.září
1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc
5. kolo
8.září
Zlín „B“ – 1.SK Prostějov
6. kolo
15. září
1.SK Prostějov – Slovácko „B“
15. kolo
18. září
1.SK Prostějov – Břeclav
7. kolo
22. září
Zábřeh – 1.SK Prostějov
8. kolo
29. září
Orlová – 1.SK Prostějov
9. kolo
6. října
1.SK Prostějov – Hulín
10. kolo
13. října
Hlučín – 1.SK Prostějov
11. kolo
20. října
1.SK Prostějov – Opava
12. kolo
27. října
Mikulovice – 1.SK Prostějov
13. kolo
3. listopadu 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc „B“
14. kolo 10. listopadu Žďár nad Sázavou – 1.SK Prostějov
16. kolo 17. listopadu
1.SK Prostějov – Uničov

Určice už znají divizní soupeře,

zahájí doma s Karvinou „B“

Určice/jim – V neděli 11. srpna
napíší fotbalisté Určic novou
kapitolu v dějinách klubu.
Odpoledne nastoupí na vlastním hřišti proti rezervě druholigové Karviné a půjde o jejich
historicky první divizní duel.
„Pro nás jsou všechna mužstva
nová a každý duel bude hodně
důležitý. Soupeře jsem blíže nesledoval, protože se snad teprve
před měsícem rozhodlo, že postoupíme, ale mám přehled, jak
skončili. První zápas bych ale
raději odehrál venku,“ okomentoval rozlosování a fakt, že soutěž odstartují doma trenér Určic
Evžen Kučera.
Nováčky soutěže jsou kromě
Určic vítěz Moravskoslezského
kraje Dolní Benešov a z divize „D“ přeřazené Otrokovice,
soutěž naopak oproti sezoně
2012/2013 opouštějí postupující
Mikulovice a duo sestupujících
Morkovic s Kravařemi.
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Los Určic v podzimní části:
1. kolo
11. srpna
2. kolo
18. srpna
3. kolo
25.srpna
4. kolo
1.září
5. kolo
8.září
15. kolo
11. září
6. kolo
15. září
7. kolo
22. září
8. kolo
29. září
9. kolo
6. října
10. kolo
13. října
11. kolo
20. října
12. kolo
27. října
13. kolo
3. listopadu
14. kolo 10. listopadu
16. kolo 17. listopadu

Určice – Karviná „B“
Mohelnice – Určice
Určice – Havířov
Opava „B“ – Určice
Určice – Slavičín
Brumov – Určice
Dolní Benešov – Určice
Určice – Šumperk
Valašské Meziříčí – Určice
Určice – Otrokovice
Určice – Hranice
Petrovice – Určice
Určice – Nový Jičín
Lískovec – Určice
Určice – Přerov
Karviná „B“ – Určice

Útočník 1.SK Tomáš
Zatloukal je již doma

Prostějov/jim – Minulé pondělí
opustil nemocniční pokoj útočník
1.SK Prostějov Tomáš Zatloukal,
jenž se zranil po nešťastném střetu
při exhibičním duelu se Sokolem
Čechovice. Začátek přípravy na
podzimní část Moravskoslezské
fotbalové ligy však pravděpodobně
nestihne, doktoři mu naordinovali
třítýdenní klid.
„Zdravotní stav se zlepšuje, každý den
je to lepší a lepší. Ještě jsem ale na ne-

schopence a občas se mi motá hlava.
Nejhorší to bylo v sobotu a neděli,
otok mi už opadl,“ svěřil se s dobrými
zprávami šestadvacetiletý dlouhán.
Na osudný střet, po němž utrpěl otřes
mozku a na chvíli ztratil vědomí, si nepamatuje a už se těší, až se bude moci
vrátit zpět na trávník. „Zatím jsem
dostal dvě hodiny vycházek, mám
ale nařízen klid od sportu a fyzické
zátěže,“ doplnil s tím, že nejbližší kontrola ho čeká ve čtvrtek.

Eskáčko touží po
kanonýrovi Uničova

Prostějov/jim – Dvaadvacetiletého
Aleše Krče z Uničova si jako svou
novou posilu vyhlédli funkcionáři
1.SK Prostějov. Mladému útočníkovi
či záložníkovi se v sezoně 2012/2013
střelecky dařilo, se čtrnácti brankami
se stal nejlepším kanonýrem mužstva.
„V Olomouci dokončuje školu a tatínek
se na nás obrátil, zda bychom ho
nechtěli vyzkoušet. V zápasech se nám

líbil, tak jsme na to přistoupili. S jeho
manažerem Nehodou jsme již domluveni,“ pověděl předseda 1.SK Prostějov
Petr Langr s tím, že ještě záleží na tom,
jak dopadnou jednání mezi oddíly.
Talentovaný hráč vyrůstal v Sigmě
Olomouc, odkud ještě coby mládežník
utekl do Sparty. Zde se ale jeho fotbalový růst zastavil a o restart se pokouší
ve třetí lize.

Martin Svozil jde do Určic,
Hunal i Zelenka zůstávají

Prostějov/jim – Bývalý kapitán 1.FK
Prostějov při úspěšném tažení z divize do Moravskoslezské fotbalové
ligy Martin Svozil mění dres. Osmadvacetiletý záložník se stal první posilou divizních Určic, kam přichází
z 1.SK Prostějov na půlroční hostování.
V třetiligovém 1.SK naopak zůstávají
Petr Pavlík, Lukáš Zelenka i kapitán
Tomáš Hunal.
„Necítil jsem se příliš vytížen a v osmadvaceti letech nemůžu sedět na lavce.
Divize je dobrá soutěž a Určice projevily
zájem. Znám tamější prostředí, lidé jsou
tam schopní a pracují pro fotbal,“ těší se
Svozil na nové působiště.
Naopak velezkušený Tomáš Hunal na
Hané zůstává i pro následující ročník. Ne-

dávno absolvoval operaci poraněné achillovky a těší se, až bude moci naskočit do
přípravy. „Je to dobré, už chodím. Brzy mi
vytáhnou stehy a do dvou tří týdnů bych
mohl zahájit přípravu. Jsem v Prostějově
od začátku, vytvořila se tu dobrá parta,
takže jsem rád vyhověl, když mě požádali,
zda bych nemohl pokračovat,“ potěšilo již
čtyřicetiletého hráče zlepšení zdravotního
stavu i vytrvalý zájem vedení klubu.
Podle předsedy klubu Petra Langra
zůstávají v kádru 1.SK i další exprvoligisté Petr Pavlík s Lukášem Zelenkou.
„Chtěli bychom ale změnit dva až tři
posty, máme vytipovaných několik hráčů. První jména bychom chtěli vědět
do zahájení přípravy, to znamená do
10. července,“ zmínil Langr.

Určice opouštějí čtyři hráči, Petržela se vrací do Kralic

Určice/jim – Změny kádru v
čerstvě divizních Určicích nabývají prvních rozměrů. Jedinou
dosud známou posilou se stal
Martin Svozil, na straně odchodů se objevila již čtyři jména.
„Petrželu čekají státnice a nemohl
by se tedy naplno věnovat tréninkům, takže se vrací z hostování,

David Holly je pracovně zaneprázdněn, Roman Kocourek se z
hostování vrátil do 1.SK Prostějov, Pospíšil ukončil kariéru,“ vyjmenoval potvrzené ztráty trenér
určického „A“-mužstva Evžen
Kučera.
Radost mu naopak dělá příchod
Martina Svozila, od něhož si

hodně slibuje. „Hledali jsme zkušeného hráče doprostřed zálohy
a věříme, že to bude právě on.
Odehrál toho hodně v divizi i třetí
lize a měl by kolem sebe hráče semknout,“ věří Kučera.
Osobně se nevzdává ani naděje
na získání Petra Matouška, jenž
odehrál jarní část v mateřském

Plumlově, ale záchranná mise mu
nevyšla. „Jsme spolu v kontaktu,
zatím ale s nikým nejednáme. Má
nabídky z divize i třetí ligy,“ konstatoval Evžen Kučera.
Generální sportovní manažer
1.SK Prostějov František Jura dále
naznačil, že do Určic má na krátké
hostování nakročeno rovněž talen-

tovaný Milan Machálek. „Vidíme
v něm určitý potenciál a jednáme
o tom, že by šel na hostování do
Určic, aby hrál divizi a v zimě přišel do přípravy s „A“-mužstvem.
Je to hráč, o němž si myslíme, že
jednou za „áčko“ hrát bude. Proto
jsme ho koupili,“ zmínil Jura na
adresu devatenáctiletého útočníka.

V pátek proběhl aktiv klubů Olomouckého KFS, který přinesl řadu novinek

Z kraje odstoupila Oskava, Vrchoslavice výš
nechtěly. Hvozd nahradil rezervu 1.SK Prostějov
Olomouc, Prostějov/jim –
Spoustu práce na poslední
chvíli způsobily činovníkům
Olomouckého krajského fotbalového svazu TJ Jiskra Oskava
a TJ Sokol Vrchoslavice 1946.
Prvně jmenovaný oddíl se rozhodl vyměnit krajský přebor za
šumperský okres, Vrchoslavičtí
pak nejprve souhlasili s přesunem do I.A třídy, na poslední
chvíli si to ovšem rozmysleli.
„Když se odhlásí mančaft těsně
před losovacím aktivem, je to
vždy komplikované. Z I.A třídy
tak postoupil i Kojetín a z I.B
třídy Černovír. Na řadě byly Vrchoslavice a jeden den souhlasily,
druhý den, když bylo vše rozlosované, tak si to rozmyslely. Vše
se tak muselo znovu přelosovat,“
popsal průběh aktivu krajský sekretář Jiří Lužný.
Při porovnání účastníků jednotlivých soutěží v ročnících
2012/2013 a 2013/2014 je navíc
patrné, že se o změny nepostaraly
pouze postupy a sestupy, „škatulata“ mezi muži souvisí i s přesuny mezi jednotlivými skupinami.
„Měli jsme to předjednané s oddíly a po vzájemné dohodě jsme
tak učinili. Myslím si, že pětadevadesát procent klubů může být
s výslednou podobou spokojeno,“ okomentoval to sekretář
krajského svazu.
Zcela novou podobu navíc dostaly dorostenecké a žákovské
soutěže. „U mládeže losování

proběhlo bez problému. Krajský
přebor dorostu má čtrnáct týmů,
krajská soutěž skupina „A“ je
hraje s osmi, krajská soutěž skupina „B“ se čtrnácti celky. U žáků
máme jen jednu soutěž po čtrnácti a minifotbal odehraje šest družstev,“ informoval o proměnách
v mládežnických kategoriích
Lužný.

Do krajského přeboru
jde i Kojetín
Výsledné tabulky rozhodly o tom,
že před novou sezonou do divize
postupují Určice a do I.A třídy
spadly poslední Opatovice. Toto
duo nahradili vítězové skupin I.A
třídy Medlov s Novými Sady. Další změnu ovšem připravila Oskava, o níž se hovořilo jíž předchozí
léto.
Tamější Jiskra se pravděpodobně
kvůli financím s nejvyšší krajskou
soutěží rozloučila a výš tak prošel
i lepší z druhých týmů I.A třídy
– FK Slavoj Kojetín-Koválovice.

a Bělkovice-Lašťany. Nováčky jsou i nejlepší dva celky I.B
třídy, skupiny „B“ Chválkovice
s Černovírem.
V jižnější „B“ skupině se vedle
horizontálně přesunutých celků
minimálně na jednu sezonu neobjeví postupující Nové Sady
s Kojetínem a sestupující Plumlov,
naopak po roce se vracejí Opatovice-Všechovice a z I.B třídy přišel
nejen Beňov, ale i Hranice „B“, ty
sice skončily až na třetím místě, ale
pomohl jim vedle bodového zisku
i nezájem Vrchoslavic.
Právě „B“ skupina bude opět nejatraktivnější pro prostějovské fanoušky, neboť se mohou těšit na
řadu derby. Zápasům Plumlova
s Čechovicemi, Hanou Prostějov
či Klenovicemi je načas konec,
nově se ale tato trojice bude utkávat
s konickým „béčkem“, jež uplynulé dva ročníky strávilo na severu. „Konice i Štěpánov požádaly
o změnu, tak jsme jim vyšli vstříc,“
poznamenal k tomu Lužný.

V I.A třídě se změnila
třetina účastníků

I.B třída: Plumlov
jde do „áčka“,
Hvozd do „béčka“

Na spoustu nových soupeřů si musejí zvykat tradiční účastníci druhé
nejvyšší krajské soutěže. Severní
„A“ skupinu opustili postupující
Medlov a sestupující Písečná, Konice „B“ spolu se Štěpánovem se
navíc přesunuly do „béčka“, kde
jim místo uvolnily Bohuňovice

„Malý prostějovský okresní
přebor“ v „A“ skupině I.B třídy bude pokračovat. Do okresu
sice spadl Jesenec, stejný osud
ovšem potkal i hráče Plumlova a
v nejjižnější ze tří skupin tak bude
i nadále pokračovat hned sedmička regionálních celků. Jmenovitě

podle losovacích čísel Lipová,
Kostelec na Hané, TJ Sokol v Pivíně, Plumlov, Vrchoslavice, Nezamyslice a Mostkovice. Jinými
slovy opět rovná polovina účastníků. V této grupě navíc došlo
jen k minimálním změnám, když
pouze Brodek u Přerova přešel
z „B“ skupiny.
Větší stěhování nastalo právě
v „B“ skupině. Nováčky jsou
z okresu postupující Hvozd, Dubicko, Zvole, Babice u Šternberka a ze severní „C“ skupiny přecházející Lesnice, jimž uvolnily
místo postupující Chválkovice
s Černovírem, padající Protivanov s Drahlovem a již zmíněný
Brodek u Přerova.
„Chtěli jsme být nalosováni sem,
zdá se nám to atraktivnější z hlediska cestování i derby. Těšíme se
na všechny duely, nejvíce však na
duely s Haňovicemi a Červenkou.
Máme ale těžký úvod, v prvních
třech kolech ta nejlepší mužstva,“
zhodnotil výsledky losovacího
aktivu předseda hvozdeckého
FC Jiří Poles.

Mladšímu dorostu
v kraji „odzvonilo“
Žádné trable se sháněním hráčů pro duely staršího a mladšího
dorostu v nadcházející sezoně na
funkcionáře a trenéry nečekají.
Krajský fotbalový svaz totiž na
návrh STK zrušil soutěž mladších
dorostenců, díky čemuž se krajský

přebor rozrostl z osmi na čtrnáct
družstev. Vedle Konice a Čechovic se tu nově o body utkají mimo
jiné i hráči Kostelce na Hané
a Určic. „Mládež mizí z okresů
i krajů, všichni hrají v SCM,“ posteskl si k tomu Lužný.
„A“ skupina I. třídy se opět zúžila o dva celky z deseti na osm,
naopak čtrnáct účastníků v „B“
skupině zůstalo zachováno. Díky
hromadnému přesunu do krajského přeboru se tu ovšem změnila
téměř polovina oddílů a novici
jsou mimo jiné Němčice nad Hanou, Protivanov a Čechovice „B“.
Na změny si musejí zvykat i žáci,
nově se totiž hraje pouze krajský
přebor a pod ním jsou rovnou
okresní soutěže. Mezi čtrnácti
přihlášenými zůstaly Čechovice
i Konice, nikdo další z okresu se
k nim nepřidal. Naprosto beze
změny tak zůstal jen minifotbal,
kde zůstala zaběhnutá šestice
Viktorie Přerov, 1.SK Prostějov,
Šumperk, Sigma Olomouc, Hranice a 1.HFK Olomouc.
V mužských, dorosteneckých
i žákovských soutěžích přijde
první podzimní kolo na řadu
o víkendu 10. a 11. srpna. Na
mužstva krajského přeboru čeká
25. září jedna vložená středa,
pokud počasí dovolí, odehraje
se o druhém a třetím listopadovém víkendu první a druhá jarní
předehrávka. Přijde-li tedy zima
později, skončí fotbalový podzim
v neděli 17. listopadu.

losovací čísla
mužských soutěží
Přebor Olomouckého KFS - muži
1 - FK Slavoj Kojetín – Koválovice
2 - TJ Medlov
3 - TJ Tatran Litovel
4 - FK Troubky
5 - TJ Sokol Ústí u Hranic
6 - FK Kozlovice
7 - TJ FC Hněvotín
8 - 1.HFK Olomouc „B“
9 - TJ Zlaté Hory
10 - FC Dolany
ny
11 - TJ Sokol Lázně Velké Losiny
12 - FK Šternberk, o.s.
13 - FC Kralice na Hané
14 - FC Želatovice
15 - Sokol Konice
16 - FK Nové Sady

SO
NE
SO
NE
NE -10.00
NE
SO
NE - 10.00 Hodolany
SO
NE
NE
SO
SO
NE
hlášenky
SO

I.A třída; skupina „A“ - muži
1 - Olpa Jindřichov
2 - TJ Slovan Černovír
3 - TJ Sokol Štíty
4 - TJ Sokol Bohuňovice
5 - FK Mohelnice „B“
6 - TJ Sokol Troubelice
7 - TJ Granitol Moravský Beroun
8 - FK Jeseník
9 - SK Bludov, o.s.
10 - TJ Sokol Leština
11 - SK Bělkovice - Lašťany
12 - SK Chválkovice
13 - SK Šumvald
14 - SK Loštice, o.s.

SO
NE - 10.00
SO
NE
hlášenky
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE

I.A třída; skupina „B“ - muži
1 - SK Slatinice
SO
2 - TJ Štěpánov u Olomouce
SO
3 - FK Spartak Lipník nad Bečvou
SO
4 - TJ Haná Prostějov
SO
5 - TJ Sokol Čechovice
NE
hlášenky
6 - SK Hranice „B“
7 - Sokol Konice, s.r.o. „B“
hlášenkyy
né
8 - TJ Sokol Klenovice na Hané
SO
9 - FC Beňov
NE
10 - TJ Sokol Dub nad Moravou
SO
11 - TJ Sokol Bělotín
SO
12 - FKM Opatovice-Všechovice
NE - 10.00
13 - FK Hlubočky
SO
14 - SK Náměšť na Hané
SO

I.B třída; skupina „A“ - muži
1 - FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“ NE
2 - SK Lipová
NE
3 - Sokol Horní Moštěnice, o.s.
SO
4 - TJ FC Kostelec na Hané
hlášenky
5 - FK Býškovice - Horní Újezd o.s. NE - 10.15
6 - TJ Sokol v Pivíně
NE
7 - TJ Sokol Tovačov
NE
8 - TJ Sokol Plumlov
SO
9 - FK Brodek u Přerova
SO
10 - TJ Sokol Vrchoslavice 1946
NE
11 - TJ Haná Nezamyslice
SO
12 - TJ Sokol Mostkovice
NE
13 - TJ Sokol Radslavice
NE
14 - Tatran Všechovice
NE

I.B třída; skupina „B“ - muži
1 - TJ Sokol Doloplazy
2 - FC Dubicko
3 - TJ Sokol Lesnice
4 - SK Zvole
5 - TJ Sokol Babice u Šternberka
6 - TJ Sokol Velký Týnec
7 - TJ Sokol Slavonín
8 - FC Hvozd
9 - TJ Maletín
10 - SK Červenka
11 - TJ Sigma Lutín
12 - TJ Velká Bystřice
13 - TJ Doubrava Haňovice
14 - TJ Sokol Kožušany

NE
SO
NE
SO
SO
NE 15.00, od 27.10. ÚZM
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
NE

I.B třída; skupina „C“ - muži
1 - Baník Staré Město
2 - TJ FK Bohdíkov
3 - TJ Vidnava, o.s.
4 - FK STOMIX Žulová
5 - TJ Družstevník Bělá pod Pr.
6 - TJ Písečná
7 - TJ Sokol Hrabišín
8 - TJ Sokol Vykýřovice
9 - TJ Dynamo Javorník
da
10 - TJ Sokol Stará Červená Voda
11 - TJ Sokol Sudkov
12 - TJ Jiskra Rapotín
13 - SK Řetězárna
14 - TJ Sokol Nový Malín

SO
SO
SO
NE 15.00, od ÚZM
SO - 16.00 od 6.10. ÚZM
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,
co se děje doma?

K
Klikněte
na
www.vecernikpv.cz

Fotbal
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losovací čísla
mužských soutěží OFS PROSTĚJOV

Okresní soutěže pro sezonu 2013/2014 jsou také rozlosovány
Smržice/jim – Zástupci klubů a Okresního fotbalového
svazu Prostějov se v sobotu
dopoledne sešli ve Smržicích,
aby rozlosovali okresní soutěže mužů, dorostu, žáků a
mladších žáků. Los přípravek se uskuteční ve středu
21. srpna od 16 hodin v sídle
OFS. Struktura soutěží se pro
soutěžní ročník 2013/2014
nemění, jak tomu ale bude
za rok, nelze s jistotou říci, na
stole leží dvě varianty.
Po zahájení aktivu v sálu restaurace u smržického fotbalového
hřiště se jako první ujal slova
předseda Sportovně technické
komise (STK) Roman Minx.
Zrekapituloval průběh jarní části, kterou nejprve ovlivnilo přetrvávající zimní počasí, poté se
vyskytly i potíže s registračními
průkazy a názvy klubů neodpovídajících jejich stanovám.
Dále připomněl nesehraná
utkání II. a III. mužů Smržice
– 1.SK Prostějov „B“ a Zdětín
„B“ – Dobromilice stejně jako
nedohraný duel IV. třídy Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova
„B“ kvůli nízkému počtu hráčů
hostí. Mezi žáky naopak došlo
k hraní načerno Kristiána Svobody na průkaz Davida Křupky
a u přípravek se během soutěže
odhlásila družstva Jesence a
Vrahovic, zatímco Olšany chyběly na čtyřech turnajích.
Roman Minx také připomněl
jarní aktiv klubů, při němž dostala sedmadvacet hlasů varianta čtrnáctičlenného okresního
přeboru a pod ním vytvořených
tří skupin III. třídy, ustanovení
čtrnáctičlenné II. i III. třídy a
pod ní podle přihlášek dvou
skupin IV. třídy podpořilo dvanáct oddílů.
Úvodní část zakončilo připomenutí vítězů soutěží, předání
pohárů nejlepším střelcům a
vyhlášení soutěže fair play. Tu
v okresním přeboru mužů i
dorostenců vyhrál Sokol Přemyslovice, ve III. třídě získal
nejméně trestných bodů Sokol
Zdětín „B“ a ve IV. třídě Sokol
Kladky.
Garant hospodářské komise ve
výkonném výboru OFS Ladislav Dudík následně představil
hospodaření svazu, které skon-

čilo příjmy ve výši 415 520
korun a výdaji o necelých 119
tisíc vyššími. Za červenými čísly stojí podle Dudíka čekání na
dotace od fotbalové asociace.

Výkonný výbor schválil
možnost pěti střídání
Slova se poté krátce chopil sekretář svazu Pavel Peřina, jenž
poděkoval městu Prostějov za
finanční podporu ve výši pět
tisíc korun při pořádání zimní
ligy přípravek, jejíž garantkou
se stala náměstkyně primátora
Ivana Hemerková. Ocenil rovněž fungující elektronickou komunikaci s kluby, upozornil je
na povinnost sledovat rozhodnutí STK a disciplinární komise
a připomněl, že v pátek večer
dochází k aktualizaci obsazení
rozhodčích.
Okno pro přestupy bude otevřeno od pondělí 1. července
2013 do neděle 6. dubna 2014,
hostování pak od 1. července do
6. října a následně od 1. ledna
do 6. dubna. Oddíly, jež se chtějí
zapojit do okresního kola Poháru České pošty, mají stále možnost podat přihlášku, losování je
totiž na pořadu až tento týden.
„Na podzim se odehraje okresní
kolo, na jaře krajské a vítěz postoupí do celostátní fáze. Nelze
ovšem vstoupit až na jaře, i kluby hrající krajské soutěže musí
projít okresním kolem,“ apeloval posléze v diskusi Zdeněk
Macharáček na Konici, Kralice,
Mostkovice a Hvozd.
Pro nový soutěžní rok snížil
výkonný výbor pokutu za odhlášení družstva přípravky ze
šesti tisíc na polovinu, zbylé
sazby zůstaly stejné. Předseda disciplinární komise (DK)
Jaroslav Čížek poté zdůraznil,
že od 1. července začíná platit
nový disciplinární řád, k čemuž
ještě proběhne celorepublikový
seminář. Za drobné prohřešky
bude moci DK nově udělovat i
pouze podmíněné tresty.
V platnosti naopak zůstává
pravidlo účinné od 1. července
2011, že v žákovských kategoriích mohou startovat dívky o
rok starší, tedy nyní i děvčata
narozená v roce 1998.
Na dotaz bývalého předsedy
OFS a zástupce Přemyslovic

Jesenec opět povede

Přebor OFS - II. třída

I

za béčko navíc hrála spousta
veteránů,“ sdělil předseda SK
Jesenec Milan Prucek.
V kádru by měl i nadále
pokračovat Erik Tyl, další si vzali
čas na rozmyšlenou, celkově
se ovšem Jesenečtí nechtějí
příliš orientovat na hostování či
přestupy. Otázkou je pokračování
Martina Klicpery, jenž na jaře
hostoval v Rájci-Jestřebí. „Nekomunikuje s námi a nevíme, zda
bude chtít pokračovat u nás, nebo
jinde,“ doplnil Prucek.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kostky jsou vrženy. V sobotu dopoledne rozhodli zástupci fotbalových klubů a OFS Prostějov o
jízdním řádu okresních soutěží pro novou sezonu.
Foto: Jiří Možný
Vladimíra Trundy, jak to bude
v ročníku 2014/2015, tedy jaká
jsou pravidla pro postup a sestup, zástupci svazu odvětili, že
v rozpisu soutěží budou uvedeny obě varianty a rozhodne se
až posléze podle počtu přihlášených do IV. třídy.
Krátce po skončení aktivu pak
vzal výkonný výbor na vědomí
návrh STK umožnit v mužských soutěžích pořádaných
OFS Prostějov místo dosavadních tří až pětici střídání. „Je to
jen doplnění do rozpisu soutěží,
není to nic proti řádu a nemusí
být kvůli tomu svolána valná
hromada,“ sdělil svazový sekretář Pavel Peřina.

Podzimní část začne
o víkendu 10. a 11. srpna
Ideálně sedmnáct kol II. a III.
třídy by se podle termínové
listiny mohlo odehrát do konce
kalendářního roku. Úvodní kolo
dvou nejvyšších mužských soutěží je v plánu na druhý srpnový víkend, IV. třída se přidá o
čtrnáct dní později. A případné
17. kolo „dvojky“ a „trojky“,
pokud to počasí dovolí, přijde
na řadu 23. a 24. listopadu.
Okresního přeboru se stejně
jako loni zúčastní šestnáct družstev, přesto doznalo složení

čtvrtinové obměny. Svou činnost totiž ukončil 1.SK Prostějov „B“, FC Hvozd postoupil
do I.B třídy a Výšovice s Kralicemi na Hané „B“ spadli do III.
třídy, naopak z „trojky“ přešly
nahoru Němčice nad Hanou a
dodatečně i Horní Štěpánov, z
krajské soutěže pak spadla dvojice Jesenec, Protivanov.
Také III. třída se skládá ze šestnácti družstev a nováčky jsou
kromě Výšovic a Kralic „B“ i
Plumlov „B“ a Skalka. Do IV.
třídy pak spadla Ivaň a papírově
i kostelecké „béčko“, jež však
stejně jako Malé Hradisko, Jesenec „B“ a Hrubčice ukončilo
svou činnost. I proto má IV.
třída místo patnácti pouze jedenáct účastníků.
Okresního přeboru dorostu se
nově nezúčastní Němčice nad
Hanou ani Protivanov, oba přecházejí do kraje, jediným nováčkem je Sokol Držovice. V žácích
nepokračují Smržice, Držovice a
Výšovice, přesto je díky Brodku
u Konice, Bedihošti, Hané Prostějov, Hvozdu a Nezamyslicím o
dva oddíly více. Soutěž mladších
žáků bude ochuzena o 1.SK Prostějov, Olšany, Hanou Prostějov,
Nezamyslice, Plumlov a Bedihošť, zastoupí je Němčice nad Hanou, Výšovice, Držovice a Určice.

Závěrečné slovo si vzal předseda OFS Milan Elfmark,
jenž účastníkům poděkoval za
hladký průběh aktivu i celého
předchozího ročníku a přišel s
myšlenkou prodiskutovat sady
dresů, aby si domácí mohli
zvolit stabilní barvu, kterou by
hosté respektovali.

Losovací aktiv pohledem
sekretáře OFS Pavla Peřiny:
„Celkový průběh losovacího
aktivu hodnotím velice kladně,
poněvadž kluby byly disciplinované a vznesené dotazy
na odborné komise a celý výkonný výbor věcné, krátké a
vždy ku tématu. Překvapilo
nás, kolik týmů ze odhlásilo
ze IV. třídy. Samozřejmě nás
to mrzí, ale ekonomická situace klubů na celém okrese
není optimální. Vyloženě z
okresního přeboru se dosud
nikdo neodhlásil, až nyní 1.SK
Prostějov „B“. Je to netradiční,
ale co mám informace, vedení
klubu nabídlo týmu maximální
trpělivost. Co se týká sčítání
žlutých karet, je to téma do
diskuse, protože se teď mění
disciplinární řád a uvidíme, co
čas ukáže. Pro příští rok se to
nemění, stále budou pokuty za
každá čtyři napomenutí.“

Rozhodnuto: 1.SK Prostějov „B“ končí,

Prostějov/jim – Středeční
večer přinesl rozuzlení
hádanky, kdo postoupí z
prostějovského okresního
přeboru a co bude dále s
rezervním týmem 1.SK
Prostějov, jenž ve II. třídě
ročníku 2012/2013 kraloval.
Resumé je takové, že tým
donedávna koučovaný Davidem Mezuliánkem končí
a práva postoupit do kraje
využil druhý FC Hvozd.
„1.SK Prostějov „B“ končí,
protože hráči nesehnali žádné
další hráče ani žádné peníze
a okresní přebor hrát nechtěli.
Ti zbývající půjdou na hostování do ostatních klubů, je o

ně zájem,“ potvrdil informaci
předseda klubu Petr Langr.
Rozpuštění mužstva nevnímá
v první řadě jako ušetření
nákladů, je to ale vyřešení starosti s nedostatkem hráčů a nutnosti doplňovat kádr z dorostu.
„Hráči prostě nebyli, naši mladí
mají vyšší ambice a okresní
přebor hrát nechtěli. Napsali
jsme tak na okres i na kraj, že se
nezúčastníme,“ doplnil Langr.
Nabídky posunout se do I.B
třídy tak využil druhý Hvozd,
který již dříve podal přihlášku
na okres i na kraj a čekal na
vyřešení situace 1.SK „B“.
„Je to historický úspěch, nikdy
jsme nic takového nehráli.

Věřím, že budeme statečným
soupeřem klubů, které již
zkušenosti mají. My je teprve
budeme získávat,“ těší se na
objevování nových obzorů
předseda hvozdeckého fotbalového oddílu Jiří Poles.
Konec rezervy 1.SK Prostějov
a přesun Hvozdu výše současně
znamená, že se uvolnilo jedno
místo v okresním přeboru,
čehož k postupu výš využil
druhý tým III. třídy Horní
Štěpánov. Díky tomu mohou
slavit i ve Skalce. Přestože je
na hřišti těsně předčil Plumlov
„B“, díky situaci výše zažívají
po premiérové sezoně postup
ze IV. do III. třídy.

Došlo na naši adresu...

Dostál chce

jít do Rakouska „Nejsem si taky vědom ničeho, co by mělo poškodit klub,“
Prostějov/jim
–
V
ročníku 2012/2013 vy- píše bývalý kouč 1.SK Prostějov „B“ David Mezuliánek

trvale pomáhal týmu
1.SK Prostějov „B“, pro
nadcházející sezonu má
namířeno do zahraničí.
Sedmadvacetiletý univerzál
Ondřej Dostál se nedokázal
prosadit do základní sestavy třetiligového áčka a
jeho dalším působištěm
bude pravděpodobně Rakousko.
„V týdnu poslal na klub
dopis, že by chtěl odejít.
Stejně tak registrujeme z
okolních klubů zájem o hráče
ze zrušeného „béčka“, ozvali
se z Plumlova, Mostkovic
či Lipové,“ informoval o
novinkách předseda 1.SK
Prostějov Petr Langr.
Šéf oddílu též zmínil, že o
Milana Machálka má rovněž
zájem divizní Vyškov, ale
vedení klubu upřednostňuje
jeho zapůjčení do Určic.

„Rozhodl jsem se reagovat na
slova generálního sportovního
manažera Františka Jury
(GSM FJ) v článcích několika
regionálních týdeníků, abych
uvedl věci na pravou míru a
na svoji obranu a obhajobu.
Nevím, kde přišel GSM FJ na
nějaké výzvy, vydírání, petice?!
Začnu tím, že pokud někdo
odvádí velice slabou práci,
tak by asi nezvládal chod
mužstva prakticky sám od trénování, asistenta trenéra, vedoucího družstva, zajišťování
občerstvení, psaní zápisu o
utkání, hlášení výsledků atd.
a dokázal s týmem vyhrávat a
postupovat.
Už na začátku sezony jsem
měl požadavky na rozšíření
kádru pro boj o horní příčky
II. třídy OFS Prostějov, ale
bylo mi sděleno, že žádní
jiní hráči nepřijdou, a také

- TJ Sokol Protivanov
- SK Jesenec
- TJ Sokol Vrahovice
- FK Němčice nad Hanou
- TJ Sokol Určice "B"
- TJ Sokol Přemyslovice
- TJ Sokol Čechovice "B"
- TJ Sokol Olšany
- TJ Smržice
- TJ Otínoves
- TJ Horní Štěpánov
- TJ Sokol Držovice
- TJ Sokol Otaslavice
- TJ Haná Prostějov B
- TJ Sokol Brodek u Pv
- TJ Sokol Zdětín
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- FK Skalka 2011
- TJ Sokol Vrahovice "B"
- FC Kralice na Hané "B"
- FK Výšovice
- TJ Sokol Plumlov "B"
- TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol v Pivíně "B"
- FC Ptení
- Sokol Bedihošť
- TJ Sokol Tištín
- TJ Sokol Mostkovice "B"
- TJ Haní Nezamyslice "B"
-TJ Sokol Vícov
- FC Dobromilice
- TJ Pavlovice u Kojetína
- TJ Sokol Zdětín "B"
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- TJ Sokol Protivanov "B" SO
- Volno
- TJ Sokol Kladky
NE
- TJ Sokol Otaslavice "B"
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- TJ Želeč
NE
- TJ Sokol Ivaň
SO
- TJ Sokol Brodek u Pv "B" Hlášenky
- Sokol Tvorovice
SO
- TJ Biskupice
NE
- FC Morávia Doloplazy
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- TJ Sokol Čechy pod Kosířem NE
- TJ Sokol Přemyslovice "B" Hlášenky
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- FC Dobromilice
- TJ Sokol Přemyslovice
- TJ Smržice
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- TJ Haná Nezamyslice
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- TJ FC Kostelec na Hané
- TJ Sokol Brodek u PV
- FC Kralice na Hané
-TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol Určice
- Sokol Bedihošť
-TJ Haná Prostějov
- TJ Sokol v Pivíně
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- TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol Brodek u PV
- FC Kralice na Hané
- FK Němčice nad Hanou
- TJ Sokol Čechovice
- TJ Sokol Otaslavice
- TJ Sokol v Pivíně
- FK Výšovice
- TJ Sokol Přemyslovice
- TJ Sokol Držovice
- TJ Sokol Určice
- TJ Sokol Klenovice na Hané
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- TJ Jiskra Brodek u Konice
-TJ Sokol Plumlov
- FKM Konice o.s.
- Sokol Konice s.r.o.
- TJ Smržice
- TJ Sokol Mostkovice
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- Sokol Konice s.r.o.
- 1.SK Prostějov A
- 1.SK Prostějov B
- 1.SK Prostějov C
- 1.SK Prostějov D
- TJ Haná Prostějov A
- TJ Haná Prostějov B
- TJ Sokol Čechovice
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Za Místním nádraží UMTR
ÚZM

Okresní soutěž III. třída

Petr Tichý starší do I.B třídy jde Hvozd
Jesenec/jim – Staronový
kouč Petr Tichý starší se od
nadcházející sezony ujme
fotbalistů Jesence. A nejde
o jedinou novinku, vedení
oddílu se totiž po sestupu
„A“-týmu z I.B třídy rozhodlo nepřihlásit „béčko“,
dosud hrající ve IV. třídě.
„Naší snahou je co nejdříve
se vrátit zpět. Otázkou ovšem
je, zda se to podaří. Budeme
stavět na svých hráčích, nemá
cenu ale držet dvě mužstva,
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jsem byl ujištěn, že budou
pravidelně vypomáhat hráči
„A“-mužstva i dorostu, tak
jako by to u normálního „B“týmu mělo fungovat.
Jenže realita byla zcela jiná
– postoj GSM FJ začal být
postupem času velice laxní.
Proto jsem sám oslovoval
hráče „A“-týmu, jestli by šli
za „béčko“ hrát. Jediný, kdo
projevoval pravidelně zájem,
byl Ondřej Dostál.
Další věc – „neloajalita ke
klubu“. Co se týče tzv. „petice“, tak na to existuje jednoduché vysvětlení. Poté, co jsme
se z úst GSM FJ dověděli, a to
ještě před utkáním s Vrahovicemi, že se vedení klubu chystá „B“-tým zrušit, tak jsem
řekl, že si seženeme hráče i
peníze na to, abychom mohli
I.B třídu O KFS hrát. Na to mi
bylo odpovězeno, že jsem nic

nepochopil. Sami hráči se s
tímto nechtěli smířit a z vlastní iniciativy vytvořili seznam
hráčů, kteří by přicházeli v
úvahu pro nastávající sezonu
a chtějí za 1.SK hrát. Mnoha
hráčům končí hostování v
jiných klubech, tudíž by byli
zadarmo! Tento seznam pak
osobně donesli GSM FJ.
Za několik dní si mne zavolal GSM FJ a oznámil mi,
že končím. Moc jsem tomu
nerozuměl, protože během mého
působení u týmu jsem žádné
výtky k mé práci nezaznamenal.
Nejsem si taky vědom
ničeho, co by mělo poškodit
klub, ve kterém jsem prošel
mládežnickými kategoriemi
jako hráč. Po vleklém zranění
kolene jsem od roku 1995
začal i trénovat. Nechtěl jsem
zažít ten pocit zmaru znovu,
který teď hráči určitě cítí.

Jediné, čeho jsem se podle
mého soudu dopustil, je to,
že jsem chtěl zachránit fungování týmu, který si zaslouží
po třech postupech za sebou
pokračovat. Děkuji všem
hráčům, kteří za „béčko“ nastupovali.
Za stejný tým bojoval před
třemi lety GSM FJ. Já i hráči
nyní také, jen s nepatrným rozdílem. Jedinou odměnou pro
mužstvo 1.SK Prostějov „B“
je jejich zrušení a pro mne
vyhazov.“
David Mezuliánek.

Reakci generálního
sportovního manažera
1.SK Prostějov
Františka Jury vám
přineseme v příštím čísle,
neboť v uplynulém
týdnu čerpal dovolenou.
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Okresní soutěž IV. třída
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- 1.SK Prostějov
- TJ Haná Nezamyslice
- TJ Haná Prostějov
- FK Němčice nad Hanou
- TJ FC Kostelec na Hané
- TJ Sokol Čechovice

Okresní přebor ml. přípravky
9
10
11
12
13
14
15

- TJ Sokol Určice
- TJ Sokol Olšany u Prostějova
- TJ Sokol Mostkovice
- TJ Haná Nezamyslice
- FK Němčice nad Hanou
- TJ FC Kostelec na Hané
- FC Kralice na Hané

Losování přípravek proběhne ve středu 21.8.2013 v 16.00
na OFS Prostějov. Dle propozic se bude hrát turnajově.

Basketbal, tenis
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Sestava Orlů zůstává pro Exkluzivní rozhovor s pivotmanem prostějovských basketbalistů
příští sezonu pohromadě „TÝM CHTĚL ZŮSTAT POHROMADĚ,“
Příprava startuje v polovině srpna VYSVĚTLIL SETRVÁNÍ OPOR KOHOUT

Prostějov/lv – Je rozhodnuto. Také v příštím ročníku
Mattoni NBL budou basketbalisté Prostějova patřit
mezi medailové kandidáty.
Alespoň podle složení týmu.
Vedení klubu pomalu končí maratón jednání o podpisech nových kontraktů
a s výsledkem je maximálně
spokojené. „Chtěli jsme udržet polední úspěšnou sestavu
a to se nám podařilo,“ uvedl
předseda občanského sdružení BK Prostějov Ivan Pospíšil.
Za Prostějov bude také v další
sezoně nastupovat ambiciozní
parta, která v té minulé získala několik přezdívek. Sedm
statečných nebo později Šest
medvědů s Cholevou. V kabině zůstaly všechny opory.

Již dříve jsme se domluvili
s Romanem Markem, Vojtou
Bratčenkovem nebo Rudou
Poláškem. Minulý týden podepsal Kamil Švrdlík a nově
jsme se dohodli také s dalšími
hráči. Pod smlouvou je Dušan
Pandula, Pavel Slezák, Ondra
Kohout, Jarda Bohačík a Jarda
Prášil,“ vypočítal Pospíšil.
Orli uspěli na celé čáře při
přetahování o hráče, kteří měli
řadu nabídek z jiných klubů.
Všichni zůstali na Hané. „Dostali od nás reálnou nabídku
a rozhodli se zůstat. Pochopitelně nás to těší. Věřím, že
opět budeme silní a tým bude
předvádět kvalitní basketbal,“
poznamenal Pospíšil.
Příprava týmu začne 15. srpna.
O tři dny později čeká hráče

odjezd na kondiční soustředění. „Ještě není rozhodnuto
kam pojedeme, ale náplň je
daná. Pobyt bude zaměřený na
fyzičku,“ prohlásil trenér Orlů
Zbyněk Choleva.
V dalším průběhu letního
období přijdou na řadu také
přípravné zápasy. Nový ročník Mattoni NBL se bude
hrát systémem středa – neděle a duelů bude hodně. Přesto
Choleva počítá s tím, že naplní obvyklou normu osmi až
deseti přípravných duelů.
„Z loňska máme jeden malý
rest s Jindřichovým Hradcem,
už se ozvala Opava. Předpokládám, že zápasy odehrajeme v Česku a nebudeme
jezdit nikam daleko,“ uvedl
Choleva.

Prostějovské tenisové hvězdy
řádí ve Wimbledonu
Prostějov/lv – Dva tenisté hájící v domácích soutěžích barvy
extraligového TK Agrofert
Prostějov postoupili do druhého týdne slavného Wimbledonu. V bojích o vítězství na třetím grandslamovém turnaji
zůstala Petra Kvitová a Tomáš
Berdych. Z Wimbledonu naopak vypadla Petra Cetkovská,
Lucie Šafářová a Jan Hájek.

Míří Petra Kvitová
do finále?
Česká jednička narazila v úvodu na Coco Vandeweghovou
a na postup se natrápila. Vyhrála
až ve třech setech 6:1, 5:7, 6:4,
a především na konci druhého
setu po němž se musela nechat
ošetřit, se trápila. „Dvakrát jsem
uklouzla. A když jsem pak ve
druhém setu došlápla na pravou
nohu, měla jsem křeče kolem
kyčle. Zavolala jsem pomoc
a vzala si prášek proti bolesti,“
uvedla Kvitová. Vůlí přesto
utkání zvládla.
V dalším kole měla prostějovskou hráčku čekat Jaroslava Švedovová z Kazachstánu. Její soupeřka ale k utkání nenastoupila.
„Myslím, že má něco s rukou. Na
jednu stranu je to smutný, ale pro
mě je to i úleva kvůli noze, která
mě bolí, a den navíc mi pomůže
k regeneraci,“ říkala Kvitová.
Pak přišlo utkání s Jekatěrinou
Makarovovou, které bylo několikrát přerušeno. Kvitová začala
dobře a získala první set a následné vedení 2:0, pak ale prohrála osm her v řadě a přerušení
jí přišlo vhod. V dohrávce Češka
dominovala a po výsledku 6:3,
2:6, 6:3 postoupila. „Nespalo se
mi dobře. Pořád jsem přemýšlela,
co bylo špatně. Ale nakonec to
nevadilo,“ usmívala se Kvitová.
O postup do čtvrtfinále si zahraje se Španělkou Carlou Suarézovou Navarrovou. Česká
hráčka ve vzájemné bilanci vede
4:1, ve své části pavouka je navíc nejvýše nasazenou, takže se
otevírá nadějná cesta do finále.
„Ve Wimbledonu hraji moc ráda
a pochopitelně je mým snem
vyhrát grandslam. Finále je ale
strašně daleko, ve hře je ještě
hodně dobrých hráček,“ dodala
Kvitová.

Berdych zatím ztratil
jediný set

Bez větších problémů pokračuje v soutěži Tomáš Berdych.
Sedmý hráč turnaje si nejprve
poradil se Slovákem Martinem
Kližanem, dopustil pouze 14
nevynucených chyb a postoupil
po výsledku 6:3, 6:4, 6:4. Kližan
se dostal pouze ke třem brejkbolům a to bylo na českého tenistu
málo. „Zápas nebyl jednoduchý,
přesto k postupu stačily tři sety
a to je dobře,“ pochvaloval si
Berdych po postupu.
Dalším soupeřem světové šestky byl Němec Daniel Brands.
57. hráč žebříčku ATP trápil českého hráče především v úvodní
sadě, která se protáhla až do
zkrácené hry. I tak Berdych vyhrál ve třech setech 7:6, 6:4, 6:2
a protlačil se do 3. kola. „Byl to
těžký soupeř. Hrál dobře. Nikdy
nevíte, co se stane v další výměně. Jsem rád, jak jsem to zvládl,“
konstatoval Berdych po dalším
úspěšném vystoupení.
Do osmifinále přešel nejlepší
český tenista před Jihoafričana
Kevina Andersona. Také deváté
vzájemné utkání skončilo vítězstvím Berdycha. Jeho soupeř
získal úvodní sadu, v dalších
setech se projevila větší zkušenost prostějovského hráče. Čech
vyhrál 3:6, 6:3, 6:4 a 7:5 a především v posledním setu ukázal velkou odolnost. Za stavu
2:5 vyhrál následujících pět her
a tím i celý zápas.
„Šlo o náročné utkání, což se
dalo čekat. Oba se snažíme
o agresivní hru. Pro další průběh
turnaje je fajn, že jsem se dostal
do problémů, prohrál i set. Kdybych všechno vyhrával snadno a pak by přišel těžký zápas,
bylo by to pak o to těžší,“ uvedl
Berdych. V osmifinále se utká
s Bernardem Tomicem z Austrálie a v případě úspěchu pak
s největší pravděpodobností
s Novakem Djokovičem.

Tři hráči skončili
v prvním týdnu
Úspěšný týden absolvovala Petra Cetkovská, když na začátku
turnaje porazila Chorvatku Vekičovou 6:3, 6:1. Návrat na kurty,

kde si loni tenistka zranila kotník
a vypadla na delší dobu ze světového okruhu, si česká hráčka
užila ve 2. kole a přehrála bývalou světovou jedničku Caroline
Wozniackou 6:2, 6:2. „Cítila
jsem po mečbolu velké štěstí.
Říkala jsem si, že je všechno
možné,“ povídala Cetkovská.
Její soupeřka si ve čtvrtém gamu
podvrtla kotník a po zranění
se její pohyb výrazně zhoršil
a hodně kazila. „Viděla jsem, jak
pajdá, ale nesměla jsem se přizpůsobit a zpomalit. Radši jsem
se na druhou stranu nedívala,
starala jsem se o sebe,“ poznamenala vítězka utkání.
Stopku Cetkovské vystavila až
Američanka Sloane Stephensová. Duel byl za stavu 1:1 na sety
přerušený pro tmu, v dohrávce
se po výsledku 7:6, 0:6, 6:4 radovala soupeřka české hráčky.
„Je to škoda. Nový den, nový
zápas. Neměla jsem to špatně
rozjeté, ale bylo to opatrnější
a nedělala jsem, co jsem měla.
Zatuhla mi ruka i nohy a nějak
to nešlo,“ přiznala Cetkovská.
„Každá porážka mrzí, ale pár
zápasů jsem vyhrála a to je příjemná zpráva,“ dodala tenistka
Lucie Šafářová si na začátku
poradila s osmdesátou hráčkou
světa Lauren Davisovou 6:4,
6:0, když mladá Američanka
vzdorovala pouze v prvním
setu. „První kola bývají nervózní a těžká. Ale na kurtu jsem
se cítila od začátku do konce
dobře,“ popsala svůj výkon
Šafářová.
Turnajová sedmadvacítka pak
ale nezvládla zápas s Italkou
Knappovou. Ani na šestý pokus
se Šafářová nedostala mezi nejlepších 32 tenistek, když prohrála 6:4, 4:6, 4:6.
Letos to přitom vypadalo, že si
londýnskou trávu oblíbí. I proti
Knappové vyhrála první sadu.
Jenže pak vlastními chybami
zahodila nabídnuté šance. Ve
druhé i třetí sadě rychle ztratila
vydřený brejk. Utkání ukončila
česká hráčka dvojchybou.
Ještě nikdy v životě Jan Hájek
nevyhrál v Londýně utkání
v hlavní soutěži a nepodařilo se
mu to ani letos. Český tenista
nestačil na Nicolase Mahuta,
který startoval na divokou kartu
a prohrál 2:6, 4:6, 3:6.

PROSTĚJOV OPEN napíše druhý ročník:
Turnaje kategorie Futures - pomoc mladým tenistům

Prostějov/lv - Pomoci mladým
tenistům k důležitým bodům do
světového žebříčku ATP. To byl
hlavní důvod pořádání tří nových turnajů kategorie Futures
na území České republiky.
Kromě Prostějova se do projektu loni zapojila Praha a Liberec.
Všechny tři turnaje s dotací patnáct tisíc dolarů měly v loňském
roce jednu věc společnou - vítěze z prostějovského tenisového
klubu. V domácím prostředí
a na Spartě se radoval Jiří Veselý,
v Liberci zase dominoval Adam
Pavlásek, když ve finále porazil
svého oddílového kolegu. Druhý

ročník je momentálně za dveřmi.
V sousedním městě se startuje již
příští pondělí 8. července.
„Je to způsob, jak klukům
můžeme pomoci k jejich výkonnostnímu růstu. Mají příležitost vyhnout se kvalifikacím na podobných turnajích
v zahraničích a v hlavní soutěži
hrají o body. Navíc doma, což
je také výhoda, protože ušetří za cestování. Pochopitelně
jsme rádi, že se dařilo prostějovským hráčům, ale i další
tenisté získali důležité body.
Pro celý český tenis je to dobrá
zpráva,“ prohlásila šéfka pros-

tějovských tenisových projektů Petra Langrová s tím, že věří
i v letošní úspěchy.
V rámci turnajů kategorie Future
nejde pořadatelům o to, aby do startovní listiny získali přehnaně vysoký počet zahraničních tenistů. Spíše
je tomu naopak. Cílem je start maximálního počtu domácích hráčů.
„Při přechodu do mužské kategorie
se hodí každý bod do světového
žebříčku ATP. Proto přednost dostávají tenisté z České republiky,“
poznamenala Langrová.
Přesné složení startovní listiny
bude známo až ke konci tohoto
týdne.

Prostějov - Jak už Večerník avizoval, sestava basketbalového týmu Prostějova se pro příští sezónu
nemění. Tým se doplní, všechny opory ale zůstaly.
V novém ročníku bude za Orly nastupovat také Ondřej
Kohout, který patřil mezi nejpříjemnější překvapení poslední Mattoni NBL. „Nechci mluvit za ostatní hráče, ale
svoji roli hrála skutečnost, že jsme si vyhověli na hřišti
i v kabině,“ říká prostějovský pivot Kohout.
Ladislav Valný

Prakticky všichni hráči
měli po úspěšné sezóně
nabídky z jiných klubů. Osa
týmu se přesto nemění. Ovlivnil jejich rozhodování dobrý
pocit z výkonů Orlů v minulé
sezóně?
„Byl to těžký rok, kdy jsme se
museli vypořádat s celou řadou
problémů. Na hřišti jsme si to
ale užili. Dařilo se nám, herně to byla povedená sezóna.
I to při rozhodování mělo svoji
váhu.“
Všichni usoudili, že si ve stejném složení chtějí zahrát
minimálně ještě jeden ročník?
„Tak nějak. Je dobře, že to tak dopadlo. Známe se, lidsky jsme si
sedli. Už proto si myslím, že také
v nové sezóně budeme mít opět
medailové ambice. Hráči určitě.“

Jaké budete mít léto?
Máte v plánu nějaký
kemp, nebo budete po náročných výkonech především odpočívat?
„Poslední měsíce byly hodně náročné, proto budu první
polovinu léta opravdu hlavně
odpočívat. Klouby, kolena
a celé tělo potřebují pauzu.
Postupně ale začnu trénovat.
Už několik let mám svůj model přípravy. Kondice, technika, střelba. Podle tohoto
systému pojedu ve druhé části
volna.“
Na tento model přípravy jste přišel během svého působení ve Španělsku?
„To ne. Bylo to někdy v juniorech. Pouze se upravuje intenzita a tréninkové dávky. Funguje to, není třeba nic měnit.“

Neozv se vám po minuNeozval
lé sez
sezóně reprezentační
trenér Pavel Budínský?
„Zatím nikdo nevolal…“
A kdyby
kdy se ozval? Byl by
problé
problém předělat letní
program?
„To bych neváhal ani minutu.
Byl bych sbalený za chviličTak
ku. Takovou
pozvánku bych
rozho neodmítnul.“
rozhodně
Trenér Zbyněk
Choleva tvrdil,
že vám poslední ročp
ník pomůže
v další kaVn
riéře. Vnímáte
to podobně?
„Rozhodn
„Rozhodně
to každému
s
zvedlo sebevědomí
a to je
d
hodně důležité.
Každý si
zahrál a společně jsme byli
úspěšní. To je vědomí, které
pom
všem pomůže.“
Vedení klubu se snaVe
ží doplnit tým o česslovenské
ké, případně
pří
hráče. JJe to dobrá cesta?
„Posled
„Poslední rok ukázal, že
i bez zahraničních posil
může být tým úspěšný.
Hráli jsme kolektivní
baske
basketbal,
uměli si vyhovět a měli ze hry radost.
Není důvod, proč by to
nemohlo
fungovat také
nem
Foto: archív
příš
příště.“

Jedete na dovolenou a chcete
vědět, co se děje doma?

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz
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Florbalový Sumář

JAKÁ BYLA SEZÓNA V PODÁNÍ
FbC PLAYMAKERS PROSTĚJOV?

Uplynulý florbalový ročník nabídl hned několik zajímavých událostí

l
í
d
.
2

RG Playmakers Cup je tady: Nejprestižnější turnaj v kraji
má odstartovat druhý červencový víkend. JIŽ POSEDMÉ!
Každoročně se loučí skončená florbalová sezóna v Prostějově turnajem, který
si za šest předchozích let své existence získal velkou prestiž. Letos se tedy koná již sedmý ročník a tentokrát jen s dvanácti účastníky symbolizuje letní pohodu i sportovní zábavu v jednom. „Ostatně myšlenka turnaje v jeho zrodu sloužila
pro odlehčení zábavy v létě a spojení slunce s florbalem. Za těch pár let však
klání dostalo takovou prestiž, že se o prvenství rve každoročně víc zájemců, než
je kapacita turnaje,“ říká s úsměvem ředitel RG Playmakers Cupu Milan Fojt.

Prostějov/mif
V loňském roce se akce zúčastnilo šestnáct družstev z hlavního
turnaje dospělých, což tvořilo na
stošedesát hráčů, deset pořadatelů na dvou hracích místech. Letos se organizátoři budou snažit
o menší verzi turnaje, jelikož
nebudou schopni organizačně
takový nápor zájemců zvládnout.

„Ano, skutečně uspokojíme jen
stodvacet z nich, ale příští rok
bychom rádi udělali opět další
rekordní zápis v počtu účastníků. Největší problém všeho je
počasí a také dovolená, jak už
samotných hráčů, tak i organizátorů,“ potvrdil ředitel turnaje
Milan Fojt a dodal: „Již teď je
o turnaj enormní zájem a každoročně se tu objeví ti nejlepší

prostějovští florbalisté. Snažíme
se celý podnik zkvalitňovat po
všech stránkách, ale nejdůležitější je zábava a samotná pohoda
sportovního dne.“
Turnaj je na pořadu prvního
měsíce prázdnin, zřejmě 13.
až 14. července v areálu RG ve
Studentské ulici. Vše rozhodne počasí, jelikož jde o vyloženě outdoorovou akci! V sobotu

Vítězové turnaje RG Playmakers Cup:
2007 - HC Vandals, 2008 - FK VALECnici, 2009 - FK Fed Team
2010 - ManAGERs, 2011 - Man AGERs, 2012 - ManAGERs

bude k vidění hlavní část turnaje,
která začne základními skupinami, po nich přijde na řadu play
off. Celý den bude probíhat
i kvalifikace individuální soutěže zvané Penalty Shot Show,
která bude mít svoji kvalifikaci
a následné finále v nájezdech.
V podvečer pak vyvrcholí
nejen finálové boje hlavního
turnaje, ale i individuální klání.
Druhý den bude na programu
kategorie mládežnická. Zde se
organizátoři rozhodli pro volný
vstup všem členům ZŠ a RG
města Prostějova a florbalové-

ze zákulisí

Losovací aktiv celostátních soutěží poslal

do Prostějova na úvod loňského extraligistu!

Prostějov/mif - Co čeká Playmakery na úvod příštího ligového ročníku? Kdekdo by
si tipnul, že Olomouc. Vždyť
poslední dva roky tomu nebylo jinak. Vždy doma rozehráli druhou ligu Playmakeři
proti olomouckému FBS.
Letos je vše jinak. Tentokrát
se utkají doma se severským
duem. Nejprve poslední sobotu v září vyzvou po roce
vracející se Frýdek-Místek,
v neděli je čeká superprestižní zápas s Torpédem Pegres
Havířov. Ano loni ještě celek
extraligy, příští rok člen druhé
ligy. Finanční situace zřejmě
vedla k přihlášení věhlasného celku do druhé florbalové

ligy. Poslední zápas proti florbalovému gigantovi odehráli
Playmakeři v poháru. Tehdy
FbC Prostějov soupeři podlehli až v prodloužení, ačkoliv to
Havířov dotáhl až do finále s
Tatranem. „Čeká nás nepříjemný soupeř. Rozhodně Torpédo,
které bude hrát druhou ligu neubude na kvalitě. Ze soupeře
bude respekt i tak. Na tom nic
nezmění ani jejich momentální
situace,“ sdělil k losu předseda
klubu Tomáš Hrubý. O derby
Playmakeři nepříjdou, jen si na
nový ročník budou muset na
nějaké trochu počkat. To první
je čeká proti Přerovu, po něm
už Olomouc. Rozlosování soutěže najdete vpravo.

Rozlosování 2.florbalové ligy:

září: 28.9. FbC Prostějov - Frýdek-Místek, 29.9. FbC Prostějov - Torpédo Pegres Havířov
říjen: 12.10. Hluk – FbC Prostějov, 13.10. Klobouky u Brna,
26.10. FbC Prostějov – Opava, 27.10. FbC Prostějov – Petrovice,
listopad: 2.11. FbC Prostějov – Přerov, 9.11. FbC Prostějov –
Olomouc, 10.11. FbC Prostějov – Ostrava, 23.11. Bulldogs B
Brno – FbC Prostějov, 24.11. Gullivers Brno – FbC Prostějov,
prosinec: volno (mezinárodní volno)
leden: 4.1. Frýdek-Místek – FbC Prostějov, 5.1. Torpédo Pegres
Havířov – FbC Prostějov, 18.1. FbC Prostějov – Spartak Hluk,
19.1. FbC Prostějov – Hukot Klobouky,
únor: 2.2. Přerov – FbC Prostějov, 8.2. Opava – FbC Prostějov,
9.2. Petrovice – FbC Prostějov, 22.2. Olomouc – FbC Prostějov,
23.2. Ostrava – FbC Prostějov,
březen: 8.3. FbC Prostějov – Bulldogs B Brno, 9.3. FbC
Prostějov – Gullivers Brno

Starší žáci ušli celostátnímu finále jen o jediný gól
Prostějov/mif - Letošní ročník v kategorii
starších žáků by se dal označit pro Playmakery za úspěšný. Mladí hráči z FbC Prostějov totiž skončili o skóre druzí a jen jediný
gól ve skóre vzájemných zápasů hrál v jejich
neprospěch.
Navíc v utkání, ve kterém Playmakeři právě
s Uničovem prohráli, rozhodla trefa do prázdné
klece. Tehdy ještě nikdo netušil, že je to klíčový moment celého ročníku. Neboť celkové
skóre měli Playmakeři lepší. I tak lze hovořit
o výrazném úspěchu. Požádali jsme trenéra
Václava Kovaříka o malé resumé a ohlédneme se také za talenty této věkové kategorie.

„Výsledek jsem neočekával a byl jsem překvapený. Myslím, že nás k úspěchu dovedla
kolektivní práce. Dali jsme do toho všichni
spoustu energie, bojovali jako jeden tým.
V kádru máme kluky, co to mohou dotáhnout opravdu daleko, jen je třeba nepolevit. Ještě musí hodně trénovat a osobně na
sobě zapracovat. Sezóna byla náročná, a ta
další bude ještě víc.“ V kategorii starších
žáků v celé soutěži dominoval talentovaný
Ladislav Daněček, jenž si za dvacet utkání
připsal neuvěřitelných 67 branek a 25 asistencí. 92 bodů ho pasovalo na krále statistik Starší žáci Prostějova. Opravdu jim chyběl
malý krůček k senzaci.
Foto: Daněček
v této kategorii.

Vítězové Soutěže PENALTY SHOT SHOW:
mu klubu FbC Prostějov, kteří
2010
1. Pavel Vrba, 2. Marek Bouda, 3. Milan Fojt
budou mít chuť složit družstvo.
Přihlásit se mohou buď na 2011 - 1. Jan Hél, 2. Jakub Krnáč, 3. Michal Kováč
stránkách facebooku akce 2012 - 1. Daniel Miczek, 2. Pavol Nekl, 3. Milan Fojt
(RG Playmakers Cup), nebo
Individuální ocenění RG Playmakers Cup:
přímo organizátorovi akce Nejlepší brankář:
p.Fojtovi na číslo 77 788 7913. 2007 - Martin Bouda, 2008 - Martin Bouda, 2009 - Martin Bouda,
Na základně aktuálních infor- 2010 - Dalibor Procházka, 2011 - Dalibor Procházka, 2012 - Martin Blaha
mací víme, že je již překročen Nejlepší střelci:
počet zájemců v kategorii do- 2007 - Zdeněk Fojt, 2008 - Miroslav Sedláček, 2009 - Václav Meidl, Miroslav
spělých, což pořadatelům udě- Sedláček, 2010 - Miroslav Sedláček, 2011 - Daniel Miczek,
lalo rozhodně velkou radost. 2012 - Petr Kočíř, Daniel Miczek
V kategorii mládeže je kapacita
turnaje prozatím neomezená.
ManAGERs, sesadí někdo tur- z Kostelce na Hané Protivanova,
V posledních třech letech ovládlo najového krále? Usilovat o to Čelechovic na Hané, Vrahovic,
turnaj pořadatelské družstvo budou mimo jiné již známé týmy Rousínova, Prostějova či Kelče.

Starší žáci na mezinárodní akci herně
nepropadli, ale výhry se nedočkali
Prostějov/mif - Od 20.do 23.
června se uskutečnil mezinárodní turnaj Hummel Open
Game 2013 pro kategorii žactva.
A i „Playmakeři“ v něm letos
měli své zastoupení. Úspěšný celek starších žáků, který letos jen
díky jediné brance ve skóre vzájemných utkání nevyhrál svoji
divizi, která ho posouvala do celorepublikového finále, nastoupil
ve skupině E.
Třicet týmů, mezi nimiž bylo
i mezinárodní zastoupení ze Slovenska či Rakouska, si to rozdalo
o prestižní trofej. Mladí Playmakeři
„vyfasovali“ do základní skupiny
silné celky Ostravy, Sparty Praha,
Košic a Holešova. První utkání
sehráli ve čtvrtek proti slovenskému týmu z Košic. I když soupeři
opticky jasně podlehli, na hřišti
to tak nevypadalo. „Kluci byli
trošku nervózní. Byl to pro ně
první velký turnaj a možná i to
jim trošinku svázalo ruce, možná
jsme i soupeře lehce podcenili,“
poznamenal trenér Václav Kovařík, který s týmem letos bral
jeden úspěch za druhým. Jeho
svěřenci byli soupeři skutečně
naprosto vyrovnaným soupeřem,
ovšem koncovka byla největším
rozdílem mezi soupeři a tak zápas
skončil hrozivých 1:7.
Druhý den v Bohunicích sehráli
utkání s favoritem skupiny Remedikem Ostrava. Zápas byl
znovu nesmírně vyrovnaný, jen
mladým Playmakerům to zkrátka
nelepilo. Oba týmy měly spoustu
šancí, ale radovat se mohli jen hráči Ostravy a to z výhry v poměru

Výsledky FbC RG Playmakers Prostějov:

Výsledky v základní skupině: ATU Košice – FbC RG Playmakers
Prostějov 7:1, Remedicum Ostrava – FbC RG Playmakers Prostějov 4:0,
Holešov – FbC RG Playmakers Prostějov 5:5, AC Sparta Praha – FbC
RG Playmakers Prostějov 4:2.
Play-off: TJ Znojmo – FbC RG Playmakers Prostějov 8:0
Sestava FbC RG Playmakers Prostějov:
Kovařík - Machač, Bujnoch, Krejčí, Zabloudil - Daněček, Surma, Krpec,
Sovíček, Trampota, Hoang, Kalenský, Mareš, Trenér: Václav Kovařík
4:0. Třetí utkání v základní skupině sehrál Prostějov s Holešovem.
„Naši žáci byli jasně lepší, přesto
dotahovali, když soupeř využil
z minima maximum. Stav 1:4
nakonec dokázali srovnat a k obratu nebylo daleko. Bohužel Daněček ani Bujnoch neproměnili
žádná svoje trestná střílení, navíc
v samém závěru zazdili tři tutovky,“ uvedl kouč Kovařík s tím,
že zápas nakonec skončil trochu
smolnou remízou 5:5.
Poslední duel ve skupině patřil
k těm nejvyhecovanějším. Playmakeři nastoupili proti Spartě
Praha. Zápas byl vyrovnaný až
do samého závěru. I když vzrůst
a individuální technika převyšovala na straně Letenských, bojovnost
a píle však dlouho držela Playmakery ve hře. V závěru ovšem klíčovou brankou v přesilovce urval
vítězství přece jen favorit, Sparta
zvítězila 4:2. „Zápas byl po všech
stránkách zajímavý. Kluci byli
vyhecovaní, navíc zaplněná kulisa
dodávala utkání skvělou atmosféru. I když jsme prohráli, podali
jsme parádní výkon,“ komentoval
souboj spokojený trenér Kovařík.
Prostějovští žáci tak šli ze skupiny
do vyřazovacích bojů z posled-

ního místa, tudíž je čekal vítěz
vedlejší grupy a favorit turnaje.
„Playmakeři“ tentokrát bez účasti
trenéra, kterého zaskočil asistent
Bujnoch, na silného soka nestačili.
Prohráli vysoko 0:8, ale v zápase
rozhodně měli co ukázat. Nejvíce
je mrzela dvakrát nastřelená tyč
a zmaření dalších velkých šancí.
S turnajem se ovšem museli rozloučit. Odvážejí si však nesmírně
cenné zkušenosti a výsledky, za
které se nemusejí vůbec stydět.
„Musím kluky pochválit, hráli
dobře a podali velmi dobrý sportovní i týmový výkon. Hráči se
stmelili a disciplinovaně přistupovali ke všem okamžikům turnaje,
který nám odhalil spoustu nedostatků. Koncovka nás stála lepší
umístění, na které jsme tu měli. Ač
soupeři byli urostlejší, krok jsme
držet dokázali. Ale ta střelba...
Je třeba na tom zapracovat a pokusit se už na příště trestat tak, jako to
udělal někdy i ojediněle soupeř,“
shrnul celé vystoupení v Brně
Václav Kovařík.
Turnaj nakonec ovládl Tatran Střešovice, který porazil Bohemku na
nájezdy (7:6), třetí byl přemožitel
Prostějova TJ Znojmo, jenž si poradil s Libercem.

U Playmakerů se líhnou kvalitní nástupci, příkladem budiž Jan Smička

„HOSTOVÁNÍ MI PROSPĚLO JAK PO INDIVIDUÁLNÍ, TAK I TÝMOVÉ STRÁNCE“
O novopečeného člena talentového kempu juniorské reprezentace stojí extraligový Bulldogs Brno!

Prostějov - Kdekdo by si tipnul, že Daniela Miczeka, jenž ukončil kariéru
(Večerník informoval - pozn.red.), nahradí florbalisté z vnějšího okolí. Playmakeři
však hledají spíše ve vlastních řadách a mají stále z čeho vybírat. Výchova mládeže se jim totiž osvědčuje. Příkladem je i mladý Jan Smička, který už loni mohl za
„A“-tým naskočit, jenže věková hranice pro něj byla až příliš nízká. Proto se tento
teprve sedmnáctiletý mladík otrkával na hostování v Mohelnici. I zde však vyčníval
a patřil k nejlepším hráčům v soutěži. Jeho čtvrté místo v kanadském bodování
to jen dokumentuje. Za dvacet utkání vstřelil čtyřiadvacet branek, k nimž přidal
i sedmnáct asistencí. Jeho návrat do mateřského klubu by kouč „Playmakerů“
Pavel Kubíček rozhodně uvítal, jenže mladý Smička teď dostává jednu nabídku
za druhou a tu nejlukrativnější mu učinili Bulldogs Brno, hrající extraligu... Večerník
měl na mladého nástupce do prostějovského florbalu několik dotazů...
Jiří Možný
Úvodem snad, jak jste se
k florbalu dostal, vzpomenete si na svoje začátky?
„Kamarádi co se mnou hráli fotbal, mě zlákali vyzkoušet si také
florbal. Bral jsem to za skvělý
nápad. Bylo mi tehdy třináct let,
když se mě ujal trenér Milan

Fojt. Ten ve mně viděl už tehdy
talent, tak se snažil vychovat ze
mě dobrého florbalistu, což se mu
částečně povedlo... (úsměv) Začátky byly těžší, ale během krátkého
období jsem zejména poctivým
přístupem a iniciativou obrovsky vyrostl. Dokázal jsem se učit
rychle, takže mě trenér posílal i ke
starším. Hodně mi to pomohlo.“

Loni jste odešel na hostování do Mohelnice, co vás
k tomu vedlo?
„Dostal jsem nabídku, neboť jsem
působil ve výběrech kraje. S trenérem jsme situaci probrali, a on sám
mi doporučil, pokud chci jít dál
a lepšit se ještě víc, hrát v budoucnu
celostátní soutěž, abych šel jinam.
Hlavně proto, že půjdu mezi klu-

ky, kde bych měl
silnější konkurenci i rychlejší
florbalový růst,
než vyrostu do
mužů.“

Jak byste hostování
zhodnotil? Co všechno vám to dalo?
„Myslím si, že ´hostovačka´
byla přesně tím přínosem,
který jsme očekávali. Prospělo mi to jak po individuální, tak i týmové stránce.
V Mohelnici je momentálně

vyšší úroveň, hráčská konkurence
je tam vysoká, zkrátka najednou
jsem se ocitl v nejistotě. Vybojovat
si základní místo bylo mnohem
těžší. Musel jsem daleko víc na
sobě zapracovat a snažit se odstranit
nedostatky. Naučil jsem se hrát víc
pro tým, jelikož v Prostějově jsem
spoustu momentů na hřišti řešil
individuálně. Samozřejmě to pramení zejména z vyplývající kvality
spoluhráčů. Tam se mě ujal trenér
Dokoupil, který svým osobním
přístupem ze mě dokázal udělat
víc komplexnějšího hráče než jen
stroj na góly, jehož pověst mě před
odchodem provázela...“
Jaký rozdíl s ohledem na
uplynulý rok je mezi regionální úrovní a celostátní?
„Tak určitě největší v přístupu.
A to jak hráčů, trenérů či vedení. Což je prakticky hodně úzce
svázané s financemi. Bohužel
v dnešní době je florbal už taky
trochu o tom. Víc peněz znamená
víc možností a tu jsem letos měl

v Mohelnici. Takže, jaký že je
ten rozdíl? To máte to samé jako
mezi začátečníkem a profesionálem. Začíná to již zmíněným přístupem, individuální kvalitou až
po odpovědnost. Proto regionální
týmy nemůžou ani v nejmenším
těm v celostátní úrovni nikterak
moc dobře konkurovat.“
Co berete za dosavadní
úspěch a co za prozatímní největší zklamání?
„Osobně jsem žádnou ligu ještě
nevyhrál, takže nevím, zda vůbec o úspěchu někde hovořit...
(úsměv) Po individuální stránce si cením poslední nabídky.
Nedávno mě totiž oslovil špičkový extraligový tým Bulldogs
Brno, kde bych mohl v příštím
roce pokračovat na hostování.
Rozhodně si cením i pozvánky na
kemp talentované mládeže od trenéra juniorské reprezentace. Bude
tam asi pětačtyřicet nejlepších
florbalistů z republiky ročníků
1996 a 1997.“

Volejbal
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V pátek večer byly v rakouské metropoli rozdány karty pro nový ročník nejprestižnější klubové soutěže

„AGELKY“ MAJÍ ECZACIBASI ISTANBUL Z TURECKA,

FRANCOUZSKÉ CANNES A NĚMECKÝ SCHWERIN!
Los Ligy mistryň není pro volejbalistky Prostějova tak vražedný jako loni, přesto je stále velmi těžký
s jednoznačnými ambicemi na potrápil v play off Busto Arsizio,
postup ze skupiny,“ řekl Čada.
když nakonec bronzové družstvo
Třetím sokem v déčku celé soutěže málem vyřadil (3:2
bude pro Agelky Schwerin, a 1:3, zlatý set 10:15).
z papírového hlediska určitě „Schwerin v loňské Champinejhratelnější soupeř. Přesto ons League příjemně překvapil
má také své nesporné kvality a ukázal, že i mančaft z druhého
tím, že se dlouhodobě pohybuje sledu může projít do play off
v popředí německé bundesligy a potrápit největší favority. Zajía v Lize mistryň 2012/2013 mavostí je, že tam během uplynulé
Cannes je pro hanácký oddíl skončil v grupě E druhý o jediný sezóny působila slovenská univerdobrým známým, neboť jej bod za Kazaní! Navíc pak výrazně zálka Lucia Hatinová a rovněž
mezi pohárovou elitou už jedCEV Champions League žen 2013/20144
nou potkal (stalo se tak v ročníku
– jak dopadl los...
2010/11 - pozn.red.). Mnohonásobné šampiónky Francie nejprve
Základní skupina A:
vyhrály na hřišti Prostějova 3:1,
Omička
Omsk
(Rusko),
Volley Beziers (Francie), Rabita
ale v odvetě dokázal český kolektiv senzačně uspět na palubovce Baku (Ázerbájdžán), SC Drážďany (Německo).
Základní skupina B:
RC 3:2 a získat tím cenný skalp
v mezinárodním měřítku dost sil- Dynamo Moskva (Rusko), Meccanica Piacenza (Itálie),
ného protivníka. Loni RC vypadlo CZ Bělehrad (Srbsko), Igtisadči Baku (Ázerbájdžán).
Základní skupina C:
v úvodním dějství vyřazovací fáze
Champions League s Rabitou Vakifbank Istanbul (Turecko), Trefl Sopoty (Polsko),
Baku (1:3 a 0:3).
Dynamo Bukurešť (Rumunsko), Dames Gent (Belgie).
„Cannes působí v Lize mistryň
Základní skupina D:
nepřetržitě snad od jejího vzniku Eczacibasi Istanbul (Turecko), RC Cannes (Francie),
a většinou dokáže postoupit do SC Schwerin (Německo), VK AGEL Prostějov (Česko).
play off, což nejlépe svědčí o jeho
Základní skupina E:
možnostech a schopnostech. Vyz- Galatasaray Istanbul (Turecko), Imoco Conegliano
dvihl bych jeho ekonomickou, (Itálie), Azeryol Baku (Ázerbájdžán), Busto Arsizio (Itálie).
herní i celkovou stabilitu. Pod
Základní skupina F:
vedením čínského kouče, který
Dynamo Kazaň (Rusko), Dabrowa Gornicza (Polsko),
je v RC už víc než deset let, jistě
znovu postaví velmi kvalitní tým Stiinta Bacau (Rumunsko), Volero Curych (Švýcarsko).

Do zajímavé a z diváckého hlediska hodně atraktivní základní skupiny CEV Champions League
2013-2014 se dostaly volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Páteční losování nového ročníku evropských pohárů ve Vídni je poslalo do grupy D
k tureckému Eczacibasi Istanbul, francouzskému RC Cannes a německému SC Schwerin.
Vídeň (Rakousko),
Prostějov/son
Eczacibasi patří v posledních
letech do nejužší klubové špičky
starého kontinentu, například
v uplynulé sezóně Ligy mistryň
suverénně vyhrálo svou skupinu
před Azerrailem Baku, Dabrowou
Gorniczou i Drážďany, v prvním
kole play off vyřadilo Cortese
(3:1 a 3:2) a až poté vypadlo
s pozdějším vítězem Vakifbank
Istanbul (dvakrát 1:3).
„Turecké týmy jsou v současnosti
s těmi ázerbájdžánskými finančně
nejsilnější a tím pádem si mohou
dovolit pořizovat nejlepší hráčky
světa do svých kádrů. Eczacibasi
přesně zapadá do této skupiny,
jeho cílem nesporně bude účast ve
Final Four a tím pádem je jasným
favoritem,“ charakterizoval istanbulský soubor hlavní trenér VK
AGEL Prostějov Miroslav Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Kostky jsou vrženy. Losování Ligy mistryň proběhlo už tradičně ve Vídni a mělo příznačný rámec oficialit
včetně řady projevů.
Foto: www.vkprostejov.cz
jedna volejbalistka, která teď
přestupuje k nám... Každopádně
SC je týmem, s nímž bychom měli
být schopni svést nejvyrovnanější
bitvy,“ navázal Čada.
Jaký je celkový pohled zkušeného
lodivoda na složení základní skupiny D a na možnosti "vékáčka"
v ní? „Při vídeňském losu jsme
mohli dopadnout hůře i lépe.
Například skupina E s Galatasaray Istanbul, Coneglianem a Azeryolem Baku by byla doslova
smrtící, naopak ´efko´ s Kazaní,
Dabrowou Gorniczou a Bacauem

se jevilo dost přijatelně. Na osud si
však nemůžeme stěžovat a situaci
bereme takovou, jaká je. Hovořit
o případném postupu do play
off nebo alespoň o třetím místě
znamenajícím přesun do CEV
Cupu takhle dopředu nechci,
byť pro úspěch samozřejmě
uděláme maximum. Obecně
je naším jasným cílem vylepšit
matný dojem z minulého
ročníku soutěže, to znamená
hrát vyrovnanější utkání s lepším
volejbalovým projevem i výsledky,“ zdůraznil Miroslav Čada.

Co se týče zápasového programu základní části letošní
Champions League, kluby
budou nyní dolaďovat přesné
termíny jednotlivých střetnutí.
Jasné je zatím pouze to, že nový
soutěžní ročník nejprestižnější
ho oddílového klání pod vysokou sítí odstartuje 22. října 2013.

Představujeme soupeře VK
v Champions League 2013/14
Páteční los nového ročníku evropské Ligy mistryň ve Vídni poslal volejbalistky
VK AGEL Prostějov do základní skupiny D. Narazí v ní na tři velmi zajímavé
protivníky, které vám tímto podrobněji představujeme.

Extraligové ženy,
juniorky i kadetky VK

už mají rozlosovány
své soutěže 2013/14

Los VK AGEL v UNIQA extralize žen 2013/14 – základní část
1. kolo: Ostrava – Prostějov (17. října, 17.00 hodin)
2. kolo: SG Brno – Prostějov (19. října, 17.00 hodin)
3. kolo: Prostějov – Olomouc (26. října, 17.00 hodin)
4. kolo: Olymp Praha – Prostějov (31. října, 17.00 hodin)
5. kolo: Prostějov – KP Brno (2. listopadu, 17.00 hodin)
6. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov (7. listopadu, 17.00 hodin)
7. kolo: Prostějov – Šternberk (9. listopadu, 17.00 hodin)
8. kolo: Slavia Praha – Prostějov (17. listopadu, 17.00 hodin)
9. kolo: Prostějov – Přerov (23. listopadu, 17.00 hodin)
10. kolo: Prostějov – Ostrava (30. listopadu, 17.00 hodin)
11. kolo: Prostějov – SG Brno (7. prosince, 17.00 hodin)
12. kolo: Olomouc – Prostějov (14. prosince, 17.00 hodin)
13. kolo: Prostějov – Olymp Praha (19. prosince, 17.00 hodin)
14. kolo: KP Brno – Prostějov (9. ledna, 17.00 hodin)
15. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (11. ledna, 17.00 hodin)
16. kolo: Šternberk – Prostějov (18. ledna, 17.00 hodin)
17. kolo: Prostějov – Slavia Praha (23. ledna, 17.00 hodin)
18. kolo: Přerov – Prostějov (25. ledna, 17.00 hodin)

Los VK AGEL v extralize juniorek 2013/14 - základní část (skupina B)
1. + 2. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (29. září, 10.00 + 14.00 hodin)
3. + 4. kolo: Prostějov – Přerov (5. října, 10.00 + 14.00 hodin)
5. + 6. kolo: Šternberk – Prostějov (13. října, 10.00 + 14.00 hodin)
Opět za titulem. Kapitánka Agelek Solange Soarezová by znovu
7. + 8. kolo: Prostějov – Ostrava (19. října, 10.00 + 14.00 hodin)
ráda převzala od svazového šéfa Z. Haníka mistrovskou trofej.
9. + 10. kolo: Brno – Prostějov (2. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
Foto: www.vkprostejov.cz
11. + 12. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov (10. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
13. + 14. kolo: Přerov – Prostějov (16. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
Prostějov/son - S dostatečným solvují 26. října proti Olomouci. 15. + 16. kolo: Prostějov – Šternberk (24. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
předstihem spatřil světlo světa Juniorky VK vstoupí do nejvyšší 17. + 18. kolo: Ostrava – Prostějov (7. prosince, 10.00 + 14.00 hodin)
los volejbalových soutěží ČR soutěže mnohem dříve: již 19. + 20. kolo: Prostějov – Brno (15. prosince, 10.00 + 14.00 hodin)
pro novou sezónu 2013/14. 29. září na vlastní palubovce
Týká se to i žen, juniorek s Frýdkem-Místkem. Dobrou
a kadetek VK AGEL Prostějov, zprávou je, že v základní Los VK AGEL v extralize kadetek 2013/14 – základní část (skupina B)
1. + 2. kolo: Šternberk – Prostějov (28. září, 10.00 + 14.00 hodin)
které stejně jako v uplynulém skupině B na rozdíl od loňska
3. + 4. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov (5. října, 10.00 + 14.00 hodin)
ročníku čeká elitní národní už nefigurují velice silné České
5. + 6. kolo: Prostějov – Ostrava (12. října, 10.00 + 14.00 hodin)
konkurence v extralize.
Budějovice a během dlouhodobé
7. + 8. kolo: Brno – Prostějov (19. října, 10.00 + 14.00 hodin)
Dospělým „Agelkám“ začne části tak naše děvčata narazí jen
9. + 10. kolo: Prostějov – Přerov (2. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
UNIQA extraliga 17. října na moravské týmy (kromě Frýdstřetnutím úvodního kola ku dále Přerov, Brno, Ostravu 11. + 12. kolo: Prostějov – Šternberk (9. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
13. + 14. kolo: Prostějov – Frýdek-Místek (16. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
v Ostravě. Celkově mají za a postupující Šternberk).
soupeřky stejných devět družs- Totožné obsazení bude mít 15. + 16. kolo: Ostrava – Prostějov (23. listopadu, 10.00 + 14.00 hodin)
tev jako loni, neboť Střešovice v nadcházející sezóně i ex- 17. + 18. kolo: Prostějov – Brno (7. prosince, 10.00 + 14.00 hodin)
se vzdaly postupu z 1. ligy traligová grupa B ve věkové 19. + 20. kolo: Přerov – Prostějov (15. prosince, 10.00 + 14.00 hodin)
a své místo přenechaly právě kategorii kadetek. A výběr
sestupujícímu SG Brno. Na vékáčka coby úřadující viceTermíny jednotlivých utkání ve všech třech soutěžích
jeho hřišti Agelky nastoupí mistr republiky odstartuje do
ve druhém dějství 19. října, nového ročníku 28. září ve
se ještě mohou měnit.
premiérový domácí zápas ab- Šternberku.

ECZACIBASI ISTANBUL
Země: Turecko.
Rok založení:
1966.
Klubové barvy: oranžová, bílá
a modrá.
Domácí hala: Spor Salonu Kemerburgaz.
Největší úspěchy: 28x vítěz turecké ligy (včetně 17x za sebou!),
9x ve finále evropských pohárů,
triumf v Poháru vítězů evropských
pohárů (1999), 3x 4. místo v Lize
mistryň (2001, 2002, 2009).
Výsledky v Champions League

Země: Francie.
Rok založení:
1942.
Klubové barvy: černá a bílá.
Domácí hala: Le Palais des
Victoires.
Největší úspěchy: 18x vítěz
francouzské ligy (vše od roku
1995!), 2x vítěz Ligy mistryň
(2002, 2003), 2x 2. místo v Lize
mistryň (2006, 2012), 4x 3. místo v Lize mistryň (1997, 1999,
2004, 2010).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 1. kolo

za poslední tři roky: 2. kolo play
off (2013), 1. kolo play off (2012)
a 2. kolo play off (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky (2013 až 2011):
2. místo (2013), 1. místo (2012)
a 3. místo (2011).
Hlavní trenér: Lorenzo Micelli.
Vzájemné zápasy: dosud se
nestřetli.
Kdy se utkají v Lize mistryň
2013/14 (základní skupina D):
23. října Istanbul – Prostějov, 17.
prosince Prostějov – Istanbul.

RC CANNES

Očima kouče VK
Miroslava Čady:

„Turecké týmy jsou v současnosti s těmi ázerbájdžánskými finančně nejsilnější a tím
pádem si mohou dovolit pořizovat nejlepší hráčky světa
do svých kádrů. Eczacibasi
přesně zapadá do téhle charakteristiky, jeho cílem nesporně
bude účast ve Final Four a tím
pádem je jasným favoritem
naší skupiny.“

play off (2013), 2. místo (2012)
a 1. kolo play off (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři
roky (2013 až 2011): 1. místo (2013),
1. místo (2012) a 1. místo (2011).
Hlavní trenér: Yan Fang.
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň
2010/11 (základní skupina D) Prostějov – Cannes 1:3 (-22, -24, 21, -16)
a Cannes – Prostějov 2:3 (13, -22,
-21, 17, -13).
Kdy se utkají v Lize mistryň
2013/14 (základní skupina D): 30.
října Prostějov - Cannes, 11. prosince Cannes - Prostějov.

„Cannes působí v Lize mistryň nepřetržitě snad od jejího vzniku a většinou dokáže postoupit do play off,
což nejlépe svědčí o jeho možnostech a schopnostech. Vyzdvihl bych
jeho ekonomickou, herní i celkovou
stabilitu. Pod vedením čínského
kouče, který je v RC už víc než deset
let, jistě znovu postaví velmi kvalitní
tým s jednoznačnými ambicemi na
postup ze skupiny.“

Výsledky v Champions League
za poslední tři roky: 1. kolo play
off (2013), základní skupina (2012)
a nestartoval (2011).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky (2013 až 2011): 1. místo
(2013), 1. místo (2012) a 1. místo
(2011).
Hlavní trenér: Teun Buijs.
Vzájemné zápasy: dosud se nestřetli.
Kdy se utkají v Lize mistryň
2013/14 (základní skupina D):
27. listopadu Prostějov - Schwerin,
4. prosince Schwerin - Prostějov.

„Vloni v Lize Mistryň příjemně
překvapil a ukázal, že i mančaft
z druhého sledu může projít do
play off. Zajímavostí je, že tam
během uplynulé sezóny působila
slovenská univerzálka Lucia Hatinová a rovněž jedna volejbalistka, která teď přestupuje k nám.
Každopádně SC je týmem, s nímž
bychom měli být schopni svést nejvyrovnanější bitvy.“

Očima kouče VK
Miroslava Čady:

SC SCHWERIN Očima kouče VK

Země: Německo.
Rok založení:
1957.
Klubové barvy:
modrá,
černá
a bílá.
Domácí hala: Arena Schwerin.
Největší úspěchy: 10x vítěz německé ligy (čtyřikrát za posledních pět let!), 7x vítěz ligy NDR,
triumf v Poháru vítězů evropských
pohárů (1978), triumf v Evropském poháru (1975), postup do
play off Ligy mistryň (2013).

Miroslava Čady:
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Jiří Vykoukal věří, že Jestřábům přinese Jestřábi nechtějí být jen juniorkou,
zpestření přípravy: „Nikoho do ničeho nebudeme nutit“
Prostějov – Dvakrát se stal mistrem světa, dvakrát vyhrál československou i českou hokejovou
extraligu, nyní vypomůže trenérské dvojici Josef
Málek, Petr Zachar ve druhé lize. Nyní dvaačtyřicetiletý Jiří Vykoukal přichází mezi prostějovské
Jestřáby jako posila realizačního týmu, na starosti
bude mít mentální trénink a jako bývalý vynikající
obránce také pravděpodobně speciální přípravu
defenzivních řad.
Lukáš Majer
Jiří Možný
Jakou roli budete mít v
realizačním týmu Jestřábů?
„Přicházím do pozice druhého
asistenta a budu plnit především
mentální stránku hráčů, tedy
mentální trénink. Do Prostějova
budu dojíždět jednou za týden a
vedle setkání s hráči pravděpodobně povedu i tréninky obránců. Z kádru, který se právě představuje znám některé hráče a
právě kvůli nim jsem tady. Oslovil mne pan Luňák a já věřím, že
spolupráce bude fungovat.“

Pohybujete se ve světovém hokeji, jak jste se
díval na nabídku z druhé ligy?
„I když je to druhá liga, tak pokud
chcete být i v ní nejlepší, musíte
dělat něco navíc než soupeři. Já
chci pracovat s hráči, kteří mají
zájem se mnou spolupracovat a o
mentální trénink se zajímají. Vím,
že to bude chtít třeba pouze pět z
pětadvaceti hráčů, ale i to je hodně.
Nikoho do ničeho nebudeme nutit, spíše to pojmeme jako takové
zpestření každotýdenního stereotypu. Můj časový harmonogram
je nabitý, takže doufám, že v Prostějově se najdou kluci, kteří budou
jevit zájem.“

„V každém sportu rozhodují detaily a ty se dají vypilovat pouze mojí prací. Není to pro každého hráče, ale většinou to klukům pomáhá.“
bývalý úspěšný obránce JIŘÍ VYKOUKAL
o mentálním tréninku
Ve světovém hokeji je mentální trénink zcela běžný?
„Mentální trénink dnes není již
jen u hokeje, nýbrž i v každém
jiném sportu. Je úplně jedno
jestli hrajete basket, fotbal nebo
ping-pong. V každém sportu
rozhodují detaily a ty se dají vypilovat pouze mojí prací. Není to

Eskáčko vyhrálo turnaj v Morkovicích
Morkovice, Prostějov/jim - Vítězně z porovnání s Vyškovem,
Kroměříží i domácími Morkovicemi vyšli fotbalisté 1.SK
Prostějov. V semifinále si nejprve poradili s Vyškovem 4:1,
v následném finále pak až po
penaltách zdolali Kroměříž.
„Měl jsem v týmu několik dorostenců a dva hráče béčka, podobně k tomu přistoupil i Vyškov.
Například Kroměříž ale nasadila
sedm osm lidí ze základu. Byl to
fantastický výkon od všech, hráči
vydřeli vítězství,“ jásal generální
sportovní manažer klubu František Jura s tím, že velký dojem na
něj udělali talentovaní dorostenci
Lukáš Petržela a Marek Hloch.
Duely se hrály na dvakrát třicet
minut a proti Vyškovu se dvakrát prosadil Milan Machálek,
jednou pak Kopečný a Petržela.
V následném finále na tři branky
1.SK vsítili Pančochář, Petržela a

Fládr. A protože zápas skončil
remízou 3:3, rozhodovaly až
penalty. Zatímco prostějovští
hráči se trefili všichni, soupeřovu ránu vystihl ve druhé sérii
Kofroň a o chvíli později mohl
se spoluhráči slavit.

pro každého hráče, ale většinou
to klukům pomáhá. Hráči, co
hrají v Prostějově, by možná
mohli být výše, ale kvůli hlavě jsou třeba až v třetí nejvyšší
soutěži. Když budou pracovat
na mentálním tréninku, mohou
to spolu se sportovní stránkou
dotáhnout daleko.“

jedničkou bude Kocián

Prostějov/jim – Nejen na
hráče do pětadvaceti let
hodlá v blížícím se ročníku
spoléhat nový kouč prostějovských Jestřábů Josef
Málek. Z devíti oficiálně
představených hokejistů je
zatím nejstarším třiadvacetiletý Robert Jedlička, i pro
několik starších a zkušenějších se však najde místo na
soupisce.
„Druhá liga je sice protkaná
zkušenými hráči chceme však
spoléhat hlavně na mladé. Vidím v nich potenciál a věřím,
že se tady probudí a později
prosadí i výš. Navíc chceme
hrát dravý hokej s pěti hráči
nahoře i pěti dole,“ podělil se
o své plány Málek s tím, že v
jednání jsou i ne zcela mladí
hráči.
Dvaadvacetileté či třiadvacetileté hokejisty navíc nepovažuje za úplné mladíky, ale za
ty, kteří již mají něco za sebou. „Chceme využít přede-

vším je, protože po pětadvacátém roku dochází trochu k
útlumu a pak se vracejí až po
třicítce, když si některé věci
dají do pořádku,“ objasnil.
Málek si tak nedělá těžkou
hlavu z toho, že triu gólmanů
je dohromady 64 let a nejstarším z nich je Ondřej Kocián,
jenž se narodil 20. března
1991. „Je to možná sázka do
loterie, ale představu mám.
Jedničkou bude Kocián,
dvojkou Rozum a trojkou Vydržel. Hierarchie je daná, ale
ukáží až výkony, zda to bude
pravda,“ odtajnil gólmanskou
hádanku.
Posledním oficiálním představeným hráčem je třiadvacetiletý útočník Juraj Jurík,
syn bývalého asistenta Jestřábů. „Strávil tři roky ve
slovenské extralize, to je to
nejlepší doporučení, aby byl
posilou. Je důsledný v koncovce, umí tvořit hru. Cílem
je mít více vůdčích osobností,

abychom se nespoléhali jen
na jednoho,“ přeje si.
Až do konce července se hráči budou připravovat individuálně, 22. se sejdou a o den
později na ně čekají obecné
fyzické testy, od 29. července
pak testy na fakultě, jakými
procházejí rovněž extraligoví
hokejisté.
„Do dvaadvacátého bychom
měli představit kompletně
všechny hráče, přál bych si
mít tři brankáře, devět obránců a patnáct útočníků,“ doplnil Josef Málek.

Pětice Jestřábků stříbrná na

in-lineovém mistrovství republiky

1.SK Prostějov
Vyškov
4:1
Branky 1.SK: M. Machálek 2, Kopečný, Petržela
Sestava 1.SK: Kofroň (50. Běhalík) – Dostál (55. M. Hloch),
P. Hloch, Olejník, Pančochář – Pekař, Zelenka, Pořízka (55. L.
Petržela), Fládr – M. Machálek, Kopečný (31. Petrásek).
Trenér: František Jura.
1.SK Prostějov
Kroměříž
4:3 po penaltách
Branky 1.SK: Pančochář, Petržela, Fládr
Sestava 1.SK: Kofroň (47. Běhalík) – Dostál, P. Hloch, Olejník
(47. M. Hloch), Pančochář – Pekař, Petržela, Pořízka, Fládr – M.
Machálek, Kopečný (31. Petrásek).
Trenér: František Jura.

Černošice,
Prostějov/jim
– Dominik Liška, Michal
Janeček, Dominik Přikryl,
Dan Píchal a Marek Micka
získali v dresu Boskovic titul
vicemistrů republiky in-line
hokeji. V kategorii mladších
žáků ročníků 2000 a 2001
prošli mladí Jestřábi se svým
týmem až do finále, v němž
nestačili na Beroun.
Finálového turnaje se zúčastnilo osm nejlepších družstev
republiky. Boskovice i s prostějovskými hráči zdolaly ve
čtvrtfinále Hradec Králové
12:2, v semifinále si pak v
derby poradily s Přerovem v
poměru 5:3. Při vítězném duelu se vydaly ze všech sil a

ve finále již na Beroun, jehož
kádr který tvořil převážně výběr Prahy, nestačily. Závěrečný duel navíc odehrály se zraněným gólmanem a odpovídá
tomu i výsledné skóre 10:0.
Hlavními oporami Boskovic
na cestě za stříbrem byli právě
hráči Prostějova, kteří zařídili
většinu branek. Projevilo se to
již v předchozích kláních. Mistrovství totiž předcházely čtyři
kvalifikační turnaje, v nichž se
stal nejlepším střelcem Dominik Liška. Syn kanonýra lipovských fotbalistů dal v patnácti
zápasech plných čtyřiatřicet
branek a kluci za celou sezonu
kluci prohráli jen dva zápasy z
patnácti.

Stříbrní Jestřábi. Ke druhému místu Boskovic přispěli i Dan Píchal,
Dominik Liška, Michal Janeček, Dominik Přikryl a gólman Marek Micka.
Foto: Martin Liška

Pitbulls Prostějov si vykousali druhé místo. Memoriál Petra Bočkareva

Dračice od Jedličky nikdo nezastavil... vyhrál nejstarší Vykydal

Prostějov/red - Jak zaznamenal Prostějovský Večerník,
tak uplynulý víkend se nesl
ve znamení šipkového sportu. Jak by také ne, když se v
Olomoucké Restauraci Best
konalo slavnostní předávání
Sportovních ligových trofejí za uplynulý ligový ročník
2012/2013. Město Prostějov
tam samozřejmě mělo jako
vždy své zástupce.
Jeden z nejlepších týmů v České
republice, Pitbulls Prostějov (v
současnosti pátý nejlepší tým
v České republice z posledního
Mistrovství ČR ve Valdicích),
si přišel převzít trofej za druhé
místo v nejvyšší soutěži, kterou
je Extraliga Olomouckého kra-

je. Tým Pitbullů se tak sklonil
pouze před družstvem Atlant
Olomouc, který v dlouhodobé
soutěži skončil na prvním
místě, avšak na Mistrovství ČR
bohužel nepostoupil ze skupiny
do vyřazovacích bojů play off
a skončil na sdíleném devátém
místě. To, co se úplně nepovedlo týmu Pitbulls Prostějov,
se o to lépe povedlo ženám.
Nejvyšší šipkařskou soutěž žen
v Olomouckém kraji ovládlo Pitbulls Prostějov - 2. místo Extraliga
družstvo Dračice od Jedličky Olomouckého kraje. Na obrázku naho- Dračice od Jedličky Čechovice - 1. místo v 1. lize
Čechovice, a tak si odvážejí z ře zleva - Toufar Petr, Kluka Svatopluk, žen Olomouckého kraje. Na obrázku zleva ŠmudloOlomouce pohár nejcennější. Vymlátil Robert, dole zleva Rikan Ladi- vá Romana, Dokládalová Milena, Paprotová Michaela.
Oběma týmům k dosaženým slav, Šmíd Roman. Foto: ČDS Trading
Foto: ČDS Trading
sportovním úspěchům srdečně
blahopřejeme a přejeme jim pev- ho ligového ročníku 2012/2013. zapojit se do šipkařských klání neváhejte nás kontaktovat na
nou ruku a hodně štěstí do nové- Pokud i vy ostatní máte zájem v novém soutěžním ročníku, sipkycmss@cds-sipky.cz.

Prostějov/tog - Turnaj se už
osm let hraje na konci června mezi vzrostlými stromy
v lesoparku Hloučela, na
břehu stejnojmenné říčky,
v občerstvení U Abrahámka, které lze bez nadsázky
nazvat letní hrací místností
prostějovské ROŠÁDY.
Lidé si již zvykli, že na svých
procházkách zde vidí šachisty,
šachy jsou zde volně k zapůjčení i pro příchozí. Stává se,
že kolemjdoucí děti přemluví své rodiče, aby si mohly
zkusit zahrát s některým ze
šachistů. Po svižném a bezproblémovém průběhu došlo
ve dvě hodiny k vyhlášení
výsledků. Drobnost si odnesl
jak nejstarší, tak i nejmladší

účastník. Ten nejstarší – František Vykydal (Lokomotiva
Brno) – rovnou zůstal pro
převzetí ceny pro vítěze turnaje, druhý skončil Martin
Čechál (SK Přerov) a na pomyslný bronzový stupínek
vystoupil Roman Závůrka.
Ceny ovšem obdrželi všichni
zúčastnění hráči, kterých bylo
letos šestatřicet.
Po ukončení turnaje řada z
nich využila opravdu krásného počasí i prostředí a zůstala,
ať již k sehrání volných partií
nebo prostě jen k posezení se
svými přáteli.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje
a podniká všechny svoje sportovní akce za veřejné finanční
podpory města Prostějova

Oslabení kušisté sbírali nejprve „brambory“, pak i pódia

Ostrava, Suché Lazce, Prostějov/jim – Druhý a třetí
díl Českého poháru polních
kuší absolvovali v uplynulých
týdnech členové Savany KK
Kostelec na Hané. Nejprve
zavítali na neoblíbené ostravské stanoviště, poté si spravili
chuť v Suchých Lazcích, kde
opět zářili.
Do Ostravy odcestovala Savana
bez loňského halového mistra
republiky a venkovního vicemistra mezi muži Jana Nedělníka, úspěšné kadetské dvojice
Dominik Fifka - Lukáš Andrés,
manželů Pírkových i Svatoslava Kuby. Na tamější střelnici
se jim tradičně příliš nedaří a v
prořídlé sestavě tradici nezlomili ani letos.
„Jirka Složil neměl vybrané
šípy, protože nestačil natrénovat, pan Sedláček měl slabá
ramena a šípy mu létaly pomaleji a ve větru, který doprovázel
celý závod, měl také problémy.
Vítr byl zrádný, foukal zle-

va, zprava, když nefoukal na
střelecké metě, tak foukal na
terčovnicích,“ popsal závod
střílející předseda Savany Josef
Nedělník.
Nejhodnotnějšího
výsledku
dosáhla mezi ženami Jaroslava
Nedělníková, která i ve druhém
díle Českého poháru nestačila
na otrokovickou Kateřinu Štětkářovou. V pořadí bez rozdílu
kategorií by ovšem i tak skončila čtvrtá, čtyři body za nejlepším mužem Daliborem Lhotským. V konečném účtování
šlo o jediné pódium pro střelce
kosteleckého oddílu, jinak sbírali převážně právě „bramborová umístění“.
Mezi muži sváděl velkou bitvu
o bronz Josef Nedělník, ale
vydařenější závěr Petra Lelovského znamenal, že o dva body
navrch měl opavský závodník.
Jen o místo za ním skončil Jiří
Složil, jemuž pětatřicetimetrová
vzdálenost vůbec nevyšla, když
nastřílel o dvacet bodů méně

než na „padesátce“. Kdyby tento výkon zopakoval, skončil by
stříbrný.
Čtvrté místo pro sebe získal i
František Sedláček v seniorské
kategorii, jenž se naopak pozvolněji rozjížděl, a shodně těsně pod medailovými pozicemi
skončila rovněž Hana Nedělníková, pro kterou šlo o první
podnik po přesunu z juniorů
mezi ženy.
„Hanka měla na pětašedesáti
metrech nejlepší výsledek ze
všech, ale na dalších tratích se
nepochopitelně nemohla trefit.
Ona ani my jsme nemohli přijít
na to, proč tomu tak je,“ krčil rameny Nedělník.
V Suchých Lazcích na Opavsku
to již opět bylo o něčem jiném.
Na sever se vydala početnější
kostelecká ekipa a také výkony
byly kvalitnější a výsledky blyštivější.
Nejhodnotnější výkon z jejich
řad předvedl Jan Nedělník a 819
bodů stačilo mezi muži na dru-

hé místo, když lepší byl pouze li jsme tak ztrátu na dva body,“ Nyní už všichni střelci dokon- vicích uskuteční jako součást
plumlovský Bohumil Korbař. potěšilo předsedu Savany Josefa čují přípravy na mistrovství podniku Světového poháru
Na třetího Dalibora Lhotského z Nedělníka.
republiky, které se v Otroko- Bohemia Cup.
Opavy měl však mladík Savany
náskok propastných čtyřiatřiceti
Výsledky Českého poháru v Ostravě:
bodů.
V ženách zaostala jen pět bodů Muži: 1. Dalibor Lhotský 775 Ženy a junioři: 1. Kateřina Štět- Senioři: 1. Václav Lo(Opava)
799
b.
za Honzovým výkonem Jarosla- bodů (235+264+276), 2. Dušan kářová (TJ Jiskra Otrokovice) sert
va Nedělníková, což znamenalo Kudlička 757 b. (246+252+259), 780 b. (256+261+263), 2. Jaro- (244+281+274), 2. Zdeněk
výhru s více než padesátibodo- 3. Petr Lelovský (všichni TJ slava Nedělníková (Savana) 771 Janda 758 b. (227+280+251),
vým náskokem před Sabinou Opava) 749 b. (214+264+271), b. (245+260+266), 3. Sabina 3. Jan Kopřiva st. (oba
739
b.
Kubesovou. Třetí pak jen vinou 4. Josef Nedělník 747 b. Kubesová (SKPK Suché Lazce) Otrokovice)
nezdařené závěrečné položky (226+256+265), 5. Jiří Složil 761 b. (238+259+264), 4. Hana (220+256+263), 4. František
na pětatřicet metrů skončila (oba Savana KK Kostelec na Nedělníková (Savana) 730 b. Sedláček (Savana) 720 b.
nejmladší z klanů Nedělníků Hané) 743 b. (237+263+243).
(264+239+227).
(219+238+263).
Hana, která tak prožívá úspěšný
přesun z juniorské kategorie.
Výsledky Českého poháru v Suchých Lazcích:
Bronzovou pozici vybojoval
díky skvělému finiši i František Muži: 1. Bohumil Kor- Ženy: 1. Jaroslava Neděl- kovice) 775 b. (242+259+274),
Sedláček v seniorské kategorii, bař (SK Plumlov) 838 bodů níková (Kostelec) 814 b. 3. František Sedláček (Kostepro první místo si pak mezi ka- (263+282+293), 2. Jan Nedělník (255+282+277), 2. Sabina lec) 744 b. (217+260+267).
dety dokráčel ve svém prvním (Savana KK Kostelec na Hané) Kubesová (SKPK Suché Laz- Junioři: 1. Jana Šilhánovenkovním závodě Lukáš An- 819 b. (251+278+290), 3. Dali- ce) 760 b. (229+264+267), 3. vá (Otrokovice) 687 b.
bor Lhotský (TJ Opava) 785 b. Hana Nedělníková (Kostelec) (195+250+242).
drés.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés (Kos„Počasí vyšlo, bylo po dlouhé (242+269+274), 5. Josef Neděl- 738 b. (236+261+241).
době a deštích krásně slunečno. ník 766 b. (243+259+264), 9. Senioři: 1. Václav Losert (Opa- telec) 620 b. (171+233+216),
„A“-družstvo vyhrálo závod Jiří Složil (oba Kostelec) 701 b. va) 776 b. (244+257+275), 2. 2. František Nemochovský ml.
Pavel Kaszonyi (TJ Jiskra Otro- 461 b. (164+144+153).
první ligy před Opavou a sníži- (229+252+220).
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Exkluzivní interview s bývalým trenérem fotbalové reprezentace, který nedávno zavítal na Hanou

„KDYBYCH DOSTAL NABÍDKU Z PROSTĚJOVA A BYLA BY ZAJÍMAVÁ, NENÍ PROBLÉM...“
Petr Rada zavzpomínal na Slavii, Duklu i nároďák a těší se na příští angažmá

Jiří Možný
Proč se podle vás v české
lize oproti zahraničí
aničí tolik
mění trenéři?
ětlit... Je to
„Nedovedu si to vysvětlit...
záhada, nad tím by se měl někdo
eň našeho
zamyslet. Asi je úroveň
k vysoká,
fotbalu tak dobrá a tak
že trenéři nepřežívají.í. Někde
s nimi ale padají do druhé ligy,
yhrál angteď například Wigan vyhrál
lický pohár a sestoupil do druhé
ligy, a trenér tam zůstal.l. Myslím
obé spolusi, že je to o dlouhodobé
práci a o trpělivosti. Jáá jsem ze
Slavie odešel víceméněě sám, ale
trochu mě zaráží, že odcházejí
i trenéři, kteří bojují o Evropu,
vině tabulkteří jsou v horní polovině
ky. Z tohoto pohledu jee to trochu
divné.“
Cítil jste větší tlak
ak teď ve
Slavii, nebo před tím
u reprezentace?
„Myslím si, že tlak je všude
ude stejný.
Ať jste u nároďáku, vee Spartě
nebo na Slavii. V těchto
hto
týmech na to člověk
musí být připraven
a obrnit se proti tomu,,
pokud nebudete mít
úspěchy. My jsme
šestkrát
nevyhráli
a tlaky nebyly, pak jsmee
pětkrát neprohráli a tlaky
laky
vznikly... Trochu mi to hlava nebere, ale takový je fotbalový
vý život.“
U národního týmu to
o, jako by
téměř vypadalo,
média vystupovala cíleně
leně proti
vám...

„To je to, co u nás nefunguje. Nefunguje úcta k trenérům, český
trenér se nepyšní velkou úctou.
I když jsou kvalifikovaní a mají
velký přehled o fotbale... Máme
tady spoustu vynikajících trenérů, ale myslím si, že pokud někdo
v nejčtenějším sportovním deníku dá na titulní stranu Bílka na
konzervě a nápis: ´výroba Pelta´,
tak si myslím, že jsme za hranicemi etiky a slušnosti. Toto do
fotbalu nepatří, o to je to pro
mě těžší.“
Říkal jste si během své trenérské kariéry, že jste
něco mohl
udělat jinak?

nom zázemím, ale hlavně „Je to na delší debaty. Pokud
vedením, trenérským štábem budete chtít udělat společnou
a hráči je Dukla oprávněně ligu, musí vypadnout šest sedm
mančaftů, takže zákonitě budou
tam, kde je.“
Měl jste ve své fotba- proti ty kluby, které bojují o zálové kariéře soupeře, chranu. Asi na Slovensku není
proti němuž jste nastupoval tolik týmů, které by na to přešly,
obzvláště rád?
ale jsou tam tradiční týmy, kte„Bavilo mě hrát proti každé- rými by se lidé přivedly. Ať je to
mu. Byl jsem hlavně rád, že Trnava, Slovan Bratislava, Žilijsem mohl hrát ligu, a neměl na. Ty mají tradici, kterou měli
jsem vyhraněný tým. Samo- v československé lize. Stadiozřejmě proti Spartě, Slavii, ny na Slovensku asi také nejsou
Bohemce jsou kulisy vždycky takové jako u nás. Hlavně aby
větší, kór na Dukle, ale vy- to bylo zajímavé pro diváky,
loženě tým jsem neměl. Měl protože fotbal by se měl dějsem rád, když přišlo co nej- lat pro lidi. Dneska jsou tu od
více lidí, a nemuselo to být jen toho funkcionáři, kteří by měli
doma. Nevýhodou bylo, že rozhodnout a zvážit, co je pro
doma na nás na jiné zápasy to- fotbal a hlavně pro diváka to
lik lidí nechodilo, ale na dru- nejlepší.“
Neprospělo by i tak
hou stranu si myslím, že když
Gambrinus lize mírné
Dukla přijela ven, chodily na
jedny z nejvyšších návštěv zúžení počtu mančaftů?
platí. Myslím si, že Slavii zachránil.“ ni
„Nevím. Šestnáct týmů je na
v lize.“
fotbalový kouč PETR RADA o Aleši Řebíčkovi
Nedávno se hovořilo naší ligu poměrně dost, ale
o projektu společné není to jen o šířce ligy, ale také
oná
onální
trenér česko-slovenské ligy, kterou o termínech. Aby se nastavila
zvážím
každou jste zažil jako hráč. Jak se pravidla, která by byla daná,
a ta se dodržovala.
nabídku. Teď to přeženu, na tuto myšlenku díváte?
ale kdybych dos
dostal nabídku
z Prostějova, byla bby zajímavá
a naplňovala by m
mě, myslím
prob
si, že to není problém.
Určitě
tak kamarádství a vzájemný bych zvažoval, co mám vzít
respekt zůstane dál.
a co ne.“
Uvažujete o brzZmínil jst
jste Duklu
kém návratu na laPraha. Jak
Jakou radost
vičku některého z ligo- vám svými výkony
výkon dělá?
Ikona Dukly Praha se narodila
„Dukla navázala nna úspěšnou
vých celků?
21. srpna 1958, a coby hráč mimo
„Uvidím. Samozřejmě tradici, která tam byla dřív,
jiné oblékala rovněž dresy oddílů
nejsem ten, že bych se a pro ligu je to jen dobře.
Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss
Essen, Toronto Blizzard, Chmel
chodil ukazovat tam, Hrají zajímavý fo
fotbal, mají
Blšany či Bohemians Praha, kde
kde to hoří, ale trénovat dobře seskládaný ttým, trenérv roce 1996 uzavřela svou kariéru fotbalisty. Jeho první
všech v Dukle
chci. Uvidíme, jak se vše ský tandem, všechno
štací z pozice hlavního trenéra byla v roce 1998 pražská
vyvrbí. Dal jsem se na štimuje. Já jsem zza to jenom
Slavia, kde již dříve pracoval jako asistent. A právě do
trenéřinu, je to moje za- rád a myslím si, že Dukla
Edenu se přes tři angažmá v Teplicích, Plzni, Jablonhry,
Způ
městnání. Nemám prio- do ligy patří. Způsobem
ci a Liberec na podzim loňského roku vrátil. Vítěz
nen náhodou
ritní ten nebo ten klub. který předvádí, není
československé ligy ze sezony 1981/1982, také v letech
místec Jestli si
Já jsem profesionální na předních místech.
2008 a 2009 vedl český národní tým, když po Euru ve
trenér a chci trénovat. někdo myslí, že je to náhoda,
Švýcarsku a Rakousku nahradil Karla Brücknera.
Pokud přijde nabídka, tak je to už druhý ročník za
sebou a myslím ssi, že nejetak ji zvážím.“

Naposledy jste vedl Slazemí klubu i jeden z nejlepších
vii. Dokážete si předstadionů u nás. Hlavně jsem se
potkal a poznal s výborným stavit, že byste usedl i na laprezidentem, kterému může vičku Sparty, nebál byste se
Slavia v současnosti děkovat, reakcí, které v nedávné době
že existuje. Ať si každý říká, provázely Františka Straku?
co chce, pro mě je to člověk, „To jsou jen úvahy. Nechci
u něhož co řekne, to platí. Mys- se srovnávat s Frantou Stralím si, že Slavii zachránil. Po- kou. Já jsem Petr Rada a niznal jsem i spoustu zajímavých kdy jsem nevybočoval. Pokud
hráčů, realizační tým, kustody, o mě bude mít klub zájem, tak
nad svými věcmi. Důležité ale je, maséry. Nemám sebemenší nejsem vyhraněný typ. Hrál
jestli i druhá strana také přemýš- důvod se jim nepodívat do očí jsem deset let za Duklu, Dukle
lí nad tím, zda všechno dělala a doufám, že když se potkáme, jsem fandil, ale jako profesisprávně.
správně.“
Co vás ve Slavii nejvíce
„Potkal jsem se a poznal s výborným
potěšilo?
„Nejvíce mě poprezidentem, kterému může Slavia
těšilo, že jsem
v současnosti děkovat, že existuje.
mohl ve Slavii trénovat
Ať si každý říká, co chce, pro mě
a že jsem
je to člověk, u něhož co řekne, to také
poznal zá-

Vícov - Spokojená tvář, klidný tón hlasu, uvolněnost, úsměvy. Petr Rada při
své krátké návštěvě Prostějovska ani v nejmenším nepřipomínal bouřliváka,
jenž si může vykřičet hlasivky, tedy podobu v jaké ho média nejčastěji vykreslují. Coby součást týmu, jenž přijal pozvání Sokola Vícov na oslavy výročí
znovuobnovení klubu, si náležitě užíval hru samotnou i atmosféru kolem a
nevadilo mu ani to, že stejně jako při své profesionální hráčské kariéře plnil
spíše defenzivní roli a útočení nechával na svých spoluhráčích. Po skončení
exhibičního duelu pak ochotně odpovídal na veškeré dotazy Večerníku.

kdo je

Petr Rada

„To si řeknete
vždy. Můžete říct, že jste
věci
některé
přehnal, že jste
se mohl chovat
jinak, ale to se
zamýšlím stále
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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

PIAGGIO FLY 150
50
0 ccm,
cc
cm rr.v.
v 2005
%GPC-é
YAMAHA FLAME 125 ccm, r.v. 2001
%GPC-é
KYMCO SUPER 8 125 ccm, r.v. 2008
%GPC-é
MINI BIKE NITRO 40 ccm
%GPC-é
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Info na tel.: 602 715 162

Jedete na dovolenou a chcete
vědět co se děje
doma nejen ve
sportu?

www.
vecernikpv
.cz

