nalistujte stranu 11

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
od soboty 20. 7.

Cena Ročník

15 Kč 17

/ 27

Číslo

Pondělí

8. července 2013
3

60

stran

s pohodou

Nepříčetný Dušan GÁBOR ŽALUJE STAROSTU:

„RASISTA
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Pavlovic u Kojetín

Unčice, Pavlovice u Kojetína/mik

dům těsněicí
l
před demo
Emoce v Unčicích. Dušanovi Gáborovi zbyla během okamžiku z domu, který považoval za vlastní,
jen hromada cihel a sutin. Starosta Pavlovic u Kojetína Milan Lešikar (ve výřezu) nařčení z rasismu
odmítá....
3x foto: Michal Kadlec, 1x foto: OÚ Pavlovice u K.

Těžko pochopitelná až neskutečná situace! Dušan Gábor podal na starostu Pavlovic u Kojetína Milana
Lešikara trestní oznámení. Za projevy rasismu a hlavně proto, že mu první muž obce nechal zbourat
patrový dům v místní části Pavlovic v Unčicích.
„Řval na mě, ať vypadnu, že jsem černý cikán a jsou se mnou jen potíže. A pak mi ve čtvrtek někdo
volal, že přijela jakási firma a bourají mi barák. Když jsem rychle přijel do Unčic, bylo už pozdě, z domu
zbyla pouze hromada cihel,“ sdělil Večerníku doběla rozpálený Dušan Gábor.
„Pan Gábor říká samé nesmysly. Já nejsem žádný rasista, ten barák jsme mu zbourali na základě posudku statiků. Nedávno se zřítila štítová stěna a hrozilo zhroucení celé budovy. Přece nenecháme někoho
zabít! Navíc pan Gábor lže, ten dům nebyl jeho...,“ brání se Milan Lešikar, starosta Pavlovic u Kojetína.
O celé kauze se dočtete na straně 8 dnešního vydání

INZERCE

Lesy města Prostějova,
s.r.o.

Čtěte na straně 7

Nabízíme palivové dříví – štípané, volně ložené
štípané, balené na paletách
štípané metrové
krácené kuláče
celé délky

Kontakt: 739 539 855
9 771212 667008
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Wolkerova
olkerova 3
37,
7, P
PV
V
PRACOVNÍ ODĚVY A LOŽNÍ SOUPRAVY W
www.profitexprostejov.cz
PŘÍMO OD VÝROBCE
www.nasepovleceni.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Kočky nechytáme!
Strážníci kočky neodchytávají...
V pondělí 1. července po čtvrté
hodině odpolední se seniorka
dožadovala přes linku 156 příjezdu hlídky z důvodu provedení odchytu kočky. Ta se zatoulala
na její zahradu. Hlídka na místo
vyjela a ženě se snažila objasnit
situaci kolem odchytů. Kočka je
volně žijící tvor a proto strážníci
tyto odchyty neprovádí.

Pirát v Trávnické
Sedmnáctiletý hoch upozornil
na sebe nebezpečnou jízdou po
Prostějově. Předminulou sobotu 29. června bylo nahlášeno na
linku 156 osobní vozidlo, jenž
se riskantně prohání Winklerovou a Trávnickou ulicí, a to
opakovaně. Hlídka v uvedené
lokalitě vůz zastavila v okamžiku, kdy se prudce otáčel.
Za volantem seděl mladík bez
řidičského oprávnění a bez jakéhokoliv dokladu totožnosti.
Byla přivolána Policie ČR, která z databáze zjistila jeho nacionály. Celá událost byla předána
správnímu orgánu k dořešení.

Navrtal nádrže
Předminulou neděli 30. června
v časných ranních hodinách
v Mathonově ulici si autohlídka při dohledu na veřejný
pořádek povšimla znečištění
vozovky na parkovišti. Při
bližší kontrole vyšlo najevo, že
někdo navrtal palivové nádrže u čtyř
y vozů. Na místo byla
y
přivolána Policie ČR, která si
celou událost převzala.

Známý týpek
V pondělí 1. července po poledni si strážník okrskové služby povšiml osoby, o které z
místní znalosti věděl, že nesmí
řídit motorové vozidlo. Pětačtyřicetiletý muž však usedl za
volant. Strážníkem byl v ulici
Hradební zastaven. Na místo
byla přivolána Policie ČR, neboť tímto jednáním je řidič podezřelý z trestného činu maření
úředního rozhodnutí.

Zapomenuté květiny
Před třiadvacátou hodinu
zjistila hlídka pohybující se v
centru města před uzavřenou
prodejnou vystavené zboží.
Jednalo se o umělé květiny
opatřené cenovkou, na které
byla uvedena částka 1 500 korun. Majitele firmy se podařilo
zkontaktovat. Dorazil na místo a nález si převzal.

Auto bez kol
Nemilé překvapení čekalo
v úterý 2. července na ženu,
které patřil vůz parkující v
ulici Moravská. Ten však měl
nové pneumatiky, které zlákaly zloděje a auto tak skončilo
na špalkách... Tohoto obrázku
si povšiml kolemjdoucí a upozornil na to prostřednictvím
linky 156. Strážník okrskové
služby majitelku vozu vyrozuměl. Jelikož se pachatele
yp
p
, věc byla
vypátrat
nepodařilo,
postoupena Policii ČR.

Nepustil ho do busu
Ve středu 3. července v podvečer na linku 156 sdělil řidič
autobusu, že na zastávce v
ulici Vápenice se mu do vozu
dobývá opilec. Vyslaná hlídka
na uvedeném místě zastihla
jen třiačtyřicetiletého cestujícího, značně posilněného
y
alkoholem. Vysvětlila
mu důvod jeho odmítnutí. Řidič se
zachoval podle pravidel přepravního řádu
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GRÁZL zmlátil vlastní babičku!

SPREJER v Nezamyslicích ČERNÁ KRONIKA
Policisté naměřili agresorovi skoro tři promile… postříkal na nádraží vagon Okradena při nákupu

Pro neskutečného gaunera si ve čtvrtek uplynulého
týdne přijeli policisté do nejmenované obce na
Prostějovsku. Muž totiž v totální opilosti brutálně napadl vlastní babičku. Nejdříve ji uhodil pěstí, pak ji
začal škrtit a nakonec hrozil zabitím! A to jenom proto,
že stařenka ho vyzvala k úklidu nepořádku...
Prostějovsko/mik
„Ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování je podezřelý čtyřiatřicetiletý muž,
který se tohoto jednání dopustil ve čtvrtek čtvrtého července
ve večerních hodinách v malé
obci na Prostějovsku vůči své
dvaaosmdesátileté babičce,“

potvrdila těžko uvěřitelný případ Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje. Vzápětí popsala, co se
v onen večer v malé vísce vůbec stalo. „Muž v silně podnapilém stavu stařenku napadl,
když ho upozornila, aby si
uklidil nepořádek. Častoval
ji sprostými nadávkami, uho-

Na rondelu zraněný
CYKLISTA ZEMŘEL
Prostějov/mik - Velmi smutná
zpráva přišla minulý týden
z prostějovské nemocnice.
Osmdesátiletý senior, který
byl coby cyklista dvacátého
června sražen a přejet nákladním vozidlem na Petrském
náměstí, v pondělí 1. července
zemřel! Řidiče náklaďáku
tak čekají ještě větší potíže než
doposud...
Večerník jako jediné médium
informoval v minulém týdnu o
převezení seniora bez amputované nohy a v hlubokém kómatu z Fakultní nemocnice v
Olomouci do Prostějova. Nyní
jsme se od nejmenovaného
zdroje dozvěděli, že to byla
jeho cesta poslední...
„Mohu potvrdit, že osmdesátiletý cyklista byl v pátek osmadvacátého června z kapacitních důvodů převezen
z Fakultní nemocnice v Olomouci do prostějovské nemocnice. Muž utrpěl vážná

poranění v oblasti hlavy a
mnohočetné zlomeniny včetně
těžké zlomeniny levé nohy. Tu
mu nakonec lékaři olomoucké
fakultní nemocnice museli amputovat. Jeho stav byl po celou
dobu hospitalizace kritický,
v přetrvávajícím hlubokém
kómatu byl muž převezen
do Prostějova, kde bohužel v
pondělí prvního července svým
zraněním podlehl,“ prozradila
Večerníku Hana Szotkowská,
mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Řidiče nákladního vozidla,
který starého muže na rondelu u Petrského kostela
přejel a pak navíc z místa
nehody ujel, tudíž čekají nyní
o to větší patálie. Podle policejních zpráv bude zřejmě
obviněn z trestného činu
ublížení na zdraví s následkem smrti, za což mu hrozí
až pět let vězení...

dil ji pěstí do obličeje, hodil s
ní na postel a hodlal ji škrtit.
Přidal i vyhrožování. Paní se
podařilo násilníkovi vymanit,
prosmeknout mezi dveřmi a
přivolat pomoc,“ uvedla dále
mluvčí policie.
Na místo se okamžitě dostavili
policisté. U agresivního muže
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní. „Naměřili
mu 2,87 promile alkoholu v
dechu. Byl zajištěn a převezen
na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Nyní mu za
přečin nebezpečné vyhrožování
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.

Nezamyslice na Hané/mik Na nádraží v Nezamyslicích
řádil sprejer, který na jeden
z vagonů vlakové soupravy
namaloval dva velké obrazce. Zatím se neví, kdo se
tímto „uměleckým“ způsobem vyřádil...
„Ze spáchání přečinu poškození cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který
ve středu v třetího července
časných ranních hodinách
na nádraží v Nezamyslicích
na Hané posprejoval jeden
ze železničních vozů vlakové soupravy. Neznámý

sprejer na něm namaloval
dva barevné obrazce, jeden z
nich o velikosti 650 krát 120
centimetrů, druhý pak o velikosti 450 krát 100 centimetrů.
Vagon pak musel být odstaven
nedaleko nádražní budovy v
Dřevnovicích,“ informovala
Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
s tím, že v případě zjištění
hrozí sprejerovi až roční pobyt za mřížemi. „Přesná výše
škody zatím není stanovena,
bude upřesněna dodatečně,“
dodala.

Školáci dohonili ZLODĚJE foťáku!

Prostějov/mik - Nepříjemnou
událost zažili v samotném
závěru školního roku žáci
Reálného gymnázia a Základní školy města Prostějova.
Budovu školy, ve které vládly
nadšení a dobrá nálada po
právě rozdaném vysvědčení,
totiž navštívil navýsost nezvaný
host - ZLODĚJ!
„V pátek osmadvacátého června
před půl desátou ohlásil školník
na linku 156 krádež fotoaparátu
z chodby budovy. Pachatel však
měl smůlu...,“ pustila se do popisu události Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v
Prostějově. „Muž byl totiž viděn
žákem, jak fotoaparát vyndává
z batohu, vkládá ho do svého a
míří k bočnímu vchodu školy.
Tudy prošel a poté se dal na
útěk,“ popsala dále Večerníku s
tím, že skupina studentů společně
s učitelem se vydala za zlodějem.

Dopaden! Zloděj se z ukradeného fotoaparátu dlouho neradoval,
byl žáky dostižen v Brněnské ulici.
Ilustrační foto
„A dostihli ho v Brněnské ulici.
Fotoaparát v hodnotě přes deset
tisíc korun následně skončil v
rukou původního majitele. Než
ovšem na místo dorazila hlídka,
zadržený mladík z místa odešel.
Nikdo z přítomných ho neznal
a ani se ho nepokusil zadržet
do příjezdu strážníků. I přes

provedenou kontrolu blízkého
okolí, se nepodařilo strážníkům
podezřelého objevit,“ prozradila
Jana Adámková, jak celý incident
skončil.
Událost však byla předána Policii ČR, která pátrá po pachateli,
u něhož je podezření z trestného
činu krádeže.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Hospodářská kriminálka odhalila SUPERPODVOD

Prostějovský „obchodník“ obral důvěřivce o 6 mega!

Inspektoři prostějovské hospodářské kriminálky
mají na pažbách svých „zbraní“ pořádný zářez!
Podařilo se jim totiž odhalit a zadokumentovat
neskutečné podvody čtyřiapadesátiletého muže,
který odebíral zboží pro svoji elektroprodejnu v centru města a také si od různých firem i fyzických osob
půjčoval statisícové částky. Zboží ovšem neplatil a
dluhy zásadně nevracel. Ty během posledních tří
let jeho rejdů a nekalých praktik narostly do astronomické výše šesti milionů korun!
Prostějovsko/mik
„Z trestných činů zpronevěry
a podvodu je obviněn
třiapadesátiletý muž z Prostějovska, který od července 2011
do ledna 2013 pod záminkou
různých legend připravil jak
fyzické osoby, tak i firmy,
celkem o šest miliónů korun,“
seznámil Večerník se základním

faktem Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Chlápek vlastnící jednu z prodejen v centru Prostějova
využíval do jisté míry velké
důvěřivosti jednotlivců i různých společností.
„Tento muž si pod záminkou
své majetnosti, ochotě včas
a řádně splácet, půjčil v šesti

případech od osob a firem
peníze, které užil pro vlastní
potřebu. V dalším případě
objednal dvakrát na jméno
své manželky zboží, a to bez
jejího vědomí, které nezaplatil a užil pro vlastní potřebu.
Následně pod záminkou financování svých obchodů v
supermarketech, převzal od
firmy zhodnocené výrobky,
které prodal a peníze rovněž
využil pro sebe. V posledním
případě si pořídil vozidlo, za
které neuhradil ani část kupní
ceny. Toto auto pak následně
prodal autobazaru v Olomouci,“ vypočítal prokázané
skutky trestné činnosti podvodníka mluvčí krajské policie Josef Bednařík.
Podle něho se prohýřené
peníze nenašly, prostějovská
hospodářská kriminálka zabavila pouze uvedené vo-

zidlo, které už stačil prodat.
„Do současné doby evidujeme celkem pět poškozených
subjektů, ale není vyloučeno,
že poškozeným může být více.
Proto bychom chtěli apelovat
na další osoby nebo firmy,
které jednaly s tímto podnikatelem z Prostějovska a do
současné doby jim nebyly
uhrazeny pohledávky, aby se
obrátily na kriminální policii v Prostějově,“ dodal Josef
Bednařík.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
však poukázal na skutečnost, že pokud chce policie vyzývat občany, aby se
přihlásili, pokud byli tímto
chlapíkem podvedeni, měli
by vyše-třovatelé zveřejnit
identitu podvodníka. To
ale policisté odmítli s odvoláním na zákon o ochraně
osobnosti.

Lehká kořist
Neznámý pachatel se předminulou sobotu 29. června odpoledne
p
vloupal do vozidla Škoda Fabia
zaparkovaného u hřbitova v Brněnské ulici. Zloděj na něm rozbil
okno a ze zadního sedadla ukradl
dámskou kabelku i s obsahem.
Poškozená dvaadvacetiletá žena
v ní měla peněženku s penězi,
platební kartu, osobní doklady,
mobilní telefon a doklady k vozidlu. Celková škoda byla vyčíslena na téměř devět tisíc korun.

Feťák za volantem
Ve středu 3. července krátce před
třetí hodinou ranní kontrolovali
policisté v Kostelecké ulici řidiče
osobního vozidla. U sedmatřicetiletého muže provedli dechovou
zkoušku na alkohol, která byla
negativní. Zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na amphetamin, methamphetamin a extázi. Muž se k požití
návykové látky přiznal.

Vandal v Olomoucké
Zatím neznámý pachatel někdy
v době od pátku 28. června do
1. července poškodil vozidlo
Renault Megane Combi, zaparkované na odstavné ploše v Olomoucké ulici v Prostějově. Na
vozidle poškodil pravý přední
blatník, pravé přední a zadní dveře, pravou zadní bočnici a pravý
rám. Tyto díly odřel a promáčkl.
Poškozené společnosti způsobil
škodu za šestadvacet tisíc korun.

Nesplácí úvěr
Ze spáchání přečinu úvěrového
podvodu je podezřelý čtyřicetiletý muž z Prostějovska, který si
v listopadu 2011 sjednal u jedné společnosti úvěr na dvacet
tisíc korun. Do dnešního dne
neuhradil jedinou splátku a společnosti způsobil škodu ve výši
uvedené sumy. Během šetření
bylo zjištěno, že při sjednávání
smlouvy uvedl nepravdivé údaje, týkající se jeho finančních
možností. Nyní mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Sebral navigaci
Ilustrační foto
Dlouho se neradoval. Chlápek obviněný ze zpronevěry
a podvodu použil celých šest
milionů korun pro svoji vlastní
potřebu.
Foto: internet
Muži za dosud prokázané skutky hrozí vzhledem
k vysoké škodě až osmiletý
kriminál!

po kvartetu hledaných
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.

Osmašedesátiletá seniorka přišla o celou kabelku předminulou neděli 30. června ráno v jednom z prostějovských marketů.
Tu si odložila při nakupování
do nákupního vozíku. Neznámý pachatel toho využil a v
nestřeženém okamžiku jí kabelku vzal. Paní v ní kromě mobilu měla i peněženku s penězi,
osobní doklady a platební kartu.
V tomto případě byla škoda vyčíslena na dva a půl tisíce korun.

V ulici U Svaté Anny došlo ve
čtvrtek 4. července k vykradení
y
osobního vozidla Škoda Octavia. Neznámý pachatel do vozidla vnikl, poškodil zapalování
a z boční přihrádky ukradl navigaci. Celková škoda byla vyčíslena na dvanáct tisíc korun.

Půlnoční opilec
Ve čtvrtek 4. července krátce
před půlnocí kontrolovali policisté na ulici Konečná v Držovicích řidiče vozidla Škoda
Felicia. U sedmadvacetiletého muže provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní a
naměřili mu 1,41 a 1,47 promile
alkoholu v dechu. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Řídil, ač nesměl

LUKÁŠ FERKO

PETR HOLOUBEK

PETR NOVÁK

JOSEF KADELA

se narodil 20. října 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. června 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu,
černé oči a černé vlasy.se narodil

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

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

se narodil 15. února 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 15. května 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 38 do 40 let, měří 180 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé rovné vlasy.

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý
jednapadesátiletý řidič vozidla
Citroën Berlingo, kterého policisté kontrolovali v pondělí 1.
července kolem půl jedné odpoledne na ulici Kostelní. a zjistili,
že muž má příslušným správním
orgánem vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
května 2014. Nyní mu hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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pro růst svalů mohly ZABÍJET!
Hrozí jim vyhazov z bytu! Přípravky
Společnost ze Smržic prodávala podle SZPI nebezpečné výrobky
PROKLETÁ rodina Pokorných:

Prostějov/mik - Jak už
Večerník
několikrát
informoval, osud se na nich
vyřádil skutečně do sytosti.
Ne všechno ale v případě
rodiny Pokorných lze svádět
na
nešťastnou
náhodu.
Manželé středního věku
s jednadvacetiletým synem
a čerstvě patnáctiletou dcerou odolávají jen s námahou
závažným nemocem, ale na
druhé straně také se soudy
a totální neschopností plnit si
své závazky...
Vloni v srpnu Večerník informoval o těžkostech dnes jednadvacetiletého Lukáše Pokorného,
který dlouhé měsíce chodil
s obrovským nádorem v břiše.
Snažili jsme se mu pomoci, dokonce jsme iniciovali finanční
sbírku, protože mladík tvrdil, že
nemá peníze na náročnou operaci. Nakonec ale vyšlo najevo, že
lékaři ho už dávno chtěli operovat

a léčit, a to za plnou úhradu od
pojišťovny! Lukáš byl však
stručně řečeno flink a nedocházel ani na běžné kontroly.
Nakonec ale všechno dobře dopadlo a potřený zákrok má již
dnes za sebou.
Zatímco otec bojuje také
s nádorovým onemocněním,
mladinká dcera K.P. stanula nedávno před senátem
prostějovského soudu, protože
jako nezletilá dokázala svést dva
dospělé muže a mít s nimi sex.
To ale není všechno! Jak se
totiž Večerník v uplynulých
dnech dozvěděl, Pokorní bydlící v pětipokojovém bytě
v Třebízského ulici, neplatí za
energie a rovněž s nájemným,
na který podle všeho dostávají
peníze od sociálky, si hlavy nelámou. „Neplatí už tři roky, tu
a tam občas pošlou nějakou korunu, ale celkově už dluží statisíce korun. Reálně jim hrozí vy-

hazov z bytu, i přesto, že je nám
jich líto vzhledem ke zdravotnímu stavu otce i syna Lukáše,“
svěřila se Večerníku majitelka
domu.
Vypravili jsme se proto za
touto rodinou na návštěvu.
Optat se, jak se daří Lukášovi,
co vede mladou dívenku
k tak divokému životu a zda
skutečně hrozí, že tito lidé budou násilím vystěhováni...
Bohužel, jsme však dost
tvrdě narazili. Otec, jakožto
hlava rodiny totiž neměl pro
povídání a už vůbec ne nějaké
vysvětlování sebemenší pochopení. Vyběhnul s námi, jako
s prašivým psem...
Více se o tomto tématu dozvíte
v příštím čísle!

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Syntetické látky, které mají napomoci růstu svalů,
mohou být velmi nebezpečné. V této souvislosti se
mluví především o anabolických steroidech, které
sportovcům poškozují játra i srdce. Méně známý je
pak stimulant geranamin, jenž dle odborníků může
způsobit mozkovou příhodu a vést dokonce za
určitých okolností až ke smrti...
Smržice/mls
Právě tuto nebezpečnou látku objevila kontrola Státní
zemědělské a potravinářské
inspekce ve dvou výrobcích,
které přes svůj e-shop nabízela společnost Redam sídlící ve
Smržicích! Jeden z nich měl být
dovezen z USA, druhý z Velké
Británie. „Ve výrobcích byla
zjištěna látka známá jako geranamin. Jedná se o syntetickou
sloučeninu, která se přidává do
některých léčivých přípravků
a může vyvolat vážné zdravotní potíže. Patří mezi ně zvýšení
krevního tlaku, bolesti hlavy,
zvracení, mozkové příhody až
úmrtí,“ uvedl tiskový mluvčí
Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Společnost Redam se podle informací dostupných na internetu zabývá kromě provozování
e-shopu se sportovní výživou
i prodejem hnojiv. Jejího zástupce se Večerníku podařilo telefonicky zkontaktovat. „Závěry
inspekce plně respektujeme,
celá zásilka byla zlikvidována,“
reagoval na náš dotaz Miroslav
Hofschneider, který dle svého
vyjádření vycházel z údajů
poskytnutých
americkým
dodavatelem. „Podle nich měl
přípravek obsahovat přírodní
geranamin, který není zdraví
škodlivý,“ hájil se Hofschneider.
V této souvislosti není bez zajímavosti zpráva SZPI, která hovoří o tom, že prodejce u uvedeného výrobku nedoložil dodací
list ani fakturu...

Pozor na něj! Tento v USA vyrobený přípravek je určený pro
růst svalové hmoty. Bohužel obsahuje látku, která může způsobit
mozkovou mrtvici!
Foto: SZPI

HAVÁRIE, ALKOHOL a DROGY. Policie sečetla první pololetí
„Počet dopravních nehod klesá, omámených řidičů zase naopak rapidně přibývá,“ konstatuje Irena Urbánková

Je to shoda šťastných náhod nebo ironie současnosti? Zatímco na Prostějovsku oproti loňskému roku klesá dopravní nehodovost a s tím
také počet obětí na životech, přistižených řidičů
pod vlivem alkoholu a hlavně drog přibývá. Jak
je to možné? Nad tím si lámou hlavy všichni.
Jedno vysvětlení tu však přece jen je. Poslední
dva roky, tedy od nástupu nového šéfa prostějovské policie Pavla Nováka, patří mezi priority
strážců zákona dohled nad silničním provozem
a odhalování řidičů, kteří by na silnici vlastně neměli vůbec co pohledávat. Navíc policisté disponují stále kvalitnějším zařízením na zjištění vlivu
drog. Každopádně čísla to jsou zajímavá...
Prostějov/mik
„Řada řidičů usedá za volant pod
jejich vlivem. Ohrožují nejen
sebe, ale i ostatní účastníky
silničního provozu,“ konstatuje Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje. Ostatně její slova dotvrzují statistiky, podle nichž řízení
pod vlivem alkoholu patří mezi
nejčastější příčiny, které vedou
k dopravním nehodám, často
s velmi závažnými důsledky.
„Řidiči by neměli zapomínat,
že také po nehodě jsou povinni zdržet se požití alkohol-

ického nápoje a návykových
látek stejně jako před, tak
během jízdy do doby, dokud
policista neprovede orientační
dechovou zkoušku na alkohol, případně dokud se nepodrobíte lékařskému vyšetření
s odběrem biologického materiálu ke zjištění množství
alkoholu v krvi,“ připomíná
důležitou
zásadu,
kterou
v poslední době havarující
řidiči často porušují, Irena Urbánková.
Za první polovinu letošního
roku přistihli prostějovští
policisté 270 řidičů, kteří

Počet přistižených řidičů pod vlivem omamných látek

To je moc! Prostějovští policisté během prvního pololetí tohoto roku nachytali za volanty aut celkem 270 omámených řidičů. Foto: archiv Večerníku

usedli za volant, ať už pod
vlivem alkoholu či jiných
omamných a psychotropních látek. „Z tohoto počtu
se jednalo o stotřicetosm
přestupků při jízdě pod vlivem
alkoholu, v jednadevadesáti
případech o přestupky při jízdě
pod vlivem návykových látek
a ve čtyřicetijedna případech
o trestné činy ohrožení pod
vlivem návykové látky,“ uvedla dále policejní tisková

jí 0,51 promile alkoholu letý muž. Ten byl kontrolován
v dechu. Žena uvedla, že ráno policisty v sobotu kolem půl
pila pivo...,“ pokrčila rameny sedmé večer v Lužické ulici.
Zdroj: Policie ČR
tisková mluvčí. Dalším, kdo „Dechová zkouška na alkohol
mluvčí. „Orientační testy na policisté v Kostelecké ulici v tento den řídil, tentokrát byla negativní, zato na drogy
omamné a psychotropní látky v Prostějově čtyřiapadesátiletou pod vlivem omamných a psy- byl pozitivní na marihuanu!“
jsou nejčastěji pozitivní na am- řidičku vozidla Fiat. Naměřili chotropních látek, byl dvaceti(dokončení na straně 6)
phetaminy, methamphetaminy,
cannabis a extázi,“ dodala Urbánková.
Přistihnout někoho za voRok
Počet nehod Usmrceno Těžké zranění Lehké zranění
lantem pod vlivem alkoholu
nebo drog je takřka na den2013 282
1
10
118
ním pořádku. „Ukázkovým
2012 349
3
8
121
případem byla předminulá
sobota. Krátce po dvanácté
2011 335
9
8
90
hodině odpoledne kontrolovali

Dopravní nehody na Prostějovsku – I. pololetí

UZAVŘENÍ DÁLNICE: proč dělá ministerstvo z lidí BLBCE?
Při rozhodování o termínu uzavírky úřady mystifikovaly média i magistrát...

Vítejte v Česku ! Toto je totiž možné snad jenom
v naší banánové republice... Minulé pondělí informoval Večerník o zahájení dalších rekonstrukčních prací na rychlostní komunikaci, které
si vyžádají mimo jiného i uzavření všech nájezdů
na dálnici ve směru z Prostějova do Olomouce,
a to rovnou od 1. července. Od pondělí však naši
redakci telefonicky i osobně bombardovali rozzuření řidiči s tím, že mateme veřejnost. Žádná
uzavírka dálnice se totiž nekonala, ani v pondělí,
ani žádný jiný den minulého týdne! Proč?
Prostějov/mik
O uzavření dálničních nájezdů
směrem na Olomouc k 1. červenci
informoval suverénním způsobem
prostějovský magistrát. „Byli
jsme na tento termín upozorněni
jak Ředitelstvím silnic a dálnic Olomouckého kraje, tak policií
i stavební firmou, která má rekonstrukci další části rychlostní komunikace včetně estakády Haná
provádět. Proto jsme tuto informaci
předali médiím a tím i veřejnosti.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že
si z nás takhle bude někdo střílet.
Jsem z toho úplně rozpálená doběla.
I nám na magistrát volali rozhořčení
občané, že si z nich děláme srandu.
K žádné uzavírce totiž nedošlo,“
konstatovala ve středu dopoledne
Alena Rašková, náměstkyně primá-

tora statutárního města Prostějova,
která je na radnici zodpovědná za
dopravu.
A rozezlená byla právem, protože
úřady a dokonce i dopravní policie si dělala z lidí šašky i v dalším
průběhu týdne! Například v úterý
hovořil Večerník s ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje Martinem Smolkou, který nad neuskutečněnou uzavírkou jen kroutil hlavou. „Právě
jsme zjistili, že ministerstvo dopravy
nám zatím nedalo povolení k zahájení rekonstrukce rychlostní komunikace. Uzávěra nájezdů by tedy
měla být platná zřejmě od středy
či čtvrtku,“ uvedl Martin Smolka.
Stejnou informaci vzápětí rozeslala i prostějovská policie všem
médiím. „Celou věc jsem konzultovala s dopravním inženýrem Do-

pravního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově a uzavírka rychlostní
komunikace, která byla původně
avizovaná na pondělí 1. července,
se odkládá na třetího, maximálně
na čtvrtého července,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje
s působností na Prostějov.
Ale jaká byla skutečnost? Kdepak,
ani ve středu, ani ve čtvrtek se na
rychlostní komunikaci vůbec nic
nedělo! Prostějované mířící do
Olomouce mohli v klidu i nadále
využívat dálničních nájezdů
u Tesca i u bývalé Vitany..
Ve čtvrtek se Večerník už pořádně
namíchnul a snažil se zjistit nové
informace o dalším posunu termínu,
o němž šly zvěsti jako čarokruhy...
A skutečně! Plánované zahájení
stavebních prací bylo opětovně
změněno a ohlášeno až na pondělí
8. července. „Podle našich informací
jsou za několikadenním posunutím
termínu uzavírky probíhající změny
na ministerstvu dopravy související
s demisí současné a ustavením nové
vlády. Statutární město Prostějov je
nemůže v žádném případě ovlivnit,“
sdělila ve čtvrtek dopoledne Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.
„Ano, mohu vám tuto informaci
potvrdit! Právě jsme obdrželi z ministerstva dopravy oficiální povolení
k uzavírce rychlostní komunikace,

a tím také k uzavření dvou nájezdů
z Prostějova směrem na Olomouc ke
dni osmého července 2013. Já osobně
věřím, že toto je poslední a skutečný
termín,“ vzkázal všem občanům ve
stejnou dobu Martin Smolka, šéf
Ředitelství silnic a dálnic.
Tak snad je to už opravdu poslední termín, co od kompetentních
lidí slyšíme. Ovšem celá záležitost
má ještě jednu komplikaci! Jedna
z doporučených objízdných tras
přes Držovice, Smržice a Olšany
u Prostějova bude v tu dobu
uzavřena! A to z důvodu konstrukce
kanalizační sítě ve Smržicích...
(čtěte na straně 8).
„To je opravdu na pováženou,
že úřady se nedokáží dohodnout
a sladit všechno tak, aby to fungovalo. Nechápu, jak Ředitelství
silnic a dálnic může vytyčit objízdnou trasu přes Smržice, když od
pondělí bude silnice přes tuto obec
uzavřena? To je prostě tak, když
levá ruka neví, co dělá pravá...,“

komentoval situaci Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města
Prostějova. „Osobní automobily budou moci jet přes Držovice, dále pak
rovně až do Olšan přes komunikaci
na soukromém pozemku. Nákladní
vozidla tudy ale nesmí, jejich řidič
to budou muset do Olomouce objet
přes Dubany a Blatec,“ upozorňuje
Michael Vafek, Dopravní inženýr
Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.
Aby toho nebylo málo, vydaly
České dráhy zprávu, že v nadcházejícím týdnu - konkrétně od
pondělí 8. do pátku 13. července
- nepojedou z Prostějova do
Olomouce
žádné
vlakové
spoje! A to už je skutečně silná
káva... Celá železniční doprava
v tomto směru totiž bude řešena
náhradní autobusovou dopravou. Kudy ale pojede, to už ví jen
ten nahoře... O výluce Večerník
podrobně informuje na straně 15
dnešního vydání

jak to bude vypadat od pondělí 8. července…
Po dobu uzavírky mají být uzavřeny výjezdy a nájezdy číslo 25
(Prostějov - centrum) a číslo 27 (Prostějov - sever) ve směru Brno
- Olomouc. Tranzitní doprava na R46 bude svedena do levého
jízdního pásu, kde bude obousměrný provoz veden vždy jedním
jízdním pruhem. Pravý jízdní pás bude uzavřen. V Prostějově
nebude možné najet na R46 ve směru na Olomouc a vozidla budou odkloněna na objízdnou trasu Prostějov - Dubany - Olšany
u Prostějova. Stavební práce mají trvat do 22. července.

INZERCE
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Barometr

Číslo týdne

+

6 000 000

Rybník
R
b ík se plní.
l í Př
Přes počáteční
čá č í problémy
b
s čistotou vody v mlýnském náhonu se rybáři
Dělají
konečně rozhodli pro pomalé napouštění
z lidí blbce?
zrekonstruovaného rybníku v DrozdoMinulý týden byl
vicích. Tato záležitost láká k „velké
ukázkou toho, co zapřílouži“ v centru města řadu
činí nepřesná informace ze
lidí, kteří si nevšední
strany magistrátu a dalších úřadů.
podívanou neneZpráva o uzavírce estakády Haná
chají ujít.
a dálničních nájezdů z Prostějova
byla planá! Doteď ministerstvo dopravy
přesně neurčilo, odkdy bude uzavírka platit...

Toto není výše připravované
městské investice! O tolik
korun podvedl Prostějovany
muž, který si od různých osob
pod smyšlenými záminkami
vypůjčil peníze, jenž pochopitelně nevrátil. Došlápla
si však na něho hospodářská
kriminálka.

-

Osobnost týdne
SÁRA SAUDKOVÁ
SÁ
V páte
pátek se uskutečnila vernisáž výstavy
plu
na plumlovském
zámku jedinečných
fotogr
fotografů Sáry a Jana Saudkových.
Slavn
Slavnostnímu aktu byla nakonec
osobn
osobně přítomna jen dámská poloviG
na. Galerie
nejenom lechtivých snímk
ků, které
si přímo na místě můžete
kou bude přístupná veřejnosti až
i koupit,
k
do konce
letních prázdnin.

Výrok týdne
„JSEM
JSEM
JS
EM R
ROZŽHAVENÁ
OZŽ
OZ
ŽHAV
ŽHAV
AVEN
ENÁ
EN
Á
DOBĚLA, TAKHLE ZE
SEBE NECHAT
UDĚLAT VOLY!“
Náměstkyně primátora
Alena Rašková poté,
co se jí Večerník zeptal,
proč neplatí
předem avizovaná
uzavírka dálnice

JAK (NE)STRÁVIT DOVOLENOU SVÝCH ZLÝCH SNŮ

Analýza

Martin Zaoral
Dovolená je pro mnohé milence
skutečně zatěžkávací zkouškou.
Mnozí partneři se totiž během
roku potkávají pouze večer u jídla
a ráno před odchodem do práce.

Celý rok se těšíte a nakonec to není ono. Řeč
je o dovolené. Volné dny vám totiž může zkazit
úplně všechno. Nejčastěji to bývá váš partner či
partnerka. Jsou však známy případy, že pohodu „účastníků zájezdu“ negativně ovlivnily dívky
v bikinách, ženy opalující se nahoře bez, vzrušený slon, zlodějské opice či mořské ryby...
O víkendu pak uklízí a jednou
za čas vyrazí na společnou akci
s přáteli. Jelikož v tomto kalupu na
sebe mají minimum času, nedostává se jim ho ani na pořádné hádky. Jenže na dovolené se situace
mění. Času na nekončící výčitky
se totiž o prázdninách náhle najde víc než dost.
Teprve na dovolené se totiž
ukáže, jestli oba partneři spolu
mají o čem mluvit, mají podobné zájmy i životní tempo. A to by
bylo, pokud by to občas ve vztahu nezaskřípalo. Jestli se totiž
na něco můžete spolehnout,
pak na to, že nějaký důvod
k oboustranné „výměně
názorů“ se vždycky najde.

V případě obzvláště naštvaných
výletnic to neschytá pouze jejich
muž, ale i cestovka.
Jedna z žen například reklamovala dovolenou, protože se svým
manželem skončila na pláži, kde
se některé ženy opalovaly nahoře
bez. Její muž si jí proto celé dny
vůbec nevšímal, což ji dovolenou
dokonale pokazilo. A z tohoto
důvodu od cestovky požadovala
okamžité vrácení peněz. Řadu
chlapů pak zase spolehlivě
naštve, když jejich pohledná
žena koketuje s ostatními muži
a k tomu ještě jako naschvál
chodí bez podprsenky!
Kromě hádek vám v létě hrozí
i řada úrazů. Právě během

fejeton Důchodová dovolená

Petra Hežová
Prázdniny konečně odstartovaly a tak děti bez řádného učitelského či rodičovského dohledu
vtrhly do ulic nebo do obýváků
k počítačům, to podle nátury
a poslední dobou i dle aktuál-

ního rozmaru počasí. Pro ty,
které už návrat do školních
lavic dávno neděsí, nastává
příjemné období dovolených a
následně zase ne moc příjemné
stadium opětovného návratu
do práce.
Po týdnu nebo čtrnácti dnech
v tropech, u moře nebo jen
tak v houpací síti u babičky na
zahradě, může být návrat za
pokladnu v supermarketu, kancelářský stůl nebo ke kadeřnickému křeslu lehce depresivní.
Snad se neurazí čtenáři v důchodovém věku, když jim budu
naprosto veřejně závidět, že je
žádné takové ponávratové deprese z dovolených netrápí.
I když se mnou samozřejmě nemusíte souhlasit, pro mě znamená důchod jednu velkou, ničím
nerušenou dovolenou. Pochopitelně pouze za předpokladu, že

se jí dožiju a budu si z důchodu
schopná zaplatit ubytování,
elektřinu a alespoň jeden rohlík denně. To se pak pro období
prázdnin vybavím dostatkem
čtiva i jídla a z bytu budu vycházet v pravidelných intervalech
pouze, abych ubezpečila sousedy
a potenciální zlodějské bandy,
že jsem stále naživu. A pak taky
abych si od poštovní doručovatelky převzala nějaké to důchodové finanční ohodnocení za
celoživotní práci.
Případný nájezd vnuků odrazím
vypnutím Wi-Fi i televize a o
klidné prožití letních prázdninových měsíců tak budu mít postaráno. Už jen ta představa snad
musí zvednout náladu každému
‚po dovolené stále ještě ne úplně
aklimatizovanému‘ zaměstnanci. Prozatím se držme hesla:
máme se na co těšit! Vydržte!

Konstelace hvězd Prostějova

Také jste natěšeni na dovolenou, nebo už jste dokonce někde
za kopečky? Pokud i nadále zůstáváte v Prostějově, budete se
jenom nudit. Sice pár kulturních akci a výstav v plánu je, ale
to vás neuspokojí. Vymyslete si vlastní zábavu.

Berani - 20.3.- 18. 4. Dostanete chuť vytvořit
něco nepřekonatelného, co ještě nikdo nedokázal. Proč ne, ovšem k tomu budete potřebovat
klid a hlavně nápady. Ostatně, inspiraci si můžete
vzít od člověka, který se pořád motá okolo vás.
Býci - 19.4.-19.5. Projev sympatií od jisté osoby vás přivede do rozpaků. Nevíte, jak kulantně
sdělit, že je mimo okruh vašeho zájmu. Budete
mít co dělat, abyste nechtěného člověka od sebe
odpudili. Zvláště, když půjde o osobu stejného
pohlaví!
Blíženci - 20.5.-19.6. Budete se neuvěřitelně těšit, jak si užijete blížící se volno. Budete jako na
trní a k tomu vás ještě bude rozčilovat nadřízený,
který se asi špatně vyspal. Budete pěnit, ale zachováte si klidnou tvář i diplomatické chování.
Raci - 20.6.-21.7. Dáváte si před sebe až příliš
odvážné cíle, které vám stejně v konečném důsledku někdo překazí. Zůstávejte při zdi, nemá
cenu si plánovat nesplnitelné. V závěru týdne se
vám zadaří v lásce, konečně se pomilujete!
Lvi - 22.7.-21.8. Perfektně budete vycházet
s jedinci opačného pohlaví. Umíte si je získat na
svou stranu a trošku s nimi i manipulovat. To vám
může jednoznačně prospět při snaze nahrabat si
trochu peněz. Ale pozor na dodržení zákonů!
Panny - 22.8.-21.9. Vaše rozjařenost nepoleví
ani v zaměstnání, kde budete vesele vtipkovat.
Kolegové to uvítají jako zpestření dne, ale raději
svůj spontánní projev trochu kontrolujte. Pozor
na strohé a sucharské nadřízené!

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Slunce vám dodává energii k překonávání překážek. Pokud si o vás okolí
myslí, že jste nepraktičtí, dokážete jim opak.
Nebudete spoléhat na pomoc druhých a v každé
situaci si poradíte sami. Dočkáte se zaslouženého
obdivu.
Štíři - 22.10.-20.11. Soused za vámi může přijít
s prosbou o pomoc. Sice nebudete mít mnoho
času, ale vyhovíte mu. Víte, že se vám to jednou
vrátí. Doma si udělejte pořádek, neboť o víkendu
za vámi přijde naprosto nečekaná návštěva.
Střelci - 21.11.-20.12. Konec lenošení, vaše
krátká dovolená skončila, takže koukejte dohnat všechny resty. Uprostřed týdne na vás čeká
spousta běhání po úřadech, z čehož se vám může
udělat mdlo. Pár frťanů slivovice to spraví.
Kozorohové - 21.12.-19.1. V práci týden poplyne v poklidném až ospalém duchu. Nečekejte
velké změny ani krupobití nových úkolů, nic by
vás nemělo vytrhnout z klidu. Zato doma budete
připomínat pilnou včelku. Tady je co dohánět.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Při rozhovoru s příbuzným můžete být překvapeni jeho podrážděným
tónem. I takový kliďas jako on občas nemá své
dny. Vy však správně vytušíte, že nad vaší rodinou se stahují mračna. Hlavně finančního rázu.
Ryby - 19.2.-19.3. Jedinci v uměleckých profesích pocítí bohatou inspiraci. Ostatní Ryby dají
průchod svému tvůrčímu přetlaku ve volném čase.
Ideální relaxací pro vás bude malování, při kterém
se nejlépe odreagujete od svých citových hnutí.

zahraniční dovolené řada lidí
skončí se slepákem v nemocnici,
u zubaře se zánětem zubu, na
ortopedii s vyvrknutou či zlomenou nohou. Jisté je, že nebezpečí
na vás číhá skutečně na každém
kroku. Kamarád si například ve
Florencii cestou na autobusovou
zastávku zlomil nos, když se zadíval na skupinku Italek opalujících se na trávě v bikinách.
Ošetření v nemocnici ho přišlo
na čtyřicet tisíc korun, pojišťovna
mu však naštěstí náklady na
léčení uhradila.
Pořádné komplikace vám na
dovolené mohou způsobit také
zvířata. Platí, že čím dražší
dovolenou si zaplatíte, tím
více nebezpečí na vás na ní
čeká. A většinou vás přímo
ohrožují na životě. Pokud máte
zhýčkané děti, počítejte s tím,
že je vyděsí třeba i ryby v moři.
To ovšem není vůbec nic proti
opicím. Zamíříte-li třeba do
Thajska, pak je třeba si dávat
pozor nejen na místní krasav-

Ilustrační foto internet
v říji. To muži dokonale pokazilo
líbánky, neboť po tomto zážitku
se cítil „nedostatečný“.
Vypadá to tedy, že nejlepší je
na dovolenou vůbec nejezdit, pokud už tam musíte,
tak od toho moc neočekávat.
Ještě lepší však bude, když
se na všechny podobné trable
vykašlete. Aby se totiž člověk na
svět díval z nadhledu, nemusí se
vždy plahočit po velehorách...

Některým politikům očividně
nedělá dobře současná politická
krize a teplé letní počasí. Jak jinak
si totiž vysvětlit návrh senátora
Okamury na řešení problémů
s romskou menšinou? Pan senátor, který má velké ambice, přišel
s návrhem, aby naše vláda z daní
občanů přispěla na vystěhovávání
občanů romského původu někam
do ciziny. Nejlepší by podle návrhu senátora s japonskými kořeny
bylo poslat české Romy tam, odkud podle něho pocházejí, tedy do
některé z částí Indie...

těžko někdo dobrovolně odstěhuje ze středu vyspělé Evropy
do rozvojové Indie. Okamura
sice Romům slibuje nějaký ten
peníz do začátku nového živobytí
v Indii, ale už neříká, jak zabrání
tomu, aby se dotyční po vyčerpání těchto peněz zase nevrátili
do České republiky. Opravdu
chceme těm, kteří zneužívají sociální dávky a živí je po většinu
života stát, přestože by mohli
sami pracovat, platit z našich
daní výlet do Indie a zpátky?
Opravdu chceme státní rozpočet zatížit třemi miliardami korun a poslat na výlet tři sta tisíc
lidí? Já určitě ne!

Výlet do Indie
Okamurův nápad je přesnou
ukázkou, jak dělat populismus,
a přitom nic nevyřešit. Kdo má
trochu soudnosti, hned ví, že se

Opravdová řešení
Problém se sociálně nepřizpůsobivými občany musíme řešit
u nás doma a to podle principu
padni, komu padni. Útoky z po-

slední doby, jako byl třeba ten
v Duchcově, musí být tvrdě trestány. Systém sociálních dávek
se musí změnit, aby nepomáhal
lidem, kteří nechtějí pracovat.
Dobrými příklady jsou návrhy
poslankyně z Chomutova Ivany
Řápkové. Naopak Okamurovy
výkřiky povedou jen k tomu, že
každý, kdo bude chtít opravdu
tento problém řešit, bude označen
oponenty za rasistu a bude hozen
do stejného pytle s panem senátorem. Kdyby se člověk chtěl stát
okamurovcem, po nápadu pana
senátora s placenými letenkami
do Indie by přišel s návrhem zaplatit mu letenku do Japonska,
odkud pochází, aby už neparazitoval na problémech, které se
opravdu musí řešit. To je samozřejmě jen nadsázka...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel,
a poradce místopředsedy Sněmovny

sokol
ím okem ...

Agentura
na hlavě měl kuklu. A právě
tento případ je nyní nejsledovanější z hlediska pátrání
policie! „Uděláme všechno
proto, abychom pachatele tohoto zavrženíhodného
činu dopadli co nejdříve.
Bohužel, nemůžeme pátrat
na základě popisu oblečení.
A to, co nám vyprávěla děvčata o jeho ohanbí, tak o tom
se nedá ani hovořit. Zatím
je exhibicionista na útěku
a nemáme se tak čeho chytit.
Máme pouze v zásobě jeden
poznatek od třiaosmdesátileté seniorky, která stejného naháče s kuklou na
hlavě potkala u místního
nádraží. Jenomže stařenka
odmítla vypovídat, protože
jí se vystoupení toho čuňáka líbilo, sledovala ho více
než hodinu, a nechce mu
svojí výpovědí nijak uškodit,“ prozradil Agentuře
Hóser Paul Oráč, jeden

Chtěla bych se s vámi podělit
o smutný zážitek bezohledného
chování řidiče městské hromadné dopravy. Nastoupila jsem dne
28. června 2013 do autobusu linky číslo 2 na Šárce v 8.08 hodin,
a to o francouzských holích.
Chtěla jsem jet směrem na nádraží. Ale to jsem netušila, že než
se chytnu sedadla, tak se autobus
rozjede a já se ocitnu na zemi.
Díky spolucestujícím, kteří mi
pomohli vstát ze země, jsem se
mohla za jízdy posadit. Bylo nás
tam celkem deset a na nádraží
jsme dojeli s dvouminutovým
předstihem. Takže se ptám, bylo
tak nutné spěchat? Tímto bych
chtěla poděkovat spolucestujícím
za pomoc. Řidič neměl zájem
se zeptat, zda se mi něco nestalo
nebo se dokonce omluvit. Nevím, zda tito řidiči berou v potaz
to, že člověk po operaci a chodící
o francouzských holích je pomalejší v chůzi. Každý člověk se
může dostat do této situace, a proto je tato bezohlednost neomluvitelná! Odneslo to pár modřin na
ruce, ale horší je zjištění, jak jsou
lidé v dnešní době k nemocným
bezohlední...
Květa Ivachovová, Prostějov

Ponaučení je k nezaplacení
Chtěl bych reagovat na váš článek z minulého čísla o bodovém
systému přestupků řidičů. Mám
s ním jednu neblahou zkušenost,
za kterou jsem ovšem s odstupem času rád. Když se v létě
2006 tento systém zavedl, mával
jsem nad ním rukou. Ovšem co
čert nechtěl, během dvou nebo
tří měsíců mě policisté přistihli
třikrát při překročení rychlosti,
dvakrát nepřipoutaného a co je
nejhorší, jednou ráno po oslavě
narozenin manželky jsem nadýchal přes jednu promili alkoholu.
A všech dvanáct bodů bylo v trapu! Rok jsem nesměl řídit, pak
jsem navíc musel jako puberťák
dělat znovu zkoušky v autoškole.
Prostě strašné! Toto se stalo ještě
během roku 2006. A teď? Od té
doby jsem spáchal jediný přestupek, takže si dávám maximální
pozor a předpisy prostě dodržuji.
Ztráta řidičáku je pro mě naprosto
odstrašující skutečnost.
Jan Zavadil, Prostějov

Raději zmizet!

ODMĚNA za dopadení úchyla!
Těžko říct, zda Prostějovanům začíná nadměrně sexuálně harašit nebo jde o individuální výstřelky několika
málo jednotlivců. Co je však
pravdou, že v poslední době
se to ve městě úchyly jenom
hemží. Znám jeden případ
chlapíka, kterému dělalo
dobře obnažovat se na Hloučele před ženami různého
věku a onanovat před nimi.
Tohohle nazdárka už četníci
dopadli a obvinili z výtržnictví. Přestože ve středověku
by takovému čuňákovi uřízli za trest penis, dnes se to
bude řešit pouhým soudem
a možná kriminálem. Ovšem
pozor, nedořešen zůstal ještě jeden případ, kdy magor
stejného ražení si dělal dobře
před třináctiletými školačkami na Sídlišti Svobody. Ve
chvíli, kdy puberťačky pištící
hrůzou braly nohy na ramena, muž byl zcela nahý, jen

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

Naprostá bezohlednost!

ice, ale i na opice. Obě skupiny
vám klidně během chvilky
ukradnou vámi odložené šaty
a zmizí s nimi hluboko v pralese.
Kromě
materiální
ztráty,
může na exotické dovolené
dostat pořádnou ránu i vaše
sebevědomí. Své o tom ví
například anglický turista, který
na svatební cestu vyrazil do Afriky. Při výletu s novomanželkou
spatřil slona, který byl očividně

Zaplatíme mu letenku
do Tokia?

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

z prostějovských detektivů
kriminální služby.
Ovšem jak policie, tak zástupci magistrátu dělají všechno
pro to, aby úchyla dopadli.
„Policie vyhlašuje, že udělí
odměnu ve výši pěti set korun tomu, kdo ji přivede na
stopu pachatele,“ potvrdila
Naďa Urbánková, mluvčí
prostějovských četníků. „Je
to hrůza, co se děje v našich
ulicích. Pokud z občanů
toho exhibicionistu chytne,
jsem ochoten vyčlenit z rozpočtu města tisíc korun jako
prémii,“ nechal se slyšet Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Agentura Hóser by rovněž
pro dobrou věc vyčlenila něco ze svého rozpočtu,
ovšem poslední desítky korun jsme věnovali fotbalistům Držovic na nákup tkaniček do kopaček…
Za Agenturu Hóser Majkl
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Že se jednou bude opravovat
dálniční estakáda v Prostějově,
to jsem očekával. Nicméně teď,
když jste o tom psali ve Večerníku, tak mně samotnému přeběhl
mráz po zádech. Pracuji jako
řidič z povolání a sám si nedovedu představit, co to s Prostějovem
udělá, když celý červenec tudy
budou jezdit všechna auta, která
sem přesměrují z této rychlostní
komunikace. A to z obou směrů,
jak od Olomouce, tak od Vyškova. Sám jsem si dlouho lámal hlavu nad tím, kudy jinudy by řidiči
opravovanou estakádu objížděli,
ale nic mě nenapadlo. Nejlepší
bude asi na celý červenec zmizet
z Prostějova pryč. Já totiž navíc
bydlím v Olomoucké ulici, která
zcela jistě bude po celý den ucpaná a od dopravního návalu určitě
nebudeme ušetřeni ani v noci.
Jan Dolanský, 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
V horkých letních dnech není nic lepšího než se zchladit ve vodě.
Kdo z nás nemá bazén, směřuje k nejbližším rybníkům, přehradám či na koupaliště. Bohužel na plumlovské přehradě se stále
koupat ještě nedá a dvě prostějovská koupaliště jsou pro mnohé
málo. Na dalším, kdysi oblíbeném, dnes již zpustlém koupališti na
Kostelecké ulici se taktéž nezchladíme. Kam tedy vyrazit? Na fóru
Zdravé město vznikla myšlenka rozšíření městských lázní o venkovní bazén. Co na tento nápad říkají naši spoluobčané?

LÍBILO BY SE VÁM ROZŠÍŘENÍ
MĚSTSKÝCH LÁZNÍ O VEKOVNÍ BAZÉN?
Denisa LUKEŠOVÁ
Prostějov

Igor PEŠTUKA
Prostějov

ANO

NE

Dnes už podeváté 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.

ŘEMESLNÍCI NEBO VOYEUŘI?
Jak lehké je dívat se bankéřům do oken…
Prostějov/mls
P
Pr
ostějo

Kromě
K
Kr
omě horolezců, kteří se v minulých dnech šplhali
po věži prostějovské radnice a odstraňovali kusy
s říms, jež padaly lidem dole na hlavu, dostali
kšeft
i jiní zruční řemeslníci. Samozřejmě ti, ktek
ří
ř se nebojí výšek...

„Určitě by se mi to líbilo.
Ovšem z praktického hlediska si nedovedu případnou rekonstrukci představit. Budova
městských lázní podle mě vyžaduje určitě vysoké investice
do oprav. Až by byly splněny
požadavky pro bezproblémový chod budovy, nebráním se
rozšiřování. Koneckonců, kdo
by se nechtěl svlažit ve venkovním bazénu téměř v centru města?!“

„Bylo by sice fajn, mít v Prostějově další venkovní bazén,
avšak nevím, proč budovat
nový, když už tu jeden nevyužitý máme. Rekonstrukce
či rozšíření městských lázní
by stálo určitě spoustu peněz,
které by mohly být využity
pro opravu koupaliště na Kostelecké ulici. Spíše bych byla
pro rozšíření městských lázní
o termální lázně. To by se mi,
a určitě nejen mě, líbilo.“

Dělníky se špachtllemi, kladívky, štětci
a jiným nářadím Večerník
zachytil
y
tak
také na budovách
České pošty na PoKomerční banky a Č
děbradově náměstí. „Z obou baráků padá
omítka, nedávno se z pošty zřítil celý kus římsy
a omítka posypala lidi, co šli okolo budovy. Tak
to teď asi spravují,“ poskytl Večerníku svědectví postarší muž procházející kolem Moděvy
na Poděbradově náměstí a stejně jako my

Taky se vám nechce do sexu v těchto vedrech a vaše ložnice není zrovna klimatizovaná? A co tak chladné místo pod
vaším domem? Zní to snad šíleně pro ty, kdo sklep spojují
s Rakušanem Fritzlem, nálety nebo tornády. Ale Moravané
vědí své. Sklípek, sklep, ve kterém si pánové hýčkají ve
správné teplotě své lahvinky, je útočiště před stupni vytékajícími z teploměrů jako dělané. Stačí jen vychytat trochu
toho pohodlí, abyste neskončili na studené holé zemi.
V bytovém domě zase „stáhněte zvuk“, aby vám z leknutí
před dveřmi zvenku nezůstala ležet důchodkyně, co si šla
do sklepa pro brambory.
Tip Večerníku: Ať už jste nebo nejste šťastnými majiteli
sklípku s chlazeným mokem, víno se k takové příležitosti
skvěle hodí. Proto si s sebou nezapomeňte vzít skleničky!

zírající na muže, kteří určitě nemají závratě.
Řemeslník opravující kusy fasády na budově
České pošty pracoval výš a tak využil vysokozdvižného žebříku. Druhý se spokojil s obyčejnými mechanickými štaflemi, protože jeho
práce na vyspravení fasády banky se konala
v úrovni prvního patra. Oba ale měli jedinečnou možnost nakouknout úředníkům do
oken, čehož také párkrát využili.
Nebo že by práce na opravách omítek byla
pouze záminka?
Foto: koláž Večerníku

Návrat ke

„starým” případům

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Kvůli Romům zvažují někteří
lidé stěhování z Dobromolic
Výšky jim nevadí. Na fasádách banky a pošty na Poděbradově náměstí pracovali dělníci. Viditelně
ani jeden z nich netrpí závratěmi...
Foto: Michal Kadlec

jak šel čas Prostějovem ...

Petrské náměstí

Na Žabím škrku. Petrské náměstí získalo své pojmenování
v květnu 1881 podle polohy u kostela sv. Petra a Pavla. Do roku
1892 se užíval německý název Peters-Platz. Během německé
okupace bylo v prosinci 1941 přejmenováno na náměstí Günthera Priena (Günther Prien-Platz). Současné pojmenování bylo obnoveno po válce v červenci 1945. V domě č. 1 se narodil známý
prostějovský farář a vůdčí osobnost katolické moderny Karel Dostál Lutinov. Ve stavení č. 3-4 byla vyhlášená hospoda Na Žabím
škrku, v č. 8 sídlila firma Vulkania. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Jihoslovanská ulice

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NEALKO NÁPOJE...

Dobrá voda
ovocná 1,5 l

Mattoni přírodní
1,5 l

Poděbradka
citron 1,5 l

Pomerančový
džus 100% 1 l

Kofola 2 l

Original River
Tonic 2 l

14,90

13,90

16,50

38,90

29,90

29,90

-

-

-

18,90

27,90

-

14,90

13,90

15,90

29,90

32,90

24,90 (1,5 l)

14,90

9,90

15,90

16,90

29,90

28,90

14,90

13,90

9,90

18,90

27,90

28,90

9,90

13,90

15,90

14,90

18,90

28,90

Naše RESUMÉ
Venku hřeje sluníčko a to je
nejvyšší čas, zajít si pro něco
k osvěžení. Protentokrát tak tým
Večerníku vyrazil do marketů,
aby zjistil ceny nealkoholických nápojů. Ovocnou minerálku Dobrá voda nabízí
nejlevněji Interspar, přírodní
„matonku“ Kaufland a citronovou Poděbradku Tesco. Pro litr
pomerančového džusu si zajeďte
do Intersparu, dvoulitrovou Kofolu vemte při návštěvě Teska,
v jehož regálech najdete společně
s Intersparem a Kauflandem
i nejlevnější original River Tonic
Tak NA ZDRAVÍ!

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 2. ČERVENCE 2012
Klid před bouří? Tak by se nyní, měsíc po brutálním útoku romských
žen na matku s dítětem na autobusové zastávce, dalo mluvit o situaci
v Dobromilicích. Ovzduší je zde nabité elektřinou. Jak jsme se přesvědčili na vlastní oči, ulice jsou tu jako po vymření. Jen tu a tam se
objeví romská maminka s kočárkem nebo pár snědých mužů s dvoukolákem plným železného harampádí. Situace v obci, kde už pomalu
počet romských obyvatel dosáhl stejného čísla jako počty starousedlíků,
nebezpečně eskaluje. Za zvýšeným napětím stojí rodiny, které se před
nedávnem do obce přestěhovaly.
ČERVEN 2013
Ani rok po událostech nejsou lidé z Dobromilic se situací v obci
zcela spokojení. „Přišli jsme o pohodu a klid, které tu dříve panovaly. Současná situace ovlivňuje rozhodování nejen mladých
lidí, ale i těch, kteří zde žijí pěknou řádku let o tom, zda v obci
i nadále setrvají. Další příliv minority by měl negativní dopad
pro obec,“ vyjádřil se o současné situaci v obci její starosta Pavel
Drnovský. Ten míní, že by se měl přehodnotit bohatý sociální
systém v České republice. „To je jedna z věcí, kterou občané
citlivě vnímají a odráží se tím pádem ve vzájemných vztazích,”
upřesnil Drnovský.
Situace v Dobromilicích se ve srovnání s loňským červnem
přece jen uklidnila. „Hlavním důvodem je, že jsme si po události
z loňského roku spoustu věcí vyříkali a někteří z minority šli, jak
se říká, do sebe. Ale hlavním důvodem je to, že se zatím nic podobného neudálo,” reagoval Pavel Drnovský. Na druhou stranu
určité problémy s cikány v obci stále přetrvávají. „Neustále nás
trápí poškozování obecního majetku, nepořádek v prostoru autobusových zastávek, na hřišti a i v jiných částech obce. Romové
jsou hluční a neplatí poplatky za odpad či stočné. Problematický
je také stav jejich nemovitostí. Všechny domy, kterých se to týká,
byly před příchodem Romů v daleko lepším stavu, než jsou nyní,”
uzavřel starosta Dobromilic.
napsáno před

10
lety

Jaromír Jágr v Prostějově
popřel rozchod s Andreou

Podle středečního vydání
bulvárního deníku Blesk se jeden z nejlepších
hokejistů světa Jaromír Jágr
pohádal na olympijském
večírku v pražském Obecním domě před stovkami
svědků se svojí partnerkou
Andreou Verešovou. Jágr však
toto tvrzení v Prostějově při
kondičním soustředění rázně
vyvrátil a popřel.
Svůj vztah s třiadvacetiletou
modelkou považuje za stabilizovaný. „Všechno je v pohodě
jako dřív,“ tvrdí Jaromír Jágr.
„Přece se mezi lidmi nebudu
s někým hádat a už vůbec ne se
svojí dívkou,“ podivoval se nad
informací, která obletěla celou
republiku, nejpopulárnější český
hokejista. „Možná by bylo dobré, kdyby někdo napsal, že se
s Andreou rozcházíme. Přitom

bychom zůstali spolu a měli svůj
klid. Nikdo by už do nás nerýpal,“ nechal se slyšet „Džegr“.
„Osobně jsem si už na podobné fámy zvykl, ale není to nic
příjemného, když se vás známí
pořád dokola vyptávají, co se
děje. Na druhou stranu to chápu.
Lidi si rádi přečtou podobné informace o známých osobnostech.
Někteří pak dokonce doma projeví i škodolibou radost,“ dodává
Jaromír Jágr, který pravidelně
plní stránky novin nejen svým
osobním životem, ale také spekulacemi o přestupu z Washingtonu
do New York Rangers. „Na tuto
otázku odpovídám hodně často.
Dokonce už mi i někteří gratulovali k přestupu. Já si však myslím, že to není tak žhavé. Jednání uvízla na mrtvém bodě,“
uvedl na toto téma na tiskové
konferenci v Hotelu Tenis Club
Jaromír Jágr.

Zpravodajství
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DŮM NA ÚJEZDĚ: CIKÁNI, FEŤÁCI A HALDY ODPADKŮ...
Romští nájemníci často neplatí ani korunu, majitel situaci nezvládá

Myslíte si, že domem s nejhoršími podmínkami
pro bydlení je v Prostějově takzvaný „Parlament“
v ulici Šárka? Mýlíte se! Přímo v centru města na
začátku Újezdu je dům, který by skvěle zapadl do
newyorského Bronxu v jeho nejdivočejších letech.
Za úpadkem kdysi exkluzivního funkcionalistického činžáku stojí jak jeho problematičtí nájemníci zejména romské národnosti, tak i bezradný majitel...
Prostějov/mls
Do prázdného a notně zdevastovaného bytu rozbitým oknem
vede šňůra zapíchnutá do jedné
z elektrických zásuvek. „Nájemníci tu neplatí nejen činži,
ale ani zálohy na elektřinu. Většina z nich žije bez světla i bez
elektrických spotřebičů. Někteří z nich se proto ´napíchli´ do
prázdného bytu. Přitom rodina
Pištových, co v tomto bytě
bydlela, mi přes rok neplatila
nájemné. Nedávno se všichni
její členové sebrali a utekli neznámo kam. Dluží mi skoro dvě
stě tisíc,“ vysvětluje bezradný
majitel domu na Újezdě Jiřího Wolker. Bez elektřiny, bez
plynu, bez vody, mezi hromadami odpadků. I tak žijí lidé

v jednadvacátém století. A to
přímo v centru Prostějova...
Pod uvedeným domem na
Újezdě dlouho vedl podchod.
Ten byl v roce 2010 zrušen a na
jeho místě nyní funguje obchod
s levnými knihami a dalším
zbožím. Vedle něj především
mladí lidé nakupují značkové
oblečení a po druhé straně lze
zaskočit do útulné pekárny.
Tím však veškeré idylka končí.
Kromě obchodů v přízemí se
v domě nachází i sedm bytů.
Jejich stav je v tuto chvíli naprosto katastrofální. A podle
toho vypadají i nájemníci, kteří
tu bydlí. Ostatně právě oni ve
velké míře stojí za úpadkem tohoto domu.
„Z těch starých nájemníků tu
zůstala snad už jen stará paní

Gisela. Sice jsem ji už několik let neviděl, ale v tuto chvíli
je jediná, kdo mi pravidelně
platí nájem. Ostatní mi buď
dávají činži velmi nepravidelně, nebo neplatí vůbec. Často
s nimi mám i konflikty, někteří
z nich byt devastují,“ postěžoval si majitel domu Jiří Wolker.
V tu chvíli procházíme přízemím domu, kde se válí haldy
odpadků, vše tu vypadá jako
bychom se rázem ocitli někde
na předměstí indického Dillí.
„Problémové nájemníky mi
sem nabral Milan Bělohlávek
(o jeho praktikách již Večerník
informoval - pozn.red.), který
se vydával za mého kamaráda.
Přitom jsem zjistil, že od nich
vybíral peníze, které ke mně už
nikdy nedoputovaly. Poté, co
jsme se s Milanem rozkmotřili,
mně většina z nich v podstatě
nic nedává,“ konstatuje dále
Wolker.
V sedmi bytech domu bydlí
pestrá společnost. Převážně
se jedná o Romy. Při naší
společné návštěvě většina
z nich působila docela vstřícně. „S některými se skutečně
dá bavit, jiní mi tu ale třeba

opakovaně vykradli sklep. Jedno však mají společné: neplatí
nikdo,“ opakuje své zkušenosti
s nájemníky Wolker. Kromě
Romů a jedné staré paní už
tu žije ještě mladík, za nímž
chodí stejně staří lidé s kapucemi přes hlavu. „Občas
tu nacházíme použité jehly
a další věci...,“ zmiňuje se
v této souvislosti jeden z romských nájemníků.
Jisté je, že bytový dům se
nachází v tak katastrofálním
stavu, že se situace bude neustále zhoršovat. Z důvodu
špatné izolace jsou některé
pokoje doslova plné plísní.
Nedá se tedy předpokládat,
že by sem někdo slušný šel
bydlet. Pokud dům neprojde kompletní rekonstrukcí
a nezmění se složení jeho nájemníků, stane se z něj skutečný „brloh“. „Starám se o svoji
devadesátiletou
maminku
a na správu domu nemám dost
času. Uvědomuji si, že by dům
potřeboval opravit, o nějakou
rekonstrukci jsem se už snažil,
ale nájemníci vše brzy uvedli
do původního, či ještě horšího
stavu. Na kompletní rekon-

Topí se ve špíně.
Majitel domu Jiří
Wolker v přízemí
činžáku, kde se válí
haldy
odpadků...
Foto: Martin Zaoral
strukci nemám,“ říká Wolker,
který díky problémům s domem prodělal operaci srdce
a další zdravotní potíže. Prodat ho však navzdory všemu

nechce. „Postavil ho můj dědeček, pak nás o něj připravili
komunisti a mého tatínka o něj
chtěl okrást Ivo Otruba a další
podvodníci. Nakonec mi zů-

stal, nemůžu se ho tedy jen tak
zbavit,“ reaguje Wolker.
Vše napovídá tomu, že dům
v centru města čeká hodně
ponurá budoucnost...

Skočila z 5. patra NEZAPLATILI JSTE ZA ODPAD? Máte poslední šanci!
polikliniky,teď už ji

lékaři pustili domů!
Prostějov/mik - Seniorka,
která na začátku června
vyskočila z pátého patra
prostějovské polikliniky s cílem sprovodit se ze světa,
nakonec svůj boj o život
vyhrála! Žena, která jakoby
zázrakem
sebevražedný
skok přežila, je už doma
u rodiny!
Týden po svém zoufalém
pokusu o sebevraždu byla stará paní převezena
z prostějovské do olomoucké
nemocnice, kde prodělala operaci zad a polámaných žeber.

Dne 19. června byla převezena
zpátky do prostějovského
špitálu a po dalších devíti
dnech hospitalizace ji už mohla rodina přivítat doma!
„Osmdesátiletá žena, která
se pokusila o sebevraždu
skokem z pátého patra polikliniky, byla osmadvacátého června propuštěna
do domácí péče,“ potvrdila Večerníku Hana Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti AGEL, která
provozuje
Nemocnici
Prostějov.

Exekuce? „Magistrát je povinen využít všech prostředků,“
vysvětluje Jiří Pospíšil, první náměstek primátora

Prostějov/mik - Jak Večerník
informoval už před dvěma
týdny, poslední den v červnu
byl konečným termínem pro
zaplacení šesti set korun,
coby poplatku za odvoz komunálního odpadu. Jak ale
už pár dní před 30. červnem
vyplynulo, do naplnění
rozpočtované částky chybělo
ještě vybrat od Prostějovanů
více než deset milionů korun!
Jaká je aktuální situace, a zda
se na poslední chvíli zlepšila
platební morálka občanů, na
to se Večerník minulý čtvrtek
zeptal prvního náměstka
primátora statutárního města

UŽ JE TO TADY, dálnice
na Olomouc UZAVŘENA!

Prostějov/mik
ěj / ik - Nejdřív
N jdří velké
lké
zpoždění, pak po udání nového
termínu jeden den předstihu.
Ať už Ředitelství silnic a dálnic či ministerstvo dopravy
udělalo z Prostějovanů během
minulého týdne hlupáky, pod-

statné je jedno. Dnes, v neděli
7. července 2013 těsně po
poledni, se uzavřely oba
nájezdy na rychlostní komunikaci ve směru z Prostějova
na Olomouc z důvodu rekonstrukce vozovky na úseku

Městská pokladna v Prostějově

se zatím UTĚŠENĚ PLNÍ
Prostějov/mik - Přestože
vedení prostějovského magistrátu ještě nemá přesná
čísla ohledně plnění daňové
výtěžnosti, primátor statutárního města Miroslav
Pišťák je z dílčích údajů
evidetně spokojen.
„Situace ohledně naplňování
městského rozpočtu se zatím
vyvíjí relativně příznivě. Zejména co se týká příjmů z daně
z přidané hodnoty. Ta se v tomto roce vybírá úspěšně v rámci
celé republiky, což je ostatně
velmi pozitivním faktem také
pro všechna města a obce.
Nechci to zakřiknout, ale co se
týká výběru tohoto druhu daní,
bude prostějovský rozpočet

jimi naplněn zřejmě beze zbytku,“ prozradil Večerníku první
muž radnice.
Jak dodal, další údaje ze
zajišťování příjmové stránky
rozpočtu za první pololetí tohoto roku budou známy až
během následujících týdnů.

z Prostějova do Olšan. Pro
řidiče to znamená jediné,
budou to muset vzít přes
Držovice směrem na Olšany,
přičemž šoféři nákladních
aut budou nuceni „uhnout“
a jet přes Dubany a Blatec.

Prostějova Jiřího Pospíšila.
„Každý den docházejí další
a další platby, takže hovořit
o přesných číslech by bylo
v okamžiku těsně po ukončení
termínu zavádějící. Přiřazují se
platby z inkasních plateb a na
pokladnu magistrátu přicházejí
občané, kteří opomněli zaplatit. Konečné číslo celkového nedoplatku budeme znát
přibližně za měsíc. I vaším
prostřednictvím
opětovně
připomenu, že povinnost
úhrady poplatku za zpracování komunálního odpadu
vyplývá z vyhlášky města
a musí být uhrazena. Jinak

se plátce vystavuje možným
sankcím,“ sdělil druhý muž
prostějovského
magistrátu, který není příliš nadšen
z toho, že lidé nechávají tuto
povinnost na poslední chvíli
a někteří dokonce nezaplatí za
odpad vůbec...
„Vždy se najde skupina lidí,
která
stanovená
pravidla
nedodržuje, není tomu jinak ani
u placení poplatků za komunální odpad. Stejné problémy
mají v každém městě, v každé
obci. Všichni neplatiči by si
ovšem měli uvědomit, že magistrát musí ze zákona využít
všech právních prostředků,

aby byly poplatky zaplaceny.
V konečném důsledku může
opomenutá úhrada poplatku
skončit v exekučním řízení,“
varoval Pospíšil. „V případě
nezaplacení poplatku bude
všem dlužníkům zaslána
výzva v podobě platebního
výměru. Pokud ani v tomto
případě nedojde k úhradě, je
věc předána právnímu oddělení
a dojde k řešení v exekučním
řízení. To určitě není příjemné
pro nikoho, ovšem magistrát
ze zákona jinou možnost, jak
tyto případy řešit, nemá. Proto
apeluji na všechny občany, kteří
ještě poplatek za komunální od-

pad nezaplatili, aby tak učinili
co nejdříve a vyvarovali se
zbytečných
nepříjemností,“
dodal.
„S nedoplatky za odvoz komunálního odpadu máme
každoroční potíže. Ano, je to
velký problém, ale s odpady
nestojí ani nepadá městský
rozpočet. Je to samozřejmě
nepříjemné neustále někoho
upozorňovat, že si nesplnil
svoji povinnost. Ty peníze
potom v rozpočtu chybí
a musí se nahrazovat na úkor
něčeho jiného,“ přidal se také
prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

Samotní Prostějované zmařili dvě mnohamilionové investice
„Snad se nedočkáme toho, že se nebude stavět vůbec nic...,“ posteskl si primátor

Prostějov/mik - Není divu, že
vedení magistrátu pociťuje
v posledních týdnech jakýsi
zmar nad překaženými investičními akcemi, které na
jedné straně mohly výrazně
napomoci mnohým Prostějovanům, jiní občané se ale proti
nim postavili. Řeč je o zmařených projektech na výstavbu
parkoviště vedle fotbalového
hřiště na sídlišti E. Beneše
a aktuálně i o stavbě ojedinělého rondelu elipsovitého tvaru
na Poděbradově náměstí.
„Je to skutečně smutné, a to
v obou případech. Podle mého
osobního názoru ale zas až tak

moc nejde o velký problém
v případě rondelu na Poděbradově náměstí, přestože jsme
za projekty vynaložili statisíce korun. Prostě tady nebude
křižovatka elipsovitého tvaru,
která by podle našeho názoru
vyřešila neutěšenou dopravní situaci, zejména v Palackého ulici.
Místo toho jsme našli alespoň
částečné řešení v podobě třetího
odbočovacího pruhu ve směru
od budovy Komerční banky na
Žeranovskou ulici. Snad to dopravě v této lokalitě aspoň trošku
pomůže,“ konstatoval Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.

Více je první muž radnice
rozezlen nad přístupem představitelů dvou bytových družstev z panelového domu na
sídlišti E. Beneše, kteří podali
odvolání ke Krajskému úřadu
v Olomouci proti stavebnímu
povolení na parkoviště mezi
fotbalovým areálem a právě
jejich panelákem. „Už předem
jsme deklarovali, že zmíněné
parkoviště nebude sloužit jen
fotbalistům, ale především právě
obyvatelům sídliště. Na celou
tuto investiční akci jsme už obdrželi pětimilionovou dotaci a nyní
budeme muset řešit, co dál?! To
jsou značné komplikace,“ láteřil

nad postojem určité části obyvatelstva Pišťák. „Ale osobně bych
ještě v tomto případě neházel
flintu do žita. Uvidíme, jak ono
odvolání dopadne, třeba mu
krajský úřad nevyhoví. Pokud
však ano, uvedenou dotaci se
budeme snažit, samozřejmě za
souhlasu příslušného ministerstva, využít při jiné investici ve
městě. Já jenom doufám, že takto nebudeme při investicích pokračovat i nadále a jeden projekt
za druhým nebudeme shazovat
ze stolu. Snad se nedočkáme
toho, že v Prostějově se nebude
stavět vůbec nic,“ pokrčil rameny primátor Miroslav Pišťák.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
HAVÁRIE, ALKOHOL a DR
DROGY.
Aquapark ovládly Water Games HAVÁRIE

Prostějov/peh - První prázdninová neděle kompletně
propršela, a tak se konec
školního roku „slavil“
v prostějovském aquaparku až 7. července. To ale
v žádném případě nebránilo tomu, aby si velcí i malí
ten svůj den i v náhradním
termínu pořádně užili.
Vodní radovánky v režii
prostějovského aquaparku si
v neděli odpoledne užívalo více
než pět stovek návštěvníků.
Moderování zábavného odpoledne se ujal Petr Zakopal
a kromě osvěžení v bazénu
a jízdy na tobogánu si mohli
všichni vyzkoušet laserovovou
střelnici nebo speciální opilecký
slalom pod bedlivým dohledem
prostějovské Městské policie.
„Připravená je škola potápění

Policie sečetla první pololetí

Zamířit a pal. Zastřílet si v laserové střelnici pod policejním dohledem přišli malí i velcí.
Foto: Petra Hežová
a jízda na čtyřkolce a všichni
účastníci s vyplněnou hrací kartou se utkají o hlavní cenu dne,
nafukovací člun,“ představila
nedělní Water Games plavčice
Eliška Kührová. „Netušili jsme,
že tu budou připravené soutěže,

ale jakmile jsme to zjistili, hned
jsme se do nich pustili,“ usmívá
se rodina Hergova.
I díky příznivému počasí se
odpoledne v aquaparku skvěle
vydařilo a výborně zapadlo do
právě rozjetých letošních prázdnin.

(dokončení ze strany 3)
A do třetice všeho zlého, kolem
deváté hodiny večer byl v obci
Hvozd kontrolován policisty
jednapadesátiletý řidič vozidla
Škoda Fabia. „Dechová zkouška
byla pozitivní. Policisté mu
naměřili 0,86 promile alkoholu
v dechu. Uvedl, že téhož dne
vypil dvě piva,“ dodala ke
konkrétním případům jediného
dne mluvčí prostějovské policie.
Strážci dopravního pořádku
dokázali v uplynulém týdnu
stihnout sečíst i pololetní údaje
o dopravní nehodovosti na
Prostějovsku. A tady jsou statistická čísla oproti stejnému
období minulých let mnohem
příznivější. „Oproti prvnímu pololetí roku 2012 i 2011 došlo letos

k poměrně výraznému poklesu
počtu nehod i jejich následků.
Zatímco vloni za prvních šest
měsíců vyšetřovala policie
třistačtyřicetdevět havárií, letos to
bylo pouze dvěstěosmdesátdva
případů.
Musíme
ovšem
připomenout, že nehody s menší
škodou si řidiči řeší sami
přes euroformuláře, policisté
k těmto případům nevyjíždějí.
Letos takovýchto nehod bylo
stotřicetosm,“ dodala Irena Urbánková.
Během prvního pololetí letos zemřel na prostějovských
silnicích jeden jediný člověk.
Katastrofická situace byla
v roce 2011, kdy za prvních
šest měsíců zahynulo při dopravních nehodách devět osob.

Kultura v Prostějově a okolí
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Jedete na dovolenou a chcete vědět co se děje doma?

Výstava Sára a Jan Saudkovi
FOTOGRAFIE:

Klikněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

nejvýznamnější kulturní akce

Příznivci umění legendární dvojice českých Prostějovské léto 2013 odstartovala Hannah Montana
spolu s více než stovkou svých malých fanoušků
fotografů zaplnili plumlovský zámek
Plumlov/peh - Výstavu s názvem „Sára a Jan Saudkovi: FOTOGRAFIE“
zahájila v pátek odpoledne slavnostní vernisáž, které se kromě pořadatelů
akce zúčastnila i sama autorka poloviny vystavených snímků. Na plumlovském zámku nechyběli čelní představitelé měst i Olomouckého kraje,
zastoupení měli sponzoři a nechyběl ani exkluzivní mediální partner akce
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Na jeho stránkách tak dnes najdete přímou
reportáž z vernisáže, již v následujícím vydání vám přineseme exkluzivní
rozhovor s vynikající českou fotografkou Sárou Saudkovou a o další pondělí
později pak interview s Marií Hanušovou, kurátorkou výstavy.
Velkolepé zahájení
V pátek odpoledne se nádvoří
plumlovského zámku zaplnilo
zhruba dvěma stovkami návštěvníků z širokého okolí. Tentokrát ale ne
proto, aby ocenili jedinečnou stavbu, exteriér a interiér plumlovského
zámku, ale aby se setkali s jednou
z nejvýznamnějších fotografických
osobností současnosti, Sárou Saudkovou. Ta přijela zahájit prodejní
výstavu fotografií s názvem Sára
a Jan Saudkovi FOTOGRAFIE.
Po loňském ročníku výstavy v režii zástupců Galerie Knížecí dvůr
tak obrazy Adolfa Borna a Renaty
Klogner Štolbové vystřídalo více
než pět desítek snímků z tvorby
dua fotografů, které obsahují kolorované snímky s nezaměnitelným
rukopisem Jana Saudka i působivé černobílé fotografie Sáry. Není
proto divu, že vernisáž výstavy navštívili také významní představitelé
Prostějova, Plumlova a Olomouce,
kteří si stejně jako ostatní návštěvníci nenechali ujít příležitost osobně
se setkat s autorkou snímků, které
jsou tak často označovány jako
kontroverzní.

Okouzlující dáma
Sympatická autorka ale měla pořádně daleko k frivolní ženštině,
jejíž obraz nám v souvislosti se
Sárou Saudkovou soustavně vnucují některá média. „Pro mě bylo
nesmírně příjemné překvapení,
když začala mluvit. Tak elegantní
a zároveň bezprostřední promluvu
jsem snad ještě neslyšel... A pořád
je to ještě pěkná baba!“ zhodnotil
osobní setkání se Sárou Saudkovou
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák.
A podobného dojmu bezesporu
nabyli i ostatní návštěvníci. Mezi

Pusa pro štěstí. Návštěvníci vernisáže se mohou pochlubit podepsaným katalogem fotografií Sáry Saudkové, které sama autorka doplnila polibkem.
Foto: Petra Hežová
účastníky se nenašel snad ani jediný, na kterého by příjemné vystupování, dnes už legendární fotografky,
nezapůsobilo. „Úplně mě překvapilo, jaká je to sympatická dáma. Její
fotografie a samozřejmě známé fotky pana Saudka jsou prostě úžasné
a ona má nádherné šaty,“ nešetřila
chválou jedna z návštěvnic vernisáže Jana Václavíková, která na
výstavu dorazila i s dětmi.
Po úvodní řeči Ing. Pavla Frelicha,
majitele pořádající galerie Knížecí
dvůr, se chopila slova sama autorka, která nezapomněla poděkovat
za skvěle odvedenou práci kurátorce výstavy paní Marii Hanušové. „Děkuji moc všem kteří přišli.
Jsem rodačkou z nedaleké Litovle,
tak pokud jsem někomu z vás přítomných někdy ukradla kuličky
nebo třešně ze zahrady, tak se moc
omlouvám,“ rozesmála přítomné
návštěvníky sympatická fotografka, která se vzápětí ochotně podepisovala a pózovala před stovkou
fotoaparátů. Málokdo z návštěvníků si totiž nechal ujít příležitost
nechat si osobně podepsat katalog
výstavy nebo se vyfotit s opravdovou osobností mezi českými
fotografy.

Výjimečná atmosféra
Na vernisáži v někdejším sídle šlechtického rodu Lichtenštejnů nesměly
chybět ani vybrané lahůdky včetně
vína přímo z vinic samotných Lichtenštejnů. O slavnostní atmosféru se
po celou dobu staralo barokní trio
z Moravské filharmonie Olomouc.
Šlo o opravdu jedinečný zážitek, který
si vychutnali všichni příznivci umění.
„Výstava se mi samozřejmě velmi
líbí, je to velký přínos pro zámek,
Plumlov i okolí, proto se snažíme
vycházet panu Frelichovi všemožně vstříc. Navíc se už teď předběžně plánuje třetí ročník výstavy, takže se pochopitelně budeme snažit
i nadále co nejvíc spolupracovat,“
potvrdil starosta města Plumlova
Adolf Sušeň, který se následně přidal k téměř nekonečnému zástupu
návštěvníků vernisáže čekající na
podpis slavné fotografky.
Sára Saudková se se svými příznivci, návštěvníky výstavy a pořadateli
rozloučila až v podvečerních hodinách. Její fotografie i snímky Jana
Saudka ale budou moci návštěvníci
výstavy shlédnout a třeba i zakoupit
ve výstavních prostorách plumlovského zámku až do 31. srpna.

Slavnostní chvíle. Zahájení výstavy se zúčastnila i sama autorka Sára Saudková. Jan Saudek bohužel z časových důvodů na vernisáži chyběl.
Foto: Petra Hežová

PACO DE LUCIA, fenomenální španělský
kytarista ozdobí festival COLORES FLAMENCOS
Olomouc, Prostějov/pr - Mezinárodní festival flamenca
a španělské kultury Colores
flamencos, který pořádá agentura Friendly&Loyal, patří
mezi nejvýznamnější festivaly tohoto žánru ve střední a
východní Evropě. První ročník
se uskutečnil již v roce 2009
a díky své vysoké úrovni si získal přízeň široké veřejnosti.
Organizátoři si i nadále kladou za cíl představit široké
veřejnosti španělskou kulturu
v mnoha jejích podobách,
zejména pak směr flamenco,
který je zapsán na listině nehmotného dědictví UNESCO. Za
pět let konání festival navštívilo
téměř dvacet tisíc návštěvníků.

Bezesporu vyvrcholením celého festivalu, takříkajíc bonbónkem na dortu bude právě
koncert Paca de Lucii, kterému
poskytl záštitu primátor Statutárního města Olomouce, Martin Novotný.
Koncert se uskuteční 26. července
od 19.00 hodin na Horním
náměstí v Olomouci. Kytaristu
doprovodí sedmičlenná skupina, ve které exceluje slavný
tanečník „Farruco“. Galakoncert Paca de Lucíi společně
pořádají Statutární město Olomouc, již zmíněná agentura
Friendly&Loyal a renomovaná
agentura TK PLUS. Vstupenky na koncert je možné
zakoupit v síti Ticketportal

a na ostatní akce v rámci festivalu v tradičním předprodeji
Informačního centra Olomouce.
„Již nyní zaznamenáváme velký
zájem veřejnosti o tento koncert,
a to v podstatě ještě nezačala
ani oficiální reklamní kampaň.
Věříme, že kapacita hlediště,
která bude pro tento koncert
3 tisíce míst, bude velmi brzy vyprodaná. Nemalou roli bude jistě
hrát také cena vstupného. Naším
cílem je, aby se na koncert dostalo co možná nejširší publikum,
proto ceny vstupenek budou
začínat již na šesti set korunách
Kč,“ vzkázal festivalový ředitel
Viktor Šebesta.
Více se dočtete v příštím vydání
Večerníku!

Prostějov/peh - První letní čtvrtek se děti, které ještě
nevyrazily na tábor ani rodinnou dovolenou, rozhodně nestihly nudit. Spolu s prázdninami totiž v našem
městě začal festival Prostějovské léto 2013, který
se každý čtvrtek pochlubí s nabitým programem...
Soutěže kam se podíváš

Nejinak tomu bylo i v ten první
prázdninový 4. července, kdy
si děti už od brzkých ranních
hodin mohly ověřit své znalosti
v oblasti dopravy, kde jinde než
v Dětském dopravním centru.
„Pro malé návštěvníky jsou kromě standardních aktivit připravena čtyři soutěžní stanoviště,
kde si mohou zábavnou formou
vyzkoušet znalost dopravních
značek, situace na křižovatkách nebo zručnost při jízdě,“
poznamenal vedoucí Dětského
dopravního centra Jiří Novák.
Více než padesátka dětí si tak
na dopravním hřišti zařádila na
čtyřkolkách, trampolíně i nově
otevřené dětské lanové atrakci.
„Vnukům se tu moc líbí, baví je
jezdit na čtyřkolkách. I připravené soutěže se jim líbily, navíc
i počasí se vydařilo,“ libuje si
paní Božena, ta na dopravní hřiš-

tě doprovodila své vnuky, kteří ji
přijeli navštívit až z Prahy. A děti
si ani potom nevydechly, protože v Dětské knihovně na ně
čekal pravidelný Pizza kvíz, kde
na nejrychlejšího správného luštitele křížovek a hádanek čekala
chutná odměna.

Hannah Montana na scénu!
V podvečerních hodinách se
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově zaplnilo dětmi a rodiči,
kteří si chtěli první prázdninový čtvrtek jak se patří užít.
V rámci Prostějovského léta si
mohli zastřílet na Buffalo Bill
střelnici, ale jen pokud se vešli do věkové kategorie od pěti
do sto dvaceti let... „Pět mi už
bylo pěkně dávno, ale jestli se
dožiju sto dvaceti, to pochybuju,“ směje se pan Milan,
který si úspěšně vyzkoušel na
střelnici svou mušku. Na pódiu
zatím ty nejmenší návštěvníky

Dopoledne patřilo soutěžím. V dětském dopravním centru
i v knihovně při luštění kvízu se děti nudit nestihly. Foto: Petra Hežová
bavil svými kousky klaun, který si pro děti připravil překvapení v podobě nafukovacích
zvířátek, srdíček a mečů.
Není divu, že s takovou spoustou nafukovací výzbroje se začalo schylovat k souboji. Ještě
že se na pódiu objevila Hannah
Montana v podání Terezy Kuželkové... „Já mám tričko Hannah Montana, plakát, deníček
a polštář,“ pochlubila se svou
kolekcí malá Verunka, která na
koncert dorazila s rodiči a kamarádkou Anetkou. Fanynky

a fanoušci americké zpěvačky
se pod dohledem ‚manažera
Boba‘ naučili základní taneční
figury a sedm odvážných zpěvaček z publika dokonce na
pódiu vytvořilo během pár minut pěveckou skupinu Bambini di Prostějov. Česká Hannah
Montana si největší aplaus vysloužila za píseň Best of both
worlds, kterou si s malými
fanoušky pobrukoval i jejich
dospělácký doprovod.
To nám to Prostějovské léto
pěkně začalo, tak jen tak dál...

jak
ja
ak sstartovalo
taartovvaloo pr
prostějovské
rostěějoovskké lléto...
étoo...
2x foto: Petra Hežová

Léto jak má být. Šanci nechat si namalovat na obličej motýlka nebo Hannah Montana to rozjela. Malí fanoušci a fanynky měli příleozdobit se třpytivým tetováním si nenechalo ujít desítky dětí.
žitost si na náměstí pořádně zařádit.

KELTSKÁ NOC 2013 - kulturní událost a svátek nejen Keltů
Plumlov/pr - Již podvanácté
začne festival Keltská noc zvoláním „Hello everybody“! Tento
pozdrav v sobě nese poselství,
že keltská kultura a všechny její
články, ať už je to hudba, tanec
nebo stará keltská řemesla,
bojové techniky, či spiritualita
je otevřená všem lidem, kteří
sami dokáží otevřít svoje srdce
a přijímat s láskou vše, co jim
tato kultura nabízí... Mezinárodní hudební festival KELTSKÁ
NOC 2013 proběhne v pátek 26.
a v sobotu 27. července v kempu
Žralok na Plumlově. Předprodej
vstupenek za zvýhodněné ceny
se přitom rozběhl už 21. května, a
to prostřednictvím internetového
portálu
TICKETSTREAM.
CZ. Probíhá ovšem i v mnoha
„kamenných“ předprodejních
místech jak v Prostějově, tak
i v Olomouci. Jejich seznam
i další informace včetně přesného
programu najdete na stránkách
festivalu
www.keltska-noc.cz
a také pravidelně v tištěném
vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku či na webu vecernikpv.
cz, což jsou hlavní mediální
partneři letošního ročníku.
Výše zmíněný vzkaz, který
prostřednictvím Keltské noci, všech
účinkujících a pořadatelů přináší
a snaží se sdělit zní takto: „Mějme radost ze života, všimněme si, že člověk
je součástí přírody a jejich zákonů,
vnímejme pozitivně staré tradice,
protože v nich je moudrost našich
předků, radujme se z hezkých věcí
a nechme se jimi povznášet, zbavme
se skrupulí a strachu z lidí kolem nás,
otevřeme svoje smysly podmanivé
hudbě a tanci, nebojme se naplnit
svůj žaludek dobrým jídlem a kalich
medovinou, bavme se všichni spolu
bez rozdílu věku, protože svůj pravý
věk si každý z nás nese ve svém srdci
a kultura by měla generace spojovat a
ne rozdělovat“.

Foto: www.keltska-noc.cz
„My, pořadatelé Keltské noci
vnímáme tuto myšlenku a poselství
velmi intenzivně a stejně tak i všichni
účinkující a jsem si jist, že i převážná
většina návštěvníků KN, v jejichž
očích je každoročně vidět radost
a nadšení, ať už je jim osmnáct a nebo
šedesát let,“ říkají s úsměvem hlavní
organizátoři Vladimír Vitásek a Tom
Som, známý jako ´starý Viking´.
A kdo že se letos fanouškům
představí? Mezi hudebními soubory
to kromě hvězdných stálic, jakými
bezesporu jsou Sliotar (Irsko), Bran
(Česká republika), Tom Kočko
(Česká republika) a další nabídne
program také mnoho novinek, tj.
kapel, které na Plumlově ještě nikdy
nehráli - J.Eoin z Irska, Clamortis,
Curlies, Goblin s Pepou Janíčkem,
Cheers a v neposlední míře
i skupina Tradish, která přijede do
Plumlova opět po dvou letech až z
dánského města Aarhus. Nebudou
chybět ani irské tance (včetně jejich
výuky), keltské boje, keltský tábor s

ukázkami řemesel, kovárna, spiritualistická seance a ohňová show. „Pro
návštěvníky s dětmi připravujeme
i různé doplňkově programy pro
děti, například vytváření obrazů z
písku, výuku angličtiny hrou, festivalovou mateřskou školku Keltské
noci pro nejmenší děti a další...,“
prozradil Vladimír Vitásek.
„Za organizační tým chci velmi
poděkovat všem, kteří se na Keltské
noci jakkoliv podílejí. Kromě
účinkujících a pořadatelů jsou to
především všichni partneři bez
jejichž spolupráce, finanční i materiální podpory by akce nemohla
ve své podobě fungovat. Jejich
jména a loga najdete na našich internetových stránkách www.keltska-

noc.cz a všechny také jmenovitě
představíme v průběhu obou festivalových večerů,“ přidal dále jeden
z hlavních organizátorů.
„V neposlední míře děkujeme také
všem návštěvníkům Keltské noci,
kterým je festival určen, a jenž nám
zakoupením vstupenky dávají najevo, že si naší práce váží a tím se
aktivně účastní na fungování této kulturní akce. Ještě jednou všem děkuji
a věřím, že se nám podaří našeho
dvanáctiletého „keltíka“ společně
přivést až k dospělosti a on potom
začne žít svým vlastním životem
v srdcích nás všech. Těším se na vás
26. a 27. července v kempu Žralok
na Plumlově při Keltské noci 2013,“
dodal ´starý Viking´ Tom Som.

oficiální dopravce festivalu
KELTSKÁ NOC 2013 jsou
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Brodek u Konice/peh – V sobotu 13. července ve 14:00 hodin
se uskuteční historicky první
Brodecká NECKYÁDA. Nebude chybět soutěž o nejvtipnější plavidlo, rychlostní pádlování
na nafukovacích duších, lovení
pokladu ani lávka odvahy a šikovnosti. Nudit se nebudou ani
nesoutěžící diváci. Pro sportovně založené bude připravena
soutěž v hodu na cíl a překážková dráha. To vše prokládané
dobrotami z udírny, kotlíkovým
gulášem, makrelami a samozřejmostí bude hudba i dodržování
pitného režimu s pomocí piva,
vína či limonády. Sraz „Na rybníčku“ u kulturního domu. Akce
se koná za každého počasí!
Pytlácká noc ve Štětovicích
Vrbátky/peh - Na sobotu 13.
července připadne tradiční akce
mysliveckého sdružení „Blata“
Vrbátky s názvem Pytlácká noc.
Na chatě ve Štětovicích vám k
tanci a poslechu zahraje kapela
ELLA BAND. Už od 14:00
můžete ochutnat srnčí guláš,
kančí živáňskou a točené nápoje. Návštěvníky akce čeká nejen
zvěřinová tombola.

Ve Vrbátkách uzavřou
železniční přejezd
Vrbátky, Prostějov/mik - Od 10.
do 12. července bude uzavřen
železniční přejezd ve Vrbátkách.
„Uzavírka byla povolena z důvodu rekonstrukce přejezdu.
Objízdná trasa povede po komunikaci z Vrbátek do Vrahovic,“
uvedl Michael Vafek, dopravní
inženýr Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Dva případy krádeží vzbudily obrovskou vlnu emocí. A není divu...

ZLODĚJI DEVASTUJÍ HŘBITOVY NA PROSTĚJOVSKU
V Plumlově a Bedihošti grázlové brali vše, co bylo z mědi

Toto je opravdový hyenismus! Zloději, kteří se neštítí okrádat zesnulé a pozůstalým pak přidělávat další starosti, řádili během uplynulých dní na dvou místech Prostějovska.
Předminulý týden z pátku na sobotu poškodili grázlové
hroby na hřbitově v Plumlově, odkud vzali vše, co bylo
z mědi. Podobná situace se opakovala minulý čtvrtek,
kdy lumpové zpustošili hroby v Bedihošti...
Plumlov, Bedihošť/mik
Nejprve zatím neznámí chuligáni
poničili více než patnáct hrobů na
hřbitově v Plumlově. „K události došlo z pátku osmadvacátého na sobotu
devětadvacátého června. Na hřbitov
se dostal dosud neznámý pachatel po
poškození plotu. Z několika hrobů demontoval a ukradl měděná dvířka i s
rámy v různých velikostech. Některá
byla o rozměrech čtyřiačtyřicet krát
devětapadesát centimetrů, některá i
mnohem větší. Další měděné příslušenství na různých hrobech poškodil.
Přesná výše škody zatím není vyčíslena, bude upřesněna dodatečně,“ informovala Večerník Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc. Policisté nyní
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který pachateli, ovšem v případě jeho zjištění, hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Jak se o pár dní později ukázalo,
nejednalo se o ojedinělý případ.
Možná ten samý darebák, ale mohlo jich být více, udeřil na druhé straně okresu. Na hřbitově v Bedihošti
toho nakradl ještě víc, poničil při
tom bezmála
tři desítky
hrobů, některé z nich dokonce místních
dětí!
„Z celkem
šestadvaceti
hrobů ukradl
l a m p i č k y,
takzvané laterny, měděné kříže a měděné sošky. Z jednoho
z hrobů dokonce odstranil náhrobní
desku, kterou pohodil za hřbitovem.
Ke znehodnocení lidských ostatků
naštěstí nedošlo. Předběžně byla
škoda vyčíslena na deset tisíc korun,

není ale vyloučeno, že bude daleko
vyšší. Policisté na případu pracují
a po pachateli intenzivně pátrají,“
uvedla mluvčí prostějovské policie
Irena Urbánková.
V Bedihošti vzbudila zlodějna na
hřbitově oprávněné emoce. Starosta
obce Jiří Zips si při vyjádření Večerníku vůbec nebral servítek. „Já bych
ty parchanty a hajzly nechal chytit a
ještě před kriminálem bych je zavřel
do stodoly, kde bych je mlátil hlava
nehlava. Taky bych je vodil ke každému, kdo na hřbitově utrpěl nějakou
škodu a každý by si do nich mohl

„Ti hajzlové se neštítili rozbít
ani dětské hrobečky! Chytil
bych je, zavřel do stodoly
a rok bych je nechal mlátit..“
Plným právem se rozčiluje
starosta Bedihoště Jiří Zips
praštit,“ zalykal se zlobou první muž
obce. Podle něho bude hmotná škoda skutečně vyšší, než policie zatím
zaprotokolovala. „Zatím se mluví o
deseti tisících, ale podle mě bude troj
až čtyřnásobná. Ti grázlové sebrali

Smržicích na silnici ve směru na
Držovice. Z tohoto důvodu bude
celá komunikace ze Smržic do
Držovic uzavřena, navíc v této
době bude na uvedeném místě provedena rekonstrukce kanalizační
sítě. Ta se od osmého července
začne realizovat také v prostoru u
smržické sokolovny. Odtud bude
průjezdná pouze silnice směrem na
Čelechovice na Hané,“ seznámil
Večerník s komplikací pro řidiče

z hrobů všechno, co bylo z mědi.
Počínali si neuvěřitelně drasticky,
měděné věci z náhrobků brutálně odsekávali, jeden z náhrobků dokonce
vyrvali celý, přenesli ho za hřbitovní
zeď a tam ho celý rozmlátili. Neštítili
se ani poškodit a vykrást hrobečky

místních malých dětí. Brali všechno,
kříže, lucerničky, vydlabali rámečky
všemožných rozměrů a zmizely také
některé sošky. To je opravdu hnus,“
ulevil si Jiří Zips.
Když jsme se bedihošťského starosty na závěr zeptali, zda věří

Pavlovice u Kojetína, Unčice/mik
- „Přijeďte se okamžitě podívat,
tomu neuvěříte,“ zavolal do redakce Večerníku Dušan Gábor starající
se o dřívější patrovou nemovitost
v Unčicích. Proč dřívější? Na to existuje jednoduchá odpověď! Starosta
Pavlovic u Kojetína Milan Lešikar
totiž nechal zříceninu, v níž ovšem
bydlely tři romské rodiny, okamžitě
zbourat. „Jistě, přijeďte, všechno
vysvětlím a prokáži vám, že jsem
jednal oprávněně. Ano, s panem
Gáborem mám problém, ale rasista
nejsem, to mi věřte,“ telefonický dotaz první muž Pavlovic u Kojetína,
obce na samé jihovýchodní výspě
prostějovského okresu, pod níž právě Unčice spadají. Večerník se tedy
ve středu vydal na místo, aby zjistil,
kvůli čemu tu vzplály neskutečně
emotivní vášně...
Nejprve jsme zamířili do Unčic, kde
jsme se u obrovské hromady cihel, která
zbyla z jednopatrového domu se třemi
byty, setkali s Dušanem Gáborem. Ten
se od začátku našeho setkání vydával za
majitele nedávno zbourané nemovitosti.
„V tomto domě bydlela moje rodina,
dcera i švagrová, a to už asi pět let. Je
pravda, že nikdo z nich tady neměl v obci
valnou pověst. Švagrová údajně kradla,
ostatní členové rodiny dělali bordel kudy
chodili. Já sám jsem v Unčicích po nich
odvezl desítky koleček nepořádku z různých míst, a to na příkaz samotného starosty. Pak došlo k nepříjemné věci, kdy
se v polovině dubna zřítila štítová zeď
našeho baráku. Byla tady policie, přijeli
i hasiči, no prostě průser. Když se to dozvěděl starosta Lešikar, nechal všechny

Michael Vafek, dopravní inženýr
Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.
„S rekonstrukcí kanalizační sítě jsme
začali už v loňském roce a v současné
době je hotovo zhruba osmdesát
procent. Končit bychom měli v říjnu
letošního roku a současně s kanalizací
pokládáme do výkopu i chráničku na
optický kabel, který bude sloužit pro
přenos telekomunikačních služeb,
tedy přenos dat, internet a telefon,“
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Pavlovic u Kojetína a
VŽDY
kási demoliční četa, hasiči a na místě je
taky starosta. Když jsem se rychle sbalil a dorazil do Unčic, z domu už byla
jen obrovská hromada cihel! Nevěřil
jsem vlastním očím, přitom já měl od
úředníka ze stavebního úřadu slíbeno,
že se nic bourat nebude a že můžu pokračovat v opravách domu. Nic z toho
ale nakonec pravda nebyla, vyloženě
mi lhali! Starosta nechal můj dům asanovat a ještě tady po mě řval, ať si sbalím
svých pět švestek a vypadnu. Přitom mi
nadával do černých hajzlů. Ta hromada
cihel a suti tady zůstala i teď, což je podle
mě nebezpečnější, než kdyby ten dům
nechali stát,“ uvedl Dušan Gábor. Jak
vzápětí ještě dodal, na starostu Pavlovic u Kojetína Milana Lešikara podal
trestní oznámení za rasistické urážky
a za překročení pravomocí veřejného
činitele.
Další cesta Večerníku nemohla vést jinam, než do kilometr vzdálených Pavlovic u Kojetína na zdejší obecní úřad.
Starosta Milan Lešikar nás už očekával
s celou složkou dokumentů i fotografií.
„Předem bych chtěl říci, že pan Gábor
lže a ohání se naprosto nesmyslnými
argumenty. Hlavně tím, že je majitelem oné nemovitosti, což vůbec není

Želeč: druhý ročník STARTfestu válel ve velkém stylu
Multižánrový festival přilákal velkou pozornost mladých i zkušenějších

Želeč/peh - Návštěvníci v pořadí již
druhého ročníku multižánrového
festivalu STARTfest v Želči
měli před sebou nelehký úkol
- vybrat si z natřískaného programu akci, kterou navštíví jako
první... V nabídce bylo divadelní
představení, hudební vystoupení,
ukázka výcviku psů, výroba
peněženek z recyklovaného odpadu či nákup v některém z krámků.
Prázdninová akce se vším všudy
přilákala na želečský statek
několik stovek návštěvníků z blízkého i dalekého okolí a všichni se
bavili, co jim síly stačily...
Akci odstartovalo pohádkové
představení pivínského divadelního
spolku Větřák. Příběh o ukrutném

loupežníkovi Lotrandovi z české
krajiny, kde jsou lidé známí svou
pracovitostí a politici svou poctivostí, který s pomocí tří obyčejných
věcí a Dr. Voštěpa, uzdravil krásnou
princeznu solimánskou, shlédla
více než stovka malých i velkých
diváků. „Pohádka se mi líbila,
několikrát jsem ji viděla i v televizi,“ pochlubila se malá divačka
Klára, která se přišla podívat s bratrem Davidem.
Pak už v závratném tempu usilovali
o přízeň publika cvičitelé psů, kteří
předvedli základní povely pro psí
miláčky i dechberoucí ukázky útoku
a obrany, následované vystoupením
orientální tanečnice Jahanary. Své
adrenalinové kousky poté předvedl

tým Arboria, zaujala také taneční
show klubu Dance Flow a šikovné
drátenické prsty předvedl želečský
rodák Stanislav Cibik nebo Karolína Brabcová a Helena Kalaninová z Prahy, které návštěvníkům
nastínily svůj ‚cirkus z ´popelnice‘.
K tomu všemu se na pódiu střídaly
a návštěvníkům k tanci i poslechu vyhrávaly kapely Redy krýgl,
Pan!cká ataka, Sauria, The Sculptures, Jednou týdně a P. K. Až do
půl druhé ráno pařili s fanoušky Off
Axis a pro ty, kterým se ještě pořád
nechtělo do postele, hrál brněnský
Disquotek sound system. „Jde už o
druhý ročník benefičního festivalu,
který navazuje na předcházející
každoroční sraz veteránů. Nezis-

kové organizace si pro návštěvníky
připravily kvízy, soutěže, kolo
štěstí, workshopy výroby odznáčků,
peněženek nebo tvorbu vlastního
trička. Je tu připravená trampolína,
malování na obličej, SlackLine,
jídlo a pití co hrdlo ráčí, dokonce
i speciality pro vegetariány. Moc
nás potěšilo, že se už STARfest
dostal trochu do povědomí lidí i
z okolí, kteří se už v předstihu informovali na možnost ubytování
ve stanovém městečku,“ pochvalovala si pořadatelka Eva Gartnerová, která spolu s Veronikou
Lankašovou, Liborem Tichým a
Liborem Hanslíkem vytvořili tvůrčí
tým, zajišťující celou akci. „Já jsem
moc ráda, že je ta naše omladina tak

šikovná. Loni jsme akci zaštítili my
jako obec, letos jsme to nechali na
nich a vidím, že vše včetně počasí
se vydařilo,“ ocenila organizátorské
kvality pořadatelů starostka Želče
Bronislava Augustinová.
Odreagovat se ale nepřišli jen děti a
mladá generace, zábavu si tu našli
i senioři z Želče i okolí. „Ta hudba
sice není zrovna můj šálek kávy,
ale jinak je tu skvělá atmosféra,“
usmívají se paní Liba i paní Alena
Menšíková, která na festivalovou
zábavu doprovázela vnoučka.
Skvělou prázdninovou akcí prostě
žila celá Želeč a není divu, na skvělý
program budou návštěvníci festivalu ještě dlouho vzpomínat, nezbývá
než se těšit na další ročník!

jaký byl želečský „fesťák“...

prozradila nedávno v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník starostka
Smržic Hana Lebedová. „Chtěla
bych požádat naše občany, ale také
řidiče vozidel přijíždějících k nám
do Smržic, o maximální trpělivost a
toleranci,“ dodala v souvislosti s uzavírkou silnice od místní sokolovny až
po okraj obce ve směru na Držovice.
Jak již bylo řečeno, zmíněná část
silnice byla určena jako objízdná
trasa pro nákladní dopravu v průběhu

rekonstrukce rychlostní komunikace z Prostějova do Olomouce.
„Bohužel, chybí úzká spolupráce a
komunikace mezi dotčenými orgány.
Ty se navzájem neinformovaly o
všech uzavírkách. Řidičům nákladních vozidel tak v dalším průběhu
července nezbude nic jiného, než se
do Olomouce dostat přes Držovice,
Dubany a Blatec,“ dodal Michael
Vafek z Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově.

vzápětí Večerníku vysvětlil
důvody, které vedly k demolici nebezpečného domu v místní části Unčicích.
„Desátého dubna se na domě zřítila
štítová zeď a hasiči z Němčic nad Hanou informovali náš obecní úřad, že
nemovitost je poškozena tak, že hrozí
zřícením a je tak nebezpečná pro kohokoliv, kdo buď bydlí uvnitř, nebo
prochází okolo. Okamžitě jsem ze zákona musel začít jednat. Ihned jsem požádal němčický stavební úřad o statický
posudek zmíněné budovy a také jsme
se dali do pátrání po majiteli tohoto jednopatrového domu v Unčicích,“ popsal
další kroky starosta Lešikar.
Zatímco posudek na sebe dlouho nenechal čekat a statik přikázal zcela jasně
dům okamžitě nechat zbourat, situace
s majitelem zůstala nedořešena. Tím je
podle katastru jakýsi Lubomír Vendl z
Kolína, který je ovšem pět let nezvěstný! „Tudíž jsme s ním nemohli jednat
a tak došlo k demolici nebezpečné nemovitosti bez toho, že bychom majitele
uměli jakýmkoliv způsobem předem
uvědomit. Ano, předem jsme nechali vystěhovat obyvatele, které tu měl
ubytovány právě pan Gábor a kterému
platili nájem. Jednalo se o tři rodiny,
které tu žily ve strašných podmínkách.
Sedmadvacátého června pak došlo

k samotné demolici poté, co kvůli nemožnosti spojit se s majitelem byla naše
obec jmenována opatrovníkem stavby.
Asanace objektu byla provedena na
náklady obecního úřadu,“ dodal Milan Lešikar. „Pak Gábor skutečně lže,
když tvrdí, že on je majitelem a že jsme
ho poškodili. S tímto člověkem máme
skutečně velké neshody. V Pavlovicích
i Unčicích bydlí několik romských
rodin, ale ani s jednou nemáme problémy závažnějšího rázu,“ připomněl
první muž obce.
„Ale já jsem majitel! Moje sestra před
lety sice panu Vendlovi barák prodala
a převedla ho na něj, ale tento chlap za
dům nikdy nezaplatil. Proto jsme vše
dali k soudu, který by měl smlouvu
zneplatnit a vrátit vlastnická práva mé
sestře. Nemůžu za to, že soudy pracují
tak pomalu, ale sestra mi dala plnou
moc, abych za ni jednal,“ ohradil se proti
nařčení ze lži Dušan Gábor.
Naopak svého starosty se zastávají
místní občané. „Ještě předtím, než tu
zříceninu nechal starosta oprávněně
zbourat, zakázala jsem svým dětem se
k tomu baráku přibližovat. Vždyť z něho
padaly kusy cihel, které mohly někoho
zabít. Starostovi se vůbec nedivím, jednal naprosto správně a určitě zachránil
mnohým lidem tady život či zdraví,“
svěřila se Večerníku obyvatelka Unčic,
která si však nepřála být jmenována.
Pavlovice u Kojetína i jejich místní část
Unčice tak nyní prožívají neobvyklou
kauzu. Zatímco první muž obce je přesvědčen o tom, že na základě podkladů
si své rozhodnutí obhájí, Dušan Gábor je
jiného názoru a na starostu podal trestní
oznámení. Uspěje?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude vývoj tohoto neobvyklého sporu i nadále
sledovat.

Fotoreportáž
Fotoreportáž
dům v unčicích těsně před asanací...

Nářez nadruhou. Návštěvníkům STARTfestu zahrálo v prů- Psí kusy. Ukázka výcviku psů od nejzákladnějších povelů Cirkus z popelnice. Duo kreativních tvořilek z Prahy ukáběhu dne a noci celkem sedm kapel k všeobecné spokojenosti po bojové zásahy zaujala všechny návštěvníky STARTfestu. zaly malým i velkým návštěvníkům, že každý kousek odpadu
se dá využít. Hrrr k odpadkovým košům!
A jak je na tom s povely váš psí miláček?
tancechtivá mládeže. Na snímku kapela Redy krýgl.

2x foto: Obecní úřad Pavlovice u Kojetína

nechal „otevřeno“, přišel o šrajtofli
Olšany u Prostějova/mik - Jak
jednoduché je něco ukrást, když
zloději dáme sami jedinečnou
příležitost! O tom se přesvědčil
muž z Olšan, který v autě
zapomněl zavřít okénko a rázem
přišel o peněženku.
„Ve čtvrtek čtvrtého července v
odpoledních hodinách bylo vykradeno vozidlo Dacia Logan, zaparkované v Olšanech u Prostějova.
Zatím neznámý pachatel využil
toho, že jedno z oken bylo otevřené.

Otevřel si jím dveře a z vnitřních
prostor vozidla ukradl zde ponechanou tašku s celým obsahem. Byla
v ní peněženka s penězi, osobními
doklady, doklady k vozidlu, třemi
platebními kartami, dvěma mobilními telefony a klíči,“ shrnula
případ z Olšan u Prostějova Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství v Olomouci.
Poškozenému muži, a také firmě, ve
které pracuje, způsobil zloděj škodu
za téměř třináct tisíc korun.

Mostkovice/mik - Majitel domu
v Mostkovicích měl na začátku
minulého týdne „z pekla štěstí“.
Dovnitř se mu totiž dobýval zloděj
a naštěstí marně. Dveře baráku
nepovolily!
„V průběhu pondělí prvního července se pokusil zatím neznámý pachatel vloupat do jednoho z rodinných
domů v Mostkovicích. Snažil se

vypáčit dveře, ale naštěstí se mu to
nepodařilo. Přesto majiteli způsobil
škodu za pětašedesát tisíc korun.
Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu poškození cizí
věci, za který pachateli, v případě
jeho zjištění, hrozí až roční pobyt za
mřížemi,“ sdělila Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Olomouci.

V Tištíně se o svátcích STŘÍLELO! Naštěstí jen soutěžně… Bedihoští se proháněl šofér
omámený MARIHUANOU

Tištín/mik - Myslivecké sdružení Tištín uspořádalo již devětadvacátý ročník veřejné soutěže
jednotlivců na americkém trapu o putovní pohár místního
mysliveckého spolku. Pořadatelé si prozíravě k soutěži vybrali
sváteční pátek a udělali dobře.
Akce byla totiž spojena s lidovou
zábavou. Podával se výborný zvěřinový gulášek a po kančí pečeni
se zelím a knedlíkem zamlaskal
také nejeden mlsný jazýček! „Jedná se o soutěž spíše amatérských
střelců z brokových zbraní. Střílí

se takzvaný americký trap, což je
dnes standardní disciplína podle
všech řádů. Máme radost, že se
zde sešla rekordní účast, z níž se
většina střelců dnes do Tištína sjela ze všech koutů Moravy. Z devětapadesáti soutěžících je pět žen,“
pochlubil se Večerníku přímo na
místě Břetislav Doleček, hlavní
rozhodčí soutěže. Té se skutečně
mohli zúčastnit i naprostí amatéři.
Pokud nevlastnil zbrojní průkaz,
musel se za něj zaručit někdo
z pokročilejších střelců s příslušným oprávněním. „Tato soutěž je

nejenom sportovní záležitostí, ale
také velkou společenskou událostí pro celou naši obec. Jsme rádi,
že se sem v průběhu celého dne
přijdou pobavit stovky lidí, nejen
z Tištína, ale z celého okolí,“ dodal Břetislav Doleček.
Mužskou část střelecké soutěže
v Tištíně vyhrál Jaromír Zapletal
před Janem Vrbovským a Štefanem Valentou, mezi dámami
excelovala Hana Beránková, na
druhém místě skončila Marie Olšanská a bronz vybojovala Anežka Vítková.

Výborná účast. Do Tištína se v pátek sjelo devětapadesát vyznavačů brokové střelby.
Foto: Michal Kadlec

Druhá část rozhovoru se starostou Hradčan-Kobeřic Karlem Svobodou

„V Kobeřicích jsou trochu tendence se osamostatnit, ze zákona už to ale nejde“
Hradčany-Kobeřice - Starostou Hradčan-Kobeřic je již
deset let Karel Svoboda. Během uplynulé dekády 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. V úvodním dílu, který Večerník zveřejnil v
minulém vydání, se starosta dvojobce s celkem více než
čtyřmi stovkami obyvatel věnoval zejména potížím s romskými přistěhovalci ze Slovenska. V dnešním dokončení se
zabývá nejen touto otázkou, ale i plány do budoucna...
Jiří Možný

Skutečný „přepych“. Starosta Pavlovic u Kojetína Milan Lešikar poskytl Večerníku snímky
nemovitosti v Unčicích těsně předtím, než ho dal
na příkaz statika zbourat. Dům hrozil po odpadnutí
štítové stěny a požáru podkroví zřícením. A přesto
v něm do poslední chvíle bydlely tři romské rodiny!

TRESTUHODNÉ: v Olšanech řidič

V Mostkovicích řádil
„nešikovný“ ZLODĚJ

v dopadení zlodějů, netvářil se
zrovna přesvědčivě. „Vyloženě si
to přeji, aby je policisté dokázali
vypátrat. Ale jsem v tomto ohledu
dosti skeptický. Třeba budu mile
překvapen... Pak se těm lotrům rád
podívám do očí...“

„Neměl právo to udělat, navíc mně nadával do černých hajzlů,“ láteří Dušan Gábor
pravda.

Jestli Zubejdu neuzdraví - šmik, hlavička dolů. Herci pivínského divadla
Větřák zahráli malým i velkým divákům na správnou notu. Foto: Petra Hežová

Hyenismus. Starosta Bedihoště Jiří Zips je z krádeže měděných věcí z místního hřbitova značně rozezlen.
Zloději se neštítili poškodit ani dětské hroby...
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: archiv Večerníku

V Unčicích nechal starosta zbourat cikánský barák
nájemníky vykázat ven, že prý v tom
domě nesmějí dál bydlet. Doslova tady
křičel, že už žádný cikán sem nevkročí
a že barák nechá okamžitě zbourat. Od
té doby začaly problémy,“ řekl Večerníku v úvodu exkluzivního rozhovoru Gábor. Jak vzápětí dodal,
v tu dobu se se starostou ostře
pohádal. „Řekl jsem mu, že si
barák na své vlastní náklady
spravím, což jsem taky okamžitě
začal realizovat. Jenomže on přijel
znovu i s policajtama, že na základě
posudku statiků mi nechá dům zbourat.
Odpověděl jsem mu, ať si zavolá třeba
sto statiků, že já si nechám vypracovat
vlastní posudek od nezávislého odborníka,“ popsal nám předmět sporu Dušan
Gábor.
Dva dny po této ostré výměně názorů
došlo v domě k rozsáhlému požáru.
„Začalo hořet na půdě a oheň zničil celé
podkroví. Dodnes neznám příčinu, policie mi akorát později oznámila, že požár
vznikl zřejmě po neodborné manipulaci
s otevřeným ohněm, nebo nám to prostě
někdo zapálil. Dožralo mě, že v jejich
vyjádření byla uvedena i nulová škoda
na majetku! Takže když vám shoří střecha na baráku, tak škoda není žádná?
Dodnes si myslím, že v tom požáru má
prsty někdo, kdo si nepřál, aby v tom
domě bydlela má rodina a abychom
tak všichni zmizeli z vesnice. Jsem přesvědčen o tom, že starosta o tom ví víc,
než dokáže přiznat...,“ nebral si servítek
Dušan Gábor.
K tomu nejzásadnějšímu ovšem došlo ve čtvrtek 27. června. To v Unčicích proběhla demolice celého domu,
v němž předtím bydlely tři romské rodiny. Podle Dušana Gábora se tak stalo
bez jakéhokoliv upozornění předem.
„Volali mi lidi, že k baráku přijela ja-

www.vecernikpv.cz

3x foto: Petra Hežová

V době uzavírky rychlostní komunikace to bude peklo!
no určena jako objízdná trasa
pro nákladní automobily v době
uzavírky rychlostní komunikace
směrem na Olomouc! Jak však
informujeme na straně 3 dnešního
vydání, ta bude zahájena namísto
minulého pondělí až dnes, tedy
stejně jako uzavírka smržické komunikace...
„Od pondělí osmého července až
do třetího listopadu tohoto roku
bude probíhat oprava mostu ve

region@vecernikpv.cz

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

SMRŽICE se kvůli opravě mostu a kanalizace z části UZAVŘOU
Smržice, Prostějov/mik, jim - Jakoby těch uzavírek silnic nebylo
v Prostějově a okolí už tak dost!
Večerník se na konci minulého
týdne dozvěděl, že velkou uzavírku komunikace připravili
i ve Smržicích v souvislosti s
rekonstrukcí kanalizace a mostu.
Zcela uzavřena tak bude silnice
od smržické sokolovny až po
Držovice! Ironií osudu je, že velká
část této komunikace byla nedáv-

776 159 120
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Při dopravní nehodě
osádku jiného auta, to je
došlo ke zranění jednatřiuž na pováženou! A přesně k této cetiletého řidiče vozidla Citroën a
události došlo předminulou neděli jeho spolujezdkyně. „Byli ošetřeni v
u Určic...
nemocnici, ze zranění se budou léčit
„V neděli třicátého června krátce před sedm dnů. U obou účastníků nehody
jednou hodinou odpoledne došlo na provedli policisté dechovou zkoušku.
křižovatce silnic vedoucích na Pros- U řidiče Citroënu byla negativní, u
tějov a Určice k dopravní nehodě, ve řidiče Ford Escortu naopak pozitivní.
které figuroval alkohol. Z dosavadní- Policisté mu naměřili 1,11 promile
ho šetření vyplývá, že osmatřicetiletý alkoholu v dechu. Po poučení se odřidič vozidla Ford Escort, který jel mítl podrobit lékařskému vyšetření
od Seloutek na Prostějov, zřejmě v spojenému s odběrem biologického
křižovatce nerespektoval dopravní materiálu v nemocnici. Muži zákona
značku dej přednost v jízdě a nedal mu na místě zadrželi řidičský průkaz
přednost zleva přijíždějícímu vozidlu a zakázali další jízdu,“ uvedla Irena
Citroën C3. Došlo ke střetu, po kte- Urbánková s tím, že hmotná škoda
rém vozidla skončila v poli,“ popsala byla vyčíslena na devadesát tisíc koVečerníku závažnou autohavárii Irena run a nehodu policisté nadále šetří.

Zmínil jste minule rozrůstání romské komunity ze
Slovenska. Trvalý pobyt jim
musíte umožnit?
„Obec je povinna je přihlásit, pokud
vlastník nemovitosti souhlasí s přistěhováním dotyčného. Cizinci pak
nejsou přihlašováni na obci, ale na
cizinecké policii. Na obci se přihlašují pouze občané České republiky
a oni jsou občané Slovenska. Dříve
platila norma, jaké rozměry musí
mít jednopokojový byt, teď v domě
o dvou místnostech čtyři krát čtyři
metry a kuchyňkou dva krát dva
metry žije pětadvacet lidí. Když slepice musí mít minimální prostor, a
proto vajíčko stojí o dvě koruny víc,
než by muselo, tak mě jednou zajímalo, zda existuje norma, kolik Cikánů může být do čtverečního metra?! Hygiena mi odpověděla, že by
to bylo omezování práv a svobod...“

Jaké vidíte východisko ze
současné situace?
„Oni prostě musí pochopit, že nic
není zadarmo. A že když budou pracovat, tak se budou mít líp než na
sociálních dávkách. Sociální dávky nemůžou umožnit to, aby děti
chodili s nanukama, Coca Colama,
všichni kouřili a ještě seděli v barech
a hernách. Sociálka rovněž matkám
samoživitelkám proplácí nájem bez
inkasa kolem deseti tisíc za boudu,
která je na spadnutí. Třeba dcerka
manželů z Kobeřic se vdala na Slovensko a když si tam chtěla vyřídit
mateřskou, na úřadech jí řekli, že do
jejich sociálního systému nic nepřinesla,, ať si ji vyřídí u nás.“
Když půjdeme k vaší osobě, máte chuť kandidovat
ještě jednou?
„Ne, opravdu ne. Optimismus
mě již přešel, je to čím dál horší...
Třeba teď řešíme anonymně na-

psanou stížnost hlavnímu hygienikovi, která se týkala nepořádku,
potkanů, vypouštění odpadních
vod do dešťové kanalizace. Hygiena to postoupila obecnímu úřadu, je to ale neřešitelný problém.
Když ale přijdou Romové ze Slovenska, já ani nevím, že jsou tady.
Povolení jim vyřizuje cizinecká
policie a dovnitř mě nepustí, pokud nemám příkaz k domovní
prohlídce. Suchý záchod a nikdo
neví, kudy se to vypouští do kanalizace...“
Co se během vašeho úřadování podařilo?
„Za deset let tu vznikl vodovod,
pak se dělaly chodníky a kaplička
v Hradčanech, kaple v Kobeřicích,
rekonstrukce obecní budovy v
Hradčanech, kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kobeřicích,
dva sportovní areály na hřišti v
Hradčanech a v Kobeřicích.“
V posledních letech sbírá
obec ocenění v třídění odpadu Keramická popelnice. Je to
aspoň nějaké pozitivum?
„V roce 2010 první místo v kraji,
2011 druhé místo v kraji a 2012
první místo v kraji. Když mi pan
hejtman první rok předával šek,
tak jsem byl smutný a on nechápal
proč. Povídám, že je velice špatné,
když jsme v Evropské unii a předávají nám šek třicet tisíc korun.
Že to mohlo být v eurech, když je
to spojeno s cirkusem kolem toho
včetně rautu na Svatém Kopeč-

„Když přijdou Romové ze Slovenska,
já ani nevím, že jsou tady. Povolení jim
vyřizuje cizinecká policie a dovnitř mě nepustí,
pokud nemám příkaz k domovní prohlídce.“

Bedihošť/mik - Předminulý víkend měly policejní hlídky v obcích Prostějovska napilno. V jejich
sítích uvízli především řidiči ovlivnění omamnými látkami. Dalším
příkladem je událost z Bedihoště,
kde policisté zastavili zfetovaného
mladíka za volantem škodovky.
„Dalším řidičem, který usedl za volant, tentokrát pod vlivem drog, je
jednadvacetiletý muž. Předminulou
neděli kolem půl druhé ráno byl kontrolován policejní hlídkou v Lidické
ulici v Bedihošti, když řídil vozidlo
Škoda Octavia. Během kontroly u

něj policisté provedli test na návykové látky, který byl pozitivní na marihuanu. Řidič se k požití návykové
látky přiznal,“ řekla Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Mladý muž po poučení se podrobil
lékařskému vyšetření spojenému s
odběrem biologického materiálu v
nemocnici. „Další jízdu mu policisté zakázali. Nyní je mladý řidič podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu,“ uvedla prostějovská policejní mluvčí.

Seloutky: z chaty lump
čmajznul i houpací síť!

Seloutky/mik - Hodně nechtěného návštěvníka měl ve své chatě
její majitel ze Seloutek. Zatím nestarosta Hradčan-Kobeřic KAREL SVOBODA známý zloděj ho vykradl a nepoo komplikovaném vztahu s novými občany hrdnul ani dřevěným věšákem či
houpací sítí.
„V noci z úterý druhého na středu
ku... Částka šla do rozpočtu obce, hou se pouze k někomu přiřadit. třetího července došlo ke vloupání
snažíme se to investovat do odpa- A k Brodku taky nechtějí...“
do jedné z chat v katastrálním území
Co v obci chybí a zatím na Seloutky. Zatím neznámý pachatel
dového hospodářství.“
to nejsou peníze?
Budete letos usilovat o něvypáčil na chatě dveře, vnikl dov„Jednoznačně splašková kanalizajaké dotace?
„Z toho jsem už vyléčený. Ceny ce. To je hodně daleká budoucnost,
navržené stavebními firmami ve zejména při vykupování pozemků.
výběrovém řízení jsou natolik I kdyby se dosáhlo na sedmdesáti
přemrštěné, že tak pětadevadesát či osmdesátiprocentní dotaci, tak
procent potřebného uděláme své- deset procent stále představuje tři
pomocí. Zaměstnali jsme zedníka miliony. A necelých deset milionů
a k němu přibíráme další pracov- znamená deset let tu v noci vyHvozd/mik - Třiapadesátiletý muž
níky z úřadu práce. Ať šlo o chod- pnout elektřinu. Jestli to ale bude
za volantem škodovky si v neděli
níky nebo opravu obecního úřadu, pokračovat, tak se tu spíše bude
zřejmě myslel, že si může vyjet auvšechno jsme zvládli svépomocí.“ muset dělat kamerový systém. A
tem a prohánět se po obci pod silPři posledních volbách kromě kanalizace bychom uvítali
ným vlivem alkoholu. Omyl! V dovznikly jen dvě kandidát- opravu místních komunikací a dopoledních hodinách ho zastavila
ky. Jedna měla v názvu Hradča- dělání chodníků.“
policejní hlídka a utrhla mu tipec!
ny-Kobeřice, druhá jen KobePřipravujete na nejbližší „Předminulou neděli třicátého červřice...
dobu nějaké kulturní na krátce před desátou hodinou byl
„Tady se nejede na politické stra- akce?
ny, ale sestavují se kandidátky za „V Kobeřicích fungují hasiči a spor- v obci Hvozd kontrolován policejní
části obce – za Hradčany a Ko- tovní klub Kobra. Pořádají ples, hlídkou řidič osobní motorového
beřice. V Kobeřicích jsou trošku dětský den. Část Hradčany úplně vozidla Škoda Felicia. U třiapadesátitendence se osamostatnit, ze zá- chcípla, je to mrtvé. Příští rok jsou letého řidiče provedli policisté dechokona to už ale nejde. Pokud ne- volby a třeba do toho půjde někdo s vou zkoušku na alkohol, která byla
pozitivní, kdy mu naměřili 1,98 promají určitý počet obyvatel, mo- elánem sobě vlastním.“

nitř a ukradl skládací dřevěný věšák,
houpací síť a klíč od kůlny. Způsobil
tak škodu za sedm tisíc korun,“ sdělila tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková.
Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození
cizí věci. „Pachateli v případě jeho
dopadení hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi,“ dodala Urbánková.

Hvozd: řidič nadýchal

skoro dvě promile

mile alkoholu v dechu a dvěma opakovanými zkouškami pak 1,73 a 1,68
promile alkoholu. Po poučení se muž
odmítl podrobit lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici,“ sdělila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Policisté opilci za volantem na místě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. „Nyní mu za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
dodala mluvčí prostějovské policie.

Společnost

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. července 2013

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

A GRATULUJEME!!!

Natalie Charlotte Müller
1. 7. 2013 49 cm 2,90 kg
Prostějov

Marie Baranyaiová
29. 6. 2013 50 cm 3,45 kg
Dobromilice

Lukáš Vysloužil
1. 7. 2013 49 cm 3,45 kg
Žárovice

Klaudie Kouřilová
29. 6. 2013 49 cm 3,25 kg
Kostelec na Hané

Jiří Páleník
2. 7. 2013 53 cm 3,80 kg
Štarnov

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!

INZERCE

<#*4#&0+%-¦%'0647/
0QX÷QVGXąGP¾RTQFGLPC
0CDÊ\ÊOGXÚRTQFGLQMTCUPÚEJDCNMQPQXÚEJMX÷VKPLGJNKéPCPč
QMTCUPÚEJ
VčCJPQLKX
QMTCUPÚEJUVTQOMčMGąčMQPKHGTčD[NKPUWDUVT¾VčCJPQLKX

UNGXQWCå

UG

2Q2¾5Q
/KO
NWX÷
/KOQRTCEQXPÊFQDWCXPGF÷NKRQVGNFQONWX÷
WN2NWONQXUM¾ CTG¾NHKTO[%'*#64#&+0)UTQ 2TQUV÷LQX
/CTMÆVC(CNV[PMQX¾OHCNV[PMQXC@CVNCUE\

Jedete na dovolenou a chcete vědět,

HLEDÁ SE PES, ztratil se bišonek Peggy!

co se děje doma?

V úterý 2. července kolem 18:30 hodin se zaběhl pes.
Je to malý bílý bišonek s dlouhou kadeřavou srstí, stará asi už 10 let
a slyší na jméno Peggy.
Pokud máte jakékoliv informace ozvěte se na kontakt:

VÝZV
A!
V
Z
A!
Ý
V
Marek Štefek | stefekmarek@gmail.com | tel.: 775370091

Neli Vršecká
30. 6. 2013 50 cm 3,75 kg
Otaslavice

Adéla Mazouchová
29. 6. 2013 47 cm 2,60 kg
Prostějov

Foto: archiv Marka Štefka

Klikněte na
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

INZERCE
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Smetanovy sady se připravují na konečnou výsadbu
„Opravíme i zídku na Vápenici za čtyři miliony korun,“ připomíná primátor

Pro laika, který v současnosti prochází okolo Smetanových
sadů, jako by se zde čas a všechny práce zastavily. To je
ovšem jenom zdání. Rekonstrukce prostějovského centrálního parku pomalu ale jistě finišuje. Skoro před samotným dokončením jsou všechny stavební úpravy. Jak už
Večerník informoval v předešlých vydáních, park by se,
alespoň částečně, měl veřejnosti otevřít v září tohoto roku.
Prostějov/mik
„Veškeré stavební práce budou během letních prázdnin
definitivně ukončeny. Pak
ovšem rekonstrukce parku bude
pokračovat, v plánu je výsadba
zelených ploch, které však musí
být ještě nějaký čas chráněny.
Zejména trávníky, než zakoření.

Než se zatravněné plochy zcelí,
budou ještě ohraničeny ochranným plotem. Konečná výsadba
stromů bude probíhat během
podzimu a dále na jaře příštího
roku, tedy v době vegetačního
klidu. Takže definitivní rekonstrukce bude ukončena až na jaře
roku 2014,“ připomenul technické záležitosti Zdeněk Fišer,

náměstek primátora statutárního
města Prostějova, který je na
radnici zodpovědný za stavební
investice.
„Předpokládáme
ovšem, že pokud během srpna
vzejde tráva a budou vysazena
i některá keřová pásma, mohlo
by ochranné oplocení zmizet
v průběhu září a v tuto dobu,
alespoň částečně, Smetanovy

sady otevřít pro veřejnost. Lze
to ale velmi těžko odhadnout,
záleží
na
povětrnostních
podmínkách. Pokud bude
dostatečně pršet a zeleň bude
pěkně růst, nevidím důvod, proč
by tam ten plot musel neustále
být,“ dodala Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. Také
samotný primátor se vyjádřil
k aktuálnímu stavu rekonstrukce Smetanových sadů
a hlavně o rozhodnutí rady města
ohledně rekonstrukce zídky,
která ohraničuje park ze strany
od Vápenice. Do její opravy či
stavby nové se městu ještě vloni
příliš nechtělo, nyní ale konšelé

rozhodli jinak. „Opravdu jsme
se nakonec rozhodli investovat
až čtyři miliony korun na to, aby
postupně kolem celého parku
byla vybudována stejná zídka,
jaká už stojí na straně poblíž
Národního domu. Je pravda, že
současný stav zděné zídky na
Vápenici je doslova odstrašující.
A když už budeme mít opravený
park, tak by bylo až nevkusné
nechat tam něco tak škaredého,“
uvedl prostějovský primátor Už se to blíží. Ještě minimálně do konce prázdnin bude SmetaMiroslav Pišťák.
novy sady lemovat ochranné oplocení včetně výstražných tabulí.
Současnou situaci při rekonFoto: Michal Kadlec
strukci Smetanových sadů
však přece jenom něco kompli- propadl chodník, pod kterým musejí Vodovody a Kanalizace
kuje. „Na dalším místě, přesně se nedávno opravovala kanali- co nejrychleji zajistit nápravu,“
u kina Metro, se znovu částečně zace. V rámci reklamace tam dodal na závěr Zdeněk Fišer.

Od srpna se začne opravovat Rybník v Drozdovicích se konečně napouští
Na vodní plochu se vracejí kačeny, i s mláďaty!
ZDEVASTOVANÁ Milíčova ulice
Prostějov/mik - Samé díry v silnici, na jejích
bocích parkují auta na hliněném podkladu.
Úroveň komunikace v Milíčově ulice, která dávno neodpovídá jednadvacátému století, se brzy
změní. Od 1. srpna se celá na čas uzavře, přičemž
celá její rekonstrukce má stát pět a půl milionu
korun. Vše by mělo být hotovo na konci října.
Rada města Prostějova na své úterní schůzi schválila
zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci Milíčovy
ulice. Investiční akce bude vzhledem k předpokládané
hodnotě veřejné zakázky ve výši 5 579 500 bez DPH
soutěžena formou zjednodušeného podlimitního
řízení. Termín zahájení prací je podle zadávací dokumentace stanoven na 1. srpna, dokončení celého díla
pak nejpozději do 31. října tohoto roku.
„Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce ulice.
Zahrnuje opravu kanalizačního potrubí, demolici
a kompletní opravu chodníků, silnic a dalších
zpevněných ploch. Dále pak krajinné úpravy, včetně kácení a vysazování stromů, zatravňovacích a zahradnických služeb,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města, který má na starosti investice.

Tu nepoznáte! Zdevastovaná Milíčova ulice se
brzy změní k nepoznání.
Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Se zpoždě-ním,
ale přece! Po předání stavby
zpět do rukou magistrátu
byla ukončena rekonstrukce
městského rybníku v Drozdovicích. Jenom samotné
napouštění nádrže trvalo déle,
než se původně očekávalo.
„Také jsme doufali, že rybník přebereme už napuštěný,
ale z objektivních příčin se tak
nestalo. Důvodem byl fakt, že
posledních čtrnáct dní v červnu
bylo hodně suchých a mlýnský
náhon byl zaprvé skoro prázdný, a za druhé voda, co v něm
zůstala, byla velmi kalná a páchnoucí,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer předminulý
týden na tiskové konferenci rady
města. Podle jeho slov hlavně
rybáři nesouhlasili s tím, aby se
tak závadná voda do rybníka
vůbec dostala. „Trvalo by hrozně
dlouho, než by se tak škaredá
voda v rybníku obnovila, to jsme
nechtěli dopustit,“ dodala tehdy

Už je krmí! Kromě kačen i s mláďaty se k napuštěnému rybníku vracejí i lidé, kteří si zvykli ptáky krmit.
Foto: Michal Kadlec
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za životní
prostředí.
Od pondělí minulého týdne
si už ale každý kolemjdoucí
všiml, že dno rybníka se pomalu ale jistě začíná vodou plnit.
„Těžíme z toho, že přece jen pár
dní zapršelo a mlýnský náhon
se zaplnil čerstvou vodou. Tím

pádem se může nádrž začít
napouštět. Nepůjde to ale rychle,
počítám s tím, že rybník bude
plný až zřejmě na konci července
nebo na začátku srpna,“ uvedla ve
čtvrtek Ivana Hemerková. Také
ona, stejně jako naše redakce,
si všimla, že na hladinu pomalu
se plnícího rybníka se vracejí
kačeny. „Jsem tomu ráda, i když

jsem vždycky tvrdila, že se sem
vrátí. Do této doby hnízdily podél
břehů mlýnského náhonu a dokonce zde kačeny vyvedly i svá
mláďata. Teď i s nimi zamířily
do rybníka. Je vidět, že se do tohoto krásně zrekonstruovaného
koutečku Prostějova vrací život
se vším všudy,“ pochvalovala si
náměstkyně primátora.

Existuje vůbec recept na oživení centra města?
„V současné době přivedou lidi na náměstí jen kulturní akce,“ je přesvědčena radní Milada Sokolová

Prostějov - Běžte se podívat odpoledne na prostějovské náměstí. Neuvidíte takřka nic. Liduprázdno, jen
tu a tam na zahrádce kaváren či cukráren pár hostů.
Jde o letitý problém, který už řešilo několik generací komunálních politiků. Podle radní a předsedkyně kulturní
komise rady města Milady Sokolové (na snímku) to
jsou jedině právě kulturní akce a koncerty atraktivních
umělců, co přitáhne lidi na náměstí. O tom povídala
Večerníku v rámci rozhovoru pro pravidelnou rubriku.
Michal Kadlec
Paní radní, během června jste
byla garantkou hned několika
kulturních akcí pořádaných na
náměstí T. G. Masaryka. Jak
byste tyto akce zhodnotila?
„Grantová a kulturní komise
rady města už třetím rokem dává
možnost různým subjektům,
jak oživit prostějovské náměstí.
A granty jsou vypisovány právě
na tento účel. V letošním roce se
objevilo absolutně nejvíce žádostí o udělení grantu. Během červINZERCE

na byla většina akcí realizována.
Jednalo se o vystoupení izraelské skupiny Hava Nagilla, třetí
ročník bluegrassového festivalu
nebo koncert Pomáháme tancem.
Myslím si, že akce tohoto typu
přesně splňují ten účel, pro které
byly vynaloženy finanční prostředky. Spousta lidí si v době
těchto koncertů našla na náměstí
cestu a to byl právě ten cíl.“
Jak vy se vůbec díváte na
dlouholetý problém ohledně
„mrtvého“ náměstí T. G.
Masaryka?

„Spousta Prostějovanů stále poukazuje na to, že náměstí je bez
lidí a vůbec nežije. Podle kritiků
jen díky restauracím, kavárnám
a cukrárnám se tu alespoň pár
lidí po pracovní době zdržuje
nebo tudy projde. A tím, že se
uzavřel provoz Prioru kvůli
jeho rekonstrukci, tak se tento
problém ještě zvětšil. Podle
mého názoru je pořádání kulturních akcí a hlavně koncertů
v současné době tím jediným
receptem, jak přitáhnout do
centra návštěvníky. A zároveň
alespoň trochu pomoci místním
podnikatelům a obchodníkům.“
Podaří se oživit
náměstí i během prázdnin? Bude zde co
k vidění?
„Samozřejmě bude! Díky
tomu, že se Smetanovy sady
renovují, bude na náměstí
T. G. Masaryka přestěhován
veškerý program Prostějovského kulturního léta pořádaného Kulturním klubem Duha.

Toto opatření podle mého nápomůže.
zoru náměstí hodně pomůže.“
Vraťme
se
prosím
ještě k problematice
ematice vyáměstí. Odmírajícího náměstí.
mysleme si teď,
ď, že se zde
ie koncertů.
uspořádá série
Čím to podlee vás je, že
do centra Prostějova
míří čím dáll tím méně
lidí?
dčena o tom,
„Jsem přesvědčena
dí, kromě toho,
že spousta lidí,
upit, hledá i nějaže si jde nakoupit,
žití. A toto
ký způsob vyžití.
vaně
všechno takzvaně
epod jednou střechou nabízejíí
právě velká
nákupní centra na okraji
Prostějova.
Nemluvě
o službách
na hlídání
dětí. Navíc
lidé v těch-

to hypermarketech seženou úplně všechno, jídlem počínaje, přes oblečení,
drogistické
zboží až po
auta. Nemusí tak chodit
po náměstí
od jednoho
obchůdku
ke druhému.
V nákupních
centrech prostě
pořídí naprosto pohodlnou

Foto: archiv Večerníku

formou vše, co se jim zamane.
A to je v dnešní uspěchané době
plné stresů zřejmě ten největší
argument, proč se Prostějované
ženou za nákupy mimo centrum.“
Myslíte si, že
centru pomůže,
jakmile se otevře zrekonstruovaný Prior, tedy nově Zlatá
brána, a pak také snad obří
obchodní centrum plánované společností Manthellan?
„Já myslím, že to pomůže jen
částečně. Ano, náměstím lidé
projdou, ale zase většinu času
se budou zdržovat v těchto obchodních centrech. Jak říkám,
lidé dnes potřebují na jednom
místě najít úplně všechno.“
Máte tedy vy
sama na oživení centrálního náměstí nějaký svůj recept?
„Jak už jsem jednou řekla, v aktuální době napomůže k oživení
náměstí jen a pouze pořádání
kulturních akcí, které skutečně při-

táhnou lidi ze všech koutů Prostějova díky atraktivitě jednotlivých
kulturních projektů. Jedině takto
můžeme jako město pomoci.“
Dovolte poslední otázku, co
byste Prostějovanům doporučila během prázdnin k návštěvě náměstí? Proč a na co
by sem měli přijít?
„Prostějovské léto 2013 zahrnuje
desítky akcí pro lidi nejrůznějšího
věku, kteří zůstanou ve městě
a zatouží po rozptýlení. Z toho
deset významných projektů se
uskuteční přímo na náměstí.
A já má takový tajný tip, že prostějovský rynk bude narvaný
k prasknutí při koncertu slovenské kapely NO NAME dne 29.
srpna! Jedním z dalších projektů
podpořených z kulturních grantů
je na srpen připravovaný Jam na
náměstí T. G. Masaryka a jedná
se o den plný rockové muziky v
srdci města Prostějova. Hlavním
organizátorem je klub APOLLO
a jeho šéf Mira Hasa.“

Obyvatelé ulice C. Boudy
se dočkají nového chodníku

Prostějov/mik - Početné žádosti
obyvatel ulice Cyrila Boudy byly
ze strany města konečně vyslyšeny. Přestože si samotní občané
před domem vyšlapali přes trávník vlastní chodníček, město ho
nyní slibuje vydláždit.
„Zdejší občané si zřejmě chtěli zkrátit
cestu k autobusové zastávce a postupem několika let si přes trávník mezi
stromy vyšlapali vlastní cestičku.
Když ovšem naprší, tak se v tom blátě nedá chodit. Vyšli jsme tak lidem
vstříc a v rámci rekonstrukce Svolinského ulice byla vyprojektována
vícepráce. Jde o vydláždění tohoto
chodníčku v délce asi padesáti metrů.
Chodník bude zpevněn zámkovou
dlažbou,“ informoval Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního města Prostějova. Jak dodal, nový chodník bude stát zhruba 100 tisíc korun.

Náprava. Lidmi vyšlapaná cestička v ulici Cyrila Boudy bude městem
vydlážděna.
Foto: Magistrát města Prostějova.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Máta - zdraví ze zahrady

životního stylu?
Pak jste na správné adrese

Zdravím všechny čtenářky a čtenáře naší Večernice!
e rn
r ice!!
Jsem moc ráda, že se společně opět setkáváme u dalšího dílu našeho tradičníadičn
ního a hlavně populárního seriálu. I dnes máme pro vás připravenu spoustu
ustu
u
rad, tipů a zajímavých fíglů. A na co, že se můžete těšit? Prozradímee si
něco o mátě, potom se podíváme na to, jak si pomoci od svědění po
o
bodnutí hmyzem a řekneme si, jak si můžete vyrobit nové kousky
do šatníku - řeč bude o batice. Chybět nebude ani zajímavý rozhovor, tentokrát s mladou maminkou a profesionální kuchařkou, Ninou
Procházkovou.
Krásný a úspěšný prázdninový týden přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

poradna

Poštípal vás hmyz? Zastavte svědění!

Léto je časem radovánek, dovolených a dlouhých večerů.
Mimoto je to také čas, kdy
na nás na každém kroku číhají komáři a všelijaké jiné
breberky. Víte, jak se můžete proti všelijakému hmyzu
bránit nebo jak zmírnit bolest
a svědění po poštípání? Proti
komárům je údajně také vysoce účinná skořice. Výtažek z ní
dokáže komáry dokonce nejen
odpuzovat, ale i zabíjet. V boji
s komáry je taktéž možné vyzkoušet vonné silice máty. Ale
to není všechno! V následujícím příspěvku vám přinášíme
několik takzvaných „babských
rad“, které vám od svědění a
otoků rychle a účinně uleví.

Babské rady na komáry
Štípance od komára přestanou
svědit, pokud je potřete napůl
rozkrojenou cibulí nebo citronem,
šíření komářího jedu zastaví také
kostka ledu nebo levandulový
olej, výborná je také šťáva vymačkaná z nahřátých listů jitrocele
anebo listy černého rybízu s rajčetem, o tvarohu nebo bílém jogurtu,
které vytahují horkost nemluvě.
Domácí repelent si vyrobíte,
když do francovky nasypete
lžičku hřebíčku a směs necháte
týden odstát. Vzniklý výluh sice
pěkně voní, ale nebojte, komáry
odpudí spolehlivě. Pelyněk nebo
afrikány v okně komáry a drobné
mušky k vám domů nepustí.

Kromě komárů nás v létě hodně trápí i klíšťata. I na ně
naše praprababičky myslely a my vám přinášíme návod,
jak si vyrobit domácí repelent...
Budete potřebovat jeden sáček rozmarýnu, jednu lžíci
bílého vinného octa a jeden litr vody, kterou přivedeme k
varu, odstavíme, přidáme rozmarýn a necháme louhovat do
zchladnutí. Potom přecedíme a přidáme ocet. Směs nalijeme
do jakéhokoli rozprašovače a používáme pravidelně před
cestou do lesa nebo na zahradu....
Tak hurá na houby!

Foto: Internet

Kromě Jižní Ameriky a Antarktidy rostou zástupci máty
na všech světadílech, především v severní oblasti mírného
a subtropického pásu. Na původ jejího pojmenování je několik názorů, u Řeků znamená minthé něco jako „nelibě
páchnoucí“. Další variantou je
menthae, z latinského mensa =
sůl, pravděpodobně proto, že
byla máta používána jako koření. Dříve nechyběla v žádné
lékárničce, tlumí a odstraňuje
totiž křeče (hlavně v trávicím
traktu), zmírňuje nadýmání,
působí dezinfekčně a povzbuzuje vylučování trávicích šťáv.
V silnější koncentraci působí
mentol na kůži jako místní znecitlivění. O mátě se také traduje,
že jde o skvělé přírodní afrodiziakum...

vané masové pokrmy a ryby, dá
se použít do dresingů a omáček,
bylinkového másla, k ochucení
rýže nebo kuskusu. Na celém
světě je oblíbená v kuchyni i průmyslové výrobě. Všichni určitě
znáte alkoholické nápoje s názvy
„Peprmintka“ nebo „Zelená“, ze
sušených listů a nerozkvetlých vrcholků stonků se louhuje čaj, mentol se přidává také do ústních vod a
zubních past, žvýkaček, mentolových bonbonů a masážních gelů,
v poslední době bývá však čím dál
častěji máta nahrazovaná uměle
vyrobeným mentolem.

by se ztrácela vonná silice. Uchováváme ji při teplotě do 25°C, v
dobře uzavřeném obalu, v temnu
a suchu, takto máta vydrží i 2 roky.

Jak se jí ještě říká?
Mátu můžete znát také pod jinými
názvy. Víte jistě, že se jí také říká:
balsaminta, fefrmincka, fafrmenica, balšám, větrová bylina, bylina
Matky Boží, koření fefrmintové,
máta pepřová, máta saracénská,
máta zahradní, minta, nána, nátkovice, peprnej balšám nebo také
větrové koření...

Kdy a jak sbírat?

Nať máty se sklízí před rozkvětem,
v době, kdy doroste do výšky asi
20 až 30 cm. Listy sklízíme stejným způsobem. Suší se na lískách
nebo sítech ve vrstvě do 5 cm na
stinných a vzdušných místech
Léčivka v kuchyni
nebo v sušárně. Nať sušíme vždy
Máta není jen bylinkou používa- ve stínu a během sušení dostatečně
nou za účelem léčení. Můžeme si větráme. Při použití umělého tepla
s ní ochutit saláty, pečené a grilo- nesmí teplota překročit 40°C, jinak

Foto: Internet

kulinářský koutek

I

www.
vecernikpv
.cz

víte, jak na to...

aneb tip do kuchyně...

LETNÍ LOSOSOVÉ

STEAKY

BAREVNÉ LÉTO... Vyrobte si batikované tričko!
Batika je velmi stará technika
barvení, pocházející pravděpodobně z Asie. Je však stále
aktuální zejména v jarním a letním šatníku. Její přednost tkví
v originálnosti, protože se jen
stěží podaří obarvit opakovaně
naprosto stejný motiv. Je to také
zajímavý způsob, kterým můžete přes prázdniny zabavit své
děti. Ne nadarmo je tato činnost
oblíbená na táborech a dětských
soustředěních.
Batikovat se začalo už dávno. Poprvé se batika objevuje
v Asii, do Evropy se dostává až
o hodně později. Asijci pomocí
přírodních látek získávaných
z částí květin a stromů obarvovali své oděvy na různé barvy.
Podstata této metody spočívá
v překrytí míst, jež mají zachovat svoji původní barvu nějakým materiálem, např. voskem
nebo i jiným vhodným materiálem (lístečky rostlin, prová-

zek,…); ostatní nezakrytý povrch předmětu se pak obarví.
A jak na to? Pro batikování
je vhodné vybrat si bílé nebo
světlé tričko, nejlépe bavlněné. Dále bude potřeba ocet,
bílý provázek (takový, který
neklouže a pevně drží; bílý
proto, aby nepouštěl barvu)
1) Připravte si kus oblečení,
nebo látku, kterou chcete nabarvit. Pečlivě si promyslete,
jaký vzor na látce chcete vytvořit. Tam, kde oblečení pevně
svážete, tam barva nepronikne
a na tomto místě vám zůstane
látka v původním zbarvení.
V hrnci si připravte barvu (postupujte přesně podle návodu, který je uveden na obalu)
Do barvící lázně vložte látku
a důkladně míchejte - cca 20
minut, aby se látka obarvila na
všech požadovaných místech.
Po dostatečném promíchání
v barvící lázni, látku vyjmě-

te a důkladně ji propláchněte
v čisté vodě (můžete vymáchat i v pračce), poté látku
ještě vymáchejte ve vodě
s trochou octa (roztok vody
a octa v poměru 1:20), ten
barvu ustálí. Důkladně vyždímejte a teprve v této chvíli již
nabatikovanou látku rozvažte.
Na závěr můžete ještě vlhkou
nabatikovanou látku přežehlit.
NEBO
2) Připravte si barvy podle
návodu na obalu, rozložte si
na zem igelit, namočte triko
a napněte ho na igelit. Potom
si z trika udělejte velkého
„šneka“ a sepněte ho pomocí provázků (gumiček) do
kříže. Teď můžete začít triko
barvit, a to buď přesně po dílcích, nebo různě podle vaší
fantazie. Obarvené triko pak
zabalte do igelitu a nechte
barvu asi dvanáct až čtyřiadvacet hodin působit.

Ingredience:
12 plátků lososa, sklenička bílého vína, sklenička pomerančového džusu, 2 lžíce olivového oleje, lžíce pomerančové kůry, menší cuketa, lžička zázvoru, 2 lžíce petrželky, sůl
Postup:

Foto: Internet

rozhovor se zajímavou osobností...

Plátky z lososa opláchneme a dobře osušíme. Mladou cuketu
dobře omyjeme, ale neloupeme. Cuketu nakrájíme po délce
na slabé plátky, zbytek cukety nastrouháme nahrubo. Plátky
z lososa osolíme, potřeme směsí nastrouhaného zázvoru
s nastrouhanou pomerančovou kůrou a posypeme čerstvě
nasekanou petrželkou. Na plátky rozdělíme vymačkanou
cuketu a plátek zavineme. Závitky obalíme do plátku cukety
a přichytneme párátkem. Lososové závitky nejprve zprudka
orestujeme na trošce olivového oleje ze všech stran, poté
podlijeme vínem, které necháme odpařit. Lososové závitky podlijeme pomerančovou šťávou, krátce provaříme a
odstavíme. Plněné lososové závitky upravíme na talíře a
podáváme s oblíbenou přílohou jako hlavní chod.
Přejeme dobrou chuť!

„Vystudovala jsem sice ekonomku, ale po maturitě jsem si stejně prosadila svou

a dala jsem se na kuchařku...,“ říká hrdě Nina Procházková
Olomoucko,Prostějov - V dnešním letním exkluzivním interview pro Tento postup je skvělý nejen
vás Večernice vyzpovídala mladou kuchařku a maminku tří dětí, Ninu pro vaření v kuchyni, ale také
Procházkovou. Ta se narodila a vyrostla v Prostějově, od narození své pro letní grilování.“
druhé dcery však žijí i s manželem v malé vesnici nedaleko Olomouce.
Už od dětství přitom snila o profesi kuchařky. I když vystudovala ekonomickou školu, svůj sen si nakonec splnila. Byla dokonce na několika
praxích v zahraničí. V dnešním rozhovoru se dozvíte něco nejen o vaření,
ale mladá kuchařka vám prozradí také něco o tom, jak správně grilovat...
Nikol Hochová
Co Vás přivedlo
k tomu, stát se kuchařkou?
„Co na to říct...? (úsměv) Asi
proto, že bych neuměla dělat nic
s takovým nadšením. Miluju jídlo
a jeho přípravu. Vystudovala jsem
sice ekonomku, protože si to přáli rodiče, ale po maturitě jsem si
stejně prosadila svou a dala se na
kuchařku. Byla to pro m ě jasná
volba a dnes jsem ráda, že jsem
si to tenkrát doma prosadila. Sice
pozdě, ale přece....“ (smích)

Slyšela jsem, že jste
byla v rámci kuchařské praxe i v zahraničí,
kde to bylo a co vám tato zkušenost dala?
„Ano, na tuto cestu moc ráda
vzpomínám. Byla jsem skoro
rok v Německu a pak dva měsíce v Anglii. Kromě nových
známých a přátel jsem si z těchto míst dovezla také dost zkušeností, receptů a fíglů, které
v kuchyni používám dodnes.“
Mluvila jste o fíglech a zkušenostech, můžete Večernici a jejím

čtenářkám nějaké prozradit?
„Z těch zásadnějších věcí bych
zmínila třeba postup přípravy
jídel. I drobná změna totiž s výsledným pokrmem umí udělat
divy. Typická chyba našich kuchařů je třeba solení a kořenění
jídel vůbec. Když se vrátím
k tomu solení - správný postup
je takový, že si vezmete plátek
masa do ruky a druhou rukou
jej pěkně z levé i pravé strany
zblízka nasolíte. Nakonec celý
plátek promnete, aby se koření
dostalo i dovnitř masa a takto
postupujete kousek po kousku.

„Jedním z nich je teplota. Maso bychom měli

stáhnou
stáh
áhno
n a místo chuťovky budete mít tuhou flákotu... “
Prostě
Prostějovská
Pros
rodačka NINA PROCHÁZKOVÁ o tom,
že k cchutnému maso musíme dodržovat několik pravidel

Vy sama
jste vyznavačkou
z
letních
g
grilovaček?
Co je
p grilování nejpro
d
důležitější?
„
„Ano,
jsem. U nás
d
doma
letní grilov
vačky
v posledních dvou letech
hodně frčí. Důležité je kvalitní
Veselá kuchařka. Paní Nina si vaření a svoji pro- maso, dobrý gril
fesi doslova užívá, splnil se jí totiž dětský sen.
a chutná marináFoto: archív Niny Procházkové da. Ale to není

zdaleka všechno. Proto, aby
bylo maso opravdu chutné, bychom měli dodržovat několik
pravidel. Jedním z nich je například teplota. Maso bychom
měli vyndat z lednice několik
hodin před grilováním, aby
před položením na rošt mělo
pokojovou teplotu. Pokud ho
dáte grilovat ihned z lednice, vlákna se rychle stáhnou
a místo chuťovky budete mít
tuhou flákotu. Další důležitá věc je také dochucování.
Když jsem mluvila o nasolo-

vání, zapomněla jsem zmínit,
že byste ho měli solit - nebo
dochucovat vůbec - až na konci grilování. Koření se vám
tak nespálí, maso neztvrdne
a chuť pak bude intenzivnější.“
Co vy osobně nejraději vaříte?
„V současné době jsem na
mateřské, takže vařím hlavně pro děti. Hodně u nás frčí
krupice nebo řízky se šťouchanými bramborami. Jinak
mě ale hodně baví připravovat
ryby. Ráda experimentuji s
bylinkami nebo si připravuji
nejrůznější dresingy. Kromě
ryb pak ráda vařím i omáčky
nebo nejrůznější sladká jídla. Je hrozně těžké zmínit jen
několik věcí. Vařit mě zkrátka
baví a ono je pak jedno, jestli
děláte steaky, polévku nebo
těstoviny s kečupem, hlavní
je dělat to s láskou a nechat v
tom jídle kousek ze sebe.“

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
V neděli 14. července 2013
se v Konici koná BŘEZSKÝ
VRCH - Jízda pravidelnosti veteránů. Začíná se od 9 hod.
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
V době letních prázdnin neprobíhá pravidelný provoz.
Letní prázdninové programy pro
rodiče s dětmi jsou obsazeny.
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.

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.

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
MUZEUM PROSTĚJOVSKA tombola zajištěny. Všichni jste
srdečně zváni.
V PROSTĚJOVĚ
Jiří Trnka ve službách imaginace – výstava probíhá od ICM Prostějov, Komenského
17, Prostějov
6. června do 8. září 2013
Kouzlo vějířů – výstava probíhá Denně od 10 do 16 hodin
máte možnost naučit se psát na
od 6. června do 1. září 2013
Jak se rodí večerníčky – výstava klávesnici všemi deseti.
probíhá do 14. července ve Špa- Jimmy na cestách
líčku na Úprkově ul.
- vyfoť se s ním na svých
prázdninových cestách, pošli
Výstava Prostějovský Blue- fotku a můžeš vyhrát hodgrassový festival 2012 ve notnou cenu. Více info na
fotografiích probíhá v Galerii www.icmprostejov.cz
u Hanáka 7.6.až 9.7.
Regionální pracoviště TyfloVýstava ex-libris a grafiky Centra Olomoucv Prostějově
Karla Musila, Petry Palcové a nadále poskytuje služby neviGenadije Alexandrova probíhá domým a slabozrakým občav Kulturním klubu Duha do nům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
13. července 2013

SEMTAMNÍK SONS
V úterý 9. července 2013 – návštěva prostějovského aquaparku.
Sraz účastníků v 10.00 před pokladnou aquaparku, v případě
deště se akce ruší.

Chcete se dozvědět zajímavosti ze zákulisí?AVATARKA
v Prostějově pro Vás připravila ve středu 10. července
2013 od 17 hod večer na téma
„Za oponou“

Do Olomouce nepojedou vlaky!
Výluka na trati potrvá od pondělí do pátku
Zastávky náhradní autobusové dopravy

Prostějov, Praha/mik – Jakoby nestačilo, že Prostějované se od pondělí nedostanou po dobu tří týdnů do
Olomouce autem po rychlostní komunikaci. V závěru minulého týdne navíc
České dráhy informovaly, že od pondělí do pátku
bude z důvodu rekonstrukce uzavřena i železniční
trať mezi Prostějovem
a Olomoucí!
České dráhy všechny vlaky
nahradí v tomto úseku autobusovou dopravou. „Správa
železniční dopravní cesty bude v příštím týdnu od
8. července do 12. července nepřetržitě pracovat na
trati mezi olomouckým a
prostějovským hlavním nádražím. Rychlíky a spěšné
vlaky budou vedeny odklonem přes Přerov. Výjimku tvoří dva vlaky, R 933
a R 934, které pojedou od

Prostějov hlavní nádraží - před ná-dražní
budovou vlevo, stanoviště „G“
Vrahovice - na hlavní
silnici, zastávky Vrahovická a Hanačka
Kraličky - rozcestí
ke Kraličkám
Vrbátky - na hlavní silnici u odbočky k nádraží
Blatec - u železničního přejezdu
Kožušany - na křižovatce u základní školy
(Nemilany - zastávka se po dobu výluky neobsluhuje)
Olomouc - Nové Sady - na hlavní silnici, zastávka Nové Sady,
žel. zastávka
Olomouc hlavní nádraží - ulice Táborská, u východu z nového podchodu
(Zdroj: České dráhy)
pondělí do čtvrtka do stanice
Prostějov hlavní nádraží. Pro
ostatní rychlíky bude v úseku
z Nezamyslic do Prostějova
zajištěna náhradní vlaková
doprava,“ poslala Večerníku
zprávu Kateřina Šubová, tisková mluvčí Českých drah.
Jak dodala, osobní vlaky nahradí dva autobusové spoje.
Jeden rychlý, označený písmenem R, který pojede z Olo-

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...
Mária Kozáková 1947
Prostějov
Svatopluk Urbánek 1942
Prostějov
Alois Komínek 1946
Držovice
Margareta Burianová 1927 Prostějov
Kamil Hemerka 1934
Prostějov
Květoslava Kouřilová 1927 Prostějov
Dagmar Letochová 1940
Vrbátky
Marie Křížová 1936
Dobrochov
Dobroslav Pustaj 1931
Prostějov
Marie Burešová 1919
Vícov
Alois Bilík 1951
Prostějov

Karel Klaudy 1937
Prostějov
Růžena Václavíková 1935
Kralice na Hané
Václav Hrubý 1944
Prostějov
Rostislav Stavský 1952
Prostějov
Květoslava Zabloudilová 1950
Klenovice na Hané
Jaroslav Vojáček 1943
Prostějov
Petr Petečuk 1962
Čelechovice na Hané
Jindřich Novotný 1933
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 8. července 2013
Pavel Černý 1959 Prostějov
Stanislav Holub 1941 Skalka
Svatopluk Váňa 1924 Držovice
Vojtěch Lorenc 1935 Vranovice
Vladimír Staněk 1942 Bílovice
Pavel Čelechovský 1971 Prostějov
Pátek 12. července 2013
Vratislav Kořínek 1957 Čechovice
pplk. Jaroslav Kubica - 1933 – Prostějov
Arnošt Janeček 1922 Čechy pod Kosířem
Regina Pospíšilová 1926 Prostějov

11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Vranovice
14.45 Obřadní síň Prostějov
15.30 Obřadní síň Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov

Prostějovský Večerník také na Facebooku!
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TIP Večerníku

ASTERIX A OBELIX VE
SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
KDY: pátek 12. července ve 21:30 hodin
KDE: Letní kino Mostkovice
U Teutatise, už jsou zase tady!
Udatný bojovník Asterix a
neméně udatný dodavatel
menhirů Obelix vyrážejí na
záchrannou misi, tentokrát
za hranice rodné Galie. Julius Caesar totiž znovu podlehl svým dobyvatelských
choutkám a rozhodl se podmanit si Velkou Británii.
Na plátně se tak kromě starých
známých z malé galské vesničky setkáte s Juliem Caesarem a
jeho opancéřovanými římskými legiemi, britskou královnou
a nebojácnými Normany, kteří
se mermomocí chtějí naučit
strachu, protože je přeci všeobecně známo, že strach dává
křídla a umět létat by se hrůzu
vzbuzujícím Normanským válečníkům docela hodilo. Naše
dvojice hrdinů si tedy hodí na
záda sud plný kouzelného nápoje značky: Druid Panoramix
a vydají se na pomoc britským
přátelům pod vedením královny (Catherine Deneuve). Velkolepá výpravná francouzská komedie stála více než 60 milionů

Euro, takže se bezpochyby bude
na co dívat! Ve čtvrtém hraném
pokračování jde o spojení hned
dvou známých komiksových
příběhů pánů Goscinnyho a
Uderza (Asterix v Británii a Asterix a Normani), takže tu nesmí
chybět dobrosrdečný a neuvěřitelně silný Obelix, v podání žijící francouzské herecké legendy
Gérarda Depardieu, po jehož
boku se tentokrát v roli Asterixe
objeví Edouard Baer, kterého
jste mohli ve filmovém zpracování příběhu Asterix a Obelix:
Mise Kleopatra zaznamenat
v roli egyptského písaře Otise.
Nenechte si ujít další dobrodružství svých oblíbených hrdinů, které vám stoprocentně
zpříjemní prázdninový večer.

Další výluka postihne obyvatele
Nezamyslic a Němčic nad Hanou
Praha/mik - Po výluce na
železniční trati z Prostějova
do Olomouce bude okamžitě
následovat
další,
která
postihne i cestující na
Prostějovsku. České dráhy
totiž informovaly o výluce,
na kterou si budou muset
dát pozor hlavně obyvatelé
Nezamyslic a Němčic nad
Hanou.
„Správa železniční dopravní
cesty bude od soboty 13. do
středy 17. července nepřetržitě
opravovat trať v úseku z Holubic přes Vyškov na Přerov,“
sdělila Kateřina Šubová, tisková mluvčí Českých drah.

Stejně jako při výluce mezi
Prostějovem a Olomoucí mohou cestující počítat s náhradní autobusovou dopravou.
Například rychlíky, které jezdí
přes Olomouc do Jeseníku,
nahradí autobusy v úseku
z brněnského hlavního nádraží
do Nezamyslic. Totéž platí
v opačném směru.

Zastávky náhradní
autobusové dopravy
Nezamyslice - před staniční
budovou
Němčice nad Hanou - před
nádražní budovou

inzerce

mouce přímo do Prostějova,
a zastávkový. Autobusy ale
během výluky nebudou nabírat pasažéry na zastávce Nemilany. „Ve všech spojích náhradní autobusové dopravy,
které nahrazují rychlíky, bude
zajištěna přeprava jízdních
kol dodávkovým automobilem. Jeho kapacita je zhruba
deset kol,“ dodala Kateřina
Šubová.

pondělí 8. července
18.00 Osamělý jezdec
akční dobrodružný film USA
21.00 Osamělý jezdec
úterý 9. července
18.00 Osamělý jezdec
21.00 Osamělý jezdec
středa 10. července
18.00 Osamělý jezdec
21.00 ID:A
dánský film s poetikou film
noir
čtvrtek 11. července
18.00 Osamělý jezdec
21.00 ID:A
pátek 12. července
18.30 Já, padouch 2
americký animovaný film
21.00 Pacific Rim:
Útok na Zemi
3D americký akční film
sobota 13. července
18.30 Já, padouch 2
21.00 Pacific Rim:
Útok na Zemi
neděle 14. července
18.30 Já, padouch 2
21.00 Pacific Rim:
Útok na Zemi

Prostějovské léto 2013
čtvrtek 11. července
21.30 Noc s filmem
a trochou nostalgie
- Páni kluci (zahrádka ND)

Letní kino Mostkovice
středa 10. července
21:30 Sedm psychopatů
pátek 12. července
21:30 Asterix a Obelix ve
službách jejího veličenstva
sobota 13. července
21:30 Croodsovi
neděle 14. července
21:30 Croodsovi

Plumlovská přehrada
- pláž u Vrbiček
sobota 13. července
17:00 Rock Memory of VI.
pro více informací nalistujte
stranu 19

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 8. 7. DO 14. 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.
Od pondělí do pátku 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.
Avízo! Od 12. do 17. srpna 2013 je připravena vždy v čase
20.30 – 22.30 hodin XXIV. Letní zábavná škola astronomie na
téma „Krásy letní oblohy“. Celkový poplatek za školu je 100 Kč.

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.

Smetanovy
sady se uzavřou
Prostějov/red - Na základě se bude opravovat podchod

Třetí ročník fotografické soutěže

VYFOŤ PROJEKT odstartovala!

Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, pokračuje i v letošním
roce. Prázdninová soutěž
bude probíhat od 1. července
do 31. srpna 2013. Soutěžící
mají jednoduchý úkol: vyfotografovat
realizované
projekty
spolufinancované
z fondů EU a nahrát je přes
jednoduchý formulář přímo
na web soutěže www.vyfotprojekt.cz. Fotografové mají
z čeho vybírat. Doposud se
s přispěním Evropské unie
podařilo v České republice
zrealizovat téměř 41 500
projektů. Některé z nich jsou
zveřejněny na online mapě

Kino Metro 70

projektů
www.mapaprojektu.cz, která nově obsahuje
i aplikaci pro mobilní telefony.
Soutěžní kategorie byly pro
letošní
ročník
rozšířeny.
Fotografové a fotografky se
tak utkají v hlavní kategorii
„Nejtalentovanější
fotograf/
ka“ a ve vedlejší kategorii
„Nejaktivnější
fotograf/ka“.
Vítěze první kategorie vybere
odborná porota, ve které usedne
mimo jiné i šéfredaktor časopisu
FotoVideo Rudolf Stáhlich. Jak
už název napovídá, vítězem
druhé kategorie se stane
soutěžící, který do soutěže
přihlásí nejvíce fotografií
různých projektů. Novinkou je
doplňková kategorie „Vyfoť se
sám“, ve které mají soutěžící

za úkol vyfotit se společně
s projektem. Aby šanci vyhrát
měl skutečně každý, bude
po celou dobu trvání soutěže
probíhat pravidelné losování
o ceny. Konečné vyhodnocení
a vyhlášení výsledků soutěže
proběhne v září 2013.
Aktuální podrobná pravidla
a informace o soutěži naleznete
na webových stránkách www.
vyfotprojekt.cz. Další informace můžete získat na Facebooku
www.facebook.com/
vyfotprojekt, v Eurocentrech
– informačních kanceláří o EU,
na bezplatné telefonní lince
Eurofon 800 200 200 nebo
na webu www.strukturalnifondy.cz, kde je pro uživatele
zprovozněn interaktivní chat.

provádění
dokončovacích
prací ve Smetanových sadech, bude nutné ve 28. týdnu, přesně 10. července 2013,
provést uzavření průchodu
přes Smetanovy Sady.
„Uzavření je nutné z důvodu
bezpečnosti chodců, jelikož

vedoucí hradbami. Bude se
provádět oprava dlažby na
rampě a oprava komunikací.
Průchod bude uzavřen do dokončení stavebních a sadovnických prací,“ uvedla Jana
Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 23. 7. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celý areál Zimního stadionu
Kostelecká ul.
Obec: Stražisko
Dne: 24. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:

novostavby pod koupalištěm
(p. Doseděl)
Obec: Prostějov
Dne: 24. 7. 2013 od 10:00 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice LETIŠTĚ 1 (č. 300647). Odběratelská trafostanice LETIŠTĚ 2
(č. 300645)
Obec: Držovice
Dne: 26. 7. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Šípková- celá
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

Klikněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s účastnicí mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest 2010

KRISTINA: „JSEM RÁDA, ŽE JSEM SVÝM TANCEM A ZPĚVEM MOHLA PŘISPĚT“
Slovenská popová princezna si podmanila Prostějov, litovala jen, že se nesetkala s Kristiánem osobně

Prostějov - Mladá slovenská zpěvačka si na
benefičním koncertě pro malého Kristiána, který se konal předminulý pátek na náměstí T. G.
Masaryka, naprosto získala prostějovské publikum. I ti, kteří dorazili jen ze zvědavosti, si díky bezprostřednosti a okouzlujícímu šarmu sympatické
zpěvačky záhy zpívali a tleskali spolu s ní i několika dalšími stovkami příznivců, kteří se před prostějovskou radnicí sešli. Přes své mládí se Kristině
podařilo svým pěveckým talentem zaujmout také
starší posluchače a celé náměstí si pobrukovalo
i zpívalo v rytmu písní „Horehronie“, „V sieti ťa mám“
nebo „Pri oltári“. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
v tomto exkluzivním rozhovoru nabízí jedinečnou
možnost nahlédnout do království slovenské popové princezny, která se nebojí zpívat v rodném
jazyce a také díky tomu si získala popularitu snad
ve všech zemích Evropské unie.
Petra Hežová
Asi jste věděla, že jde
v tomto případě o charitativní koncert pro malého
Kristiána?
„Ano, věděla. Ještě před samotným začátkem koncertu jsem
měla možnost dozvědět se další podrobnosti, že jde vlastně
o záchranu jeho zdraví, proto
jsem moc ráda, že jsem byla
schopná svým tancem a zpěvem
trochu přispět i nabudit lidi, aby
tancovali a zpívali se mnou pro
dobrou věc...“
Tušila jste už předtím, co je to
syndrom spánkové apnoe?
„Musím se přiznat, že ne. Informovala jsem se před začátkem
koncertu. Velmi ráda bych se
s Kristiánem osobně setkala, ale
bohužel mi bylo řečeno, že byl
už po dnešním nabitém celodenním programu unavený, takže
musel odejít.“
Účastnila jste se už někdy
podobného charitativního projektu?

„Poměrně často se účastním
charitativních akcí, je to velmi
příjemné mít možnost a schopnost pomáhat těm, kteří to potřebují.“
I díky vašemu vystoupení se podařilo vybrat
dvanáct tisíc korun, to je jistě
příjemné zjištění.
„Je to výborný pocit, když vím,
že si mě lidé přišli naživo poslechnout a současně s tím pomohli Kristiánovi, který jejich
pomoc opravdu potřebuje.“
Jste zpěvačka, můžete
našim čtenářům prozradit svůj pěvecký sen? S kým
byste si ráda zazpívala?
„U nás na Slovensku se mi pěvecky hodně líbí Robo Grigorov, vždy se mi líbily skupiny
Team a Elán, takže s nimi bych
si určitě chtěla zazpívat. Z českých zpěváků si umím představit
duet s Karlem Gottem, protože
on je pro mě absolutní pěvecká
jednička, také se mi líbí Tomáš
Klus a Vojta Dyk. Ze zpěvaček
mám ráda Gabrielu Gunčíkovou,

Foto: oficiální facebookový profil Kristína Music
INZERCE

takže bych si určitě uměla vybrat
(úsměv). Dle mého názoru je
u nás v Česko-Slovensku velmi
mnoho talentů...“
Prozradíte našim čtenářům své nejbližší plány
do budoucna?
„Momentálně se věnuji novým
písním. Dosud jsem vydala tři
alba - …ešte váham (2008),
V sieti ťa mám (2010), Na
Slnečnej strane sveta (2012).
Dá se říct, že teď docela hodně koncertuji, teď právě nejvíc
v České republice. Kromě koncertů bych se ráda věnovala
právě těm svým novým písním.
Potom, když už se sejde nějaký ten větší balík písní, vydám
další cédéčko, ale musím říct,
že dnes není právě ‚albumová
doba‘. Ale přesto doufám, že
potěší fanoušky, je to pro ně ode
mě takový dárek... (úsměv)“
Zřejmě jste tady v Prostějově získala v průběhu
svého koncertu pár nových
fanoušků, troufnu si říct asi
tak celé náměstí... Stává se na
vašich koncertech často, že se
vám podaří rozezpívat a roztančit takovou masu lidí?
„Dělám pro to vždy maximum..
(úsměv) Záleží ale také na tom,
tevření, jak moc
jak jsou lidé otevření,
se chtějí bavit. Někdy tu nálatě nemůže nijak
du člověk prostě
sím přiznat, že si
ovlivnit, ale musím
nepamatuji na žádnou akci, při
které by si lidé se mnou nezpíyli úplně potichu
vali, nebo by byli
apojovali. Oprava vůbec se nezapojovali.
du se pokaždé snažím navodit
takovou příjemnou,
mnou, uvolněnou
atmosféru, aby
y se prostě lidé
zabavili. Když už přišli, chci
jim prostě nabídnout
bídnout všechno,
co mám a vše, co jim můžu dát.
(smích) Ono see to totiž potom
vždycky vrátí zpět, že ti lidé
jí nazpět tu enervám vlastně dají
gii, kterou jste do vystoupení
vložili...“
Při vašem
m dnešním vystoupení si s vámi zpívali nejen mladí, ale i podstatně
hači. Je to pro
starší posluchači.
vás obvyklé, žee si vaše písničky a koncertyy užívá i starší
generace?
„Ano, já jsem
m opravdu
strašně ráda, že moje písně
oslovují každou
u věkovou
kategorii od těch nejmenších až po nejstarší.
Myslím si, že to
o má na
svědomí Horehronie,
hronie,
protože to je taková
aková
písnička, kterou
u si
může každý zpívat,
vat,
stejně tak V sietii ťa
mám, protože to
si dnes se mnou
nou
zpívali děti i ti starší. Totéž také Jabĺčko
abĺčko
nebo Pri oltári. Je to těmi písněmi a já jsem velmi
mi ráda, že na ten
koncert, nejen tady
ady v Prostějově,
si najdou cestu
u děti, teenageři
i generace posluchačů
sluchačů třicetiletých a výš. Někdy dokonce
i padesátníci nebo také starší.
Takže jsem moc
oc ráda, že to tak
je, a je to určitěě moc fajn pocit
(úsměv).“

Spousta dnešních zpěváků si stěžuje, že je
nedostatek autorů, kteří by
byli schopní napsat dobrou
písničku. Jak je tomu u vás?
„Já mám za sebou velmi dobrý tým, za což moc děkuji. Už
dlouho pracuji s hudebním
producentem Martinem Kavuličem a jeho bratrem Marianem. A už to bude asi pět roků,
co spolupracuji s Kamilem
Peterajem, který mi píše texty.
Ale pro své první album jsem
si psala všechny texty i melodie sama a nakonec, v době,
když už jsme první album dokončovali, přišel teprve Kamil
Peteraj, který mi napsal písničku ..ešte váham. A od té doby
ta naše spolupráce vlastně
funguje..“

Budou mít vaši příznivci ještě možnost vidět
a slyšet vás v České republice, třeba v rámci začínajících
prázdnin?
„Vystupuji
střídavě
zde
v Česku i na Slovensku,
přesný
program
najdete
na mých webových stránkách www.kristinamusic.sk
a nebo na mém oficiálním facebookovém profilu Kristína
Music.“
Vaše písničky jsou
vlastně mezinárodně
známé, to se hned tak někomu nepodaří. Jak vnímáte
popularitu za hranicemi?
„Ta mezinárodní povědomost
vznikla díky soutěži Eurovize, kdy jsem v roce 2010
reprezentovala
Slovensko

„Nezáleží na tom, jaká je to písnička,
jestli slovenská, česká, anglická,
nebo v jakém je stylu, ale na tom
aby se líbila mně a oslovila posluchače“
Zpěvačka KRISTÍNA PELÁKOVÁ má
nejen o své tvorbě poměrně jasnou hlavu

Sympaťačka každým coulem. Slovenská popstar si prostějovské publikum zcela získala.
Foto: Petra Hežová
s písní Horehronie. A i když
se nám nepodařilo dostat se
dál, dostávám dennodenně
e-maily z Ukrajiny, Ruska,
Anglie, či dokonce z Azerbajdžánu, kde jsou moje
písničky velmi populární.
Poměrně velký fanklub mám
díky účinkování v Eurovizi také například ve Francii
a v Turecku, takže to určitě
mělo význam se tam ukázat.
Jsem velmi ráda, že Horehronie oslovilo tolik lidí, na základě toho mám vlastně fanoušky
i v jiných státech (úsměv).“
Horehronie jistě patří
k vašim ‚nejsilnějším‘
písním, navíc je ve vaší rodné řeči. Jakým typům písní
dáváte při své tvorbě přednost?
„Horehronie i Jabĺčko vzniklo úplně spontánně. Osobně
se snažím zpěv nebrat nijak
technicky, ale zpívat srdcem. Mnoho lidí se z počátku divilo, protože ve svých
začátcích jsem zpívala ve
stylu RnB a najednou jsem
p
přišla
s Horehronie, takže
lidé byli zmatení, co ode mě
mají čekat. Ale já mám velmi
ráda experimenty v hudbě,
a když je něco opravdu dobré
a má v sobě to pozitivní, tak
ch
hci
c šířit
šířřit
i dál.. Ne
N
to prostě chci
Ne--

záleží na tom, jaká je to písnička, jestli slovenská, česká,
anglická, nebo v jakém je
stylu, ale aby se líbila mně
a hlavně oslovila posluchače.“
Po svých zkušenostech
z Eurovize, šla byste
do toho znovu?
„Osobně neplánuji se Eurovize znovu účastnit, asi hlavně proto, že Slovensko podporuje kulturu a umělce jen
velmi málo a tak tomu bylo
i v mém případě. Kdyby byl
stát tomu nakloněný, že třeba
ministerstvo kultury jakkoli
pomůže tomu interpretovi
a zaplatí mu alespoň cestu
či ubytování, protože něco
takového přece není pro stát
kolapsová záležitost, zatímco pro jednotlivce je to celkem zásadní částka, tak bych
s tím určitě neměla problém.
Každopádně Eurovize pro
mě to byl obrovský zážitek,
ale tam je to o jiných věcech
než o zpěvu. Je to o velkém
lobbingu, velkých státech,
ale určitě si myslím, že
i malé země by se tam měly
ukazovat, protože děláme
dobrou hudbu. Máme dobré
zpěváky jak na Slovensku,
tak v Česku, jen je třeba to
podporovat, ale to už je asi
jiný příběh…“
příb

kdo je
kristína peláková

Slovenská zpěvačka, známá pod svým
uměleckým jménem Kristina, se narodila
20. srpna 1987 v ještě československém Svidníku. Vystudovala košickou konzervatoř a už
v roce 2008 vydala své první album s názvem
...eště váham. O dva roky později reprezentovala Slovenskou republiku na mezinárodní soutěži Eurovision
Songg Contest v Norsku a ve stejném
j
roce vydala
y
další hudební album
s názvem V sieti ťa mám, za jehož prodej v České republice převzala
platinovou desku. V roce 2011 nazpívala oficiální hymnu mistrovství
světa v ledním hokeji 2011 „Life is a game“. Její zatím poslední album
z roku 2012 nese název Na Slnečnejj strane sveta. V pprestižní anketě
Český slavík se v plynulém roce umístila na čtvrtém místě v kategorii
Slavíci bez hranic. Hudba této slovenské interpretky oslovuje široké
ppublikum napříč
p generacemi,
g
, svým
ý ppřístupem
p se snaží povzbuzovat
p
slovenskou kulturu a na její koncert můžete zabrousit i u nás v České
republice. Není proto divu, že patří mezi nejžádanější mladé interpreFoto: Petra Hežová ty u nás i na Slovensku.

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
15

sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník
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Pondělí

Číslo

8. července 2013

TENIS
PROSTĚJOV OPEN 2013

Na kurtech NTC Morava
tento týden zápolí
mladí tenisté
čtěte
na straně

PROSTĚJOVSKÁ NADĚJE KREJČÍKOVÁ
VEZE Z WIMBLEDONU DEBLOVÝ TITUL

21

Londýn (Velká Británie), Prostějov/lv

volejbal

PROSTĚJOVSKÁ TENISTKA BARBORA KREJČÍKOVÁ
(NA SNÍMKU VLEVO) SPOLEČNĚ S KATEŘINOU
SINIAKOVOU Z PRAŽSKÉ SPARTY OVLÁDLY JUNIORSKOU
ČTYŘHRU VE WIMBLEDONU. SEDMNÁCTILETÉ TENISTKY
POTVRDILY VÝBORNOU FORMU Z POSLEDNÍCH
TÝDNŮ A PO VÍTĚZSTVÍ NA FRENCH OPEN SLAVILY
TAKÉ NA DALŠÍM GRANDSLAMU SEZONY, KDYŽ VE
FINÁLE PORAZILY UKRAJINSKO-BĚLORUSKOU DVOJICI
ANHELINA KALININOVÁ, IRINA ŠIMANOVIČOVÁ 6:3, 6:1.

PR ŮV AN V ŠA TN Ě!

Prostějovský klub
oznámil změny v kádru.
A byla to pořádná vichřice
čtěte
na straně

26

VÍCE O ÚSPĚCHU A DALŠÍ TENISOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Z WIMBLEDONU PLUS INFORMACE O POSUNU
JIŘÍHO VESELÉHO DO PRVNÍ STOVKY SVĚTOVÉHO
ŽEBŘÍČKU NAJDETE NA STRANĚ 21!

rozhovor
VÝ ZV OU JE AM ER IKA ...

Vyzpovídali jsme
hokejbalovou
reprezentantku
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

Foto: www.wimbledon.com

1.SK začne pohár na jižní Moravě,

KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2013: v září může přijet Sparta!
ZDRTILA

VEŠKEROU KONKURENCI RO

28

Koláž Večerníku
tenis

od 11h

PONDĚLÍ 8. 7. NEDĚLE 14. 7.

PR OS TĚ JO V OP EN 20 13
Areál TK Prostějov

malá kopaná

SOBOTA 13. 7.
NEDĚLE 14. 7.

8:30

BEDIHOŠŤ CUP 2013
Fotbalový areál v Hrubčicích

malá kopaná

SOBOTA 13. 7.

8:00

Holice, Prostějov/jim

Areál Domovu u rybníka ve Víceměřicích

SOBOTA 13. 7.

Krumsín/jim - Sedmnáctý ročník Haná Cupu je minulostí. Svůj premiérový titul vybojoval Brodek u Prostějova, když jeho hráči prošli vyřazovací částí bez jediné inkasované branky a celým
turnajem pouze s jednou ztrátou za remízu. Po průchodu základní i osmifinálovou skupinou, odstavení Dobrochova ve čtvrtfinále a Jiřiny Prostějov v semifinále deklasovali ve finále prostějovský
Relax 5:0. Pod brodecké první místo se zasloužili mimo jiné nejužitečnější hráč celého dvoudenního klání Patrik Hochman a nejlepší brankář turnaje Miroslav Nejezchleb, jenž dostal gól pouze
v osmifinálové skupině při výhře 2:1 nad Montážemi Kučera.
Přímé zpravodajství, exkluzivní fotogalerii i ohlasy z místa dění na stranách 24 a 25

Žondra odmítl kvůli zranění Teplice

MEXICO CUP 2013
florbal

OVA!
J
Ě
T
S
O
R
P
U
U
K
D
O
R
PARTA Z B

7:40
- 19:00

RG PLAYMAKERS CUP
Venkovní areál ZŠ a RG Prostějov

Do prvoligových Teplic mohl
během letní přestávky zamířit pivínský odchovanec Libor
Žondra. Jenže achillovka poraněná před půl rokem stále
zlobila, takže mladý útočník
dal přednost lehkému lékařskému zásahu, aby byl pro podzimní část
a následnou dlouhou
zimní přípravu stoprocentně fit!

20

Prostějov/jim – V loňském
ročníku Poháru České pošty
zavítala na prostějovský
trávník olomoucká Sigma,
letos na podzim ji může
následovat pražská Sparta.
Rozhodlo tak rozlosování
soutěže, které eskáčku pro
první kolo přidělilo vítěze
duelu Tasovice – Brno-Bohunice.
„Můžeme překvapit a Zlín
porazit. Stejně tak ale Bohunice
či Tasovice mohou překvapit
nás, takže musíme nejprve
přejít přes první kolo. Sparta je
ale lákadlo a motivace navíc,“
zhodnotil výsledky losování
generální sportovní manažer
1.SK Prostějov František Jura.
Národní fotbalový pohár
začne předkolem v neděli
14. července, následující sobotu
od 17 hodin se uskuteční duely

1. kola. Pokud by se eskáčku
podařilo lepšího z divizní dvojice porazit, nastoupí ve středu
21. srpna doma proti nejlepšímu
z trojice Vyškov, Mohelnice,
Zlín. Účastník druhé ligy
Fastav Zlín totiž čeká na to, kdo
postoupí z předkola a ke komu
se tedy koncem července bude
muset vydat.
Dvanáct prvoligových mužstev
vstoupí do soutěže, která vítězi
zajistí vstupenku do Evropské
ligy, ve druhém kole. Pouze
nejlepší ligová čtveřice poslední sezony Plzeň, Sparta, Liberec
a Jablonec zahájí domácí pohár až ve třetím kole ve středu
25. září. A právě proti Spartě
Praha naskočí vítěz duelu
1.SK Prostějov – Fastav Zlín,
pokud tato mužstva naplní roli
favoritů a úspěšně proniknou
do druhého kola.

Kostelecké házenkáře povede Zdeněk Čtvrtníček
Kostelec na Hané/jim – Novým trenérem Kostelce na
Hané ve druhé házenkářské
lize se podle očekávání stal
Zdeněk Čtvrtníček. Bývalý
kouč Velké Bystřice, Olomouce či Litovle se tak minimálně
pro nadcházející sezonu stane
nástupcem Aloise Juríka, jenž
se přesunul na lavičku Sokola
II Prostějov.
„Je to pro mě krok do neznáma, soupeře z jižní Moravy
snad kromě Hustopečí ne-

znám. Vždy jsem měl ale nejvyšší ambice a chtěl bych se
umístit minimálně v horní polovině tabulky,“ nezastírá nový
lodivod, jenž ještě z extraligy
či první ligy pamatuje Martina Grulicha, Varhalíka, Varhu,
Navrátila, Ševčíka, Vasilyeva
a končícího Jurku.
Hru chce postavit na mladém
kolektivu, kdyby se jim ale tolik
nedařilo, hodlá zapojit i zkušené
hráče. „Předběžně jsem domluven s bratry Knéblovými, s ni-

miž Litovel nepočítá, posílit by
nás mohl i Bakalář,“ představil
Čtvrtníček ostřílené čtyřicátníky. Přípravu s týmem zahájí na
začátku srpna.
„Očekáváme od něj konsolidaci
kádru, navíc může přinést nový
impulz. Má praxi i zkušenosti, roli hrála i finanční stránka.
Zatím jsme se dohodli na jeden
rok, pak se uvidí, co bude dál,“
zmínil předseda oddílu Lukáš
Chalupecký s tím, že klub bude
mít několik hráčů v hledáčku.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

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



Správná odpověď z č. 26: na snímku byl dům z ulice Svolinského v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává
poukaz na sortiment v hodnotě 400 Kč, jenž věnuje Prodejní
galerie Duhový květ, Vápenice 29, Prostějov. se stal Jiří Vykoukal, Fanderlíkova 60, 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 11. ČERVENCE 2013,
14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 15. ČERVENCE 2013. Cenu do soutěže, lůžkové povlečení věnuje firma Profitex, Wolkerova 37, Prostějov.
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275,TRIČKA
POLOKOŠILE
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www.profitexprostejov.cz
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HURÁÁ, 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.
I KDYŽ PAŘÍ SLUNÍČKO, MŮŽETE SI JÍT
ZAHRÁT BOWLING K NÁM NA ....

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

TIP
k obrazovce
TŘICET PŘÍPADŮ
MAJORA ZEMANA

(26) - STUDNA
SERIÁL ČR (1974-1979)

V minulém, celkovém součtu stošestnáctém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jiřího Vykoukala. Bývalého vynikajícího obránce mistra republiky se Spartou Praha, dvojnásobného světového
šampiona, odchovance olomouckého hokeje a hlavně
čerstvou poslu realizačního
týmu prostějovského hokejového klubu, poznala opětovně celá plejáda čtenářů...
Z porce 412 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na výherce, kterým se stal ALOIS
KRÁTKÝ, Otinoves 227. Od
Večerníku tak obdrží ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy
PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do politických
vod a graficky mírně poupravili dlouholetého člena Zastupitelstva města Prostějova,
jenž je také zastupitelem Olomouckého kraje. Nápovědou
budiž i jeho velké přívrženectví ke KSČM...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stošestnáctého
kola čekáme v redakci ZNOVU
DO ČTVRTKU 11. ČERVENCE
2013, ale do 14.00 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 15. ČERVENCE
2013.
Hodně štěstí při bádání!

PONDĚLÍ 8. 7. 2013

20:15 HODIN

Režie: Jiří Sequens st.
Hrají: Vladimír Brabec, František Němec, Ladislav Mrkvička, Josef Větrovec, Miroslav
Zounar, Darja Hajská
Po úspěšném soudním procesu je ale Zeman poslán na jiné
oddělení. Slouží na žižkovském obvodním oddělení VB.
Navštíví ho tu Žitný a chce,
aby objasnil nevyřešený případ
jedné rodinné tragédie. Zeman
se soukromě pustí do pátrání.
Snaží se objasnit dříve spackaný
případ Stejskala. Ve spolupráci s
místními však příjde časem na

to, že se místo neznámého pachatele rozhodl pro závist starý
Bruna vyprovodit vlastní rodinu
ze světa. Jeho syn však chtěl žít,
a nakonec se ze studny dostal.
Výčitky před pravdou tlumil v
psychiatrické léčebně, kde ho
nakonec svědomí dostihlo ve
formě Zemana. Přiznal se a případ je tedy objasněn. Na konci
dílu je pro úspěch znovu jmenován náčelníkem pražské kriminálky a Stejskal je odvolán…

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM DÍLU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
ÁCHAT, ARIE, EJEKTOR, HANÁ, HATIT, HLÁĎ, CHLOR,
CHRÁM, CHRCHEL, CHULIGÁN, JARA, KNOT, KŘIVKA,
LAOSAN, MELOUCH, MLAT, MULÁŽ, POUK, SHYB,
SCHOD, STŘŽ, SUPL, ŠACHY, ŠIMI, ŠULA, ŠVAGR,
UNIKATI, VLACH
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 11. ČERVENCE 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BADMINTON“. Další vylosovanou výherkyní se stala Eva
DOLEŽALOVÁ, Studenec 56, Čelechovice na Hané, která
se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
je 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.
Také 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 15. ČERVENCE.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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www.tkplus.cz

KDYŽ ZNÁŠ ČÍSLA, VYRAŽ
NA KELTSKOU NOC ...!

Také v dnešním vydání máme
pro vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž ani tentokrát neopomněli ani na bádání s čísly
a díky novému partnerovi
máte možnost získat skutečně
atraktivní výhru... U v současnosti tolik populární hry,
která si již dávno získala své
věrné a početné publikum,
se tentokrát hraje o MOŽNOST JÍT ZDARMA NA
KELTSKOU NOC!
A tak protože pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou jsou
DVĚ VSTUPENKY právě na
Keltskou noc v CELKOVÉ
HODNOTĚ 800 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 11. ČERVENCE
2013,14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 2 - 1 - 2, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově stošestou výherkyní stala
Martina STUDÝNKOVÁ,
E. Beneše 3/6, Prostějov, jenž
si tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu
od partnera soutěže, kterým byl internetový portál
LUXUSNI-PREZENT.CZ. Poukázka v hodnotě 400 Kč
na vás čeká v redakci
Večerníku!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází tradičně v PONDĚLÍ 15. ČERVENCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

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

BYTY- PRONÁJEM
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
podkrov.,100m2, 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk. rekonstr.,
kompletně zařízený
7800Kč/měs. + ink.

BYTY - PRODEJ
1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 500 000Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
podkrov.,100m2, 2.patro
2 500 000Kč
2+kk ul. Mlýnská, PV. OV, 45m2, zastřešené
park. místo
1 500 000 Kč
Pronájem obchodu u centra města! 132m2,
vchod z ulice,výlohy.
Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.

Kvalitní
služby
od roku
1992

Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I sms na tel.: 724 906 630
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838

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

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,-

Prostějov, Kramářská ul. Pronájem obchodu na pěší zóně, 60 m2, 2 výlohy.
Cena: Kč 18.000,-/měsíc

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, nám. T. G. Masaryka, Pronájem obchodu v centru vedle radnice,
96 m2, 2 moderní výlohy.
Cena: Kč 40.000,-/měsíc
NEPLATÍTE PROVIZI!

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej luxusních nových bytů:
3+kk, 86 m2 + terasa 79 m2
cena 2.575.000 Kč
4+kk, 107 m2+ terasa 8 m2
cena 2.775.000 Kč
2
5+kk, 119 m2 + terasa 8 m
cena 2.895.000 Kč
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.
2+1, Pv, Wolkerova ul.
2+1, Pv, Spitznerova ul.
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+kk, Pv, Rejskova ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda

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

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Olomoucká ul
Pv, za Mechanikou
Pv, Močidýlka

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD, Plumlov

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

Prodej RD 2+1 v žádané lokalitě se Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií, komorou
zahrádkou,
Cena: 590.000,- Kč a sklepem. Cena 1.440.000,- Kč - Sleva!!

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej pozemku na stavbu RD

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

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

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

Inženýrské sítě na pozemku, 1118m2, Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem
Cena: 1.190.000,-Kč
Cena:1.170.000,-Kč a zahradou,

Prodej historického objektu, Prostějov

 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

2+1,DOLNÍ , lodžie,šatna,část.rek.

800.000,- Kč

Prodej RD, Určice

Prodej historického objektu v novorenesančním Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
Cena: 445.000,-Kč
stylu v centru města, Cena: 16.900.000,- Kč zahrádka,
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2,
Cena: 690.000,-Kč
Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková plocha:1665m2, Cena: 950.000,- Kč

Prostějovský
Večerník také
na Facebooku!

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

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Prodám dvougenerační RD v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita.
Cena dohodou. Tel.: 737 563 847,
731 471 123. RK NEVOLAT!
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Nájem
4 500Kč + inkaso. Ne RK!
T.: 732 548 756

NOVINKA!

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

Pronájem bytu 1+1, Pv Sídl. Svobody 6 100 Kč + el. Tel.: 608 634 811
Prodám byt 3+1 v OS, 2. patro, ul. Studentská. Ne RK! Tel.:
737 344 163

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

NOVINKY!!!

RD 3+1, SKALKA, po rekonstr. zahrada

RD 1+1, ČECHOVICE, k rekonstrukci

Pronajmu 1+1, zař. 608752315

1.495.000,-Kč

Pronajmu byt v RD, 5km od Pv,
asi 150m2. Cena k jednání. Tel.:
608 933 033

999.000,-Kč

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

Tel: +420 605 011 310

Pronajmu garáž na ul. Krasická
v PV, voda + el. Tel.: 732 215 683
Pronajmu
garáž,
Prostějov
-Krasická ul. Dlouhodobě. Tel.:
739 322 781
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
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

www.reality-domino.cz

Tel.: 773 542 542
775 246 321

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

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

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

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

REALITY

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

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873
Nabízím ubytování v Brně. Klidné prostředí. Vhodné pro studenty
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
nebo zdrav. sestry. Nutno vidět. Tel:
* realitní kancelář Prostějov
737360718
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 430.000 Kč Pronajmu dlouhodobě nově zre* Byt 2+1, cihla, Šárka 610.000 Kč konstruovaný cihlový jednopokojo* Byt 2+kk, cihla, Raisova 650.000 Kč vý byt s lodžií. Cena včetně inkasa
* Byt 3+1, Hybešova 1.100.000 Kč 6 000,- Tel: 602873504
* Byt 3+1, Dolní,po rek. 1.150.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč Pronajmu menší jednopokojový za* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč řízený byt v RD. Cena včetně inkasa
* RD 5+1, Čechovice 2.900.000 Kč 5 500,- Tel: 725449531
* RD 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD 6+3, Spitznerova 5.200.000 Kč Pronájem komerc. prostoru na Újezdu
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340.000 Kč v Pv. 95m², výloha. 14 000kč/měs. +
* Chata, Březský vrch
390.000 Kč inkaso. Tel: 720 750 511
* 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

UZÁVĚRKA

pro nabídku

Pronájem bytu 1+1, přízemí, Olomoucká ul. Tel: 608718813
Rodina s dětmi hledá dlouhodobý
pronájem RD s dvorkem a zahrádkou.
Topení nejlépe tuhými palivy. Bez provize RK. Prosím pomozte, spěchá. Děkuji za nabídky. Tel.: 702 481 871
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I sms na tel.: 605 011 310
Postoupím pronájem zavedené prodejny zahrádkářských potřeb v centru
Prostějova. Velké parkoviště před prodejnou, podmínka: odkoupení zásob a
zařízení. Tel. kontakt: 603 485 311
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.

realitních
kanceláří

pro následující
číslo je

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

ve čtvrtek

11.7. 2013
do 12.00 HODIN

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
FINANCE

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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, so- 9.30-12 hod.

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

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

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

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka 5 000 – 300 000 Kč pro podnikatele a OSVČ. Nízká dokladovost,
rychlé jednání. Tel.: 739 230 298.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka 5 000 - 120 000 Kč bez poplatků předem, pro OSVČ, zaměstnané,
důchodce a na MD. Tel.: 608 881 746.
Pracuji pro více věřitelů.
Potřebujete založit? Půjčíme skoro
každému 5 - 15 tis. Pracuji pro jednoho věřitele. T.: 607 275 496
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

Prodám org. stav. vrátek na 300kg,
lano 60m. Tel: 608718813
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

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473

SEZNÁMENÍ
51/179 atlet. postavy, nekuřák
hledá upřímnou sympat. ml. ženu
okolo 40 k vážnému seznámení.
Tel.: 722 710 725
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Hledáme živnostníky tesaře, zedníky, ke spolupráci na výstavbě rodinných domů, dřevostaveb. Tel.:
605 483 602

Obchodník nebo obchodnice, ŘP
B, znalost AJ, práce na PC. Tel.:
582 330 341
Hledáme spolupracovníka/-ci do
výroby, 3-směnný provoz. Info
na tel.: 606 031 220 p. Novák.
Přijmeme vyučené tesaře, zedníky –
dobrý zdravotní stav. Práce po celé
ČR. Nástup možný ihned. Pracovní
poměr i spolupráce možná. Zájemci
volejte na tel.: 605 483 602
Hledáme kadeřnici na ŽL do zavedeného kadeřnictví v PV. Tel.:
737 439 773

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Provádíme dokonalé strojové čištění čalouněných sedacích souprav a koberců. Milan Revay,
582 382 325, 604 439 302, nebo
www.revay.cz
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

a vyklízecí služby. Rychle, levně.
ě.

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce
koupelen a bytových jader a další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Převoz materiálu včetně stěhování, auto
do 1,5 t. Půjčovna lešení. Tel:608718813

Hledám brigádníka (péče o zahradu, drobnou údržbu okolo
nemovitosti) v obci Křenůvky.
Nástup možný ihned. Bližší informace na tel 731 155 900

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

Firma H&D a.s., Olomoucká 37,
Prostějov přijme účetní, nejlépe mladodůchodce pracující na smlouvu o
dílo. Požadavky: víceleté praxe na
pozici samostatné účetní, zkušenosti
s používáním účetních softwarových
systémů, samostatnost, odpovědnost.
Výhody: zázemí tradiční a stabilní
firmy, dobré finanční ohodnocení.
Kontakt: 582 305 607- p. Ing. Pospíšil, 582 305 603-pí Daněčková
nebo písemně na adresu firmy nebo
e-mail: finance@hdas.cz

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

JEDNORÁZOVÁ PŘÍLEŽITOST
(do 20.7.2013) pro OBCHODNÍ ZÁSTUPCE se ŽL - smluvně zajištěný,
dlouhodobý příjem jako vedlejší produkt Vaší činnosti. Tel.: 702 484 292

Dne 7. července 2013
uplynulo 20. výročí
od tragického odchodu
našich rodičů
Dne 12. července 2013
vzpomeneme 22 roků
od tragické smrti našeho
milovaného syna, bratra,
švagra a strýčka
Honzíka VIČARA
z Brodku u Konice.
S bolestí v srdci stále
vzpomínají rodiče a bratři
s rodinami.

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

Hledáme kuchaře, možnost i brigádně. Tel.: 775 186 915

Přijmu brigádnici na občasnou výpomoc do kantýny. Řidičský průkaz + vlastní automobil podmínkou. T.: 775 657 706

VZPOMÍNÁME

Dne 12. července 2013
by se dožil 60 let
pan Bořivoj STUDENÝ
z Prostějova.
Dne 12. října 2013 uplyne
7 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná rodina.

Výcvik psů. Ubytování během dovolených. T.: 604 188 648

Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají dcera
Drahomíra, vnuci Tomáš
a Jirka, vnučka Hanka
a setra Miluška s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem příbuzným
a přátelům, kteří je měli

„Už je to šestnáct let
maminko, co jsme se
s tebou rozloučili. Není
dne, hodiny, abychom na
tebe nemyslili. Tolik jsi
nám poradila, podstatnému
naučila… Ale to, že nám
bude tak smutno a těžko
bez tebe, to jsi nám zatajila.
Maminko naše,
chybíš nám…“

Zateplím od 250Kč/m2. Volná kapacita. Volejte 721 558 741
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD, strojní
omítky, zateplení fasád 280kč/ m2.
Tel.: 776 036 750

AUTO - MOTO

Dne 11. července 2013
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
hodný táta a senzační děda
pan Jaroslav KNEJP
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem.

Dne 10. července 2013
uplyne šestnáct let
od chvíle, kdy nás opustila
paní Anna MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel
a děti s rodinami.

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám Wolkswagen 1,6 výr.
1996. Tel.: 776 194 067
stále dál.

OZNÁMENÍ

DARUJI

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

Daruji dvě koťata - kočka domácí,
tel.: 720 504 857

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

pro další číslo je

Ukraden VW Golf II, barva: zlatá metalíza, PVE 54-43 ze dne 28. na 29. 6,
ul. Karla Svolinského Pv. Prosím o
pomoc při hledání, při nalezení volat
policii nebo tel. 736101783
Pěstitelská pálenice Kostelec na Hané
oznamuje zahájení sezóny 2013.
Příjem objednávek od 13.7. každou
středu od 16 do 18 hodin v sobotu od
8 do 12. Tel.: 582 373 358

Dne 12. července 2013
uuplyne 5 let, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka,
paní Marta MÁTLOVÁ
p
z Prostějova.
S bolestí v srdci stále
vzpomínají syn Pavel

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 12. července

s rodinou a syn Martin
s rodinou.

2013 v 10.00 hodin

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

Dne 12. července 2013
tomu bude 5 let, co zemřel
pan Karel POLÁK
z Čechovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Manželka a synové Josef,
Milan, Tomáš a Michal
s rodinami.

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

KŘENŮVKY: KULIČKÁŘI Z HANÁCKÉ TREFY BRONZOVÍ MEZI TÝMY
Křenůvky/jim – Předminulou sobotu 22. června se na tenisovém
hřišti v Křenůvkách uskutečnil
turnaj nejvyšší kuličkové kategorie
– série Masters. Těchto podniků je
v každém roce omezený počet a
sjíždějí se na ně hráči z celé republiky. I v Křenůvkách tomu nebylo
jinak, zastoupeni zde byli hráči z
Prahy, Kladna, Ostravy či Neratovic, nechyběli samozřejmě také
místní hráči. Celkem se turnaje
zúčastnilo pětapadesát hráčů včetně sedmi juniorů, kteří zastupovali
přesně jedenáct sportovních klubů.
„Pro nás jako pořadatele to byla velká výzva, vždyť se jednalo o první

takto významný kuličkový podnik
v našem regionu. Velmi příjemně
nás překvapila nejen účast, ale i počasí, očekávali jsme přeháňky a lokální bouřky, sluníčko však nakonec
vydrželo po celý den,“ jásal Lukáš
Vlček, že nic nebránilo dosažení
skvělých sportovních výkonů.
V první fázi turnaje rozdělili organizátoři hráče do šestnácti skupin, následoval přechod do klasického vyřazovacího pavouka na dvě výhry.
Mezi juniory exceloval František
Karásek z Prostějoviček před Ondřejem Vysloužilem a Evou Řídkou,
v dospělé kategorii se s nástrahami
akce nakonec nejlépe vypořádal

Martin Dostál, který tak skončil na
prvním místě. Následovala ho Pavla
Kvasničková a třetí skončil nedávno
ještě junior Martin Mišovič.
Z domácích hráčů si mezi elitou
nejlépe vedli šestnáctý Ivo Losík,
devatenáctý Karel Ondrůj a dvaadvacátý Lukáš Vlček. Mezi kluby
se Hanácká Trefa umístila na třetím
místě. Vítězství si odvezl klub GLÁSFÉR TÝM, druhý skončil M-Dream Team.
„Celá akce byla aktéry hodnocena vesměs kladně, o čemž svědčí
i mnoho příslibů účasti v příštím
roce,“ potěšilo mimo jiné Lukáše
Vlčka.

Výsledky turnaje série Masters v Křenůvkách:
Dospělí: 1. Martin Dostál (M-Dream Team) 532,4 bodů,
2. Pavla Kvasničková (SKK Rohožky) 522,6 b., 3. Martin
Mišovič (GLÁSFÉR TÝM) 512,79 b., 16. Ivo Losík 385,65
b., 19. Karel Ondrůj 355,93 b., 22. Lukáš Vlček 326,52 b., 23.
Drahoslav Zavadil 316,72 b., 27. Luboš Karásek 277,5 b., 28.
Dagmar Karásková 267,7 b., 31. Pavel Kotyza 228,49 b., 36.
František Karásek 189,27 b., 43. Ondřej Vysloužil 120,65 b., 44.
Lenka Vysloužilová 110,84 b., 47. Antonín Karásek 81,43 b., 48.
Ladislav Vysloužil (všichni Hanácká Trefa) 71,63 b.
Junioři (do 12 let): 1. František Karásek 338,51 b., 2. Ondřej
Vysloužil (oba Hanácká trefa) 282,59 b., 3. Eva Řídká (bez
klubové příslušnosti) 226,67 b., 4. Antonín Karásek (Hanácká
trefa) 170,76 b.
Družstva: 1. GLÁSFÉR TÝM 2694,41 b., 2. M-Dream Team
2400,3 b., 3. Hanácká Trefa 1929,72 b.

Nejlepší junioři. Mladší kategorii vyhrál v Křenůvkách František Karásek před Ondřejem Vysloužilem a Eva Řídkou.
Foto: Lukáš Vlček.

Pozvánka na akci
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ROCK MEMORY OF 2013: ŠESTÝ ROČNÍK VZPOMÍNKOVÉHO

KONCERTU NA PROSTĚJOVSKÉ HUDEBNÍ LEGENDY
Prostějov/peh - Neseďte doma a přijďte se bavit,
poslechnout si skvělou muziku, dát si něco dobrého
na zub, setkat se s přáteli a společně si připomenout
nezapomenutelné legendy prostějovské rockové scény. V sobotu na pláži U Vrbiček v 17:00 hodin vypukne už šestý ročník vzpomínkového festivalu ROCK
MEMORY, který i letos bude největší hudební událostí
pro každého rockového fajnšmekra.
Kam za pravým
rockovým nářezem?
Na pláži U Vrbiček to v sobotu v podvečer pořádně rozjedou rock bandy
KEKS, QUERCUS, KONTAKT,
PLUS a letos poprvé se tu představí
také prostějovská rocková partička
ATD (původně Gradace, později
Tend), jejíž vystoupení jsou inspirovaná hudební tvorbou Pražského výběru.
Už pošesté se tak můžete těšit na pravou rockovou atmosféru a vynikající
hudební zážitek, díky němuž si pamětníci i nováčci připomenou významné
prostějovské muzikanty, kteří už nejsou
mezi námi. „Jde o stylovou rockovou
vzpomínku na tragicky zesnulé kamarády hudebníky a na dobu, kdy tito
skvělí muzikanti hrávali a díky svým
písním a vystoupením s naprosto neopakovatelnou atmosférou byli nejpopulárnější v celém okrese,“ představil akci
majitel pořadatelské agentury HitTrade
a zároveň zakladatel této živé rockové
vzpomínky Petr Zlámal.

oficiálně zakončila svou hudební pouť
v roce 1993. Písněmi vlastními i převzatými se fanouškům připomene i
hudební skupina Keks, která několik
let působila pod politicky nezávadným
názvem Rytmus (RTM). Ani letos nebudou návštěvníci festivalu ochuzeni o
vystoupení jediné stále aktivně hrající
kapely Quercus, které se i přes politické
represe v uplynulých desetiletích podařilo nesmazatelně zapsat do povědomí
příznivců zdejší kvalitní hudební produkce.

Pozvánka přímo od pořadatelů
„Půjde o jednu z největších kulturních
akcí letošního léta a já bych chtěl moc
poděkovat těm, kteří se na pořádání festivalu každoročně podílejí, což
vzhledem k tomu, v jakém stavu je už
pět let plumlovská přehrada, není nic
jednoduchého. Proto mě velmi mrzí
přístup zástupců města Prostějova, kteří
na oživení kultury v okolí plumlovské
přehrady neposkytnou ani symbolickou částku. Plumlovská přehrada pro
naše politické zástupce znamená jen
prostředek pro zviditelnění sebe sama
v období voleb, což mě mrzí především
proto, že každý z prostějovských politiků zde prožil alespoň část prázdnin či
dětství. Na festivalu ROCK MEMORY se sejdou nejen pamětníci, příznivci
dobré hudby a přátelé, které jste léta neviděli. Schází se tu pravidelně také celé
generace fanoušků kapel, které tu před

Program plný rockových
legend prostějovského okresu
A kdo jiný by se měl při této příležitosti
objevit na pódiu, než pokračovatelé prostějovského rockového odkazu? Vedle
už zmiňovaných letošních nováčků
v programu, kapely ATD, se představí
ve své době nejlépe technicky vybavená kapela Plus, která svou hudební
činnost znovuobnovila spolu se startem
vzpomínkového festivalu v roce 2008.
Příležitost poctivě si po rockersku zavzpomínat na zesnulé kamarády si
nenechají ujít ani zástupci ryze pánské
kapely Kontakt, a to přestože kapela

Miroslav Vysloužil starší
Jeden z nestorů prostějovského bigbítu. Zvukař, zakladatel
skupiny PLUS - neúnavný dovozce, zlepšovatel, konstér a
výrobce hudebních aparatur, osvětlovacích zařízení a dopravních prostředků v komunistickém režimu, kdy koupit i třeba
jen dobré struny ze „západu“ byl neuvěřitelně veliký problém!
A navíc prostě řečeno – byl to perfektní chlap! Zkrátka s nadsázkou se dá říct: praotec „big bítu“ v Prostějově!

Miroslav Vysloužil mladší
Klávesák, zpěvák, programátor s úžasnou vrozenou
intuicí k ovládání na svou dobu značně složitých nových „západních“ hudebních nástrojů a aparatur, které
„nějak“ a „někde“ vždycky sehnal jeho táta. Nikdy se
ani nepokusil studovat mnohastránkové jemu „nepochopitelné“ anglické návody k použití a prostě mu
všechno hned fungovalo téměř na první zapojení, i když pamětníci jistě
vzpomínají na zapínání jeho EMAXU ranou pěstí… Ale hlavně nikdy,
ale skutečně nikdy nepokazil žádnou legraci!

Miroslav Čech
Nezapomenutelný kamarád, zpěvák, textař, klávesák, kytarista
– zkrátka univerzální muzikant, který prošel celou řadou prostějovských kapel. Člověk, který neztratil smyl pro humor v
žádné situaci a nikdy nepřestal být kamarádem ......Vzpomeňme alespoň: IKAROS, GENERACE, KEKS, ...

Miroslav Kolba
Vynikající kytarista, hudební pedagog a skladatel žák prostějovské Lidové školy umění a Konzervatoře v Brně. Muzikant mnoha žánrů – v letech 1967-73
kytarista skupiny VOX Pavla Nováka, spolupracoval
ale i například s Prostějovským BIGBANDEM a DIXILENDEM, národopisně folklórním spolkem MÁNES, hrál v řadě kapel v Prostějově i celém regionu – z těch mimo
prostějovských jmenujme např. SPECTRUM, přes třicet let se věnoval
pedagogické a koncertní činnosti v oblasti vážné hudby a stále více se
zaměřoval i na vlastní hudební úpravy a kompozice, kterých vydal tiskem i na hudebních nosičích nepřeberné množství.

Petr Dvořák
Bubeník a zpěvák - jmenujme alespoň ve své době populární
kapelu KONTINENT. Opustil nás hodně mladý, takže i tento
přehled, který o něm píšu, je relativně krátký. Ale i tak po něm
zbylo mnoho dobré muziky a kamarádství - alespoň ve vzpomínkách nás všech. Prostě patřil k řadě muzikantů té doby, kteří zde tvořili kulturu narozdíl od pánů Kobedů či paní Hrozové
atd. a jiným napomáhačům komunistického hnutí...

Miroslav Řehák
Baskytarista zpěvák, chlap jak má být, řidič kamionu. Tohle
povolání se mu také bohužel stalo osudným. Byl to člověk,
který pro muziku dokázal obětovat cokoli. Pamatujeme jej
všichni vždycky jen rozesmátého a v dobré náladě. Zakladatel kapely Akord, posléze Gradace, ATD, Keks ....

Miroslav Černohouz
Zpěvák, spoluzakladatel a frontman skupiny „Zapletali“, která
neodmyslitelně patřila ke koloritu období hluboké totality, kdy
mnozí představitelé města byli pevnými členy KSČ a Milicí.
Kdo by nepamatoval Žárovice, Plumlov (zahrada vedlekina),
Pivín… Kapela, která v době sedmdesátýchroků měla největší
návštěvnost a díky které jsme se třeba seznámili s nezapomenutelným hitem „Sugar baby love“.

představení nové kapely najdete
na www.vecernikpv.cz
lety hrávaly. Nejednou jsem se tu setkal
s prarodiči, kteří na festival doprovázeli
vnuky a naopak. I letošní ročník nabízí
to nejlepší, co kdy prostějovská rocková scéna měla,“ zve rockery všeho
věku pořadatel Petr Zlámal.
Znovu máte možnost využít autobusové dopravy, která vás i s přáteli
doručí téměř až k pódiu za pouhých

10 Kč a zase zpět. Na místě pak na
vás dle doporučení pořadatelů čekají vynikající grilované klobásky a
správně vychlazené pivo. V případě
opravdu velmi nepříznivého počasí
(přestože přívalové deště, bouřky,
lehký deštík přeci pravé rockery neodradí) se akce bude konat ve Víceúčelové hale-zimním stadionu.

Připomeňte si s námi prostějovské
rockové průkopníky
Legendární prostějovští hudebníci, kteří zdejšímu publiku v uplynulých desetiletích zprostředkovávali kontakt se „západní“ hudbou,
nikdy neupadnou v zapomnění. Jejich památku můžete uctít už tuto
sobotu na vzpomínkovém koncertu ROCK OF MEMORY na plumlovské pláži U Vrbiček. Pojďte si pár z nich připomenout...

Milan Vaněk
Kytarista, zpěvák, textař a zakladatel mnoha prostějovských
kapel, pokračovatel slavného kapelnického a muzikantského jména Vaňků. Z posledních významných projektů, které
zůstali v paměti všech muzikantů, bylo založení prostějovské legendární kapely Generace, z níž posléze vznikla kapela KEKS, kde potom řadu roků působil. KEKS patřil mezi
nejnavštěvovanější kapely v okrese a Milan Vaněk spolu
s Pepou Šplíchalem a Mirou Čechem tvořili ve své době pilíř celé kapely.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ROCK MEMORY OF!
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stoupení legendárních bratří Nedvědů a návratu legend je již doslova
za dveřmi jeden z velkých vrcholů, festivalový koncert ROCK MEMORY
OF. Již VI. ročník mimořádně úspěšného „rockáču“, na němž se každoročně „vyřádí“ takové skupiny 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 TUTO 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. Upozorňujeme, že v případě nepříznivého počasí
se koncert přesouvá do prostor Víceúčelové haly-ZS v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner všech akcí PLUMLOVSKÉHO LÉTA!
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji
jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 1. do čtvrtku 11. července ve dvou dějstvích.
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ROCK MEMORY OF SE
KONÁ NA PLÁŽI U VRBIČEK U PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY! Jsme rádi,
že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo hned 254 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali čtveřici: Michal HOVORKA, Mozartova 2, Prostějov * Hana ZBOŘILOVÁ, Dolní 8, Prostějov * Michala POLEHLA, Západní
ul., Prostějov * Pavlína ŽÁKOVÁ, Libušinka 6, Prostějov
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to od
STŘEDY 10. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KTERÁ KAPELA JE LETOŠNÍM NOVÁČKEM FESTIVALU?
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 11. ČERVENCE, 16.00
hodin. Jména druhého kvarteta výherců BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

Josef Šplíchal
Bubeník, kapelník - s hlavou vždycky plnou těch nejfantastičtějších zběsilých nápadů, které také vždy realizoval, kamarád,
který nikdy nesměl chybět tam, kde se hrála dobrá muzika, a
zakládalo se na nějaký průšvih. Jmenujme alespoň jeho poslední kapelu GENERACE (ze které později vznikla kapela Keks).

Zdeněk Fajstl
Klávesák, neuvěřitelný pohodář, který vždycky dokázal
v kapele pozvednout náladu. Úžasně zručný také manuálně
– pracoval i ve firmě na výrobu píšťalových varhan. Z jeho
hudebních působišť vzpomeňme opět alespoň kapelu GENERACE.

Radek Nejedlý – 3.7.1952 / 18.8.2007
Virtuosní klávesák, zpěvák, který procestoval s muzikou celou Evropu. Hrával v profesionálních kapelách s těmi nejlepšími muzikanty,
kteří dokázali vždy vytvořit ten nejperfektnější sound, jakého bylo
možno ve své době dosáhnout. Stejně úspěšně dokázal vystupovat a
bavit posluchače i sám s baterií svých klávesových nástrojů a svým
například kapelu Saturn...
příjemným hlasem. Vzpomeňme napří

Pavel Marek
Bubeník, zpěvák, který dokázal vzít do ruky i kytaru a vytvořit
tak kdekoli příjemnou muzikantskou atmosféru. Muzicíroval od
svých klukovských let i se svojí sestrou zpěvačkou – tehdy právě
ještě jako kytarista. Později se však věnoval hlavně bubenické
dráze, i když ke kytaře se také nadále vracel alespoň při domácím
muzicírování... Vzpomeňme kapely Akord,Gradace,ATD,Plus,
kterou prošla celá řada dalších výborných prostějovských muzikantů.

Jaroslav Kaňák starší
Další skutečná legenda prostějovské a později rovněž i olomoucké scény populární hudby, vynikající klavírista, kapelník,
aranžér, jehož většinou velké kapely s dechovou sekcí vládly
řadu let prostějovským tančírnám. Ale dokázal se i sám posadit
ke klavíru a dlouhé doby preludovat jednu populární světovou
melodii za druhou. Pro pamětníky připomeňme i jeden jeho velký objev na tehdejší hudební scéně, kterým byla zpěvačka Božena Medková.

Jaroslav Kaňák mladší
Kytarista, zpěvák, hudební pokračovatel tradice započaté
jeho otcem. Vždy s úsměvem – kdo s ním hrál, nikdy na něj
nezapomene... Člen spousty kapel, ale jeho nezapomenutelné působení v kapele Alternativy se nedá nepřipomenout.
Vše dělal s úsměvem, hudba jej bavila.

Míťa Bredichyn
Další z kultovních klávesáků, kteří prošli řadou kapel a nezapomenutelně se zapsali v prostějovských hudebních dějinách.
Vždy s úsměvem, nadhledem a bohorovným klidem – tak si
jej jistě všichni pamatujeme mimo jiné i z působení v kapele
STAR KVINTET a později IKAROS.

František Povolný
Kytarista, zpěvák, textař, který působil v celé řadě prostějovských
kapel, ale s jeho kytarou jsme jej mohli potkat naprosto kdykoliv
a kdekoliv, kde svým zvučným hlasem rozdával hudební pohodu a radost. Je nutno vzpomenout, že je rovněž autorem českého
textu písně Boba Dylana „Knocking on The Heaven Door“, která se stala jakýmsi závěrečným mementem každého dosavadního ročníku Rock Memory of... s názvem „Nade mnou lámeš hůl“.
Ze svojí chatrné paměti vydolovali Pavel Šubčík a Petr Zlámal

Fotbal
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Vodák opouští Určice, RG Playmakers Cup rozlosován
do Rakouska nejde sám
Určice/jim – Fotbalové Určice
se na startu letní přípravy pro
premiérovou divizní sezonu v
historii klubu ocitly bez svého
ústředního kanonýra. Král
střelců krajského přeboru ze
sezony 2012/2013 se s vedením
oddílu nedohodl na další spolupráci a po roce a půl stráveném
doma míří do zahraničí. Na
stole mu totiž přistála lukrativní
nabídka z Rakouska, kam se
pravděpodobně vydají i další
hráči z Prostějovska.
Odchovanec Určic Petr Vodák se
do mateřského oddílu vrátil před
ročníkem 2011/2012 a plně se
tak podílel na druhém a posléze
i prvním místě v nejvyšší krajské
fotbalové soutěži. Konto soupeřů
zatížil celkem šestatřiceti brankami a spoluhráči se na něj mohli
spolehnout jako na muže, jenž
dokáže zužitkovat své zkušenosti
z vyšších soutěží.
„Vypadá to, že skončím v Rakousku, už je to podepsáno,“
potvrdil novinu jednatřicetiletý

útočník. S Určicemi se ale loučí
rozpačitě, prožil v nich spoustu
krásných chvil. „Hodnotím to jen
pozitivně a chtěl jsem tam hrát i
dál. Oslovil jsem vedení a podle
mě se nezachovalo tak, jak by
mělo. Nešel jsem s přehnanými
požadavky, ale odmítli mě. A
pak přišla nabídka z Rakouska,“
vysvětlil svůj neočekávaný krok.
Svým rozhodnutím tak zaskočil
kouče Evžena Kučeru, jenž
musí spoléhat na jiné hráče. „Je
to výrazná ztráta, zklamalo mě
to. Peťa je místní, byl hlavním
zakončovatelem a stmelil tým.
Nevím, kdo jeho roli převezme,
záleží, kdo další přijde a kdo odejde,“ reagoval spolu s vírou, že již
nikdo další mužstvo neopustí.
Předseda klubu Květoslav
Petružela nechtěl situaci příliš komentovat, zásadní podle něj bude
dnešní setkání. „Oficiálně zatím
nic nevím, pondělní schůzka to
upřesní a pak se o tom můžeme
bavit,“ nechtěl se pouštět do
žádných závěrů.

Není překvapením, roli při
Vodákově rozhodování hrály i
finanční podmínky. „Bohužel je
to tak. Nabídka ale přišla až poté,
co jsem se nedohodl s Určicemi,“
doplnil.
Za jižní hranice republiky, kde
již nyní působí řada regionálních fotbalistů, se nechystá nejen
Vodák, ale i další hráči. Jedním z
nich je i Otakar Cetkovský, jenž
poslední rok a půl hájil barvy
Konice. S ní se ale loučí. „Hledám
si nové angažmá. V Konici to
nedopadlo podle mých představ
a je vlastně velkým úspěchem,
jak to dopadlo. V Rakousku mi
nabídli výborné podmínky, které
nelze srovnat ani s naší třetí ligou,“
naznačil, kam pravděpodobně povedou jeho další kroky.
Nabídky z Rakouska zvažují
rovněž Jan Nečas, jenž na jaře pomohl Kralicím k šesté pozici v kraji, či Jaroslav Svozil, jenž se v zimě
vrátil a přispěl k pivínské záchraně
v I.B třídě. Již před nimi se na
odchodu dohodl Ondřej Dostál.

Fotbalisté 1.SK Prostějov zahajují

přípravu, na Letnou pojedou až v zimě
Prostějov/jim – Dovolená
skončila, nastává opět čas
dřiny. Už tuto středu 10.
července naskočí fotbalisté 1.SK Prostějov zpět do
přípravy, kterou si zpestří
pětidenním
soustředěním
v Ústí nad Orlicí, čtyřmi
přátelskými zápasy a duelem
prvního kola domácího poháru.
„Času je málo. První týden
budeme trénovat od středy do
pátku a v sobotu jedeme na
duel do Opavy, druhý týden
pojedeme na soustředění již v
úterý a vrátíme se ve středu,“
informoval generální sportovní
manažer klubu František Jura.
K 1. kolu Poháru České
pošty naplánoval další čtyři
přáteláky. Kromě sobotního
duelu v Opavě, který začíná

již o půl jedenácté dopoledne,
to budou během soustředění ve
východních Čechách druholigové Pardubice, po návratu
pak poslední červencovou sobotu od 17 hodin doma Hulín
a o týden později generálka ve
Svitavách.
Neuskuteční se tak avizovaný
zájezd do Prahy k přípravnému
duelu se Spartou, na který již
nezbylo v termínovém kalendáři
místo. „Jsme v kontaktu s Miroslavem Barankem, ale i vzhledem k předkolu Evropské ligy
jsme nenašli volný termín. Zápas tak sehrajeme až na přelomu

roku. Stále ale platí, že v létě k
oslavám klubu přijede Sparta k
nám, termín hledáme již nyní,“
informoval Jura.
V přípravě se zaměří zejména na práci s míčem, v Ústí
nad Orlicí budou mít hráči
dvoufázové tréninky. Jeden
bude vždy o sbírání kondice,
druhý o herních činnostech.
„Původně jsme se měli vracet
až na nedělní pohár, ale je
možné, že postoupí Tasovice, kam je to z Čech daleko.
Proto jsme to o den posunuli,“
vysvětlil Jura změnu na poslední chvíli.

Výčet přípravných duelů 1.SK Prostějov:
sobota 13. července Opava – 1.SK Prostějov
středa 17. července Pardubice – 1.SK Prostějov (Ústí nad Orlicí)
sobota 27. července 1.SK Prostějov – Hulín
sobota 3. srpna
Svitavy – 1.SK Prostějov

Pospíšil z „eskáčka“ neodchází,

klub vyzkouší obránce Sigmy
Prostějov/jim - Minimálních
změn dozná v letní pauze
kádr 1.SK Prostějov. Také
mistr Evropy do jednadvaceti
let Michal Pospíšil se rozhodl
na Hané zůstat a z odchodů
tak zůstává nejasné pouze
jméno Tomáše Machálka. O
svou šanci se naopak nově popere vedle uničovského Aleše
Krče (Večerník již informoval - pozn.red.) i bek Sigmy
Olomouc Martin Soušek.
„Tomáš u nás asi ještě půlrok
zůstane, jeho rozhodnutí ale
ještě není definitivní. Jasno
stále není ani u Ivoše Zbožínka, asi ale půjde někam hosto-

vat, nabídky na něj jsou,“ sdělil nám ve čtvrtek odpoledne
aktuální informace generální
sportovní manažer klubu František Jura.
Novinek v hráčském táboře se
ovšem urodilo více. Milan Machálek pravděpodobně nepůjde hostovat do Určic, ale
taktéž divizního Vyškova, Vít
Kopečný se z Kralic zřejmě
přesune o soutěž výš do Určic.
Naopak do Kralic se chystá
1.SK poslat Pekaře, kouč Petr
Gottwald stojí i o mladého
Petra Dostála, jenž by mohl
nahradit Jana Petráska, pokud by se uchytil v divizi.

„Stále ještě hledáme jednoho
útočníka, variant je více. A pokud by odešel Tomáš Machálek, tak ještě dalšího. Chceme,
aby naši dorostenci pravidelně
hráli divizi a v zimě přišli zpět.
Cizích hráčů by tu pak mohlo
být méně a méně,“ vysvětlil
filozofii klubu Jura.
Na dopis bývalého kouče
„béčka“ Davida Mezuliánka, který jsme uveřejnili v
minulém čísle, nechtěl generální sportovní manažer
1.SK Prostějov reagovat.
Zmínil jen, že jde o snůšku
nesmyslů...

Trajer s Frantíkem v Rakousku vyhráli střelce
Waldhausen, Určice/jim –
Velice úspěšný rok prožil
při své premiérové rakouské
sezoně Michal Trajer. Bývalý
kanonýr Určic zamířil v létě
do Waldhausenu, kde se
mimo jiné potkal s Karlem
Frantíkem. Společně pak pomohli svému týmu k postupu
výš, navíc se podělili i o korunu krále střelců.
„Jsem velice spokojen,“ jásal
Trajer. „Nastřílel jsem více než
dvacet branek a udělali jsme

i nový rekord v počtu bodů,
když jsme jen jednou prohráli
a snad pouze dvakrát, nebo
třikrát remizovali,“ přiblížil své
počínání v ročníku 2012/2013.
V soutěži se mimo jiné potkal
s bývalým bundesligovým
hráčem Jiřím Kaufmanem a o
návratu zpět do České republiky zatím neuvažuje. I proto,
že může dojíždět pouze na víkendový zápas a díky vstřícnosti
Určic a Plumlova se přes týden
připravuje s těmito týmy.

V Rakousku hodlá pokračovat
i zkušený Petr Kiška, jenž se
na jih vydal společně s Trajerem po úspěšné určické sezoně
2011/2012.

Holice, Prostějov/jim - „Zdraví
je nejdůležitější. Před týdnem
jsem byl na asi desetiminutovém
zákroku, už začínám pomalu
trénovat. Za dva až tři týdny
bych mohl trénovat naplno,“
sdělil čtyřiadvacetiletý forvard.
I na podzim tak pravděpodobně zůstane v 1.HFK Olomouc

a druhou ligu, vinou rozhodnutí klubu, vymění za Moravskoslezskou fotbalovou ligu
(MSFL). Přitom nechybělo
mnoho a mohl se poprat i o
prvoligový dres. „Volali mi z
Teplic, krátce po konci sezony
se mi ozvali i z druholigového Frýdku-Místku a Karviné.
Možná na mě ještě někdo z druhé ligy počká,“ neztrácí naději.
Pokud by se ale nic nenašlo a
musel by zůstat ve třetí lize,

rozhodně to nebere jako žádnou
tragédii, ale naopak jako šanci
pořádně na sebe upozornit. „V
létě je velmi krátká pauza a není
možnost něco zkoušet, každý
bere jen hotového hráče. V zimě
je toho času mnohem víc. Navíc
i v MSFL jsou dobré zápasy.
Chtěl bych se prosadit gólově
a dobře se rozehrát,“ přeje si a
dodává, že motivací je i domácí
pohár, v němž se Holice může
utkat se Slavií Praha.

Prostějov/mif - Sedmý ročník
florbalového turnaje RG Playmakers Cup se nezadržitelně
blíží, a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám - jakožto
mediální partner klání přináší přehled nejen o rozlosování, ale také malé
shrnutí přihlášených týmů.
Jejich zájem byl totiž obrovský a překvapil i samotné
organizátory. Proto již´zvažují
rozšíření účastnické kvóty pro
příští ročník...!
„Letos to v našich silách
není. Čas nás tlačí, což je ten
hlavní důvod. Nestihli bychom se připravit na takovou

rozlosování RG
PLAYMAKERS CUPu
Skupina A: ManAGERs,
Molodci, Heges
Skupina B: Sofizo, Tonerya
Rousínov, Hrušky
Skupina C: Juniors, Kostelec, Jameson, FbC Kalich
Skupina D: Blizzard, Klenovice, Galacticos

masu hráčů. Slibuji však, že
za rok uděláme maximum
pro to, aby nabyl turnaj maximálních rozměrů,“ uvedl
bezprostředně po uzavření
přihlášek na turnaj sportovní ředitel akce Milan Fojt
a dodal: „Bohužel více nabídek
od dalších týmů jsme museli
odmítnout, což nás mrzí, ale
snad to příště napravíme.“
Mezi přihlášenými výběry však
nechybí trojnásobný obhájce
FbC ManAGERs, který ovšem
bude pro letošek zřejmě postrádat bratry Fojtovi. Naopak se
bude moci opřít o loučícího se
střelce Daniela Miczeka, jenž

ohlásil konec florbalové kariéry.
Dle pořadatele se dočkáme
vyrovnanějšího turnaje, neboť
se týmy každoročně herně
zvedají a mnohdy rozhodovaly
maličkosti.
Na nejvyšší mety by mohli
dosáhnout vedle pořadatelského
mužstva také Galacticos. Ti se
doposud marně snažili vyšplhat
až na samotný vrchol, stejně
jako Staré Hrušky, které mají
dozajista i letos velké ambice.

13.7.2013 SOBOTA AREÁL RG
7:40 Juniors – Kostelec
9:20 Juniors – FbC Kalich
8:00 Jameson – FbC Kalich
9:40 Kostelec – Jameson
8:20 Juniors – Jameson
10:00 Blizzard – Galacticos
8:40 Kostelec – FbC Kalich
10:20 Sofizo – Rousínov
9:00 Blizzard – Klenovice
10:40 Klenovice – Galacticos
Play-off
13:00 Q9 – Q12
14:25 V8 – V9
15:55 1A – 8
13:20 Q10 – Q11
14:45 V7 – V10
16:20 9 – 10
13:40 V6 – 1C
15:05 V5 – 1D
16:40 S1 – S2
14:05 P9 – P10
15:30 1B – 7
17:05 S3 – S4

V akci také uvidíme všechny tři
loňské medailisty, které tak bude
chtít zesadit hned široká sorta
konkurence. Organizátor favorizuje celek Jameson, který v posledních dvou letech měl k medaili nejblíž. V patách jim ale budou
florbalisté Kostelce na Hané, Klenovic na Hané nebo třeba Rousínova. Letos se představí i mladí
„Playmakeři“, kteří turnaj pojmou
jako přípravu. Chybět nebude ani
výběr vojáků či hokejistů.
11:00 ManAGERs – Molodci
11:20 Sofizo – Hrušky
11:40 ManAGERs – Heges
12:00 Rousínov – Hrušky
12:20 Molodci – Heges
17:30 Finále PSS
18:10 O 3.místo
18:35 Finále
19:00 Konec dne

Třetí kolo měla VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA v požárním útoku na programu jako extraligové

Z triumfů se v Lipové radovaly mimoregionální týmy

Lipová/mo - V neděli 9. 6.
2013 se konalo v Lipové
třetí kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku. Tento závod byl také
zároveň třetím dějstvím
Extraligy České republiky
v požárním útoku. Celého
podniku se tak zúčastnilo
rekordních
osmačtyřicet
týmů mužů a plný tucet
ženských družstev. Klání se
uskutečnilo na travnatém
povrchu místního fotbalového hřiště. A stejně jako loni
byl v okolí základny a celého náběhu položen tartan
zapůjčený z Atletického klubu Olomouc. Důvěru od pořadatelů komentovat závod
dostal opět Marek „Tašunka“ Otruba z Plumlova a
nutno říci, že ani tentokrát
nezklamal. Jeho originální
projev a množství informací, které chrlil na přítomné
diváky, dodaly závodu strhující náboj. Všechny týmy
byly bodované do Extraligy
ČR, zároveň bylo možné se
přihlásit i do bodování Velké ceny Prostějovska a pár
extraligových týmů tak také
udělalo.

Jako první se z prostějovských
týmů na trať vydaly Dětkovice a s časem 19,88 vteřiny po
prostřiku pravého proudaře
nemohli být kluci spokojení.
Stejně tak Loučany nepodaly
optimální výkon a čas 18,75
znamenal 5. místo. To domácí Lipová práskla útok v čase
17,90 sekund a dostala se dokonce před extraligové Výčapy, které se přihlásily i do Velké ceny Prostějovska a jejich
čas 17,92 znamenal třetí místo.
Stražisku se letos nedaří a v Lipové z toho byl další neplatný
pokus. Levý proudař nenasadil
proudnici a bylo po nadějích.
Neplatné pokusy pokračovaly.
Cholině se nepodařilo nabrat
vodu, pravý proudař Bílovic zase nenasadil proudnici.
Svoji roli určitě sehrála i nervozita z konfrontace s nejlepšími týmy v republice. Každý
se chtěl ukázat v tom nejlepších světle, a tak docházelo
k častým chybám. Průměrný útok Vícova v čase 19,45
sekund nemohl ohrozit přední
příčky. Po neplatném pokusu Soběsuk se nedařilo ani
Brodku u Konice. Čas 35,61
na body rozhodně nestačil.

Pak už se čekalo, co předvedou Domamyslice. Útok byl
dobře rozběhnutý, ale po prostřiku na levém proudu z toho
bylo solidních 18,26 a Domamyslice tak čtvrtým místem
udržely kontakt se špičkou.
Naopak ztratily Čelechovice
na Hané. Levý proudař srazil
terč v čase 18,22, ale ten pravý předvedl brutální prostřik,
který zastavil časomíru na
čase 24,05. Okrouhlá poskočila časem 18,74 na šesté místo.
Nedařilo se ani Nové Dědině.
Pravý proudař nestihnul doběhnout až na čáru a omýval
terč z velké dálky. Nakonec
z toho byl čas 22,13. Rybník
nakonec všem vypálily Jabloňany z okresu Blansko. Krásný útok znamenal čas 17,83
a dvacet bodů do Velké ceny
Prostějovska. Prostějovským
týmům se v Lipové nedařilo a
bylo vidět, že nejlepší týmy v
republice jsou ještě o kousek
vepředu. Každopádně výsledky z Lipové pořádně zamotaly
průběžným pořadím.
Kategorie žen začala útokem
Dětkovic v čase 19,85 sekundy. Tento výkon byl na hony
vzdálený tomu, co vzápětí

předvedly ženy z extraligové
Vítiněvsi. Časomíra se zastavila na úžasných 16,40 a tento
čas znamenal plný počet bodů
do Velké ceny Prostějovska.
Hezký útok předvedly také
Soběsuky v čase 19,01 vteřiny. Jenže potom se na start
postavil extraligový Ždírec
nad Doubravou. I když útok
nebyl ideální, stačil čas 18,17
na třetí místo. To druhé získala po parádním výkonu a čase
17,81 domácí Lipová. Ženy
z Otaslavic vědomé si svého
náskoku v lize se závodu nezúčastnily.
Areál v Lipové je jistě důstojným místem pro pořádání závodu Extraligy České republiky. Pořadatelé z SDH Lipová
zaslouží velkou pochvalu za
parádní občerstvení, spoustu
druhů jídla a pití. Tento závod
byl velkým svátkem požárního sportu na Prostějovsku.
Příští týden se podíváme na
další závod Velké ceny Prostějovska konaný v Čelechovicích na Hané.
Týmy se pak potkají tuto sobotu 13. července u pátého
kola, které je na programu v
Bílovicích.

partneři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku 2013

Patronka Velké ceny
Prostějovska
v požárním útoku

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu
České republiky
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VCP PROSTĚJOVSKA 2013
3. KOLO; LIPOVÁ, 9. 6. 2013
Muži:
1. Jabloňany 17,83, 2. Lipová 17,9, 3. Výčapy 17,92, 4. Domamyslice 18,26, 5.Loučany 18,74, 6. Okrouhlá 18,9,7. Ludéřov 19,14,
8.Dětkovice B 19,27, 9. Vícov 19,45, 10. Dětkovice 19,88, 11. Niva
20,58, 12. Nová Dědina 22,13, 13.Ostrov u Macochy 22,72, 14. Čelechovice na Hané 24,05, 15. Ptení 27,93, 16. Brodek u Konice 35,61
Ženy:
1.Vitiněves 16,4, 2. Lipová 17,81, 3. Ždírec nad Doubravou 18,17, 4.
Soběsuky 19,01, 5. Dětkovice 19,85, 6. Bílovice 46,96
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Dva wimbledonské příběhy se stejným koncem. Kvitová i Berdych skončili ve čtvrtfinále
Londýn, Prostějov/lv - České tenisové jedničky Petra
Kvitová a Tomáš Berdych
na třetím grandslamu sezony postoupily shodně mezi
nejlepší osmičku a byly tak
jedinými vyslanci TK Agrofert ve druhém týdnu nejznámějšího turnaje sezóny.
V dalším utkání se ale musely sklonit před výkonem
svých soupeřů, když Kvitová nestačila na Belgičanku
Kirsten Flipkensovou, se
kterou prohrála 6:4, 3:6,
4:6. Berdych podlehl Novaku Djokovičovi 6:7, 4:6, 3:6.

stvím nad Carlou Suárezovou
Navarrovou 7:6, 6:3, když
v nervózním utkání udržela
své nervy na uzdě a po úspěšném tie-breaku zvládla také
druhou sadu. „Hlavně v prvním setu, kdy jsem nehrála
příliš dobře, to byl boj. Ale
zůstala jsem pozitivní, a to
bylo rozhodující,“ oddechla si
Kvitová po utkání.
Do čtvrtfinále přitom nastupovala s vědomím, že v turnajovém pavouku zůstala nejvýše nasazenou hráčkou a to
jí papírově otevíralo cestu až
k případnému celkovému vítězství. Česká tenistka v utkáPromarněná šance Kvitové... ní proti Flipkensové vydřela
Do druhého týdne Wimble- první sadu, pak se ale projedonu vstoupila Kvitová vítěz- vily čerstvé zdravotní problé-

my a Belgičanka vyrovnala.
Do rozhodujícího setu přesto
vstoupila lépe Kvitová a měla
dokonce brejkbol na 3:1. Na
postup to nestačilo. Za stavu 4:4 prostějovská tenistka
ztratila servis a o pár minut
později celý zápas. „Ke konci
jsem udělala lehko chyby. Porážku beru jako promarněnou
šanci. Jsem zklamaná,“ uznala
Kvitová.

Na Djokoviče
„Berďa“ nestačil
Nevyzpytatelný Bernard Tomic byl osmifinálovým soupeřem Berdycha a český hráč
duel zvládl ve čtyřech setech
(7:6, 6:7, 6:4, 6:4). Australský
hráč trápil soupeře nepříjem-

nou obranou, na kterou často
platila až trpělivost tenisty
prostějovského Agrofertu. Ten
rozhodující převahu získal
v průběhu třetí sady a probil
se mezi nejlepší osmičku. „Ze
začátku jsem se trápil. Nakonec jsem našel rytmus, získal
sebevědomí, co se projevilo
v posledních dvou setech,“
uvedl Berdych.
Ve čtvrtfinále už sedmadvacetiletý Čech nestačil na
Djokoviče. Světová jednička
vyhrála 7:6, 6:4 a 6:3 a oplatila Berdychovi nedávnou poRozpaky. Přestože obě tensiové jedničky Tomáš Berdych (na snímku vlevo) a Petra Kvitová splnili papírovou
rážku v Římě a také tři roky
povinnost a postoupili mezi nejlepších osm, oba cítili, že mohli trochu víc...
Foto: archív Večerníku
staré vyřazení v semifinále
Wimbledonu. Šestý hráč svě- a k obratu nevedlo ani vedení vení a překvapení nepřipustil. ho porazit. To tentokrát nebyl
tového žebříčku ATP přišel 3:0 ve druhém setu. Djokovič „S Novakem musíte hrát na můj případ. Nabídl jsem mu až
o první sadu až ve zkrácené hře potvrdil své žebříčkové posta- maximum, abyste měli šanci moc šancí,“ uznal Berdych.

Tomáš Berdych: „Musím „Každý už mě viděl ve finále,“

dál tvrdě makat!“

Londýn (Velká Británie),
Prostějov /lv - Loni se s londýnskou trávou loučil Tomáš
Berdych hned v prvním kole,
letos to dotáhl až do čtvrtfinále. Nestačil až na Novaka
Djokoviče, světovou jedničku ze Srbska. „Není to nic
světoborného, ale rozhodně
je to lepší výsledek než před
rokem. Jedeme dál,“ uvedl
Berdy
Berdych po svém vyřazení.
Před rokem jste prohrál hned úvodní
zápas. Jste spokojený se svým
letošním výsledkem?
„Je jasné, že postup do čtvrtfinále je lepší, než porážka
v prvním kole...(pousměje se)
Na druhou stranu čtvrtfinále
není žádný úžasný výsledek.
Poslední zápas ukázal, že mám
stále na čem pracovat.“

V onom čtvrtfinále jste
neproměnil několik šanci
ve druhé sadě. Šlo vůbec Djokoviče porazit?
„Musel bych předvést výkon na
hranici svých možností a to se
nepodařilo. V průběhu druhé sady
se dostal na koně a pak ukázal své
zkušen
zkušenosti.“
Hned po zápase jste si naordinoval návrat k tréninku. Takže žádný oddech?
„Nemůžu přemýšlet, jestli se mi
chce nebo ne. Musím tvrdě makat,
abych měl šanci příště v podobném
ém uutkání uspět.“
Takže dovolená nebude…
„Není kdy... Musím se připravit na přechod na beton. Čekají
mě turnaje v Montrealu, Cincinnati, pak je US Open a Davis Cup. Je
třeba zapracovat na kondici, abych
to vše zvládnul.“

posteskla si Petra Kvitová

Londýn, Prostějov/lv - Velkou
příležitost ke druhému vítězství na grandslamovém turnaji
nevyužila Petra Kvitová. Ve
Wimbledonu vypadlo v prvním
týdnu několik favoritek včetně
Sereny Williamsové nebo Marie
Šarapovové. Nabídnutou příležitost Kvitová nevyužila. Vypadla
ve čtvrtfinále a sen o vítězství se
rozplynul. „Jsem zklamaná. Je
to nevyužitá příležitost,“ uznala
z
velké zklamání
tenistka.
V průběhu posledního
utkání jste měla také
zdravotní problémy. Byl to jeden z důvodů vaší porážky?
„To bych neřekla, i když mě bolelo
v krku a měla jsem v něm knedlík.
Od druhého setu jsem se cítila ospalá, ale nechci na to porážku svádět.
Soupeřka hrála opravdu výborně
a já jsem udělala v rozhodujících
okamžicích několik zbytečných
chyb.“

Letošní Wimbledon
byl zvláštní. Řada favoritek vypadla…
„Hvězdy vypadly a do závěru
turnaje postoupily jiné hráčky.
o se někdy stává.“
To
Také díky tomu jste se
stala favoritkou na
celkové vítězství. Cítila jste
velký tlak?
„Každý už mě viděl ve finále.
Tlak byl opravdu cítit. Je to
další zkušenost a věřím, že mě
pos
to posílí.“
S jakými cíli vstoupíte
do další fáze sezony?
„Především potřebuji pár dní
na doléčení nohy. Doma budeme pracovat na kondici,
postupně přidám tenis a pak
už poletím do Ameriky. Za pár
týdnů začíná US Open, k tomu
odehraji ještě několik velkých
turnajů. Budu se dál snažit o co
nejlepší výsledky.“

Prostějovská naděje Krejčíková veze z Wimbledonu deblový titul
Turnaj jsme zvládly hlavou, i
když žádný zápas nebyl snad„Měly jsme i slabší momenty, ný," radovala se z úspěchu
ale uměly jsme si v důležitých Krejčíková, členka TK Agrookamžicích pomoci servisem. fert. Prostějovská hráčka patINZERCE

řila mezi favoritky i v singlu, v
němž byla čtvrtou nasazenou
hráčkou, přesto vypadla ve
čtvrtfinále. Náladu si tak spravila ve čtyřhře, ostatně stejně

jako Siniaková, která ve dvouhře skončila ve třetím kole. „Z
turnaje ve čtyřhře mám dorý
pocit," uvedla partnerka Krejčíkové Siniaková.

JE TO TAM! Jirka Veselý
je ve světové stovce

Braunschweig
(Německo),
Prostějov/lv - Na minulý týden
prostějovský tenista Jiří Veselý nezapomene asi do konce
života. Na challengeru v německém Braunschweigu totiž
postoupil až do finále, v němž
sice prohrál ve třech setech
s domácím Florianem Mayerem. I tak byl se svým vystoupením spokojený. Postupem
se totiž dostal do světové stovky. Poprvé v kariéře. „Byl to
úžasný týden, na který v životě nezapomenu,“ prohlásil Veselý, aktuálně čtvrtý nejlepší
tenista České republiky.
V Londýně neprošel kvalifikací před Wimbledonem a rychle se přesunul do Německa.
V Braunschweigu přehrál Francouze Florenta Serru, Němce
Jana – Lenarda Struffa, Kazacha Andreje Golubeva a Srba
Filipa Krajinoviče. Právě semifinálové vítězství znamenalo
postup na 85. místo na světě.
„Hlavně v prvním setu semifinále jsem byl hodně nervózní.

Jsem borec! Vycházející tenisová hvězda Jiří Veselý se dnes poprvé
stane členem TOP100. Světový žebříček ATP by jej měl dokonce vyrekrutovat na 85. pozici!
Foto: internet
Šlo o hodně bodů. Poslední
zápas s Krajinovičem jsem navíc prohrál. Ale podařilo se mi
vyhrát první set a ten druhý už
byl lepší,“ uvedl Veselý.
Tenista prostějovského TK
Agrofert si zahrál čtvrté semifinále na challengeru v průběhu sezony. V tureckém Mersinu a Ostravě vyhrál, kromě
toho se probojoval do finále
také na prostějovském UniCredit Czech Open.

„S dosavadním průběhem sezony můžu být spokojený,“ pochvaloval si Veselý, pro něhož
je skok do první světové stovky
dalším krokem na cestě mezi
tenisovou elitu. „Chce to zůstat
nohama na zemi. Ale chtěl bych
se dostat v žebříčku výš. Stovka
není konečný cíl. Jsem připravený na to, že mě čeká ještě hodně
práce a tvrdý trénink. Jedině tak
přijde další zlepšení,“ uvědomuje si devatenáctiletý tenista.

Mezi favority patří domácí Pospíšil

Prostějov/lv – Také v letošním roce
budou na prostějovském turnaji kategorie Future bojovat především
mladí tenisté o důležité body do světového žebříčku ATP. Na vítěze kromě
finanční odměny čeká sedmadvacet bodů, což je velké lákadlo. Mezi
nasazenými je hned pět českých
hráčů. Jedničkou je Slovák Marek
Semjan, dvojkou pak prostějovský
Jaroslav Pospíšil. K favoritům se
z tuzemských hráčů řadí ještě Michal
Konečný, Adam Pavlásek, Jan Minář
a Jan Šátral. Finále se na centrálním
dvorci arény Agrofertu odehraje v sobotu 13. 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,“ vysvětluje
pořádání turnaje šéfka prostějovských
tenisových projektů Petra Langrová.
Loni se v Prostějově z vítězství radoval
Jiří Veselý, který právě na turnajích kategorie Future zahájil svoji cestu do první
světové stovky. Teď může sledovat, jak
se bude dařit jeho následovníkům.
„Pochopitelně jsme byli rádi, že se před
rokem dařilo prostějovským hráčům, ale

i další tenisté získali důležité body. Pro
celý český tenis je to dobrá zpráva. Věřím, že to letos bude podobné,“ uvedla
Langrová.
Ve startovním poli je celá řada českých
tenistů. Pořadatelé se ani nesnažili získat
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.
Los hlavní soutěže nebyl do uzávěrky
tohoto vydání znám. Najít jej můžete na
www.vecernikpv.cz!

Druhý ročník Prostějov Open začal nedělní kvalifikací
Prostějov/mif - V neděli odstartovala kvalifikace pro druhý
ročník
tenisového
turnaje
PROSTĚJOV OPEN. Turnaj
důležitý převážně pro naše budoucí
tenisové opory začal v dopoledních hodinách na pěti kurtech. Do
kvalifikačního zápolení se dostala
i řada místních prostějovských
nadějí. První kolo kvalifikace
vynechala dvojice nejvýše nasazených tenistů Lukáš Maršoun,
kterému patří v žebříčku ATP 1140.
místo a Slovák Ivan Kosec (na ATP
1524.).
V prvním kole se na kurt dostali
převážně Češi a Slováci, dvojnásobné zastoupení tu měli i Rakušané
a Poláci. Po jednom tenistovi také
Slovinsko a Ukrajina. Nás samozřejmě zajímali nejvíce ti Prostějovští. V deset dopoledne na prvním
kurtu nastoupil Ivan Kocourek (TK
Agrofert Prostějov). Místní ochozy
se tak hned na začátek mohly podívat na osmnáctiletého mladíčka, jak
projde úvodním kolem. Ve dvou setech zdolal krajana Tomáše Honsu.
Ve stejném čase byl k vidění i další
hráč v barvách TK Agrofert Prostějov. Tomáš Prokop vyzval čtvrtého nasazeného. Slováka Dominika
Sprocha sice potrápil, ale nakonec
na něj nevyzrál a podlehl mu ve
třech setech. Po nich se na kurtech
objevili také Miroslav Herzán, který již pátým rokem reprezentuje
domácí TK Agrofert. S Polákem
Piotrem Stefaniakem si poradil

vcelku rychle a postoupil do finále
kvalifikace, kde na něj čeká nejvýše nasazený Lukáš Maršoun. Zdeněk Děrkas své účinkování často
střídal s místním prostějovským
klubem a mateřským Valašským
Meziříčím. Tentokrát hájil barvy
domácích, ale ani tato skutečnost mu nikterak nepomohla proti
Faflovi z Aritmy Praha. Zkušenější soupeř zápas otočil a zvítězil ve
třech setech. Jeho dalším soupeřem
bude druhý nasazený kvalifikant
Ivan Kosec ze Slovenska. Kolem
jedné hodiny se na kurt dostal
i poslední zástupce v barvách Prostějova Daniel Orlita. Do druhého
kola musel přes Rakušana Stefana
Rettla. Bohužel jeho dnešní soupeř neměl k Danielovým zítřejším
narozeninám pochopení, a tak svůj
poslední den patnáctých narozenin
musel strávit prohrou. Po prvním

dnu tak můžeme konstatovat, že se
podařilo projít do finále kvalifikace čtyřem Slovákům a po jednom
obsazení měl šanci do hlavního turnaje i Rakušan Rettl s Ukrajincem
Kalenichenkem. Zbytek pole obstará české zastoupení. Mezi nimi
i dvě prostějovské naděje.
V dnešním programu (pondělí
8.7. od 10 hodin) na sebe narazí
tyto dvojice:
kurt č.1: Kocourek (ČR) – Šproch
(Slovensko), následuje Hrabec (ČR)
– Oravec (Slovensko)
kurt č.2: Košec (Slovensko) – Fafl
(ČR), následuje Bíško – Polanka
(oba ČR)
kurt č.6: Maršoun ---- Herzán (oba
ČR), následuje Musil (ČR) – Kaleničenkov (Ukrajina)
kurt č. 7: Fabián (Slovensko) – Rettl (Rakousko), následuje Nejedlý –
Filipský (oba ČR)

Výsledky prvního kola kvalifikace PROSTĚJOV OPEN 2013:
Stefaniak(Polsko) - Herzán (ČR/TK Agrofert Prostějov) 4:6,2:6, Fafl (ČR)Děrkas(ČR/TK Agrofert Prostějov) 5:7,6:2,6:4, Hrabec (ČR-3) – Páleš (Slovensko) 6:0,6:0, Vodák (ČR) - Oravec (ČR) 4:6, 5:7, Sproch (Slovensko-4) Prokop(ČR/TK Agrofert Prostějov) 6:1,4:6,6:3, Hons (ČR) - Kocourek(ČR/
TK Agrofert Prostějov) 5:7,1:6, Bende (Slovinsko-5) - Bíško (ČR) 7:6,
3:6,4:6, Starke (Slovensko) - Polanka (ČR) 3:6,0:6, Kalenichenko (Ukrajina-6) - Novodomec (Slovensko) 6:3,6:4, Musil (ČR) - Klika (Rak) 6:4,6:2,
Fabián (Slovensko-7) - Nebojsa (ČR) 6:4,7:5, Rettl (Rakousko) - Orlita
(ČR/TK Agrofert Prostějov) 6:3,2:6,6:1, Nejedlý (ČR) – Krčmář (ČR) 6:0,
6:0, Kaleta (Polsko) - Filipský (ČR) 2:6,0:6

Aktuální zpravodajství z PROSTĚJOV OPEN vám po celý následující týden budou přinášet internetové stránky www.vecernikpv.cz!
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konečné tabulky všech
mládežnických soutěží


KONEČNÉ TABULKY MLÁDEŽE

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U19

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

Mužstvo
1. MFK OKD Karviná
2. MFK Frýdek-Místek
3. SK Sigma Olomouc
4. RSM Hodonín
5. SK HS Kroměříž
6. 1.SK Prostějov
7. 1.SC Znojmo FK
8. MFK Vyškov
9. FC Vítkovice 1919
10. SK Líšeň
11. FC Hlučín
12. FK Fotbal Třinec
13. 1.HFK Olomouc
14. HFK Třebíč
15. MSK Břeclav

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

V R P
25 2 1
24 0 4
21 4 3
13 4 11
13 2 13
13 2 13
11 8 9
11 4 13
9 4 15
9 1 18
6 10 12
5 9 14
5 9 14
5 8 15
3 7 18

S
115:20
80:26
107:25
54:53
44:54
60:57
51:52
44:54
28:56
34:74
43:62
23:43
26:52
30:58
27:80

B
77
72
67
43
41
41
41
37
31
28
28
24
24
23
16

+/(35)
(30)
(25)
(1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-5)
(-11)
(-14)
(-14)
(-18)
(-18)
(-19)
(-26)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mužstvo
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
FC Fastav Zlín
SK Sigma Olomouc
FC Zbrojovka Brno
FC Vysočina Jihlava
MFK OKD Karviná
SFC Opava
1.SC Znojmo FK
MFK Frýdek-Místek
SK HS Kroměříž
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
RSM Hodonín
FK Fotbal Třinec
1.SK Prostějov
MSK Břeclav
MFK Vyškov

Z
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
30
25
24
25
23
21
18
14
15
12
12
11
10
8
6
7
5
3

R
1
3
5
2
5
6
7
6
3
4
4
5
5
5
6
2
3
2

P
3
6
5
7
6
7
9
14
16
18
18
18
19
21
22
25
26
29

S
184:31
153:25
135:43
92:31
105:44
95:50
76:56
61:66
74:94
61:84
47:91
58:97
41:93
40:118
44:90
37:118
39:120
23:114

B
91
78
77
77
74
69
61
48
48
40
40
38
35
29
24
23
18
11

+/(40)
(27)
(26)
(26)
(23)
(18)
(10)
(-3)
(-3)
(-11)
(-11)
(-13)
(-16)
(-22)
(-27)
(-28)
(-33)
(-40)

MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA U16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mužstvo
SK Sigma Olomouc
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
SFC Opava
FC Fastav Zlín
1.SK Prostějov
MFK OKD Karviná
RSM Hodonín
FK Fotbal Třinec
MFK Frýdek-Místek
1.SC Znojmo FK
FC Hlučín
SK HS Kroměříž
MSK Břeclav
1.HFK Olomouc
MFK Vyškov

Z
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
24
23
22
21
21
19
19
18
17
13
11
8
9
7
8
7
4
2

R
5
7
5
7
6
7
7
5
4
6
7
9
4
9
5
5
6
2

P
5
4
7
6
7
8
8
11
13
15
16
17
21
18
21
22
24
30

S
109:37
118:37
142:55
87:31
112:45
97:62
114:44
76:53
100:79
67:62
43:59
48:80
39:92
41:85
43:89
41:139
31:111
23:171

B
77
76
71
70
69
64
64
59
55
45
40
33
31
30
29
26
18
8

+/(26)
(25)
(20)
(19)
(18)
(13)
(13)
(8)
(4)
(-6)
(-11)
(-18)
(-20)
(-21)
(-22)
(-25)
(-33)
(-43)

Krajský Přebor STARŠÍho DOROSTU:

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

Mužstvo
FK Mohelnice
FK Nemilany
FK Šternberk
1.FC Viktorie Přerov
Sokol Konice
TJ Sokol Čechovice
TJ Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec

Z
28
28
28
28
28
28
28
28

V
22
17
14
13
11
9
7
5

R
2
2
2
3
5
2
5
5

P
4
9
12
12
12
17
16
18

S
108:36
76:51
76:58
54: 49
53:65
71:93
48:84
51:107

B
68
53
44
42
38
29
26
20

+/(26)
(11)
(2)
(0)
(-4)
(-13)
(-16)
(-22)

Krajský Přebor mladšího DOROSTu:

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

Mužstvo
FK Mohelnice
TJ Sokol Čechovice
1.FC Viktorie Přerov
TJ Slovan Černovír
Sokol Velký Týnec
FK Nemilany
Sokol Konice
Sokol Velký Týnec

Z
24
24
24
24
24
24
24
28

V
18
16
13
11
6
4
2
5

R
2
5
8
4
3
1
3
5

P
4
3
3
9
15
19
19
18

S
104:32
80:30
66:25
58:41
47:70
22:105
32:112
51:107

B
56
53
47
37
21
13
9
20

+/(20)
(17)
(11)
(1)
(-15)
(-23)
(-27)
(-22)

DOROST I. TŘÍDA, SKUPINA „B“:

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

Mužstvo
FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Doloplazy
TJ Tatran Litovel
FK Nové Sady
TJ FC Kostelec na Hané
FK Hlubočky
FC Želatovice
FK Spartak Lipník n. B.
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Určice
FK Brodek u Přerova
SK Náměšť na Hané
TJ Sokol Tovačov
TJ Granitol Moravský Beroun

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

V
19
16
15
14
14
14
11
10
9
10
9
7
7
4

R
5
6
2
5
4
2
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Mládež 1.SK Prostějov hraje nejvyšší soutěže, daří se i menším klubům
Krajský přebor dorostenců si nově zahrají Kostelec na Hané a Určice, postup výš slaví i v Němčicích a Protivanově

Prostějovsko/jim – Fotbalová sezona se před několika
týdny uzavřela nejen pro mužské výběry, ale rovněž pro
mládež. Stejně jako mezi muži, tak i v mládežnických soutěžích reprezentují prostějovský okres nejvýše hráči 1.SK
Prostějov. V případě starších dorostenců jde o druhou
nejvyšší republikovou soutěž, mladší dorostenci a čtyři
žákovská družstva nastupují díky statusu SCM a SpSM
v nejvyšších domácích ligách. Úspěšný ročník 2012/2013
prožili rovněž mladší dorostenci a mladší žáci Čechovic,
když skončili v krajském přeboru na druhém místě. Dařilo
se i dorostencům Kostelce a Určic, kteří postupují do rozšířeného krajského přeboru. Nabídky jít z okresního přeboru
výš nevyužili žáci Protivanova, do krajské soutěže se tak
stěhují jen dorostenci Němčic a Protivanova.

MSDL:
Nejvíce se dařilo nejstarším
Trojici mužstev vyslalo 1.SK Prostějov do moravskoslezské dorostenecké ligy (MSDL). V případě U19 jde
o druhou nejvyšší soutěž, oba mladší
výběry nastupují v jedné ze čtyř skupin nejvyšší domácí soutěže.
Fotbalistů narozených v letech
1994 a 1995 se ujala trojice Radim
Weisser, Roman Šmíd a Tomáš
Vincourek, společně dovedli tým
na šesté místo s nepatrným mankem dvou bodů na čtvrtý Hodonín. Podzimní část mladíkům ještě
tolik nevyšla, když na konci září a
v říjnu prohráli hned pětkrát v řadě,
aby se pak opět trochu zvedli třemi
výhrami v závěrečných duelech.
Na vydařený konec podzimu
navázali prostějovští dorostenci
i v úvodu jara, když celkem zvítězili hned sedmkrát v řadě a šňůru
neporazitelnosti natáhli na deset
utkání. Ukončila ji až domácí porážka se Sigmou 0:2. V dalších
čtyřech kolech ale hráči 1.SK hned
třikrát vyhráli a pouze porážky
v posledních třech střetnutích je nepustily na vyšší než šestou pozici.
Ročník 1996, tedy výběr U17, se
potýkal s úzkým kádrem a chybějící konkurencí, navíc hráči narození
v tomto roce pracovali poprvé samostatně. Trojice Pavel Kubíček,
Miroslav Takáč a Jaroslav Klimeš
tak během léta musela díky posilám z okolních obcí sestavit z velké
části nové družstvo, které zpočátku
výsledkově strádalo.
Prvních osm kol skončilo pro
1.SK porážkou, poté přišly tři body
v duelech s Frýdkem-Místkem
a Břeclaví a ještě výhra nad 1.HFK
Olomouc v posledním podzimním
kole. Na jaře přidali pokračovatelé
Tomáše Bureše a dalších čtyři výhry a remízu, v šesti utkáních pak
prohráli o maximálně dvě branky.
To nakonec stačilo na šestnácté
místo, o záchranu se ale dorostenci
strachovat nemuseli.

a podle trenéra mohlo být ještě
lépe. „Já osobně jsem spokojen,
i když jsme v závěru zbytečně ztratili šest bodů. Myslím si, že kluci
patří mezi první pětku a umístění
tak mohlo být i vyšší. Dokázali
ale soupeřit s nejlepšími a v Jihlavě díky výsledku 3:1 jako první
vyhráli. Vynikající utkání odehráli
i proti Sigmě a potvrdili, že patří do
špičky,“ udělalo mu radost.
Těší ho, že mladíci pracují i sami
individuálně a jelikož u mančaftu zůstává, rád by je do staršího
dorostu předal v nejlepším stavu.
„Stále je možné zlepšit komunikaci mezi hráči, pohyb i první dotyk
„Učili jsme je nový styl hry na v rychlosti, tito hráči ale mohou
čtyři obránce a výkony postupně něco dokázat,“ odhaduje Keluc
stoupaly. Je tu několik šikovných velkou perspektivu výběru.
kluků a na jaře jsme byli konkurenceschopní i špičce Moravy. Tak
Krajský přebor
vysokou soutěž kluci ještě nehráli
dorostenců:
a kvůli úzkému kádru nám museli vypomáhat i mladší,“ zhodnotil
Čechovičtí mladíci zazářili
ročník 2012/2013 Miroslav Takáč
s tím, že ho mrzí i zbytečné ztráty s Dvojice týmů zastupovala Prostějovsko ve velmi zredukovaném
Hodonínem a Znojmem.
Podobně se vyjádřil i jeho kolega krajském přeboru dorostenců. V kaPavel Kubíček: „Chyběla kondi- tegorii staršího dorostu totiž startoce, technika i taktika, ale kluci to valo pouze osm celků, mezi mladzvládli a někam jsme se posunu- šími to díky výjimce pro Šternberk
li. Skončit třetí od konce není nic byla dokonce jen „sedmička statečmoc, ale snažili jsme se hrát a jen ných“. Mezi nimi ovšem nechyběla
nebránit. Většina mančaftu udělala dvojice Sokol Konice, TJ Sokol
velký posun,“ povšiml si. On sám Čechovice, která se této soutěže
nyní přechází k ročníku 1998 a těší účastnila druhým rokem.
se na hráče přecházející z žákov- Starším dorostencům, tedy U19,
ské kategorie.
vládla s pouze malým zakolísáním
Nejmladších dorostenců se ujal Mohelnice. Z osmadvaceti dueLubomír Keluc, jemuž na jaře při- lů jich hned dvaadvacet vyhrála,
bylo i angažmá u plumlovského k tomu nastřílela více než sto branek
„áčka“. Hráči skončili díky osmé- a před druhými Nemilany dosáhla
mu místu v horní polovině tabulky na patnáctibodový náskok. Na kon-

Nezastavitelní. Mladší dorost Čechovic pouze výjimečně nevyhrával a všechny soupeře s výjimkou Mohelnice nechal za svými zády.
Foto: internet

Okresní Přebor DOROSTu:
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5.
6.
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8.
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Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
TJ Sokol Protivanov
TJ Smržice
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol v Pivíně
FC Dobromilice
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Vrahovice
TJ Sokol Přemyslovice

Z V
16 13
16 12
16 10
16 8
16 7
16 7
16 5
16 3
16 2

ci podzimu a v první polovině jara
pak její hráči táhli šňůru deseti výher v řadě. Po porážce 4. listopadu
v Přerově, následně dvanáctkrát
zvítězili a dvakrát remizovali, přemožitele našli až při rozlučce s krajem ve Šternberku. Od nové sezony
bude totiž Mohelnice nastupovat
v moravskoslezské divizi „E“.
O jednu ze čtyř proher vítěze
krajského přeboru se postarali
i fotbalisté Čechovic, když favorita zaskočili na konci září a vyhráli
3:0. Jinak se ovšem Čechovickým
příliš nedařilo, zejména doma. Zde
skončili s bilancí pěti výher, jedné remízy a osmi porážek úplně
poslední, celkových devětadvacet
bodů za devět vítězství a dvě remízy stačilo na šesté místo s výraznou ztrátou na příčky před sebou.
Úspěšnější v tomto ohledu byli
Sokolové z Konice. Ti po podzimu
dokonce pošilhávali po třetím místě, když je od Přerova dělilo pouze horší skóre, jaro se jim ovšem
až tolik nevyvedlo a skončili pátí.
Konice sice dokázala doma porazit Nemilany, Šternberk i Přerov,
ztratila ale s Čechovicemi, Černovírem i Velkým Týncem a do horní
poloviny jí chyběly čtyři body, na
bronzový stupínek o další dva víc.
Také tabulku mladšího dorostu
ovládli hráči Mohelnice, když
i díky 104 brankám získali šestapadesát bodů. Jejich celkové vítězství
ale zdaleka nebylo tak drtivé jako
mezi staršími výběry.
Největší zásluhu na tom měl výběr
Čechovic. Ve čtyřiadvaceti kolech
obdržel pouze třicet branek a skóroval hned padesátkrát, díky šestnácti výhrám a pěti remízám ztratil

R
2
2
0
2
1
0
2
1
0

P
1
2
6
6
8
9
9
12
14

S
90:16
79:35
56:25
39:28
34:35
40:52
31:49
17:65
16:97

na vítěze jen tři body. O první místo Čechovické přitom připravily
pouze ztráty s týmy pod sebou, nad
lídrem totiž dokázali hned třikrát
ze čtyř příležitostí zvítězit.
Nebýt tak porážky 1:2 doma
s Černovírem v předposledním
kole, celkovým vítězem krajského
přeboru mladších dorostenců by se
stal právě Sokol Čechovice. Potvrdilo se tak, že týmu ze západní
části Prostějova více sedí venkovní
duely (bilance 10-1-1 – pozn. autora), doma hráči Čechovic tak suverénní nebyli, když na svém hřišti
ztratili čtrnáct bodů.
Konickému družstvu letošní ročník kategorie U17 příliš nevyšel.
Mužstvo dokázalo pouze pětkrát
bodovat a o čtyři body zaostalo za
předposledními Nemilany. Přesto
učinili její hráči výrazný pokrok,
když na jaře získali osm z devíti
bodů. Podařilo se jim totiž zdolat
Nemilany 7:0 a Černovír 2:1, remízu získali v odvetě s Nemilany
a s Velkým Týncem.
Nejvyšší krajská dorostenecká
soutěž nyní prochází velkou reorganizací včetně zrušení mladšího
dorostu, Konice i Čechovice v ní
ovšem i nadále budou mít své zastoupení. Pokračovat nebude pouze postupující Mohelnice, zbylá
sedmička se nemění. Při rozšíření
počtu účastníků na čtrnáct je pak
hned sedm družstev z I. třídy včetně Kostelce na Hané a Určic.

I. třída dorostu
Jarní jízda Určic, postupuje
i Kostelec
Na dvojici zástupců se mohlo Prostějovsko spolehnout i v nižší krajské dorostenecké soutěži. Oproti
předchozímu ročníku v ní sice
nepokračovaly Nezamyslice ani
Kralice na Hané, úspěšně je ovšem
zastoupili mladíci z Určic a Kostelce na Hané.
Určice zažívají díky postupu
„áčka“ do divize historickou chvíli, trochu v tomto stínu tak zůstalo
i počínání nastupující generace.
Tamějším nadějím se sice nepodařilo zcela navázat na předchozí
umístění mezi nejlepšími, ovšem
díky rozšiřování krajského přeboru stačilo i desáté místo na postup
výš. A nebýt zkaženého podzimu,
celkové umístění mohlo být opět
výrazně hodnotnější.
První polovina soutěže určickým
dorostencům vůbec nevyšla. Zvítězili pouze dvakrát v samotném
závěru a krčili se na chvostu tabulky. To jaro bylo zcela odlišné. Po
úvodních těsných porážkách s vedoucím duem Opatovice-Všecho-

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍch ŽÁků:
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NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
20 – Marek Grmela (Protivanov), 17 – Radek Kopřiva (Němčice
nad Hanou), 15 – Tomáš Linduška (Dobromilice), 14 – Petr Crhák
(Němčice nad Hanou), 13 – Dominik Bajer a Jakub Kratochvíl (Smržice), 11 – Bronislav Mrkva (Němčice nad Hanou) a Karel Nejedlý
(Protivanov), 10 – Lukáš Chlud (Pivín) a Dalibor Sedlák (Protivanov).

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !
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Mužstvo
TJ Sokol Protivanov
FC Dobromilice
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Určice
FC Kralice na Hané
TJ Smržice
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Držovice
FK Výšovice
TJ Sokol Brodek u PV
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vice, Doloplazy brali Určičtí hned
šestkrát po sobě tři body, když zdolali i třetí Litovel, pátý Kostelec,
šesté Hlubočky.
Domácí porážka 2:3 pak neznamenala změnu kurzu, následovaly
totiž výhry nad Horními Moštěnicemi i Brodkem u Přerova
a závěrečná remíza 0:0 u čtvrtých
Nových Sadů. Z jednatřiceti bodů
jich tak hned pětadvacet vybojovali na jaře, kdy bylo ve hře celkem
šestatřicet bodů.
Fotbalisté Kostelce si udržovali
stabilní výkonnost po celou sezonu. Podzim zakončili jako pátí,
když zdolali tehdy vedoucí Litovel
a bodovali i s Opatovicemi a Doloplazy, a stejnou pozici si pohlídali
i ve zbytku ročníku.
Kostelečtí si po celý ročník nemohli stěžovat na bídnou koncovku,
svědčí o tom čtvrtá nejlepší ofenziva, jež mimo jiné vyprodukovala devět branek do sítě Náměšti
a osm proti Moravskému Berounu
a Želatovicím. Na jaře následovalo
dalších osm zásahů proti Moravskému Berounu, kdy se zrodila
divoká přestřelka 8:6, a Tovačovu.
V posledních třech duelech brali
hráči Kostelce tři body, na třetí
a čtvrté místo nakonec scházel jediný bod.

Okresní přebor
dorostu
Duo nejlepších jde do kraje
Nástupcem Mostkovic na pozici
krále dorosteneckého okresu se stali
hráči Němčic nad Hanou. Pátý celek loňského ročníku odrazil nápor
Protivanova, jenž tak stejně jako
loni skončil stříbrný. Radost však
mohla propuknout v obou táborech,
díky velkým přesunům v krajských
soutěžích totiž míří do I. třídy první
i druhý tým okresu.
Nejlepší tandem prošel ročníkem
velmi sebejistě. Němčičtí za celý
podzim ztratili v devítičlenné konkurenci jen čtyři body po remízách
s Plumlovem a Vrahovicemi, na
jaře si počínali ještě suverénněji
a po sedmi výhrách zakopli až v
posledním kole v Protivanově.
I před výsledkem 1:5 a jedinou porážkou v šestnácti zápasech ovšem
věděli, že jim první místo neunikne. Ještě před tím stihli zdolat 17:0
Vrahovice a dvakrát 11:0 Přemyslovice, podzimní duel s Protivanovem ovládli poměrem 8:3.
Velmi úspěšně si po celý rok vedli
i hlavní konkurenti Němčic z Protivanova. Na podzim kromě porážky od Němčic nezískali výhru
pouze s Nezamyslicemi, na jaře
to bylo velmi podobné. Včetně
podzimu sérii šesti výher ukončila

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍch ŽÁků:
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NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
29 – Zdeněk Blumenstein (Dobromilice), 25 – Ondřej Milar (Protivanov), 23 – Josef Makoš (Pivín), 16 – Dominik Hruban (Kostelec
na Hané), 15 – Jiří Liška (Protivanov) a František Hýbl (Pivín), 14 –
Tomáš Mudroch a Ladislav Vaněk (oba Protivanov), 12 – Jan Typner
(Výšovice) a Adam Růžička (Protivanov).
Konečné tabulky podléhají schválení Sportovně-technických komisí
FAČR, Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
Statistiky střelců: u soutěží pod hlavičkou FAČR a Olomouckého
KFS nejsou střelci vedeni; u soutěží OFS Prostějov vše schváleno
STK a sekretářem p. Peřinou.
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Mužstvo
Čechovice
1.SK Prostějov
TJ Sokol Olšany u PV
TJ Haná Prostějov
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol v Pivíně
FC Kralice na Hané
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Přemyslovice
TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Otaslavice
Sokol Bedihošť
TJ Jiskra Brodek u Konice
TJ Sokol Klenovice na Hané
HFK Třebíč
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NEJLEPŠÍ STŘELCI SOUTĚŽE
60 – Radek Soldán (Nezamyslice), 50 – Jan Ježek (Pivín), 37 –
Jakub Vyhlídal (1.SK Prostějov), 34 – Jan Tomek (Haná Prostějov),
31 – Jan Alexy (Haná Prostějov), 30 – Tomáš Pátek (Klenovice na
Hané), 29 – Antonín Pospíšil (Olšany u Prostějova), 28 – Martin Balák
(Kralice na Hané), 26 – Patrik Rakáš (Brodek u Prostějova), 21 – Jan
Mazal (Olšany u Prostějova) a Marek Růžička (Čechovice).

Králové okresu. Družstvo Němčic nad Hanou (na fotce i s rozhodčím Zdeňkem Protivánkem) se stalo
vítězem prostějovského okresního přeboru.
Foto: internet
druhá remíza s Nezamyslicemi –
tentokrát 4:4. A o neporazitelnost
přišel Protivanov v předposledním kole, když podlehl Dobromilicím 5:6.
Ostatní týmy již výrazně ztrácely,
každý se ovšem dočkal alespoň
dvou výher – poslední Přemyslovice zdolaly výsledkem 3:0 Vrahovice a 3:1 porazily Dobromilice, předposlední Vrahovice braly
hned třikrát tři body. Vyhrály totiž
nad Plumlovem, Přemyslovicemi
a Nezamyslicemi.
y

MSŽL
Mladší žáci 1.SK hrály
o 1. místo
Koncový ročník 1998 dovedli na konečnou desátou pozici
Moravskoslezské žákovské ligy
(MSŽL) Petr Ullmann s Tomášem
Grossem. Na podzim se U15 podařilo přivést k vítězství čtyři duely, stejně tak tomu bylo i na jaře,
kdy ke třem bodům z utkání proti
Břeclavi, Líšni, Kromeříži a Hodonínu přidali remízy s Vyškovem,
Třebíčí, Havlíčkovým Brodem
a Spartou Brno.
Mladší ročník ze starších žáků – U14
– se umístil přesně uprostřed patnáctičlenné tabulky. Na sedmé Znojmo
ztratili hráči 1.SK jediný bod, dále už
byla ztráta velmi výrazná.
„Jsou tu šikovní kluci, na špičku ale
bohužel zatím nemají. Osmé místo
odpovídá možnostem týmu, ovšem
i se Slováckem či Brnem jsme dokázali hrát vyrovnanou partii,“ zhodnotil první rok ve velkém fotbalu jeden
z trenérů Michal Kalvach.
Mladí fotbalisté se totiž museli vyrovnat s přechodem na velké hřiště
a rozšířením základní sestavy na jedenáct členů, což podle kouče zvládli. „Bylo to mým úkolem a zvládli
jsme to. Jsme spíše techničtější tým
a postupně bude nutné přidávat i na
fyzičce a taktice,“ zmínil Kalvach
s tím, že hráče ročníku 1999 si nyní
převezme Tomáš Gross.
On sám se nově ujme společně
s Radimem Weisserem „devatenáctky“, na což se již nyní těší.
„V Prostějově jsem již dva roky
a když jsem přicházel, měl jsem jít
původně k dorostu, jenže jsem si
nakonec vzal „třináctku“. Nyní mi
vedení vyšlo vstříc a s Radimem
Weisserem budeme mít stejné
kompetence,“ vysvětlil Kalvach
s tím, že se nyní jedná o doplnění
mužstva a přípravu s týmem začne
v pondělí 15. července.
Pozici jednoho z nejtalentovanějších družstev na Moravě potvrzoval i v ročníku 2012/2013 výběr
U13. „Dvoutisícovkám“ patřila
po podzimu druhá pozice těsně za
Zbrojovkou Brno, o níž se postaralo třináct výher ze čtrnácti duelů.
Jediná porážka přišla ve třináctém
kole právě od Brna.
Jaro již bylo trošku slabší. Na
úvodních pět výher navázaly porážky ve Velkém Meziříčí a Líšni,

dalších pět výher protkaly nulové
zisky se Slováckem a Brnem. To
ve výsledku znamenalo třetí místo
kousek právě za 1.FC Slovácko
a Zbrojovkou Brno, které téměř
nezaváhaly a jejichž skóre bylo
o více než čtyři stovky branek
v plusu.
„Počítali jsme, že bychom mohli
být do čtvrtého místa. Na jaře jsme
hráče připravovali k přechodu na
velké hřiště, kdy si musí zvykat,
že nemohou být všude a musí šetřit silami. Někteří měli problémy
s výkonností a někteří mě zklamali
svým přístupem,“ shrnul ročník
Tomáš Gross, jenž vede starší
z mladších žáků společně s Petrem
Langrem.
Hráči narození v roce 2001 absolvovali svou první sezonu mezi
žáky. Kouči Pavlu Musilovi udělali svými výkony velkou radost
a jejich počínání podobně jako
u ročníku 2000 stačilo na třetí místo. Lepší byla jen Zbrojovka Brno
a Zlín, Slovácko skončilo vinou
horších vzájemných zápasů čtvrté.
„Ani já jsem to až tak výborné nečekal. Dobře jsme ale potrénovali,
družstvo jsme doplnili a vyhýbala
se nám zranění,“ mnul si ruce spokojený kouč.
První polovina sezony se jeho hráčům velmi povedla, při dvanácti
výhrách a jedné remíze ztratili za
čtrnáct utkání pouze pět bodů. To
znamenalo druhý post dva body
za vedoucím Brnem. Na jaře bylo
ztrát více, podepsaly se o to ale těsné porážky 5:6 na Slovácku nebo
4:6 ve Velkém Meziříčí.
„Podzimní část se nám extrémně
vydařila, když jsme pár vyrovnaných zápasů o gól vyhráli, na jaře
se na nás soupeři ještě více nachystali a pár utkání jsme prohráli. Ale
podařilo se k velké spokojenosti
mě, kluků i rodičů,“ radoval se z
bronzové pozice Musil. U výběru
zůstává i dál a ve stejné soutěži se
pokusí opět přinést progres a zapracovat na kolektivním výkonu.

Krajský přebor
žáků
Konici pšenka nekvetla,
mladým Čechovicím ano
Krajský přebor starších žáků měl
jednoho suveréna, jenž nedal
zbylým osmi družstvům pražádnou šanci. Na podzim neztratili
„seveřané“ ani bod, na jaře byli
také téměř stoprocentní, pouze v
Černovíru po dvanácti výhrách v
řadě remizovali 1:1. Sezonou tak
prošli s bilancí patnácti výher a
jedné remízy, nejvíce nadělovali
18:0 Konici, 17:1 Čechovicím,
10:1 Černovíru a 10:2 Velkým
Losinám.
O druhé místo se pral Zábřeh
s Mohelnicí, to na stabilní regionální duo zbyl duel na opačném
pólu tabulky. Lépe z tohoto souboje vyšli hráči Čechovic, kteří
díky dvěma výhrám a dvěma remízám skončili předposlední, Ko-

ničtí získali o jednu výhru méně a
celou devítku účastníků uzavírali.
Čechovickým klukům se během
devíti podzimních kol podařilo
uhrát pouze bod za remízu 1:1
s Konicí, na jaře k ní připojili naprosto shodný výsledek z druhého
derby a poté i výhry 2:0 nad Šternberkem a 4:0 nad Velkými Losinami. Na sedmý Lipník jim přesto
scházely dva body, o než přišly
například porážkami 2:5 a 3:6 při
vzájemných střetnutích, dva podzimní duely pak prohráli čechovičtí fotbalisté o jedinou branku.
Konici se dařilo ještě méně. Na
podzim sice vyhrála 5:2 v Lipníku
a remizovala s Čechovicemi, jarní
bod z odvetného derby byl pro ni
ale jediný v tomto kalendářním
roce. Přišly totiž dvě těsné porážky
s Lipníkem a Mohelnicí i debakly
od Jeseníku, Šternberku a Zábřehu
a k pěti získaným bodům žádný
nepřibyl.
Sestupu se ovšem Konice ani Čechovice obávat nemusí, vedení
Olomouckého krajského fotbalového svazu se totiž rozhodlo zrušit
nižší žákovskou soutěž a krajský
přebor rozšířit z devíti na čtrnáct
mužstev. Ze současné devítky se
nepřihlásil pouze Šternberk, zbytek včetně suverénního Jeseníku
zůstal. Nově je doplní šestice Slatinice, Brodek u Přerova, Nové
Sady, Náměšť na Hané, Želatovice
a Nemilany.
V mladších žácích se regionálním
zástupcům vedlo o poznání lépe.
Konice sice nakonec nepronikla
do nejlepší pětice, ale podařilo se
jí zvítězit hned pětkrát. Dokázala
to dvakrát proti Velkým Losinám,
které nakonec nezískaly ani bod,
zdolala i Mohelnici, Černovír
a Lipník.
Čechovičtí byli ještě o poznání
úspěšnější. Podařilo se jim jasně
ovládnout obě derby a na své konto
připojili i dalších jedenáct výher ze
zbývajících čtrnácti zápasů. Podzim měli trochu slabší, když nestačili na Zábřeh a Jeseník, k tomu
ještě remizovali s Černovírem 1:1.
Jaro ovšem vyšlo členům čechovického výběru excelentně. Všech
devět utkání vyhráli, Velkým Losinám uštědřili debakl 10:1, Konici a
Černovíru 9:0. Jejich letošní skóre
se tak uzavřelo na hodnotě 53:12.
Excelentní jaro tak znamenalo, že
se Čechovice a Jeseník srovnaly na
shodném počtu čtyřiceti bodů. Pro
mužstvo ze severu kraje nakonec
prohovořilo nejen o tři branky lepší
skóre, ale především poměr skóre
ze vzájemných zápasů. Doma totiž
nad Čechovicemi zvítězil 5:2 a na
Hané prohrál 3:6.

vanov. Výběr Daniela Mudrocha
pouze jednou remizoval a jednou
prohrál, to stačilo na pohodlný
náskok pěti bodů před Dobromilicemi. Obě ztráty přišly ještě
v úvodní polovině po remíze s Pivínem a prohře v Dobromilicích, po
ní následovalo patnáct výher v řadě.
Mimo jiné 14:1 nad Smržicemi
a Plumlovem, 13:0 a 11:0 nad
Brodkem u Prostějova.
Přes celkem sto osmnáct nastřílených branek ovšem nebyl nejlepší
střelec z Protivanova, ale Dobromilic. Vítěz okresního přeboru totiž
rozložil své příděly mezi více hráčů
a jen pětice Ondřej Milar, Jiří Liška,
Tomáš Mudroch, Ladislav Vaněk
a Adam Růžička dosáhla osmdesáti
zásahů. Králem kanonýrů se ale
stal díky devětadvaceti přesným
trefám Zdeněk Blumenstein.
Stříbrné Dobromilice procházely
sezonou také téměř bez zakolísání. Na podzim pouze remizovaly
s Pivínem a podlehly Určicím, na
jaře se o body podělily v Kostelci
a tři kola před koncem prohrály
v Protivanově. Zbylých šestnáct duelů pak vyhrály a nejvíce
zatížily gólové konto Výšovic
a Držovic.
S výrazným odstupem poslední
se umístil Brodek u Prostějova,
i on však alespoň jednou zvítězil.
Stalo se tak na počátku května
po výsledku 4:2 s Plumlovem.
Dalších šest duelů pak jeho hráči
prohráli maximálně dvoubrankovým rozdílem, takže bylo blízko
i k dalším bodům.
Práva postoupit výš nevyužil nikdo a nově bude místo jedenácti
hned třináct družstev bojovat o titul okresního přeborníka. Nebude
mezi nimi chybět ani Protivanov,
jenž bude útočit na páté prvenství
za sebou.

Okrsní přebor
mladších žáků.

Těsný duel na špici
Po výběru Protivanova a dvojnásobném prvním místě Hané Prostějov se vítězem čtvrtého ročníku
okresního přeboru mladších žáků
stali hráči Čechovic. Ti svedli
velmi vyrovnanou, ale úspěšnou
přetahovanou s 1.SK Prostějov,
jenž se musel spokojit s druhým
místem. S již výraznější ztrátou
zůstaly na dalších místech Olšany
u Prostějova a Haná Prostějov.
Dětem Čechovic unikly jen tři duely, zbývajících třiadvacet už vyhrály. Na podzim doma podlehly
1.SK Prostějov 1:3, na jaře prohrály
se stejným soupeřem 0:5, mezitím
hrály 1:1 v Olšanech. I tak ale braly
pohár pro vítěze, k čemuž jim vedle
druhého nejlepšího útoku pomohla
zejména téměř neprostupná obrana.
Hráčům 1.SK Prostějov tak nepomohly ani již zmiňované výhry
z městského derby. Na podzim
i na jaře totiž nestačili na další prostějovský celek – Hanou – a mimo to
již v prvních kolech remizovali s Pivínem a Olšany. Ani šňůra šestnácti
výher v řadě tak posun na první
místo nezajistila.
Vítězem střelecké tabulky se ovšem
nestal nikdo z bývalého okresního
města. Nejvíce se dařilo Radku
Soldánovi z Nezamyslic, jenž se
trefil šedesátkrát, Jan Ježek z Pivína
vsítil jen o deset gólů méně. Svým
oddílům tak pomohli k pátému
a šestému místu.
Tak jako nahoře, vyrovnaností
oplývala i situace dole. Dlouho se
Okresní přebor
zdálo, že poslední skončí Brodek u
žáků
Konice, díky kontumační výhře nad
Olšany, které se nedostavily, však
Protivanov zvítězil počtvrté
skočila Jiskra o tři body před Kleza sebou
novicemi a jen o vzájemné zápasy
Žákům v prostějovském okres- zaostala za Bedihoští. Jedenácté pak
ním přeboru kralovali již po- s jednobodovým náskokem na tuto
čtvrté v řadě ti ze Sokola Proti- dvojici dohrály soutěž Otaslavice.

KONEČNÉ TABULKY MLÁDEŽE

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:

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

Mužstvo
1.FC Slovácko
FC Zbrojovka Brno
FC Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
FC Slovan Havlíčkův Brod
SK HS Kroměříž
1.SC Znojmo FK
RSM Hodonín
HFK Třebíč
1.SK Prostějov
MFK Vyškov
FC Velké Meziříčí
MSK Břeclav
SK Líšeň

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

V
26
25
24
23
14
13
12
13
11
9
8
8
5
2
1

R
1
1
2
0
3
2
5
2
1
4
4
2
1
2
2

P
1
2
2
5
11
13
11
13
16
15
16
18
22
24
25

S
145:26
170:18
133:15
98:26
94:55
74:56
57:60
40:70
54:80
47:85
44:82
47:87
37:123
21:148
25:155

B
79
76
74
69
45
41
41
41
34
31
28
26
16
8
5

+/(37)
(34)
(32)
(27)
(3)
(-1)
(-1)
(-1)
(-8)
(-11)
(-14)
(-16)
(-26)
(-34)
(-37)

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
MFK Vyškov
FC Fastav Zlín
FC Vysočina Jihlava
FC Sparta Brno
1.SC Znojmo FK
1.SK Prostějov
SK HS Kroměříž
FC Slovan Havlíčkův Brod
RSM Hodonín
FC Velké Meziříčí
SK Líšeň
HFK Třebíč
MSK Břeclav

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

V
27
22
20
20
17
15
10
10
10
8
7
7
5
5
5

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

P
0
3
5
6
10
10
13
14
15
14
17
21
20
20
20

S
234:10
121:28
89:33
118:33
71:62
69:58
59:77
55:85
43:79
49:95
54:117
44:102
26:84
42:119
33:125

B
82
69
63
62
52
48
35
34
33
30
25
21
18
18
18

+/(40)
(27)
(21)
(20)
(10)
(6)
(-7)
(-8)
(-9)
(-12)
(-17)
(-21)
(-24)
(-24)
(-24)

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U13:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
1.FC Slovácko
1.SK Prostějov
FC Fastav Zlín
FC Velké Meziříčí
FC Sparta Brno
FC Vysočina Jihlava
SK Líšeň
SK HS Kroměříž
1.SC Znojmo FK
RSM Hodonín
FC Slovan Havlíčkův Brod
MFK Vyškov
MSK Břeclav
HFK Třebíč

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
27
28
28
28

V
26
25
24
22
15
15
15
14
10
10
9
8
7
3
1

R
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0
1
1
2
1
1

P
2
2
4
5
11
13
13
13
16
18
18
18
19
24
26

S
502:101
510:100
361:131
403:164
326:277
249:181
250:220
211:217
171:248
235:251
183:249
205:337
160:264
138:518
79:725

B
78
76
72
67
47
45
45
43
31
30
28
25
23
10
4

+/(36)
(34)
(27)
(25)
(5)
(3)
(3)
(1)
(-8)
(-12)
(-14)
(-17)
(-19)
(-32)
(-38)

MORAVSKOSLEZSKÁ ŽÁKOVSKÁ LIGA U12:

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

Mužstvo
FC Zbrojovka Brno
FC Fastav Zlín
1.SK Prostějov
1.FC Slovácko
FC Sparta Brno
FC Vysočina Jihlava
FC Velké Meziříčí
RSM Hodonín
SK Líšeň
1.SC Znojmo FK
SK HS Kroměříž
MFK Vyškov
FC Slovan Havlíčkův Brod
MSK Břeclav
HFK Třebíč


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

Mužstvo
FK Jeseník
SK Sulko Zábřeh
FK Mohelnice
TJ Slovan Černovír
FK Šternberk
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
FK Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
Sokol Konice


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

Mužstvo
FK Jeseník
TJ Sokol Čechovice
SK Sulko Zábřeh
FK Šternberk
FK Mohelnice
Sokol Konice
FK Lipník nad Bečvou
TJ Slovan Černovír
TJ Sokol Lázně Velké Losiny

Z
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
26
28
28
28
27

V
26
23
21
21
20
19
17
14
10
9
7
6
5
4
0

R
0
1
1
1
1
2
1
0
0
1
2
0
1
1
0

P
2
4
6
6
7
7
10
13
18
18
17
22
22
23
27

S
690:113
373:114
315:123
359:187
369:138
310:142
300:216
251:183
131:215
188:340
158:324
117:367
144:372
159:446
80:664

B
78
70
64
64
61
59
52
42
30
28
23
18
16
13
0

+/(36)
(28)
(22)
(22)
(19)
(17)
(10)
(0)
(-12)
(-14)
(-13)
(-24)
(-26)
(-29)
(-42)

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍch ŽÁků:
Z V
16 15
16 13
16 12
16 8
16 7
16 6
16 3
16 2
16 1

R
1
0
1
2
0
1
1
2
2

P
0
3
3
6
9
9
12
12
13

S
112:14
94:18
61:35
38:36
36:49
25:77
22:55
27:67
21:85

B
46
39
37
26
21
19
10
8
5

+/(22)
(15)
(13)
(2)
(-3)
(-5)
(-14)
(-16)
(-19)

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍch ŽÁků:

I

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
13
13
11
11
7
5
4
3
0

R
1
1
1
0
3
1
1
2
0

P
2
2
4
5
6
10
11
11
16

S
116:41
101:29
112:33
76:28
95:46
40:86
40:90
36:105
14:172

B
40
40
34
33
24
16
13
11
0

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

+/(16)
(16)
(10)
(9)
(0)
(-8)
(-11)
(-13)
(-24)

Malá kopaná

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. července 2013

KRÁLEM SE STAL SUVERÉNNÍ BRODEK U PROSTĚJOVA
Tradiční turnaj získal jedenáctého premiérového vítěze, Relax na čtvrtý titul nedosáhl

Krumsín/jim - Stejně jako v loňském roce čtyřicítka
mančaftů zavítala v pátek a sobotu do Krumsína,
aby napsala sedmnáctý ročník věhlasného turnaje
v malé kopané. Mezi účastníky nechyběli dřívější
vítězové Relax Prostějov, Peliny Choceň, Vyprahlo
Konice, Jiřina Prostějov či obhájce S.K. Haná, na
trůn ovšem poprvé usedl Brodek u Prostějova,
jenž se mohl spolehnout na fotbalisty Určic a 1.SK
Prostějov. Až do finále to dotáhl nestárnoucí Relax
Prostějov, jenž tak navázal na předešlé první a třetí
místo, bronz brala loni stříbrná Jiřina Prostějov společně s výběrem KOSTKY A LISTY. Obhájce S.K.
Haná prošel do čtvrtfinále a podělil se o páté místo
s týmy FC Pivo, GD Sportswear a Dobrochovem.

Souboj favoritů. Dva aspiranti na nejvyšší příčky, Peliny Choceň
(v pruhovaném) a KOSTKY a LISTY, se utkali již v základní skupině.
Foto: Josef Popelka

Mezi Konicí a Zdětínem ve
skupině „F“ nebyl rozdíl v bodech, vzájemném duelu ani
rozdílu branek, pro Konici vyzněl jen větší počet vstřelených
gólů. Druhý tak skončil Zdětín
a postoupil i třetí TJ Mouřínov.
Čtvrté místo s jedním bodem
získal Manhattan, remízu si připsaly i páté Orlice Čechovice,
za které nastoupily převážně
dívky.

SPONZOŘI A PARTNEŘI ROČNÍKU 2013
záštitu nad turnajem
převzala:

turnaj významně
podpořil

generální partner
turnaje

mediální partner
turnaje

významní sponzoři turnaje
2MAX, s.r.o.
Vytěžování Richard Hofman
Automechanika, a.s.
DDSPORT - výroba dresů
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.

...ještě

Božena Sekaninová
senátorka Parlamentu
České republiky

+

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

ty nejlepší momentky z turnaje...

Nekompromisní. Turnaj vynikal nejen souhrou zúčastněných mužstev,
ale také sehraností rozhodujících arbitrů .
Foto: Josef Popelka

2 LITRE, jimž stačilo pět bodů soupeřil vítěz skupiny „A“ Broa záporné skóre 2:3, třetí Hlučín dek u Prostějova, druhý z „déčka“
Montáže Kučera a třetí z „géčka“
měl čtyři body a skóre 6:9.
Pokop Domamyslice „B“. Duel
Největším překvapením celého
Choceň skončila hned
Brodku s Domamyslicemi branku
úvodního dne se stala porážka
v osmifinále,
Relaxu Prostějov ve skupině „C“
nepřinesl, poprvé se měnilo skóre
Jiřina i Brodek měli namále
s Radegastem u Zacha „B“ 0:1. Po
až ve druhém utkání, když Monení už ale z jeho strany přišly pouze
tížím Kučera stačila jediná branka
Čtyřiadvacet nejlepších z páteč- k výhře 1:0.
výhry 2:1, 3:2 a 3:0, takže prvního programu postoupilo do Před závěrečným střetnutím,
ní místo Relaxu nikdo nesebral.
sobotních osmifinálových bojů. tak bylo jasné, že Brodek musí
Naopak bez jakéhokoli zaváhání
Pořadatelé je rozdělili do osmi k postupu dál zvítězit. To se mu
prošli pětičlennými skupinami
nakonec i podařilo, když ho neBrodek u Prostějova, FK Peliny
zastavilo ani srovnání soupeře na
Choceň, Jiřina Prostějov a Zava1:1 a dosáhl vítězné trefy. Před
dilka Prostějov.
odpoledními skupinami tak jeho
V „áčku“ si Brodek s chutí zastříhráči čekali, kdo vzejde jako vítěz
lel. Družstvo 1.FC Marciánovci
ze skupiny „P“.
porazil 7:0, Sexmeraldu Prostějov
V „jéčku“ byl favorit jasně daný.
6:0, Hanou přehrál 4:0 a poradil si
Dvojnásobný vítěz Choceň
i BEERFORTEM. Mezi postupuprocházel dlouhou dobu bez zající trošku se vešla i posledně jmeváhání a na páteční první místo
novaná dvojice, když ani jeden
v základní skupině navázali hráči
zápas neskončil remízou.
skóre 4:0 proti Hlučínu. A pro“Béčko“ podle předpokladů pro
tože GC Sportswear zvítězil nad
sebe získala Choceň. Tým spoléSeveromoravany „jen“ 3:0, stahající se již tradičně na reprezenčila Východočechům k prvenství
tačního gólmana futsalistů Libora
i remíza.
Gerčáka porazil každého alespoň
Jenže o zápletku bylo velice brzy
o tři branky, hned za nimi se umíspostaráno, když favorit hned po
til tým KOSTKY A LISTY, jenž
pár minutách inkasoval a musi také s chutí zastřílel.
sel dotahovat. Rozehrávkou až
Relax vyhrál již zmíněnou skuze soupeřovy poloviny se o to
pinu „C“. Pomohla mu k tomu
často snažil i gólman futsalové
i vyrovnaná situace od druhého
reprezentace Libor Gerčák, jeho
do čtvrtého místa, kdy Černý Petr
spoluhráči se několikrát dostali
zbyl na Řešetovu Lhotu. Dobrodo nebezpečných situací. Obrachov i Radegast „B“ totiž získali
na Sportswearu si ale se vším
o bod víc.
poradila, náskok uhájila nejprve
Skupinu „D“ vyhrál poměrem Neobhájili. Loňský finalista Michal Chum z S.K. Haná (v bílém) skončil se
do konce poločasu a poté i po
branek 2MAX. S Montážemi svým týmem putování turnajem již ve čtvrtfinále
Foto: Josef Popelka
zbývající minuty. A výsledek 1:0
Kučera totiž uhrál nerozhodný
výsledek 1:1 a další tři duely vy- V „géčku“ si pro první místo tříčlenných skupin, z nichž prošli jim zajistil vstupenku mezi osm
hrál, jejich remízový soupeř zůstal došel DD Sport, jehož připra- do vyřazovací části pouze vítě- nejlepších. Jejich soupeře jim uro branku zpět. Stejně tomu bylo vila o plný počet dvanácti bodů zové. Právě přímou bitvu o první čila skupina „O“.
i v bitvě o třetí místo mezi Torpé- remíza s třetími Domamyslice- místo nezvládl každoroční favorit „Jezdíme si sem nejen zahrát
dem Prostějov a domamyslickým mi „B“, druhé FC Pivo zaostalo Peliny Choceň a se sedmnáctým fotbal, ale také se pobavit a poHaná Cupem se tak její hráči roz- tkat se se známými, takže od„áčkem“. Šťastnější bylo Torpédo. za vítězem o jediný bod.
Jiřině Prostějov se v „éčku“ poda- Poslední z osmi základních loučili ještě před branami čtvrtfi- jíždíme zklamaní i spokojení.
řilo projít čtyřmi zápasy bez zako- skupin prolétla ve velkém sty- nále.
Padla jediná branka a my jsme
lísání, GD Sportswear si v pohodě lu Zavadilka, která si zastřílela Dopoledne se na čtyřech travna- naše šance nedali. Fotbalově
pohlídal druhé místo a FC Prostě- zejména proti třetímu Hlučínu tých hřištích utkala první dvanáct- to ale bylo dobré,“ zhodnotil
jov 1 neměl problémy s postupem a čtvrtému Krumsínu. Z dru- ka mužstev, která určila úvodní vystoupení a předčasný konec
hého místa šli dál slovenští FC čtyři čtvrtfinalisty. Ve skupině „I“ Chocně nehrající kapitán a předze třetí pozice.
seda oddílu Pavel Karpíšek.
XVII. ročník Krumsínského Haná Cupu pohledem hlavního organzátora Martina Ošťádala:
O postupujícím z „káčka“ bylo
„Bál jsem se pravého opaku, ale co jsem se bavil s jednotlivými týmy,
jasno také až na základě závětak kvitovaly stažení do dvou dní. Zvýšila se frekvence zápasů a vzhlerečného střetnutí. BEERFORT
dem k tomu, že turnajů je v okolí mnoho, nemyslím si, že ještě někdy
tvořený z poloviny hráči Nenad čtyřicet týmů půjdeme. I tento počet je krásný. Shodli jsme se na
zamyslic a Vrchoslavic prohrál
tom, že je to na úkor zkvalitnění turnaje, jak mi sdělili členové několika
oba své duely, aniž by vstřelil
týmů, už to není turnaj pro družstva, která se sejdou jen tak u piva...
branku – s Relaxem 0:3 a se
Byla tu špička a po oba dva dny se hrál skvělý fotbal. Hodně mě potěšila
Zdětínem 0:7. Tím pádem muspolupráce s Černou Horou. Zkoušeli jsme různá piva a vždy někomu
sel Relax k postupu dál zvítězit.
něco vadilo, teď chodili a chválili. Byli jsme až překvapeni, prodalo se
Nad Zdětínem se také dostal do
vše, i ochucené nealko. Pivovar nám vyšel hodně vstříc, přispěl i věcnývedení, které z penalty pohodlně
mi cenami. Jsem rád, že nebylo žádné zranění a nemusela přijet sanitzvýraznil.
ka, snad úplně poprvé nebyl jediný problém s rozhodčími. Já osobně jsem některé chtěl a některé Vítěz základní skupiny „D“
nechtěl a bylo to ke spokojenosti. Nikdo se tu nepobil, bylo to vyhrocené, ale v míře slušnosti. 2MAX vstoupil i do osmifináPáteční zábava super, kapela Arest skvělá, bavili se všichni. Končilo se kolem páté ráno, i proto lové skupiny „L“ vítězně, když
jsem přidal hodinku a všichni jsme byli rádi, že se začínalo až v deset. Dva roky zpátky jsme začínali zdolal Kobru Kobeřice 2:0. Tým
v osm, loni v devět, letos v deset. Do budoucna zvažujeme doprovodný program, různé atrakce FC Pivo ovšem zdolal stejného
pro děti, protože fotbal je na hřišti od rána do večera a nic jiného se tam dělat nedá. Příští rok se soupeře o branku vyšším poměza účasti čtyřiceti týmů bude hrát opět po oba státní svátky na začátku července.“
rem a do svého druhého utkání

Ze základních skupin
prošli všichni favorité
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další sponzoři turnaje
Miloslav Pánek
Hasící přístroje Milan Králíček
PROFI STIHL Karel Otruba

šel z lepší pozice. S družstvem
2MAX uhrál potřebný bod
a výsledek 1:1 ho poslal do
vyřazovací části. Tím se uzavřela sobotní dopolední část,
z níž vzešli čtvrtfinalisté Brodek
u Prostějova, GD Sportswear,
FC Relax Prostějov a FC Pivo.
V pravé poledne se čtveřice
hřišť opět zaplnila, když vypukly boje ve zbývajících nadstavbových skupinách. Skupinu
„M“ načalo nejlépe „béčko“
Radegastu u Zacha. S Jiřinou
se nikterak netrápilo a loňského finalistu vyřídilo 3:0. Vítězi
„éčka“, který pátkem prošel
čtyřmi výhrami a skóre 15:2,
tak nezbývalo nic jiného, než
fandit slovenskému FC 2 LITRE a poté spoléhat na vysokou
výhru právě nad tímto celkem.
A ono se to skutečně vyplnilo.
Slováci nejprve zvítězili 1:0
a ke smůle bratrů Svozilů následně prohráli 0:5. Přesně
tento výsledek Jiřině stačil, aby
při shodném počtu bodů celé
trojice vyzněl právě pro ni poměr vstřelených a obdržených
branek.
To ve skupině „N“ nepotvrdilo
pozici nejlepšího celku z vylosované trojice Vyprahlo Konice,
když dvojnásobný vítěz Haná
Cupu prohrál oba své duely.
Nejprve s Torpedem Prostějov
1:2, poté s obhájcem S.K. Haná
0:2. V té době již ale konická
devítka Pavel Křeček, Jaromír
Rus, Zdeněk Kaprál, Zdeněk
Horák, Radek Novotný, Michal Jurník, Michal Drešr, Filip
Drešr a Petr Vydržel věděli, že
dál projít nemohou. Torpedo
totiž remizovalo s Hanou 0:0
a polepšilo si na čtyři body.
A tahle remíza Torpedu vlivem
vyšší výhry Hané v posledním
zápase nestačila.
Po úvodní bezbrankové remíze
FC Prostějov a DD Sportu ve
skupině „O“ vstoupili na trávník
hráči trojslovného KOSTKY
A LISTY. Za plný počet bodů
zvládli jak divoký duel s FC
Prostějov, tak i následný s DD
Sport. To pro ně znamenalo, že
ve čtvrtfinále vyzvali přemožitele Chocně GD Sportswear.
Abecedně poslední ze všech
skupin vyhrál Dobrochov.
Výhru Zavadilky 2:1 nad obhájcem čtvrtfinálové účasti
Mouřínovem přebil výsledkem
3:0 s tímto soupeřem a v derby
se Zavadilkou mu tak stačila
remíza. Největší jistotu ovšem
vždy dává výhra, takže SK
TOMEK 99 Dobrochov nejtěsnějším výsledkem 1:0 zvítězil
a se šesti body vyzval Brodek
u Prostějova.
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
Zahradnictví Kubíček
Kámen Brno
Kamenolom Kobeřice
PLNET - bezdrátový internet

Vzhůru do čtvrtfinále. Dobrochov, včetně Michala Trajera (vpravo),
prošel i díky výhře nad Zavadilkou mezi osm nejlepších. Foto: Jiří Možný

Nejen mužská záležitost. Své fotbalové umění předvedly v Krumsíně
i krásné slečny, které předčily mnohé pány .
Foto: Josef Popelka

Nic nevypustit. Každý tým se chtěl dostat do finále, a tak se hráči vrhli do
bojů s plným nasazením.
Foto: Josef Popelka

Kanonýr nepomohl. Michal Spáčil (v tmavším) se ve finále neprosadil,
i proto fotbalisté Brodku zdolali Relax 5:0.
Foto: Jiří Možný

Pařilo se do rána. Páteční noc tradičně patřila skupině Arest, která své příznivce z parketu nepustila až do časných ranních hodin. Foto: Martin Ošťádal

Malá kopaná

OHLASY
AKTÉRŮ

KRÁLEM HANÁ CUPU SE STAL SUVERÉNNÍ BRODEK U PROSTĚJOVA
Průřez vyřazovací částí...

Patrik Hochman
- Brodek u Prostějova:
„Líbilo se mi tu, bylo to dobré. Tři roky se nám nedařilo
postoupit, přestože jsme měli
prakticky stejnou sestavu,
a vypadli jsme z druhé skupiny,
teď se nám to se štěstím konečně podařilo. Povedlo se, takže
spokojenost. Letos tu byla kvalitní mužstva a překvapilo mě,
jak suverénní jsme pak byli.
Dařilo se nám a spadlo nám
tam všechno. Na další turnaj
malé kopané se již nechystám,
protože nám začíná příprava,
a pro příští sezonu zůstávám
v Určicích. Divizi jsem již dříve hrával za Vyškov, bude to
opět něco jiného.“

František Kocourek
- trenér FC Relax PV
„Jsem spokojen, došli jsme až
nečekaně daleko. Stárneme
a poslední páteční duel jsme
odehráli pouze v pěti lidech,
přesto jsme ostudu neudělali
a zkompletovali naši medailovou sbírku. Pavel Frantík letos
nehrál vůbec, Pavel Voráč byl
na dovolené, Petr Kiška se
první den zranil. Třeba Choceň
dostala jen jeden gól a vypadla.
Druhý den je hodně o štěstí,
porce zápasů se za jakéhokoliv
počasí projeví na hřišti a těžko
se otáčejí zápasy. Chtěl bych
poděkovat našemu gólmanovi,
Radek Vybíhal byl podle mě
nejlepší na celém turnaji. Brodek byl ve finále jednoznačně
lepší a zaslouženě mu patří
vítězství, pro nás již tyto mládežnické turnaje tolik nejsou
a brzy se přesuneme spíše do
veteránské kategorie.
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Všechna čtvrtfinále
měla jasný průběh
Minulé ročníky Haná Cupu často přinášely penaltová rozuzlení.
Letos na pokutové kopy nedošlo
ani v jednom případě. Ani jeden
z duelů neskončil pouze jednobrankovým rozdílem a ve všech
případech platilo, že vedoucí
branka rovná se vítězství.
Střetnutí Brodku se sousedním
Dobrochovem rozsekly dva slepené góly, po nichž už Brodek
náskok nepustil. Miroslav Nejezchleb, Michal Skopalík, Radim Vaněk a Patrik Hochman ze
současného kádru divizních Určic, jejich bývalý spoluhráč Petr
Ullmann, bratrská dvojice Pavel
a Marek Hlochovi i Filip Studený tak po výsledku 4:0 prošli
mezi poslední kvarteto. Dobrochov, jehož barvy hájili Michal a
David Trajerovi, Petr Halouzka
či Tomáš Lakomý se pak podělil
o páté až osmé místo.
Druhé čtvrtfinále se stalo jasnou
záležitostí Jiřiny. Hráči v tradičních
modrých dresech jako by byli pokropeni živou vodou po vydřeném
postupu a nezastavilo je ani Pivo,
tedy FC Pivo. Již do půlky vedli o
tři branky a nakonec dovedli zápas
k výhře 3:1. Pro Romana Kocourka, Jana Všianského, Michala Fabiánka a další jejich spoluhráče tak
z toho bylo dělené páté místo.

V souboji Relaxu s Hanou se výběru sestavovanému Františkem
Kocourkem podařila odveta za
předchozí vyřazení. Vedení Relaxu narostlo až na stav 4:0, když
se mimo jiné trefil z levé strany
Ivo Zbožínek ke vzdálenější
tyči a ukázkový brejk trojice
Spáčil, Růžička, Bárta zakončil
posledně jmenovaný pohodlně
do prázdné brány. Po jednom
z rohů nechybělo moc ke snížení
Tomáši Mazouchovi, Haná se
nakonec ale přece jen dočkala
a upravila na výsledných 4:2.
Poslední čtvrtfinálový zápas si
nenechali vzít zástupci družstva
KOSTKY A LISTY. GD Sportswear složený téměř výhradně
z čechovických fotbalistů sice
vzdoroval, ale střelecky vyšel
naprázdno a desítka Petr Čížek,
Petr Mach, František Kolečkář,
Milan Vodák, Eduard Drešr, Josef Klváček, Antonín Klváček,
Petr Nakládal, Petr Jansa a Petr
Haluza tak mohla soupeři pogratulovat.

Semifinále: Brodek i Relax
úřadovali po pauze
Fotbalisté Brodku se mohli po
celý turnaj spolehnout na Miroslava Nejezchleba v bráně
a využili toho i v semifinále.
V zápase s Jiřinou dlouho platil
stav 0:0, když to zejména z dálky zkoušel Pavel Hloch i jeho

spoluhráči, ovšem dlouho bez
úspěchu.
Gólová radost přišla až po pauze. Skopalíkův přímák od poloviny hřiště sice ještě brankář
stačil vytáhnout nad, další jeho
rána už ale skončila v síti. Pod
stav 2:0 se podepsal i gólman
Jiřiny, když pouze zpomalil ránu
z větší vzdálenosti, poté to Jiřina
zkusila s maximálním rizikem
a Brodek ji za to potrestal dalšími
dvěma trefami. Nejprve to byl
Marek Hloch, jenž dopíchl míč
do prázdné brány při power play,
brzy na to se měnilo skóre na 4:0.
V Krumsíně se o bronz nehraje,
takže jeden ze dvou pohárů pro
třetí nejlepší celek brala Jiřina
Prostějov a s ní Leo Prachař, Stanislav Husařík, Marek Havlíček,
Ondřej Dostál, Radek Ošlejšek,
David Pekař, Jaroslav Vinklárek, Ondřej Maděrka, Martin
Hirsch, Petr Švéda a posila
z Montáží Kučera Matěj Hýbl.
Souběžně hrané semifinále
mělo o zápletku postaráno velice rychle. Družstvo KOSTKY
A LISTY se proti Relaxu dostalo brzy do vedení a kostky byly
vrženy. Relax dokázal poměrně
brzy vyrovnat a úspěšně rovněž
otočil stav, z druhého týmu se
Petr Vodák marně dožadoval odpískání penalty.
Relax dokázal svých šancí využívat a utekl až na tříbrankový
rozdíl. Podržel je při tom gólman Radek Vybíhal, v závěru
si na něj Otakar Cetkovský ani

Vodák nepřišli střelami z dálky,
vzápětí mířil míč ze standardky
vedle a po průchodu přes shluk
protihráčů chyběla přesnost znovu Vodákovi.
Již zmiňovaná dvojice a dále
Radek Mlčoch, Přemysl Mlčoch, Daniel Simandl, Jaroslav
Kouřil, Miloslav Pospíšil, Ivan
Látal, Michal Pavlů, Radek Janeček a David Javořík získaný
z 2MAXu tak doplnila Jiřinu
Prostějov na třetím místě.

Brodek neměl
ve finále slitování
Obklopeni diváky jako v Koloseu nastoupili do finále gladiátoři
Brodku u Prostějova a Relaxu
Prostějov. Oba týmy měly mezi
sebou zkušené hráče, Brodek
i dravé mladíky, kteří nic nevypustili. Jeho hráči zahájili ostřelování
gólmana čtyřmi pokusy v rychlém
sledu, ale zatím bez úspěchu.
Za aktivitu v koncovce byli ale
Brodečtí přece jen odměněni,
když se dostali do vedení 1:0.
Slabší chvilku si navíc nevybral
ani jejich gólman a v důležitý
okamžik zneškodnil jak střelu
z úhlu, tak rodící se Růžičkovu
příležitost po špatném odhadu na
vysoký míč, na čemž se mohlo
podílet i ostré slunce. Brodek
kontroval tyčkou z rohového
kopu, po uvolnění pak pálil na
hraně pokutového území těžko
odstavitelný Ullmann.
Ve druhé půli to Relax ještě párkrát zkusil, Spáčilovu střelu ale

nejprve gólman vyrazil a obrana
nepřipustila dorážku, po jednom
z mála faulů a rozehře nakrátko
pak opět Spáčil pálil o fous vedle
tyčky. Trest na sebe nenechal
dlouho čekat. Po faulu Zbožínka
na Skopalíka se těsně před vápnem rozběhl Vaněk a brankář
neměl proti jeho střele k tyči nárok – 2:0.
O třetí branku se postarali hráči Relaxu sami, když si míč
Marka Hlocha srazil do brány
mimo dosah gólmana jeden
z bránících hráčů. Na 4:0 zvýšil
lehce Michal Skopalík, jenž se
ocitl sám před bránou, otočil
se a zakončil nechytatelně. Definitivní podobu výsledku dal
Pavel Hloch, jenž postupoval
již od poloviny sám na gólmana
a bez výrazného naznačování
nechal brankáře lovit míč z brány popáté.
Po skončení závěrečného duelu celého dvoudenního klání
pak nastal čas bilancování
a odměňování. Medaili nejprve obdrželi všichni turnajoví
rozhodčí, za nejlepšího z nich
zvolili samotní aktéři Dušana
Vachutku. Na pozici nejlepšího brankáře vystřídal Lea
Prachaře Miroslav Nejezchleb,
v kategorii nejužitečnější hráč
přešel tento titul od Tomáše
Mazoucha k Patriku Hochmanovi. Stejně jako loni pocházel
nejlepší kanonýr z Relaxu, jen
místo Pavla Voráče se jím stal
Michal Spáčil.

OHLASY
AKTÉRŮ
Otakar Cetkovský
- KOSTKY A LISTY:
„S klukama jsme si to velmi
užili, nepočítali jsme, že bychom se dostali tak daleko.
Poskládali jsme se klukama
z Určic, jsme rádi, že jsme se
po dlouhé době viděli. Bylo
krásné počasí, dali jsme si pár
piv, takže spokojenost. Minulý týden jsme hráli plážový
fotbal, kde jsme to vyhráli,
opět nečekaně (úsměv). Toto
je poslední turnaj, pak již
začne fotbalová příprava. V
semifinále jsme vedli 1:0, ale
neudrželi jsme to. Brali jsme
to sportovně, nechtěli jsme se
ani dostat tak daleko, to bylo
nadplán. Chtěli jsme si hlavně zahrát.“

Tomáš Los
- S.K. Haná:
„Jezdím tu asi posledních
sedm let a každým rokem je to
kvalitní turnaj s dobrými hráči.
Loni jsme to s Hanou vyhráli,
bohužel nám to letos nevyšlo.
Opět jsme narazili na Relax,
před tím jsme je vyřadili my,
teď oni nás. Náš výsledek je
dán kvalitním obsazením, loni
tady tolik dobrým týmů nebylo. Před rokem pět šest, letos
jedenáct dvanáct, které by to
mohly v klidu vyhrát.“

Obsáhlou fotogalerii a videoreportáže včetně finálového duelu

najdete na www.vecernikpv.cz
.cz

Kompletní výsledková listina 17. ročníku Haná Cupu 2013:
ZÁKLADNÍ ČÁST
(pátek 5.7.2012)

SKUPINA „A“:
1. Brodek u Prostějova 12 bodů/
skóre 19:0 (- S.K. Haná 4:0, BEERFORT 2:0, - 1.FC Marciánovci 7:0, - SEXMERALDA 6:0), 2. S.K. Haná 9/10:5
(- BEERFORT 2:1, - 1.FC
Marciánovci 5:0, - SEXMERALDA 3:0), 3. BEERFORT
UTD 6/5:4 (- 1.FC Marciánovci 2:0, - SEXMERALDA 2:0),
4. 1.FC Marciánovci 3/3:15 (SEXMERALDA 3:1), 5. SEXMERALDA Prostějov 0/1:14.
SKUPINA „B“:
1. FK Peliny Choceň 12/15:0
(- KOSTKY A LISTY 3:0,
- Kobeřice 5:0, - Brodek u
Prostějova „B“ 3:0, - Měrovský
výběr 4:0), 2. KOSTKY A
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SKUPINA „D“:
1. 2MAX 10/13:5 (- Montáže
Kučera 1:1, - Torpedo Prostějov
2:1, - Domamyslice 3:1, - Radegast u Zacha 7:2), 2. Montáže
Kučera 10:11/3 (- Torpedo
Prostějov 3:0, - Domamyslice
1:0, - Radegast u Zacha 6:2),
3. Torpedo Prostějov 4/5:6
(- Domamyslice 1:1, - RadeSKUPINA „C“:
gast u Zacha 3:0), 4. SK Pokop
1.FC Relax Prostějov 9/8:4 Domamyslice 4/4:5 (- Radegast
(- Dobrochov 2:1, - Radegast u Zacha 2:0), 5. FC Radegast u
u Zacha „B“ 0:1, - Řešetova Zacha 0/4:18.
Lhota 3:2, - Nafta Mouřínov
SKUPINA „E“:
3:0), 2. SK TOMEK 99 Dobrochov 7/9:4 (- Radegast u Zacha 1. Jiřina Prostějov 12/15:2 („B“ 0:0, - Řešetova Lhota 4:2, Sportswear 3:1, - FC Prostějov
- Nafta Mouřínov 4:0), 3. FC 1 2:1 - Quatroccento 4:0 Radegast u Zacha „B“ 7/7:3 Medvědi Prostějov 6:0), 2.
(- Řešetova Lhota 2:3, - Nafta GD Sportswear 9/8:3 (- FC
Mouřínov 4:0), 4. SK FOSP Prostějov 1 3:0, - Quatroccento
Řešetova Lhota 6/11:10 (- 1:0, - Medvědi Prostějov 3:0),
Nafta Mouřínov 4:1), 5. Nafta 3. FC Prostějov 1 6/8:6 (Quatroccento 4:0, - Medvědi
Mouřínov 0/1:15.

LISTY 9/12:4 (- Kobeřice
3:1, - Brodek u Prostějova „B“
2:0, - Měrovský výběr 7:0),
3. SK Kobra Kobeřice 4/8:9
(- Brodek u Prostějova „B“
1:1, - Měrovský výběr 6:0), 4.
Brodek u Prostějova „B“ 4/5:7
(- Měrovský výběr 4:1), 5.
Měrovský výběr 0/1:21.

Prostějov 3:1), 4. Quatroccento
3/2:9 (- Medvědi Prostějov
2:0), 5. MK Medvědi Prostějov
0/1:14.

SKUPINA „F“:
1. AC Vyprahlo Konice
10/10:2 (- Zdětín 0:0, Mouřínov 4:1, - Manhattan
2:1, - Orlice Čechovice 4:0),
2. Zdětín 10/8:4 (- Mouřínov
3:1, - Manhattan 2:1, Orlice Čechovice 3:2), 3. TJ
Mouřínov 6/10:8 (- Manhattan 3:1, - Orlice Čechovice
5:0), 4. mFC Manhattan 1/5:9
(- Orlice Čechovice 2:2), 5.
Orlice Čechovice 1/4:14.
SKUPINA „G“:
1. DD Sport 10/10:3 (- Pivo
4:0, - Domamyslice „B“ 1:1, Pifní upíři 2:0, - Kelčice 3:2),
2. FC Pivo 9/14:6 (- Domamyslice „B“ 4:0, - Pifní upíři

5:1, - Kelčice 5:1), 3. SK Po- Kučera 3/2:2 (- Domamyslice
kop Domamyslice „B“ 5/5:8 (- 1:0), 3. SK Pokop Domamyslice
Pifní upíři 3:3, - Kelčice 1:0), „B“ 1/0:1.
4. Pifní upíři 2/4:10 (- Kelčice
SKUPINA „J“:
0:0), 5. Kelčice 1/3:9.
1. GD Sportswear 6/4:0 (- Peliny
SKUPINA „H“:
Choceň 1:0, - Hlučín 3:0), 2. FK
1. AC Zavadilka 2000 PV Peliny Choceň 3/4:1 (- Hlučín
12/15:2 (- FC 2 LITRE 2:0, 4:0), 3. FC Hlučín 0/0:7.
- Hlučín 6:1, - Krumsín 5:0, SKUPINA „K“:
Vyškov 2:1), 2. FC 2 LITRE
5/2:3 (- Hlučín 1:0, - Krum- 1. FC Relax Prostějov 6/5:0 (sín 1:1, - Vyškov 0:0), 3. FC Zdětín 2:0, - BEERFORT 3:0), 2.
Hlučín 4/5:9 (- Krumsín 3:1, Zdětín 3/7:2 (- BEERFORT 7:0),
- Vyškov 1:1), 4. 1.FC Krum- 3. BEERFORT UTD 0/0:10.
sín 4/6:9 (- Vyškov 4:0), 5. FK
SKUPINA „L“:
Orli Vyškov 2/2:7.
1. FC Pivo 4/4:1 (- 2MAX 1:1,
OSMIFINÁLE
- Kobeřice 3:0), 2. 2MAX 4/3:1
(- Kobeřice 2:0), 3. SK Kobra
(sobota 6.7.2012)
Kobeřice 0/0:5.
SKUPINA „I“:
SKUPINA „M“:
1. Brodek u Prostějova 4/2:1
(- Montáže Kučera 2:1, - Doma- 1. Jiřina Prostějov 3/5:3 (- Ramyslice „B“ 0:0), 2. Montáže degast u Zacha „B“ 0:3, - FC

Nejlepší hráč:
Patrik Hochman
(Brodek u Prostějova)

Nejlepší střelec:
Michal Spáčil
(FC Relax Prostějov)

Nejlepší brankář:
Miroslav Nejezchleb
(Brodek u Prostějova)

BEDIHOŠŤ CUP 2013 vypukne
už o tomto víkendu
Hrubčice/red - A je to tady! Už
tento víkend se v Hrubčicích
koná 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. Letošního
ročníku se přitom zúčastní hned
plné dva tucty mužstev, které
jsou rozděleny do tří skupin.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,

jakožto exkluzivní mediální
partner, vám jako první přináší
čerstvé rozlosování ze včerejší
noci... Organizátoři myslí i na
doprovodný program a tak vrcholem sobotního večera bude
taneční zábava.
Veškeré další informace
o turnaji a registraci
jsou na stránkách
www.krestic.estranky.cz
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5.-8.

Brodek u Prostějova
FC Relax Prostějov
Jiřina Prostějov
KOSTKY A LISTY
SK TOMEK 99 Dobrochov
chov
ov
v
FC Pivo
S.K. Haná
GD Sportswear

SKUPINA „N“:
1. S.K. Haná 4/2:0 (- Torpedo
Prostějov 0:0, - Konice 2:0),
2. Torpedo Prostějov 4/2:1 (Konice 2:1), 3. AC Vyprahlo
Konice 0/1:4.
SKUPINA „O“:
1. KOSTKY A LISTY 6/6:4
(- FC Prostějov 4:3, - DD
Sport 2:1), 2. FC Prostějov
1/3:4 (- DD Sport 0:0), 3. DD
Sport 1/1:2.
SKUPINA „P“:
1. SK TOMEK 99 Dobrochov 6/4:0 (- Zavadilka 1:0, Mouřínov 3:0), 2. AC Zavadilka 2000 PV 3/2:2 (- Mouřínov
2:1), 3. TJ Mouřínov 0/0:4.

PLAY OFF

KONEČNÉ POŘADÍ:
1.
2.
3.

2 LITRE 5:0), 2. FC Radegast u Zacha „B“ 3/3:1 (- FC
2 LITRE 0:1), 3. FC 2 LITRE
3/1:5.

ČTVRTFINÁLE:
Brodek u Prostějova – SK TOMEK 99 Dobrochov 4:0, Jiřina
Prostějov – FC Pivo 3:1, FC Relax Prostějov – S.K. Haná 4:2,
KOSTKY A LISTY – GD Sportswear 3:0.
SEMIFINÁLE:

Brodek u Prostějova – Jiřina Prostějov 4:0,
FC Relax Prostějov – KOSTKY A LISTY 4:1.

FINÁLE:

Brodek u Prostějova – FC Relax Prostějov 5:0

Nejlepší rozhodčí: Dušan Vachutka

Rozlosování skupin
1. skupina

2. skupina

3. skupina

1.FC ANDĚL

1.SK DD SPORT „A“

1.SOKOL BEDIHOŠŤ

2.CLEWER

2.TJ BISKUPICE

2.SK DD SPORT „B“

3. JCS TEAM

3.AC ROMA „A“

3.AC ROMA „B“

4.AC ORIGINAL

4.FC LADZIMIL ČEHOVICE

4.FC BONG - DA MANT

5.MK MEDVĚDI

5.MAČKAL STAV

5.TORPEDO PROSTĚJOV

6.SEXMERALDA „A“

6.FC ANDĚL B

6.SEXMERALDA „B“

7.FC PV 1

7.BRODEK U PV

7.DOBROCHOV

8.BOTAFOGA

8.LAMPÁCI

8.PLUMLOV

Ze skupiny postupuje 5 mužstev
a jedno nejlepší na 6. místě, tak
aby vzniklo 16 týmů, rozdělených následně do dvou osmičlených skupin. Zde se budou
započítávat vzájemné zápasy
z předchozího dne. Následně
první čtyři týmy dle umístění si
zahrají o první až osmé místo.
1-1 o první a druhé místo
2-2 o třetí až čtvrté místo
3-3 o páté až šesté místo
4-4 o sedmé až osmé místo
Oceněno bude 1.-8. místo
Zahájení turnaje: 8:15
registrace: 8:30
výkop: 9:00
Finále předběžně: 16:00

Volejbal

26
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. července 2013
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V úterý proběhla tisková konference prostějovského volejbalového klubu k nové sezóně

Změny v hráčském kádru žen VK AGEL? Velký třesk!
Družstvo prostějovských volejbalistek se obměnilo ze dvou třetin, dvě nové tváře jsou i v realizačním týmu

Prostějov/son - Velmi dlouho si musela sportovní veřejnost počkat na to, až vedení VK AGEL
Prostějov oznámí změny v hráčském kádru
svého ženského A-družstva pro příští sezónu
2013/14. Nakonec jsou hodně razantní, neboť ze
stávajícího kolektivu bojujícího v uplynulém soutěžním ročníku zůstaly jen čtyři volejbalistky.
Odešlo hned
hned devět
devět hráček
hráček
Odešlo

důvody odchodu u každé hráčky. Některé už jsme nechtěli
my, jiné zase odešly na vlastní
přání. Každopádně po minulé
ne zcela ideální sezóně je naším jasným cílem předvádět
lepší volejbal a také proto došlo k tolika změnám. Já věřím,
že budou ku prospěchu a herní
kvalitou půjdeme opět nahoru,“ uvedl hlavní trenér VK
Miroslav Čada.

Na konci UNIQA extraligy
2012/13 čítala soupiska Agelek třináct jmen - a hned devět
z nich už na Hané dál nepokračuje! Z různých příčin v prostějovském klubu skončily nahrávačka Michaela Jelínková,
blokařky Flávia de Assisová,
Cvetelina Žarkova a Veronika
Hrončeková, smečařky Juliana Gomesová, Marina MileOsm nových plejerek,
tičová a Šárka Melichárková,
dvě ještě neznámé
univerzálka Saskia Hippeová
i libero Markéta Chlumská.
V prostějovském mančaftu tím
„Nebudu jednotlivě vysvětlovat pádem zůstaly jen čtyři ženy

(nahrávačka Pavla Vincourová,
smečařky Andrea Kossányiová
a Kateřina Kočiová, univerzálka Solange Soaresová),
jež na počet dvanácti doplňuje
osm nových posil.
Kdo tedy přichází? Nahrávačka Lucia Růžičková (za
svobodna Töröková, Slovensko, 29 let, naposledy Svitavy),
blokařky Quinta Steenbergenová (Nizozemsko, 28 let,
Schwerin), Sonja Borovinšeková (Slovinsko, 33 let, AEK
Atény) a jedna zatím neprozrazená, smečařky Barbora
Gambová (Česko, 21 let, Přerov) a další dosud nezveřejněné jméno, univerzálka Olga
Točková (Lotyšsko, 31 let, Čerepovec) a libero Julie Jášová
(Česko, 25 let, Hamburk).
„V případě Točko, Steenbergen
a Borovinšek jde o dostatečně zkušené volejbalistky, které již prošly
mnoha silnými kluby a coby reprezentantky svých národních výběrů

by měly být schopné táhnout mladší
spoluhráčky v klíčových momentech důležitých utkání. Totéž platí
o dvou posledních posilách, s nimiž jsme ve finální fázi jednání
před uzavřením smluv. Věřím, že
vše dotáhneme a oba kontrakty
podepíšeme v nejbližší době,“ řekl
Čada.
„Lucku Růžičkovou si asi všichni pamatují z jejího předchozího
působení v Prostějově ještě pod
dívčím jménem Töröková, nyní
přichází na post druhé nahrávačky. Velice slibný mladý talent
jsme získali v Báře Gambové
a o přestupu Julie Jášové už bylo
Šokovali. Dvojice klubových bossů Petr Chytil (předseda správní rady VK AGEL, na snímku vpravo) a
informováno dříve. Celkově si od
hlavní trenér Miroslav Čada oznámila médiím s kým počítá pro nový ročník. Rošády v šatně nezasvěcené
nově složeného družstva slibuji
notně překvapily.
Foto: www.vkprostejov.cz
lepší útočnou činnost, větší bojovnost i nasazení a v součtu vyš- valo, že k některým personálním stupuje Lukáš Miček (nahradil balu v jiné roli a my jí dáváme
ší herní kvalitu,“ zdůraznil kouč. korekturám dojde rovněž ve Martina Hájka), kondiční trenér- v našem oddílu příležitost. Lukáš
složení realizačního týmu žen- ku bude nově dělat Michaela Je- Miček dělá statistika u slovenské
Dvě změny
ského áčka. K tomu také došlo a línková (místo Lukáše Klímy).
reprezentace, je to velký odborv realizačním týmu
momentálně jsou již známa dvě „Míša Jelínková byla ještě v uply- ník a navíc pomůže s trénováním
Nedlouho po skončení minulého nová jména. Na místo statistika nulé sezóně naší hráčkou, ale teď mládeže u důležité kategorie juniročníku vedení vékáčka avizo- a současně trenéra juniorek na- se rozhodla pokračovat u volej- orek,“ připojil Miroslav Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Triumf Kateřiny Veselé
v turnaji Českého poháru!

Přípravu na novou sezónu Agelky zahájí 5. srpna
Až do konce ME bude v Prostějově trénovat jen sedm
členek kádru doplněných o juniorku Zatloukalovou

Prostějov/son - Dva a půl
měsíce bude trvat příprava
našich volejbalistek před
novým soutěžním ročníkem
2013/14. Ženy VK AGEL
Prostějov
ji
odstartují
v pondělí 5. srpna a celých
jedenáct týdnů s výjimkou
zahraničních turnajů tréninkově stráví v domácím
prostředí.
„Tady máme ze všech hledisek ideální podmínky a vlastně
nepotřebujeme nikam cestovat
na soustředění. Třeba loni jsme
byli na Slovensku v Tatrách,
ale důvod byl hlavně ten, že při
spojení se slovenskou reprezentací strávila většina našeho
týmu aspoň prvních deset dnů
přípravy společně. Letos takový důvod není a celé období

proto absolvujeme v Prostějově, kde nic potřebného nechybí,“ vysvětlil hlavní kouč VK
Miroslav Čada.
K dispozici však bude mít od
výše zmíněného 5. srpna až do
druhé poloviny září jen sedm
svěřenek z dvanáctičlenného
základního kádru. „Pět hráček
patří do reprezentačních výběrů svých zemí a právě v září je
čeká mistrovství Evropy. Pro
naši přípravu je to samozřejmě
nepříjemná komplikace, ale
z minulých let už jsme na podobný scénář zvyklí a musíme
se s danou situací vyrovnat,“
řekl Čada. Sám tentokrát nebude od začátku chybět, neboť
coby lodivod slovenských žen
tamní reprezentační tým o fous
nedovedl na jmenované ME 2013.

Úspěch na písku:

Adamčíková
vyhrála MČR žákyň
Prostějov/son - Další zářez nér mládeže VK Jaroslav
na pažbu svých letošních
úspěchů přidala mladá
smečařka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková,
když o uplynulém víkendu
v Opavě ovládla společně s Gabrielou Gergelyovou (Chodov) mistrovství
republiky starších žákyň
v plážovém volejbalu.
„Týna výrazně přispěla
k titulu našich žákyň z národního šampionátu i k extraligovému stříbru kadetek
v šestkovém volejbalu, teď
pro změnu ukázala svou
herní všestrannost v beachi.
Spolu s Gábinou předváděly
výkony špičkové úrovně, za
které by se nemusely stydět
ani mnohem starší hráčky.
Během celého turnaje zvítězily ve všech devíti svých
utkáních a jediný set ztratily
až ve finále,“ přiblížil šéftre-

Matěj, jenž do Opavy osobně
vyrazil.
Velkou radost měl nejen ze zlata Adamčíkové. „Velice dobře
se totiž předvedla i čistě prostějovská dvojice Adéla Stavinohová, Lucie Zatloukalová.
Holky nemají s beachvolejbalem žádné zkušenosti a trénovaly ho jen minimálně, přesto
se díky postupnému zlepšování probojovaly mezi šestnáct
nejlepších a pouze trocha štěstí
jim chyběla k postupu do čtvrtfinále. Nakonec obsadily pěkné třinácté místo se zápasovou
bilancí čtyř výher, jedné remízy a dvou porážek, což je na
šestkové specialistky výborné.
Navíc pro ně mistrovství bylo
skvělou průpravou na jejich
posty pro další klubovou sezónu,“ chválil Matěj, který ocenil
též hezké prostředí a vynikající
organizaci opavského MČR.

„Všechno špatné je pro něco
dobré,“ pousmál se Čada.
Sedmičku prostějovských plejerek v úvodním měsíci a půl
společného trénování doplní
na osm mladá nahrávačka
Michaela Zatloukalová. „Jde
o odchovankyni našeho oddílu a talentovanou juniorku,
která už v áčku vypomáhala
během předchozí sezóny při
dlouhodobém zranění Míši
Jelínkové. Chceme jí dát další
šanci i prostor, aby si postupně
zvykala na ženskou kategorii a
v budoucnu se dokázala prosadit v silné hráčské konkurenci,
jež v Prostějově panuje,“ zmínil Čada.
Prvotní fáze přípravy bude
jako obvykle dost zaměřená
fyzickým směrem, čímž se

otevře příležitost k uplatnění
nové kondiční trenérky Michaely Jelínkové. „Celková náplň
musí být kvalitní a pestrá, aby
šla děvčata do soutěží hned od
jejich startu v co nejlepší formě. Herní vrchol přípravy přitom nastane až v době, kdy se
vrátí reprezentantky z evropského šampionátu a družstvo
bude kompletní. Na konec září
a první půlku října máme totiž
naplánované tři zahraniční turnaje v Senici, v Polsku a v Itálii,“ prozradil Čada s tím, že již
před těmito akcemi je možnost
sehrání některých jednorázových přátelských utkání. „Uvidíme podle aktuální situace,
koho se nám případně podaří
sehnat za soupeře,“ odtušil
kormidelník Agelek.

Karviná, Prostějov/son - Druhý díl
Českého poháru žen v plážovém volejbalu 2013 hostila Karviná. A prostředí
severu Moravy dokonale sedlo
Prostějovance Kateřině Veselé
(na snímku), která ve dvojici
s Terezou Jarošovou celé klání
vyhrála.
Tento pár šel do turnaje coby nasazené číslo jedna v roli největšího
favorita. Hned ve druhém dějství
však přišlo první klopýtnutí, když
Jarošová s Veselou nečekaně
jasně podlehly duu Simona Hronová, Markéta Janečková dvakrát
13:21 a musely tak do opravného

pavouku. V něm už nezaváhaly
a bezpečně postoupily do semifinále, jež se změnilo v nesmlouvavou bitvu. Katka a Tereza nakonec udolaly Hanu Třešňákovou
s Barborou Pilátovou 22:24, 21:6
a 15:13, aby ve finálovém duelu
narazily na své jediné předchozí
přemožitelky. Tentokrát zůstaly
Hronová s Janečkovou poražené,
po setech 21:15 a 21:18 dominovala nejvýše nasazená dvojice
Veselá - Jarošová.
Za své prvenství obdržela největší
díl z celkové dotace dvaceti tisíc
korun, beachvolejbalový míč
a nezbytné šampaňské.

Výsledky ČP žen 2013 v Karviné
Čtvrtfinále - hlavní pavouk: Třešňáková, Pilátová – Hronová, Janečková 2:0 (15, 13), Suchá, Andrýsková – Krotká, Jakubšová 2:0
(20, 20).
Čtvrtfinále - opravy: Jarošová, Veselá – Krotká, Jakubšová 2:0 (19,
14), Hronová, Janečková – Žolnerčíková, Petrová 2:0 (12, 18).
Semifinále: Jarošová, Veselá – Třešňáková, Pilátová 2:1 (-22, 6, 13),
Hronová, Janečková – Suchá, Andrýsková 2:0 (17, 15).
O 3. místo: Třešňáková, Pilátová – Suchá, Andrýsková 2:0 (20, 12).
Finále: Jarošová, Veselá – Hronová, Janečková 2:0 (15, 18).

Foto: romankomender.cz

Jedete na dovolenou a chcete vědět,
co se děje doma?
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LIGA MISTRYŇ: „vékáčko“ zkusí zázrak v podobě postupu,
nebo alespoň přesun z třetího místa do čtvrtfinále CEV Cupu

Prostějov/son - Ještě jednou se vracíme k losování
volejbalové CEV Champions
League 2013/2014. Jak známo,
proběhlo poslední červnový
pátek tradičně ve Vídni
a ženy VK AGEL Prostějov
poslalo do základní skupiny
D k vicemistryním Turecka,
naprostým suverénkám Francie a úřadujícím šampiónkám
Německa.
Momentálně už je znám také
zápasový program celé grupy.
„Agelky“ svou pouť letošní
Ligou mistryň odstartují 23.
října na hřišti Eczacibasi Istanbul, poprvé doma se představí
30. 10. proti RC Cannes.
Následuje třítýdenní pauza
a poté v rychlém sledu čtyři
zbývající duely: 27. listopadu
doma SC Schwerin, 4. prosince
venku stejný protivník, 11. 12.
střetnutí v Cannes a 17. prosince závěrečná bitva na vlastní
palubovce s Istanbulem.

„Všechny tři domácí souboje
budeme hrát od 18.00 hodin před
televizními kamerami ČT Sport.
U venkovních zápasů jsou termíny zatím předběžné s tím, že se
datum může změnit o jeden den
dopředu i dozadu. Na upřesnění
termínů včetně určení začátku
utkání mají všechny kluby čas
do konce srpna,“ doplnil základní
informace Peter Goga sportovní
ředitel prostějovského klubu, který
je jediným zástupcem České republiky, v nejprestižnější soutěži.
Tak jako tak se rozproudily
debaty o šancích „Agelek“ na
postup do play off Champions
League (první dva týmy ze
všech šesti skupin plus celek
s nejlepší bilancí na třetích
místech), případně na přesun
alespoň do čtvrtfinále CEV
Cupu (další čtyři družstva ze
třetích příček).
Na první pohled se totiž los jeví
poměrně schůdně, jenže volejbalistky VK AGEL narazí na druhý

nejlepší oddíl nesmírně silné turecké ligy a dominantní kolektivy
francouzské i německé nejvyšší
soutěže. „V ideálním případě
se chceme poprat o účast ve
vyřazovací fázi Ligy mistryň, což
by byl z takhle těžké skupiny velký
úspěch. Samozřejmě však ctíme
vysokou kvalitu soupeřů a reálně
víme, že i dosažení přesunu do
CEV Cupu ze třetí pozice bude
velmi náročné. Každopádně
chceme na mezinárodní scéně
předvést mnohem lepší výkony
než loni, být v každém střetnutí vyrovnaným či důstojným soupeřem
a posbírat co nejvíc bodů půjde,“
zdůraznil předseda správní rady
klubu Petr Chytil.
Opatrně se vyjadřoval hlavní
trenér prostějovské družiny.
„Nejsme v pozici, že bychom
mohli nějak odvážně mluvit
o postupu do play off. Celá
Champions League je nesmírně
kvalitní a všichni protivníci mají
tak našlapané hráčské kádry,

že úspěchem je při velké vyrovnanosti každé vítězství. My se
o něj pokusíme ve všech zápasech a uvidíme, jak se nám bude
dařit. Já pevně věřím, že lépe než
před rokem,“ řekl Miroslav Čada.
V každém případě může být pro
hanácký klub lákadlem nejen
senzační atak vyřazovacích bojů
Ligy mistryň, ale i případný útok
na evropský Pohár CEV. Ten si

AGEL v minulosti ještě nikdy
nevyzkoušel a dojít ze čtvrtfinále
do finále není rozhodně
nemožné... „Vždycky jsme dělali
maximum pro co nejlepší výsledky, na čemž se ani v nové sezóně
nic nezmění. A myslím, že nechat
aspoň Schwerin v konečné tabulce skupiny za sebou určitě není
nemožné,“ podotkl na závěr Petr
Chytil s úsměvem.

Jízdní řád základní skupiny „D“
LIGY MISTRYŇ žen 2013/2014
1. kolo, 23. října: Eczacibasi Istanbul – VK AGEL Prostějov,
RC Cannes – SC Schwerin.
2. kolo, 30. října: VK AGEL Prostějov – RC Cannes (18.00
hodin), SC Schwerin – Eczacibasi Istanbul.
3. kolo, 27. listopadu: VK AGEL Prostějov – SC Schwerin
(18.00 hodin), Eczacibasi Istanbul – RC Cannes.
4. kolo, 4. prosince: SC Schwerin – VK AGEL Prostějov, RC
Cannes – Eczacibasi Istanbul.
5. kolo, 11. prosince: RC Cannes – VK AGEL Prostějov, Eczacibasi Istanbul - SC Schwerin.
6. kolo, 17. prosince: VK AGEL Prostějov – Eczacibasi Istanbul (18.00 hodin), SC Schwerin – RC Cannes.
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Jestřábi odtajnili čtyři jména, kapitán Duba zůstává „Strach a obavy neexistují,
je to jen výplod naší hlavy“

Prostějov/jim – Kádr „A“
-týmu Jestřábů je opět
kompletnější. Vedení oddílu totiž v uplynulých dnech
odtajnilo jména tří hráčů,
kteří prošli pražskou Spartou, a fanouškům představili i dobře známou tvář
v podobě kapitána Lukáše
Duby. Aktuálně tak soupiska prostějovských hokejistů čítá třináct jmen.
Prvním z odtajněných se
stal podle očekávání Frank
Kučera, syn olympijského
vítěze Františka Kučery. Po
dvaadvacetiletém útočníkovi zavítal na Hanou i o rok
starší Šimon Antončík, který
se v minulosti stal vítězem dorostenecké extraligy
s Mladou Boleslaví a oblékal
i dresy Sparty Praha, Písku,
Litoměřic. „Mají svou kvalitu a chtějí ukázat, že na to
mají a že si mohou vydobýt
místo i ve vyšší soutěži,“ těší

se na jejich přínos pro klub
kouč Josef Málek.
Na pokračování spolupráce
se s Jestřáby dohodl i dosavadní kapitán Lukáš Duba,
od pětatřicetiletého hráče
s bohatými extraligovými
zkušenostmi očekává Málek
především vůdčí úlohu, má
pro něj i jedno překvapení.
„Chytrý a šikovný hráč natěšený stejně jako my. Své
body si splní a nově s ním počítám jako s bránícím levým
křídlem. Bude mít trochu jiné
taktické úkoly, ale věřím,
že přechod zvládne a bude to
fungovat,“ odtajnil prostějovský kouč.
Nejčerstvějším ze všech prezentovaných hokejistů se stal
Lukáš Luňák, syn nového
generálního manažera klubu
a hráč, jenž nasbíral několik
desítek extraligových startů,
se Spartou se zúčastnil
Spengler Cupu a nastoupil

i proti New Yorku Rangers.
„Známe se dlouhou dobu,
líbí se mi jeho přístup, kdy
k talentu přidává i odhodlání. Nemám obavu z protežování, bude normální řadový
hráč bez žádných výhod,“
odmítl Málek možnost, že by
měl mladý hokejista protekci
nebo úlevy a doplnil, v čem
bude pro mužstvo nejplatnější. „Je mladý, kvalitou má
na extraligu, ale nedisponuje
v současnosti populární figurou. Je velmi dobrý kombinačně, dokáže spoluhráčům
připravit nebezpečné situace,
stejně tak je dobrý na oslabení. Je to univerzál pracující
pro tým,“ vyjmenoval trenér
Jestřábů hlavní pozitiva nové
posily.
I nadále platí, že by chtěl mít
k dispozici pětadvacet hráčů
a zbytek doplnit z juniorky
nebo formou střídavých startů, v odtajňování se bude po-

kračovat až do zahájení společné fáze přípravy. „Kádr
netvoříme pro druhou ligu,
ale s vyhlídkami na vyšší
soutěž. I proto hráči musejí
být schopni trénovat dopoledne a být k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Základním cílem bude poprat se
o první ligu,“ ozřejmil Málek.
Pokračování obránců Roberta
Jedličky s Janem Kolibárem
i útočníka Lukáše Duby současně znamená, že nevznikne
zcela nový tým, ale mužstvo
využívající i dosavadní opory. „Když se na to fanoušci
podívají laicky i odborně,
tak zjistí, že kostra zůstala
a zaplňujeme mezery, které
se způsobily, že se nepřešlo
přes Karvinou. Ze silného
útoku i obrany zůstane to
pozitivní, právě defenziva
byla loni největším problémem prostějovského týmu,“
poukázal Josef Málek.

„Pár protihráčů se mě vždy snaží rozhodit...“
Nová posila Jestřábů Frank Kučera narážky na slavného otce neřeší

Prostějov – Prostějovští Jestřábi potvrdili další novou tvář, na Hanou se stěhuje Frank Kučera. Jeho
otec František vlastní zlaté medaile z olympiády
v Naganu a mistrovství světa v Lillehammeru 1999
a Petrohradu 2000 a s Chicagem došel na počátku
90. let do finále Stanley Cupu, Kučera junior věří, že
si i on splní své hokejové sny. Kromě toho, že by si
rád někdy zahrál extraligu v dresu pražské Sparty,
touží pomoci Jestřábům z druhé do první ligy.
Lukáš Majer, Jiří Možný
Čím vás přesvědčilo
vedení Jestřábů, že
jste kývl na nabídku Prostějova?
„Líbí se mi představa nově
vznikajícího týmu a taky velké
plány vedení mužstva, které
jsou více než zajímavé. Mnoho
hráčů má hokejové zkušenosti,
ale je jisté, že největší přínos
zkušeností bude mít loňská
první pětka Jestřábů. Cílem číslo jedna je postup do první ligy
a nic víc by nás nemělo zajímat.“
Není pro vás druhá
liga málo?
„Jsem ještě ve věku, kdy musím hodně hrát, a v Prostějově k
tomu vidím příležitost. Trochu
jsem pomýšlel na to, že bych
mohl zůstat v první lize, ale
osm gólů zase není moc, abych
někoho upozornil.“

Zahrál jste si juniorskou extraligu i první
a druhou ligu dospělých. Lze
tyto soutěže porovnat?
„Ani moc ne. Každá soutěž je
něčím specifická, ale v juniorce
se o hodně víc bruslilo a v chlapech je to více o taktice.“
Co říkáte na individuální letní přípravu?
„Jsem zastáncem tohoto modelu. Můžu trénovat přesně to, co
já potřebuji, a zlepšovat se díky
tomu. Zase na druhou stranu se
za ty dva měsíce lépe poznáte se
spoluhráči, ale na to bude ještě
hodně času v srpnu, kdy se budeme připravovat na ledě.
Jste synem legendy
českého hokeje Františka Kučery. Byla to spíše výhoda, nebo ne?
„Je pravda, že když mi dal nějaké rady, tak vždy měly hlavu
a patu, ale na druhou stranu se
často setkávám se srovnáváním

„Doufám, že na nás budete chodit
v co největším počtu a že vytvoříte
parádní atmosféru na stadionu.“
útočník FRANK KUČERA neskrývá očekávání
směrem k fanouškům

s ním a občas to není příjemné.
Pár protihráčů se mě tím snažilo rozhodit, ovšem na mě to nezabírá, protože vím, že táta mi
žádnou cestičku nikdy nevyšlapal a vše jsem si musel vydřít.“
Je vaším snem stále hrát
extraligu v dresu Sparty?
„Ano. Doufám, že se mi to jednou podaří. Ale teď se soustředím na to, abych hrál co nejlépe
za Prostějov.“
V jakých aspektech vidíte své největší přednosti ve hře?
„Jsem typem útočníka, co rád
dává góly a střílí na bránu. Radši

vystřelím, než abych volil trochu
riskantnější nahrávku. Dávat
góly mě baví a koho taky ne, že
ano (úsměv). Vím, že musím zapracovat na defenzivní činnosti
a na bruslení.“
Co byste vzkázal příznivcům Prostějova?
„Doufám, že na nás budete
chodit v co největším počtu
a že vytvoříte parádní atmosféru na stadionu. Určitě to bude
nezvyk oproti nízké návštěvnosti v Písku, ale mám radši
plné tribuny, to se hraje nejen
mne, ale každému hráči úplně
jinak, tedy lépe.“

„Věřím, že to všichni chytíme za správný konec“
Vítěz dorostenecké extraligy Šimon Antončík věří,
že na Hané získá ještě lepší zážitky

Prostějov – Hokejoví Jestřábi pokračují
v představování ofenzivních posil. Dvaadvacetiletý
Šimon Antončík naskakuje nejčastěji na pravém
křídle, prošel juniorkou Sparty Praha, druholigovou Roudnicí a prvoligovým duem Písek,
Litoměřice, nyní se chystá na první moravskou
štaci. Člen vítězného dorosteneckého družstva
Mladé Boleslavi a držitel jednoho startu v nejvyšší
domácí mužské soutěži se ukázal již v hokejové
soutěži Zlatá helma, nyní ho budou moci blíže
poznat i prostějovští fanoušci.
Lukáš Majer, Jiří Možný
Podle statistik se vám
podařilo získat jeden
extraligový start, jak jste si
při premiéře v nejvyšší soutěži vedl?
„Bylo to se Spartou v Litvínově
a jsem za to moc rád. Nastoupit jednou za Spartu v extralize
byl můj sen. Vedli jsme si dobře,
vyhrálo se 6:1 a gólová akce,
kterou vymyslel Lukáš Luňák
a do které jsem se také zapojil, dokonce soupeřila ve Zlaté helmě.“
V Litoměřicích ani
Písku není základna
diváků zdaleka taková jako
na Hané. Těšíte se do tohoto
prostředí?
„Moc se na to těším a jsem plný
očekávání. A zároveň odhodlaný dostat fanoušky na naši
stranu. Mým dosud nejsilnějším
hokejovým zážitkem je postup
do dorostenecké extraligy s týmem Mladé Boleslavi v sezoně
2006/2007. Není to o jednom
zápase nebo zážitku, ale o celé
té sezoně. Na to člověk nezapo-

míná. Doufám ale, že to jednou
ještě něco přebije. Nejlépe tady
v Prostějově (úsměv).“
Minulou sezónu jste
odehrál v prvoligových Litoměřicích, předtím
jste působil i v Písku. Nechtěl
jste tedy v této soutěži pokračovat?
„Ano, ale záleželo mi i v jakém týmu, s jakými ambicemi
a s jakými lidmi. Mám rád,
když můžu druhé respektovat
a oni respektují mě. Když bych
srovnal nabídky týmů, ve kterých bych mohl pokračovat
v první lize, a nabídku Prostějova, vyhrál to jednoduše Prostějov. Těch faktorů bylo více.
Jako nejdůležitější bych pak
asi zmínil slovo důvěra. A to
oboustranná. Jak z mé strany
k novému vedení Jestřábů, tak
i ta jejich směrem ke mně.“
V Prostějově vzniká
nový tým. Jaké byly
vaše pocity z prvního společného srazu?
„Spoustu kluků jsem znal a z
ostatních jsem měl velmi po-

„Těch faktorů bylo více. Jako nejdůležitější bych pak asi zmínil slovo
důvěra. A to oboustranná. Jak z mé
strany k novému vedení Jestřábů, tak
i ta jejich směrem ke mně.“
útočník ŠIMON ANTONČÍK o tom, proč si vybral Prostějov
zitivní dojem. Zatím jsme se
samozřejmě vůbec nestačili
poznat, ale věřím, že to brzo přijde a všichni to chytíme za ten
správný konec.“
Hokej znáte především
ze středních Čech.
Máte nějaké informace o východní skupině druhé ligy?
„Slyšel jsem pouze, že je výkonnostně trošku jinde než druhé
dvě skupiny. Takže určitě je potřeba jít do toho s pokorou. Na
druhou stranu se není čeho bát
a už se na to těším.“
Ve které herní činnosti máte největší sílu
a co naopak je potřeba hodně
zlepšit?
„Tak to jste mě zaskočil. Mám
rád všemožné souboje kolem

mantinelů a kolem branky se
soupeřovými obránci. Co se
týče nějakého zlepšování, snažíme se teď například s kamarádem zlepšit vyloženě v technice
střely, ale těch věcí je víc. Jsou to
zdánlivé maličkosti, které vám
pak, ale hru výrazně usnadní.“
Máte raději individuální, nebo kolektivní
letní přípravu?
„Tohle je hodně složitá otázka,
ale mně individuální příprava
vyhovuje. Jednak se člověk
může zaměřit více na nějaké
ty slabší partie či dovednosti,
jednak může trochu lépe manipulovat s časem. Netrénuji
však úplně sám, ale ve skupince
o třech lidech a všemu šéfuje
kondiční trenér.

Lukáš Luňák si možný neúspěch Jestřábů
nepřipouští a věří v atakování nejvyšších pozic

Prostějov/jim, lm – Osmapadesát extraligových startů,
dvacet zápasů European Trophy, účast na Spenglerově
poháru v Davosu, přátelské
utkání v dresu Sparty Praha
proti New Yorku Rangers. Taková je ve stručnosti vizitka
Lukáše Luňáka, nové útočné
posily prostějovských Jestřábů.
„Je pro mě velkou výzvou být
u zrodu tohoto zajímavého projektu,“ těší se čtyřiadvacetiletý
forvard na nové angažmá
a vysvětluje, co hrálo největší
roli, že kývl na nabídku až z třetí
nejvyšší soutěže: „Nová vize
klubu, kde na prvním místě je
charakter hráče, složení týmu.
Dále pak to, že Prostějov je, byl
a bude hokejovým městem.
A v neposlední řadě nový generální manažer,“ připomněl
s úsměvem, kdo je novým generálním manažerem klubu.
Jedním z důvodů, proč zamířil
do Prostějova je i nové nařízení
platné pro extraligu, že na každé
soupisce musí být pět hráčů
narozených po roce 1991. „Tam
už nespadám. Měl jsem nabídky
ze tří klubů první ligy a jednu ze
zahraničí, ale já chci být už někde
blízko domovu,“ podotkl s tím, že
Prostějov považuje za oddíl s jasnou filosofií, kvalitním týmem,
velkou podporou fanoušků
a zázemím prvoligového týmu.
I proto nejde v jeho případě
o krok zpátky.
V předešlých letech se převlékal
v šatnách Kladna, Sparty
i Českých Budějovic, trvalé
místo v sestavě si ale zatím
v extralize nevybojoval. „Asi
jsem byl moc pokorný a skromný
a na to se moc nehraje (úsměv).
Vybral jsem si tu nejtěžší možnost
v Česku, jakou Sparta Praha bezesporu je. Tým je tam každým
rokem po třetí lajnu nabitý jmény, která by všude jinde hrála
v elitních útocích,“ ohlédl se
a zdůraznil, že i hostovačky jinde
mu hodně daly. A nyní doufá, že
si za rok zahraje v první lize proti
Olomouci, odkud se dostal do
profesionálního hokeje.

Před dvěma lety nastoupil i proti slavným Rangers, tuto show
před osmnácti tisíci diváky řadí
spolu se Spengler
Cupem a premiérovou brankou za Spartu hodně vysoko.
„Vidím to jak teď, bylo to proti
Kladnu švihem z mezikruží do
šibenice. Navíc z toho hned
byla nominace do zlaté helmy
a to přitom skoro neumím
vystřelit (smích). Pak jsem
seděl na střídačce, uvědomil si,
co se stalo. Ani nevím o dalších
střídáních, co následovaly,

„Pamatuji si ho jako férového
trenéra se smyslem pro humor, který
dokáže tým strhnout svými názory.
A když někdo neplní to, co požaduje,
je s ním hotov na dvě doby."
útočník LUKÁŠ LUŇÁK zná kouče
Josefa Málka ještě z mládeže

byl jsem duchem jinde,“ zavzpomínal Lukáš Luňák.
Neúspěchu v Prostějově se nebojí, sám nahlas uvedl, že pouze
klidný střed tabulky by ho ani nebavil. „Můj mentální kouč Jirka
Vykoukal mě naučil, že strach
a obavy neexistují, je to jen výplod naší hlavy, která nám to
servíruje,“ zdůraznil.
Stejně tak věří, že mužstvo se
naladí na jednu vlnu a podaří se
vhodně skloubit starší i mladší
hráče stejně jako místní hokejisty
a příchozí z Čech. „Dá se říct,
že všechny kluky, kteří přijdou,
znám osobně a za ty dám ruku
do ohně. Jsou to všichni skromní, pracovití hráči, kteří chtějí
v hokeji něco dokázat. To je podle mě ideální kombinace, v tomhle problém nevidím,“ je osobně
přesvědčen.
Poprvé od dorosteneckých let
se Luňák navíc sejde s koučem
Josefem Málkem, na kterého
má jen ty dobré vzpomínky.
„Pamatuji si ho jako férového
trenéra se smyslem pro humor,

který dokáže tým strhnout
svými názory. A když někdo
neplní to, co požaduje, je s ním
hotov na dvě doby. Věřím, že to
je pro Prostějov dobrá volba,“
okomentoval.
Radost mu dělá i model letní
přípravy, individuální trénování
mu mimo sezonu vyhovuje. „Už
se takhle připravuji třetí rok, mám
svoje dva kondiční trenéry. Na
posilovnu Pavola Jablonického,
který je historicky nejúspěšnějším
kulturistou v České republice
a dvojnásobným mistrem světa,
a pak Tomáše Tomigu, vicemistra Evropy v kickboxu, který se
mi stará o cardio,“ vyjmenoval
svůj tým.
Nyní se tak těší na start sezony
a prostějovské fanoušky. „Těším
se moc. Párkrát jsem tady na
hokeji byl a musím říct, že tohle
se vidí málokde. Přál bych si, aby
vytvářeli stejnou atmosféru, jakou dělali doteď, a tajně doufám,
že jich bude ještě víc. A taky aby
v nás věřili, jsme přece na startu
nové éry,“ připomněl.

Florbalisté Prostějova získali staronovou tvář

Libor Čmela po dvou letech opět mezi Playmakery
Prostějov/mif - Jako každá
sezóna začíná odchody
a příchody, florbaloví.
“Playmakeři“ nejsou výjimkou. Mezi první, dlouhodobě plánovaný, patřil
bezesporu odchod topstřelce
Daniela Miczeka, o kterém
Večerník informoval již
v minulém vydání. Miczek
se s aktivní kariérou rozloučil zřejmě nadobro. Podobné dilema hlásí ale i Marek
Bouda, jenž zvažuje hrát na
regionální úrovni či definitivně skončit. Přesun je hlášen také z rezervního týmu.
Odchod Lipovského, Blažka
či Ježka není žádným tajemstvím. Všichni jmenovaní
míří do Kostelce na Hané.
Frajt by měl pro změnu hostovat v Droždíně. Podobně
na tom je i zřejmě definitivní

přesun Krnáče do regionu,
konkrétně do SK K2 Sportcentrum Prostějov. Otázkou
tak zůstává, kdo a jak hráče
nahradí...
„Doplnění týmu je vždy otázkou možností. Letos určitě
nebudeme řešit brankáře, neboť tam vše zůstane jako loni.
Podobně na tom je i obrana.
Změny se tak týkají hlavně
útoku,“ podotknul k tíživé
otázce vedoucí týmu Josef
Ťuik. Dlouhodobě Playmakeři jednali s Liborem Čmelou,
který by měl tým v nejbližších
dnech doplnit. Útočník Prostějova se vrací po dvouletém
hostování z Olomouce.
Další eventuální posilou by
měl být i František Slovák
z Rousínova, jenž byl na
testech s týmem již před
časem. Podle slov předsedy

klubu Tomáše Hrubého se
neřeší u hráče stránka kvality,
ale spíše technické záležitosti. Tým také doplní navrátilci
ze zahraničí Jakub Řehulka
z Litvy a Miroslav Sedláček
z Finska. Trenérovi by měl být
k dispozici i rekonvalescent
Jan Vydržel, bratr hokejového
brankáře Jestřábů.
O dalších možných posilách
se ale zatím tiše mlčí. „Nechceme nic prozrazovat dopředu, máme ještě nějaké
rozjednané posily, u kterých
není nic jistého,“ doplnil
Ťuik. Jednou z možných je
i Jan Smička, jehož florbalově
láká Bulldogs Brno.
Letní příprava už je v plném
proudu. Finální podobu kádru na druhou florbalovou ligu
bude mít trenér Kubíček až
v polovině září.

Luděk Helis pojede

na dráhové mistrovství Evropy
Ve hře o reprezentaci jsou i další tři jezdci SKC TUFO Prostějov

Prostějov/jim – O kontinentální cenné kovy se od úterý
9. do neděle 14. července
utká v portugalské Anadii
i člen SKC TUFO Prostějov
Luděk Helis. Zlatý junior
z nedávného společného
silničního šampionátu České
a Slovenské republiky si
mohl vybrat mezi účastí na
dráhovém a silničním mistrovství Evropy (ME), nakonec zvolil dráhu.
Nadějný junior nemusí být
z prostějovské party jediný,
kdo oblékne reprezentační
dres. V širší nominaci pro ME

na silnici, které se ve druhé
polovině příštího týdne poprvé
v historii uskuteční v České
republice, jsou totiž mezi juniory Matouš Hynek s Petrem
Fialou a v kategorii jezdců do
třiadvaceti let Jakub Filip.
O konečné nominaci rozhodne
v případě juniorů závod
Světového poháru v Lucembursku, u „třiadvacítkářů“ pak
vystoupení na blížícím se Czech
Cycling Tour. Čtyřetapový závod
je na programu již tento týden od
11. do 14. července, na rozdíl od
předchozích ročníků ovšem nezavítá do Prostějova, pouze při

druhé etapě z Olomouce do Mohelnice provede peloton Konicí,
Přemyslovicemi,
Suchdolem
či Lipovou.
Prestižního závodu se měli
původně účastnit prostějovští
cyklisté pod hlavičkou Olomouckého kraje vedle hvězd
Jana Bárty, Leopolda Königa
či Josefa Černého, vinou
legislativně-technických potíží
je ovšem vše jinak a sestava ve
složení Jan a Pavel Stöhrové,
Jakub Filip, Jiří Matoušek, Jan
Svorada, Viktor Vrážel a Jan
Wolf pojede v barvách SKC
TUFO Prostějov.
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Exkluzivní interview s úspěšnou hokejistkou, hokejbalistkou i fotbalistkou

MARTINA KŘUPKOVÁ: „NEJRADĚJI BYCH PO ŠKOLE ŠLA DO AMERIKY“
Obdivovatelka Alexandra Ovečkina se nevzdává snu vyzkoušet si zahraniční angažmá

Přemyslovice – Kompletní medailovou sbírku získala v sezoně 2012/2013
všestranná sportovkyně Martina Křupková. Nejprve se trochu překvapivě s karvinskými spoluhráčkami mohla radovat z domácího hokejového zlata, poté na
mistrovství republiky v hokejbalu pomohla opět Karviné ke stříbrným medailím
a před pár týdny zakončila úspěšné období bronzovou medailí z hokejbalového mistrovství světa. Před odletem do Kanady věřila v historický postup do
finále, opět to však těsně nevyšlo, takže se mísily pocity radosti a zklamání.
„Úspěchem je každá medaile, ale na Slovenky jsme určitě měly a mohly jsme je
porazit. Dostaly jsme smolný gól a všechny jsme z toho byly špatné, zklamané,
smutné. Medaile je ale určitě dobrá,“ podělila se o své dojmy.
Jiří Možný
Do Kanady jste se vrátila
po několika letech. Jak se
vám tam líbilo?
„V Ottawě nebo Calgary to bylo
mnohem lepší, protože šlo o centrum města a pořád se tam něco
dělo. Teď jsme byly v okrajové
části u dálnice, kde byla jen jedna
benzínka, jeden obchod, rychlé
občerstvení. Jinak jsme všude jezdily autem a autobusy. Stadion byl
vzdálený asi dvacet minut.“
Takže vás organizace turnaje příliš nepotěšila?
„Ubytování bylo super, ale jídlo
neměli vlastní a vozili ho z restaurace. To bylo hrozné jídlo (úsměv).
Měli v tom takové zmatky, se mi
zdá. Třeba v Plzni nebo Bratislavě
to bylo perfektně zorganizované
a trochu mě to zklamalo. Všude
kousek, dalo se zajít do centra.“
Lze říci, že ze všech semifinálových účastí na
mistrovství světa bylo tentokrát k hokejbalovému finále
nejblíže?
„Ještě loni jsme to měly dobře
rozjeté. Bylo to 1:1 a v šestnácté
sekundě prodloužení jsme dostaly rozhodující gól. Letos jsme
k tomu měly o kousek blíž, měly
jsme spoustu šancí, trefily jsme
tyčku, hrály jsme líp. Škoda.“
Vybojovaly jste si také
několik přesilovek včetně jedné pět na tři. Co tehdy k
brance chybělo?
„Nemohly jsme prostřelit Tomčíkovou, je to gólmanka, která
chytá v Rusku nejvyšší hokejovou soutěž jako profesionálka
a prostě nás vychytala. Kdyby
měly jinou gólmanku, tak jim
dáme pět gólů a je to (smích).“
Ve skupině jste utrpěly
debakl s Kanadou. Porážka s domácím výběrem se
ale asi očekávala, že?
„Věděly jsme, že je asi neporazíme. Za celou dobu, co hrajeme hokejbal, jsme s nimi odehrály jediný zápas v Rattingenu
osm let zpátky, kdy jsme remizovaly 3:3. Vždy se utkaly ve
finále se Slovenskem, jednou
vyhrály ony, jednou Slovenky. Věděly jsme, že jsou dobré
a že hrají doma, ale skupinu
jsme odehrály hrozně špatně.
Až proti Itálii ve čtvrtfinále
jsme se zvedly a začaly hrát to,
co umíme, a konečně to nějak
vypadalo.“
To duel o bronz vyzněl
stejně jako zápasy s Řeckem, Velkou Británií či Itálií
jasně ve váš prospěch...

u, že by se
„Pak si dělali srandu,
dat ve třech
mistrovství dalo pořádat
m jezdily jen
zemích, kam bychom
my, Slovensko a Kanada. Niaili nezískal.
kdo jiný dosud medaili
Američanky měly starší holky
a neuběhaly to.“
Jak byste ohodnotila
notila vlastní vystoupení?
„Je to těžké hodnotit sebe, když
se nevidím. Než jsmee se všechny
y čtvrtfirozkoukaly, tak už bylo
nále. Začaly jsme proti Řecku,
pas. Nebylo
to jsem hrála celý zápas.
to moc dobré a potéé proti Kaobře. Pouze
nadě nehrál nikdo dobře.
ně podržela,
gólmanka nás hodně
k prohrály.
přestože jsme tolik
m měla dvě
S Velkou Británií jsem
asistence, přestože měě trenér poasu. Holka,
sadil v polovině zápasu.
ostala 2+10,
co šla místo mě, ale dostala
takže jsem šla hrát znovu. Ve
čtvrtfinále jsem dala Itálii první
em už hrála
gól a myslím si, že jsem
líp. Ale znovu mě kouč posadil
a holka, co šla místo mě, dostala
tentokrát 5+do konce zápasu, takže jsem znovu hrála (úsměv). Se
ály všechny
Slovenskem jsme hrály
dobře a proti Americe taky.“
Očekávala jste od sebe víc
dů?
kanadských bodů?
„V podstatě moc možností
em se nanebylo. V Karviné jsem
učila, že když hraji centra,
entra, tak
jsem zpátky. Zvykla jsem si
na to, že nedávám góly, ale
la jsem
spíše se vracím. Mohla
ly víc,
dát třeba o dva góly
padlo.
ale prostě to tam nespadlo.
bytečMožná jsem měla zbytečli, ale
ně moc defenzivní roli,
není to jak na bruslích.. Běhat je o hodně těžší.“
Jak jste se cítila
a po
kondiční stránce?
e?
„Fyzicky to nebylo špatpatné. Překvapilo mě, že
třeba s Američankami
mi
la
o třetí místo jsem běžela
a předběhla je (smích).““
Mistrovství svěěel
ta předcházel
ý
domácí hokejbalový
šampionát, z něhožž
jste si přivezla stříbro. Jak na něj budete vzpomínat?
„Do poslední chvíle
jsme nevěděly, jestli pojedeme, nebo
ne a nakonec nás
jelo pouze jedenáct..
Měly jsme domluvené
ené
ještě dvě holky z Karviné,
arviné,
ale protože nebylo dlouho
jasno, zda budeme hrát,
rát, nebo
ne, tak si je vzal trenérr do Slavie.
Jely jsme tam s tím, že to z nás

hrály čtyři holky a zbytek nikdy
v životě, takže jsme si to jely užít.
Ve skupině jsme překvapily
samy sebe, i se Slavií
jsme hrály dobře a výsledek jsme nečekaly.
V semifinále s Horní
Břízou jsme makaly
a vyhrály nájezdy tím
způsobem, že my jsme
daly jeden gól a oni tři
tyčky. Bylo to hodně se
štěstím. Ve finále jsme už
asi nemohly.“

Část kariéry jste odehrála
i v dresu Slavie. Přemýšlela jste před turnajem i o jejím
dresu?
„Ano. Kdybychom v hokejbale
nejely jako Karviná, tak bych
šla do Slavie, takhle to bylo domluvené. Ale byla to až druhá
možnost.“
Letošní medailovou sadu
jste začala zlatem z domácí extraligy. Sešla se ve finále
očekávaná dvojice?

„Ano. Litvínov i Kladno jsme
porážely, pouze se „slávkou“
jsme pět zápasů základní části
prohrály. Dá se říci, že ostatní
týmy jsou výrazně pozadu, jsou
například pomalejší.“
Byl domácí titul velkým
překvapením?
„Před finále doma jsme si řekly, že musíme a že je konečně
porazíme. Fakt jsme na to měly
a každý si plnil to, co měl. Makaly
jsme neuvěřitelným způsobem
a doma jsme vyhrály 7:2. Já jsem
v polovině zápasu za stavu 2:0 dostala trest na pět minut a do konce utkání a než jsem se převlékla
a vrátila, už to bylo 2:2. Holky to
poté vybojovaly neskutečným
způsobem. Do Slaného (zde hraje
domácí zápasy Slavia – pozn. autora) jsme jely o den dřív, vyspaly
jsme se a věděly, že v případě porážky máme ještě neděli. Vyhrály

jsme 3:2 a druhý gól jsme dostaly
tři vteřiny před koncem. Fakt jsme
makaly.“
Změnila se za poslední roky
konkurence?
„Udělala se top divize, kterou hrají
čtyři nejlepší kluby Karviná, Slavia, Kladno a Litvínov. Ten vyhrál
baráž se Vsetínem, takže tam bude
i příští rok. A k tomu jsme hrály polovinu ligy mladšího dorostu. Když
jsem hrála za Brno, tak jsme měly
dva bronzy, teď Brno prohrálo
U
s Uničovem,
který jsme tehdy porazi 12:0. Někam přijdou holky,
razily
tak je klub dobrý, pak se holky rozprc
prchnou
a klubu se nedaří.“
V čem jsou duely proti mladým klukům jiné?
„M patnáct šestnáct let, jsou
„Mají
hro rychlí, jedou s hlavou nahrozně
hoř Rozhodčí to pískají jinak
hoře.
tr
a trenéři
jsou taky rozumní, řeknou
hrá
hráčům,
ať se uklidní. Stalo se, že

„V polovině zápasu za stavu 2:0 jsem
dostala trest na pět minut a do
konce utkání a než jsem se převlékla
a vrátila, už to bylo 2:2. Holky to poté
neskuteč
vybojovaly neskutečným
způsobem.“
střední útočnice MARTINA
MA
KŘUPKOVÁ
fin hokejové extraligy
se vrátila k prvnímu finále
něk jel a škaredě narazil čtyři
někdo
holk tak trenér ho posadil. Starší
holky,
dor už bychom nedali, ale když
dorost
jsm hráli s Přerovem, který sestoujsme
pil z extraligy, ale vyhrál tuto první
ligu a postupoval zpátky, tak jsme
n prohráli snad 1:2. Jsou to
s nimi
ho lepší zápasy než s holkama.
o hodně
Ryc
Rychlejší,
to nám hodně pomáhá.“
Pozorujete na sobě herní
změny?
„A jsem se zklidnila (smích).
„Asi
Mo nefauluju, což je dobře, na
Moc
dru
druhou
stranu ani moc nedávám
bra
branky,
což je špatně. V Karviné
m
se musím
vracet a hraju spíš defenzivně.
zivn Chtěla bych hrát křídlo, ale
s mi asi nepodaří. Ve čtrnácti
to se
letech
lete jsem poprvé přijela na sraz
rep
reprezentační
osmnáctky a trenér
řek že budu centr. Vůbec jsem v tu
řekl,
chv nevěděla, co mám dělat, ale
chvíli
t doby hraju centra.“
od té

Jaký je váš aktuální program?
„Letní příprava nám začala
1. května. Květen a červen byla
na suchu, nedávno jsme měli
v Beskydech od pátku do neděle
soustředění na kolech. V pátek
28. června jsme odjeli na týden do
Chorvatska za to, že jsme vyhráli
titul. Máme to jako dovolenou
a jedeme si to užít. Celá parta
dvaceti holek. Pak máme volno
až do 1. srpna, kdy nám začínají
ledy a po nich ještě hodina suché
přípravy. Budeme týden na ledě
a jedeme na mezinárodní turnaj
mladšího dorostu.“
Uvažujete stále ještě o zahraničním angažmá?
Ano. Teď budu pokračovat
v Karviné a uvidíme, co bude,
až dokončím vysokou. Ještě rok,
pokud se mi to podaří a budu bakalář. Pokud by to vyšlo, šla bych
určitě někam, nejraději do Ameriky. Pokud to nevyjde, tak zůstanu
v Karviné a najdu si pořádnou
práci. To by znamenalo, že bych
šla na tréninky, které bych stíhala,
a zápasy by už byly na trenérovi,
zda mě postaví.“
V jarní části jste opět mohla několikrát pomoci i kosteleckým fotbalistkám. Jak jste
se na trávníku cítila?
„Když jsem to stíhala, jela jsem
v pátek na trénink a v sobotu a
neděli zápasy. Skoro vždy, když
jsem přijela, jsem byla kapitánkou, takže jsem byla strašně nervózní. Bylo to těžké, ale doufám,
že jsem holkám aspoň trochu
pomohla. Třeba v předposledním
duelu proti Boskovicím jsem dala
dvě branky.“
Budete mít na fotbal čas
i během podzimu?
„Když to půjde, ráda holkám pomůžu. Opět ale budeme hrát ligu
mladšího dorostu, do toho vlastní
ženskou ligu a Ligu mistryň, což
budou dva víkendy od pátku do
neděle.“
Zmínila jste hokejovou
Ligu mistryň. Kdy vás soutěž šampionů čeká?
„První kolo je na programu od 25.
do 27. října ve Spišské Nové Vsi,
další na počátku prosince, pokud
čtyřčlennou skupinu vyhrajeme
a postoupíme dál.“

kdo je

martina křupková

Foto: Jiří Možný

Jednadvacetiletá rodačka z Přemyslovic
začala svoji sportovní kariéru coby
házenkářka, poté se od malé kopané
přesunula k fotbalu a hokeji, pauzu
mezi hokejovými sezonami si vyplňuje
rovněž hokejbalem. Vlastní bronz
z hokejového mistrovství světa do 18 let a třech
ženských hokejbalových šampionátů, se Slavií Praha
a Karvinou se mimo jiné stala celkem dvakrát vítězkou
hokejové extraligy, v „sešívaném dresu“ si zahrála
i Final Four Ligy mistryň. K tomu se podílela na dvou
zlatých a třech stříbrných medailích z hokejbalového
mistrovství republiky.
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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,
ccm
cc
m r.v.
r 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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