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Hudební nebe se rozestoupilo

SMRT
MUZIKANTŮ
Zakladatel Merkuru Lojza Grepl
„Generála“ našli mrtvého

podlehl v pátek zákeřné nemoci v jeho domě ve Štarnově
Konice/mls, mik - Příznivcům
bigbítu z celého Prostějovska
se sevřelo srdce. V pátek
zemřel nejznámější muzikant
na Konicku Lojza Grepl, který
ve třiašedesáti letech podlehl
rakovině a zamířil tak do pomyslného hudebního nebe za
Jiřím „Capinem“ Greplem,
který zesnul v roce 2008!
Alois Grepl založil legendární
kapelu Merkur, pak působil
v Marasdu a do posledních chvil svého hudbou naplněného
života se točil kolem Arestu
vystupujícího na koncertních
pódiích dodnes.

Lojza Grepl byl ikonou bigbítu, pomalu žádná z kapel na
Prostějovsku nevznikla bez
jeho výrazné pomoci. „Chuť
rozdávat lidem radost skrze
hudbu u něj byla vždy na
prvním místě. Této své touze
obětoval všechny víkendy,
veškerý volný čas, v podstatě
ji podřídil úplně všechno,“
zavzpomínal Tomáš Grepl,
všeobecně známý jako Mamut, na svého otce, který jemu
i jeho sestře Gábině Lojza
Grepl otevřel dveře do světa
rockové hudby. A oba dva
jimi velmi rádi prošli...

Ikona konické muziky v plné síle. Pro Lojzu Grepla byly kromě charakteristického krásného hlasu typické i pruhované kraťasy, v nichž
vystupoval na všech důležitých akcích. Poslední rozloučení s ním je plánováno na středu 17. července od 15.00 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele v Konici.
Foto: Martin Zaoral

Štarnov/mls - Tragédií
skončil v posledních letech
nezřízený bohémský styl
života modly bigbítu na
Konicku. Jan Chromý,
kterému snad nikdo neřekl
jinak než „Generál“, zemřel
v pátek 5. července, o tři dny
později jej našli mrtvého
v jeho domě ve Štarnově.
O týden později, tedy přesně
v den jeho osmačtyřicátých
narozenin, se s ním rodina, muzikanti i kamarádi
z Konicka rozloučili na
hřbitově v Prostějově.
„V poslední době to s ním Pohřeb. V pátek 12. července se Večerník zúčastnil pohřbu
však po zdravotní stránce nejznámějšího hudebního fanouška na Konicku Jana „Generála“
Chromého.
Foto: Martin Zaoral
šlo dost z kopce, bylo vidět,
že mu jeho způsob života Křivánek, dlouholetý člen dalšími hudebníky doradává dost zabrat,“ zavz- legendární kapely Marasd, zil i na Generálův páteční
pomínal na Generála Víťa který společně s některými pohřeb.

O obou nešťastných událostech se dočtete na straně 8 dnešního vydání
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zase měřili!
O víkendu 6. a 7. července
provedli strážníci další bezpečnostní akci na měření
rychlosti pomocí mobilního
radaru. Jednalo se o úseky
y
v ulici Kostelecká a u Žešova. Strážníci v těchto lokalitách přistihli celkem 15
řidičů, kteří porušili zákonem
stanovený limit. Na Kostelecké ulici byla nejvyšší
rychlost
naměřena muži,, a to
y
74 kilometrů v hodině. U Žešova byla přistižena žena jedoucí rychlostí 98 kilometrů
za hodinu. V blokovém řízení bylo uděleno celkem 5 300
korun. V jednom případě byl
přestupek předán správnímu
orgánu, z řešených řidičů byli
pouze čtyři z Prostějova.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. července 2013

Příběh měsíce: „ITALSKÁ “ BITKA mezi partnery
Rozbité talíře, pořezaná ruka, vyražený zub...
Prostějovští strážníci jsou za léta služby zvyklí už
na všelijaké zásahy. Ovšem členům jedné hlídky
se určitě vryje do paměti výjezd do Svatoplukovy
ulice, odkud se z jednoho bytu ozývalo zoufalé volání o pomoc a třískání rozbitého nádobí. Důvod?
Partnerská hádka jako v Itálii!
Prostějov/mik
K nevšední události došlo
v Prostějově předminulý víkend. „V noci z pátku pátého na
sobotu šestého července bylo
na tísňovou linku 156 přijato
oznámení o konfliktu v jednom z bytů na náměstí poblíž
Svatoplukovy ulice. Oznamovatel uvedl, že slyšel volání

o pomoc,“ nastínila úvod
celého případu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
Když strážníci dorazili na
udané místo, zjistili hádku
mezi mužem a ženou. „Po
návratu z návštěvy došlo mezi
partnery k roztržce, při které
měl muž rozbít talíře, stůl,
židli a vzápětí také napadnout

ženu a ulomit jí přední zub.
Toto však podezřelý popíral.
Sám však měl poraněnou
ruku, ovšem strážníkům
nedokázal vysvětlit, jak ke
zranění přišel. Na jeho žádost
byla přivolána sanitka,“ uvedla
Jana Adámková. Jak dodala,
strážníci zajistili několik
svědků celého incidentu,
kteří stáli na straně napaden
é ženy. „Celá událost byla
postoupena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti
majetku a občanskému soužití.
Šestatřicetiletému muži hrozí
pokuta až do výše dvaceti tisíc
korun,“ dodala mluvčí městské
policie.

Tulák s obojkem
Předminulý pátek 5. července o půl deváté ráno nahlásil
muž na linku 156 nalezení
psa v Rejskově ulici. Strážníci si od něj zvíře převzali
a odvezli na služebnu. Přestop
byl,
y , nepodap
že ppes očipován
řilo se majitele zjistit. Číslo
čipu totiž nebylo v evidenci
nalezeno. Ani po dvou dnech
si páneček pro psa nepřišel
g pputoval do útulku
a tak bígl
v Čechách pod Kosířem.

„Botičku“ přivítala
Nepříjemnou událost zažila
pátého července čtyřiapadesátiletá zákaznice v obchodním domě na Okružní ulici.
Při nakupování nechala tašku bez dozoru a přišla nejen
o ní, ale i o jediné klíčky od
vozidla, peněženku a mobilní
telefon. Pachatele se v daném
čase nalézt nepodařilo. Na
vůz poškozené dali strážníci
botičku, aby nedošlo k případné krádeži motorového
vozidla.

Komu schází „litr“?
V podvečerních hodinách
předminulý pátek prostřednictvím linky 156 sdělil muž
nález bankovek v celkové
hodnotě 1 000 korun na bankomatu v obchodním domě
na Plumlovské ulici. Strážp
níci finanční obnos převzali
a odevzdali pobočce České
spořitelny.

Opilec na kole
Opilý cyklista neviděl na
svém stavu nic špatného!
Takto zhodnotil své jednání
dvaatřicetiletý muž, který
byl hlídkou zastaven pro
svoji nebezpečnou jízdu. Jel
nejistě po celé šířce komunikace v Brněnské ulici. Při
dechové zkoušce mu strážníci naměřili 1,8 promile
alkoholu. Věc byla předána správnímu orgánu, kde
cyklistovi hrozí pokuta od
pětadvaceti do padesáti tisíc
korun plus jeden tisíc korun
správní poplatek.

Hlídka tak zraněnému poskytla
první pomoc a sanitka ho převezla
do nemocnice. „Důvodem jednání
poraněného byla obava, aby jeho
známá neodjela na jízdním kole
do azylového domu. Byla totiž
v podnapilém stavu a on měl o ni
starost. Tak jí chtěl odšroubovat
z kola ventilek,“ přidala vysvětlení
muže s rozbitou hlavou mluvčí
městské policie.
Událost byla pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití postoupena správnímu
orgánu, kde sedmačtyřicetiletému
muži hrozí pokuta až dvacet tisíc
korun za ublížení na zdraví.

Prostějov/mik - Od čtvrtečního odpoledne pátrali
policisté i pomocí městského
rozhlasu po šedesátileté
Prostějovance Libuši Mišovicové (na snímku) z Mozartovy ulice. Žena ve
čtvrtek ráno odešla z domova a od té chvíle se po ní slehla země. V sobotu dopoledne
však pátrací akci ukončili
s pozitivním výsledkem.
Šedesátiletá obarvená blondýna byla podle oficiál-

ních
zpráv
vypátrána.
„Odvoláváme
tímto pátrání
po ženě z Mozartovy ulice
v Prostějově. Foto: Policie ČR
Žena
byla
nalezená
v
pořádku
a bez zranění,“ uvedla bez
dalších podrobností Marie
Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v Prostějově.

ze soudní síně...
Sehnat „perník” v Prostějově bude o něco těžší
Výrobce drog Aleš Surý z vězení hned tak nevyjde,
dealer Miroslav Otta vyvázl s podmínkou
Jeden pervitin ve svém domě vyráběl, druhý jej
vProstějověprodával.Taksirozděliliúkolysedmatřicetiletý
Aleš Surý a o dva roky mladší Miroslav Otta. Nebezpečná
droga vyrobená Surým v Dřínově končila následně díky
Ottovi mezi mladými lidmi z Prostějova. Tento zdroj pervitinu však prostějovským feťákům vyschl. Aleš Surý
od prostějovského soudu dostal tři a půl roku natvrdo,
Miroslav Otta zatím zůstane na svobodě. To ovšem
pouze za předpokladu, že bude „sekat latinu“.
Prostějov/mls
Feťákům nemůžete věřit ani
slovo. O tom se mohli přesvědčit
všichni, kteří v úterý dorazili
k prostějovskému soudu na proces
s výrobcem a dealerem pervitinu
Alešem Surým. Toho prostějovští
feťáci znají pod přezdívkou
„Lexa“. Spoluobžalovaný Miroslav Otta, který se po zatčení
policií dušoval, že k soudu určitě
dorazí, nakonec nepřišel. Přitom
právě tento narkoman a dealer
prošel zajímavým vývojem...
Když jej policisté chytili, jak
převáží pervitin od Surého,
byl hodně nervózní a zasahujícího policistu dokonce
napadl. Za to se následně
omluvil a s policií vzorně spolupracoval.
Kriminalistům
přitom osvětlil řadu věcí týkající

se prostějovské drogové scény.
Promluvil například o spolupráci
mezi Surým a dalším známým
prostějovským dealerem Josefem Přikrylem. Jakmile mu však
otrnulo, vše bylo jinak a na svůj
vlastní soud zřejmě „zapomněl“.
Aleš Surý byl k jednání Okresního
soudu přiveden vězeňskou
službou. V současnosti si totiž
už odpykává třicetiměsíční trest
za výrobu a přechovávání drog
i opakované řízení bez papírů
(o případu Večerník informoval - pozn.red.). Surý u soudu
přiznal, že Miroslavovi Ottovi dal
šestnáct tisíc korun na to, aby za ně
v Polsku nakoupil léky obsahující
pseudoeefedrin. Medikamenty,
které nejsou u nás běžně k dostání,
pak posloužily k výrobě pervitinu,
který svým uživatelům ničí srdce,
játra i životy.

Za svůj výlet do Polska dostal Otta od Surého čerstvě
vyrobený pervitin. Něco
si chtěl dealer užít sám,
něco
plánoval
rozprodat dalším prostějovským
narkomanům. Přes jasné
důkazy se Surý snažil z celé
záležitosti vylhat, u soudce
Petra Vrtěla však tvrdě
narazil. „Nechápu, proč se
tady snažíte tak vykrucovat.
Měl byste si uvědomit, že
přiznání je polehčující okolností,“ snažil se Surému domluvit soudce, který během své
kariéry nejrůznějších lží od
narkomanů slyšel už nespočet.
Po předložení všech důkazů
prostějovský
soudce
oba
obžalované uznal vinnými. Miroslav Otta nakonec dostal pouze
tříletou podmínku, pokud se však
minimálně tři a půl roku nebude
chovat naprosto vzorně, může
čekat, že ho vězení stejně nakonec
nemine. Tam by se mohl setkat
i svým někdejším kamarádem,
Surému totiž soud trest navýšil
z třiceti měsíců na tři a půl roku
nepodmíněně.
V tomto případě rozsudek dosud
nenabyl právní moci, Surý si
ponechal lhůtu pro možnost
odvolání.

Zfetovaný za volantem
V pondělí 1. července před
půl desátou večer kontrolovali policisté v Bulharské ulici řidiče Volkswagenu Golf.
U jednadvacetiletého muže
provedli dechovou zkoušku
na alkohol, která byla negativní, zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní
na amphetamin. Po poučení
se řidič odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Na místě
mu policisté zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.

Nebetyčná chyba!
O více než 33 tisíc korun přišel třiačtyřicetiletý muž, který
v jednom z areálů na ulici Mathonova nezamkl nákladní vozidlo, ve kterém měl v trezorku
ve vnitřních prostorách nechané
peníze. Neznámý pachatel toho
ve středu 3. července využil, do
kabiny vnikl a peníze vzal. Policisté případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádež, za
který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Řídil, i když neměl
Ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání je podezřelý čtyřiadvacetiletý muž, kterého
kontrolovali policisté ve středu 3. července dopoledne
v Kralické ulici za volantem
vozidla Ford Tranzit Tourneo.
Při kontrole zjistili, že řidič má
správním orgánem vysloven
zákaz řízení všech motorových vozidel do října letošního roku. Nyní mu, v případě
prokázání viny, hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Kolo ze sklepa
Někdy v době od středy do
pátku se neznámý pachatel
vloupal do sklepní kóje v domě
na ulici Krasická v Prostějově.
Poškodil zámek dveří a odcizil
kolo značky Leader Fox v hodnotě 19 tisíc korun.
Lexa. Aleš Surý je mezi prostějovskými feťáky známý pod přezdívkou odkazující na jeho podobnost s hrdinou komediálního
seriálu Comeback. Jeho život však poznamenaly drogy, mnoho
důvodů k úsměvu tak „Prostějovský Lexa“ narozdíl od svého televizního předobrazu nevzbuzuje...
Foto: Martin Zaoral

po kvartetu hledaných

Vykradli automat
Automat na mléko neodolal
nezvaným návštěvníkům.
Ve středu před pátou hodinou ranní oznámila žena na
linku 156 poškození automatu na mléko umístěného
v ulici Krasická u aquaparku. Vyslaní strážníci na místě zjistili, že byla vypáčena
dvířka a zcizen mincovník.
Pro podezření z trestného
činu byla
y na místo ppřivolána
Policie ČR, která si událost
na místě převzala.

měl uštědřit ránu krátkou střelnou
zbraní do obličeje,“ uvedla Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
„Útočník hlídce vypověděl,
že měl napadeného za zloděje
jízdního kolo. Povšiml si ho,
jak u stojanu s bicykly začal
odšroubovávat ventilek u jednoho z nich. Na dotaz, co to provádí,
podezřelý zareagoval slovy, ať
se nestará a vykročil proti němu.
Nato vytáhl z batohu legálně
drženou střelnou zbraň a udeřil
domnělého zloděje kovovou
pažbou do hlavy,“ popsala další
průběh incidentu Adámková.

Vykradli mu „gazíka“
V úterý 2. července odpoledne
bylo vykradeno vozidlo Gaz,
které bylo zaparkované v jednom z areálů ve Vrahovické
ulici. Neznámý pachatel využil toho, že řidič při nakládání
zboží auto pravděpodobně
nezamkl a nechal na něm stažená okénka. V nestřeženém
okamžiku z vnitřních prostor
ukradl taštičku s peněženkou,
ve které byly peníze i osobní doklady, dioptrické brýle
a další doklady osobní povahy. Poškozenému třiapadesátiletému muži způsobil škodu
za 15 tisíc korun.

To byla spoušť! Strážníci po příjezdu našli v bytě zraněnou
a rozhádanou partnerskou dvojici, rozbité talíře i nábytek…
Foto: Městská policie Prostějov a ilustrační foto

PISTOLÍ přizabil chlapa! Zloděj to ale nebyl… POHŘEŠOVANÁ žena
se našla živá a zdravá

Prostějov/mik - Myslel, že se
jedná o zloděje. Šlo ale o trestuhodný omyl muže, který se
s pistolí v ruce jal chránit majetek jiných lidí. Přímo na
náměstí T. G. Masaryka zasahovali uprostřed minulého týdne
městští strážníci proti chlápkovi,
který pažbou své pistole rozbil
hlavu domnělému zloději…
„Před čtrnáctou hodinou došlo ve
středu desátého července v centru města k potyčce dvou osob.
Strážníci při příjezdu na náměstí
spatřili sedícího muže, kterému
tekla krev z ucha. Tento ukázal na
opodál stojícího chlapíka, jenž mu

ČERNÁ KRONIKA

Vloupání do vinotéky
V noci z pátku na sobotu vnikl
neznámý pachatel do vinotéky
v Hradební ulici. Po předchozím poškození zámku se dostal
až do samotné prodejny, kde
ho nezaujala vína, ale notebook, který také odcizil. Majitelce způsobil škodu ve výši
11 tisíc korun.

Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie
žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

inzerce

JINDŘICH OVČÁČÍK

JAKUB KELLNER

ONDREJ GUNÁR

JIŘÍ MAJER

se narodil 8. října 1956 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9. července
2013. Jeho zdánlivé stáří je 57
let a měří 175 centimetrů. Další
údaje k popisu osoby se v databázi nevyskytují.

se narodil 4. března 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 22. března 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 16 do 17 let, měří
od 165 do 168 centimetrů, má
střední postavu a hnědé oči.

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

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

Zpravodajství
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ŠOK v prostějovské ODS:
R. Zacpal prásknul dveřmi!
Prostějov/m
Prostějov/mik
- Šok pro
ODS, nebo
neb spíše odchod
nechtěného
nechtěného? Prostějovské
d
občanské demokraty
opustil jejich dlouholetý člen
městsk zastupitel Raa městský
Za
dek Zacpal.
Jeho takzvané prásknutí dveřmi a zřejmě přestup
ji
do jiného
politického
usku
uskupení
se neobešlo
bez emocí!
„Těch bylo více
„T
ne dost, zbytečně
než
se okolo toho naf
foukla
bublina,“
k
komentoval
celou
situaci Večerníku
Radek
Zacpal.
Předseda místního
sdružení
ODS v Prostě-

Konec! Dlouholetý
zastupitel a člen ODS
Radek Zacpal se rozhodl tuto stranu opustit a převléct kabát...
Foto: archiv Večerníku

jově Miloslav Musil neskrýval rozladěnost. „Pan Zacpal
upřednostnil vlastní zájmy
před těmi stranickými. Trváme jednoznačně na tom, aby
rezignoval na funkci zastupitele i na další funkce v městských společnostech,“ uvedl
pro Večerník šéf prostějovské
ODS.
Proč se dlouholetý člen a oddaný „modrý pták“ Radek
Zacpal rozhodl najednou
prásknout dveřmi a vystoupit z této pravicové strany?
A zamíří k přeběhlíkům kolem poslance Radima Fialy,
nebo snad do Babišova sdružení ANO 2011?
Jeho exkluzivní vyjádření
společně s dalšími komentáři najdete na straně 6!

INCIDENT u drozdovického rybníka

NAPADL PRIMÁTORA!

Prostějov/mik - Tak tohle
nikdo nečekal! Dosti nechutnou vsuvku mělo čtvrteční
slavnostní otevření čerstvě
zrekonstruovaného rybníka
v Drozdovicích. Na pár vteřin
všem radním i úředníkům
ztuhl úsměv ve tváři, ve vzduchu byla inzultace hlavy
prostějovského magistrátu!
Ve chvíli, kdy primátor
statutárního města za odvedenou práci děkoval nejenom stavbařům, ale i svým
náměstkům a úředníkům
magistrátu, skočil mu do
řeči padesátiletý muž a začal
Miroslavu Pišťákovi rukama
divoce šermovat před očima.
„Co se tady pochvalujete?
To nevidíte ten bordel oko-

To zavánělo inzultací! Miroslav Zatloukal nevybíravými výrazy
napadl primátora Miroslava Pišťáka při slavnostní chvíli u nově
opraveného rybníka v Drozdovicích.
Foto: Michal Kadlec
lo? Tohle jestli stálo čtyři
miliony, tak jste ty peníze
rozkradli,“ častoval politiky
prostějovský občan Miroslav
Zatloukal.

Co na to Miroslav Pišťák?
A jak vedení města zdůvodnilo
nedokončené úpravy břehů
rybníka? To se dočtete v podrobné reportáži na straně 11!

PORODNOST HOROROVĚ KLESÁ. Známe neveselá čísla!
„Pro mnohé ženy je dítě až druhořadou záležitostí,“
podotýká smutnou pravdu náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Jak se rodí v Prostějově...

Mluví se o tom už delší dobu, ale nyní Večerník
získal jasný důkaz toho, že jestli to takhle půjde
dál, Prostějov snad brzy vymře! V místní porodnici se totiž rok od roku rodí čím dál tím méně dětí,
naopak úmrtnost je daleko vyšší. Dá se stále nižší porodnost vůbec nějak zastavit? Zřejmě ne...
Doba je totiž taková, že dítě není pro většinu párů
tím poselstvím, jako tomu bylo v minulosti. „Pro
mnohé ženy je až druhořadou záležitostí,“ nechala se dokonce slyšet Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
Prostějov/mik
„Musíme bohužel konstatovat,
že porodnost trvalé klesá a to
v celé České republice. Pokud
se týká prostějovské porodnice, zdravotníci tady například
v roce 2008 pomohli na svět
1 128 miminkům, kdežto
v loňském roce se u nás narodilo
už jen 951 dětí,“ zkonstatovala
pro Večerník Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti Agel,
která provozuje prostějovskou
nemocnici.
Průměr přes tisíc dětí ročně
narozených v prostějovské
porodnici nevyznívá tak
špatně, ovšem tento údaj je
pro našinec zkreslující. Z tohoto počtu je nově narozených
Prostějovanů dnes už ani
ne polovina! „Například
v roce 2007 se narodilo 452 dětí

maminkám s trvalým bydlištěm
v Prostějově. Tento rekordní
počet jsme tehdy považovali
za novorozenecký boom. Od té
doby to jde ovšem s porodností
pořádně z kopce. V roce 2010
poprvé klesla pod hranici čtyř
stovek dětí a vloni přišlo na svět
pouhých 364 prostějovských
miminek,“
okomentovala
nepříznivé statistiky náměstkyně
prostějovského magistrátu Ivana Hemerková. Právě ona už
několik let varuje, že klesající
počet narozených dětí bude
mít neblahý vliv i na naše
školství. „Těch negativních
vlivů bude mnohem více. Když
pomineme fakt, že dětí se bude
rodit méně i v dalších letech,
o šest let později se to projeví v naplněnosti základních
škol. A jestliže zůstane i stejná
platba od státu na jedno dítě

Schránka
z Istanbulu

dorazila

na Brněnskou!
Prostějov/mls - Koncem dubna
vyšli od chrámu Hagia Sofia
v Istanbulu poutníci mířící na
sever. S sebou nesli schránku
s hlínou z rodiště svatého Cyrila
a Metoděje. Ve stopách našich
věrozvěstů ušli neuvěřitelných
1 800 kilometrů. V pátek
5. července ji předali při slavné
bohoslužbě o Národní pouti na
Velehradě. Té se u příležitosti

letošního 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu zúčastnily desítky tisíc
lidí. Jedna schránka však měla
jiného adresáta. Ta se uplynulou neděli díky prostějovskému
rodákovi Karlu Kavičkovi
dostala do kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Brněnské ulici...

Vymřeme? Takových radostných chvil při narození miminka si
rodiče v prostějovské porodnici užívají rok od roku méně.
Foto: archív Martina Zaorala
v té dané škole, může to přinést pokud si odmyslíme různé
i katastrofální důsledky pro ex- vtípky? „Pokles populace
istenci jednotlivých škol a jejich je prostě nejen celorepubpedagogických sborů,“ předvídá likový, ale i celosvětový
Hemerková tu horší budoucnost. problém. Existuje totiž spouOstatně, pokles počtu dětí se sta aktivit, které dospělí lidé
projevuje už dnes. A viditelně... upřednostňují před založením
„Například Základní škola Mel- rodiny. Ať už jde o pracovní
antrichova. Tady při zápisech či sportovní kariéru, zdravotní
dětí rodiče dříve spali přes noc ve důvody nebo prostě jiné zájspacácích před školou, aby byli my. Připadá mi, že pro spouráno co nejdříve na řadě a zap- stu žen je dítě až druhořadou
sali své dítě jako první v pořadí. záležitostí. Žena dnes po
A dnes se podívejte, škola bez miminku začne mnohdy toužit
problémů přijme skoro každé až tehdy, kdy jí lidově řečeno
dítě, které se na ni přihlásí...,“ tikají biologické hodiny.
argumentuje členka Rady města A to je špatně,“ podotýká
Ivana Hemerková s tím, že
Prostějov za ODS.
Existuje vůbec nějaký re- dávno pryč jsou doby, kdy
cept, jak zvýšit porodnost, prvorodičkami byly koli-

Zdroj: společnost Agel a Magistrát města Prostějova

krát ještě dívky ve věku od
osmnácti do dvaceti let.
Nepříznivé vyhlídky alespoň
rozptýlila a odlehčila mluvčí
prostějovské nemocnice. Hana
Szotkowská totiž Večerníku
prozradila, jaká jména rodiče
v prostějovské porodnici
nejčastěji dávají. „Maminky

stále volí pro své ratolesti
především tradiční česká jména. Za pár let tak budou učitelé
prostějovských škol vyvolávat ze školních lavic hlavně
Natálie, Elišky, Terezy nebo
Adély. U chlapeckých jmen
jednoznačně stále vítězí jména
Jakub, Jan, Matyáš, Lukáš nebo

Bývalý student Střední školy designu a módy

pracuje pro světově proslulou značku!

INZERCE

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

Prostějov/akr, pk

O tom, že Střední škola designu a módy v Prostějově
vychovává budoucí úspěšné módní návrháře
s velkým talentem, není sebemenších pochyb. Již
několik absolventů se dnes živí v branži, když oblékají známé osobnosti či mají své značky! Jedním
takovým je právě bývalý student Lukáš Macháček,
který ke konci školního roku navštívil onu mateřskou
Střední školu designu a módy. Během setkání se
současnými žáky všem přítomným osvětlil, jak to ve
světě módy skutečně chodí... Pracuje totiž pro firmu
Prospekta móda, která v České republice zastupuje
značku DOLCE&GABBANA!

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

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

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.

více čtěte na straně 10

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

ČTĚTE NA STRANĚ 8

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

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

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

Vojtěch. Zdravotníci však pomohli na svět také dětem, které
rodiče pojmenovali netradičně
- například malé Leile, Zitě
či Izabele. Mezi exotickými
chlapeckými jména byla loni
například Juliano, Johan, Herbert či Brian,“ prozradila Hana
Szotkowská.

...
Jeden z modelů talentovaného návrháře zdroj: www.lukasmachacek.com
Foto: Petr Jandera,

Nakoukl do světa módy. „Vše důležité jsem
se naučil na ´oděvce´. Ostatní je už o práci,
cílevědomosti a štěstí,“ prohlásil Lukáš Macháček, který spolupracuje s prestižní firmou
DOLCE&GABBANA.
Foto: Aneta Křížová

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

Číslo týdne

+

5 714

Hlava na hl
Hl
hlavě.
ě Minulý
Mi lý týden
ýd sii mnuli rucee
provozovatelé koupališť, kterým hrálo do
Odříznutí!
karet nesnesitelné vedro a hlavně touha lidí se
Z
hlediska
zchladit. Především aquapark byl totáldopravy se minulý
ně nabytý a návštěvnost tu denně
týden skutečně „vydařil“.
atakovala třítisícovou hranici.
Těžko říct, zda se ProstějovaOtázkou je, jak dlouho
nům chtěl někdo za něco pomstít,
tak příznivé počaale páni úřadové nás totálně odřízli od
sí vydrží.
Olomouce. Vlaky nejely, vjezdy na
dálnici nám uzavřeli a jednu z objízdných
tras přes Smržice rovnou taky! Prostě paráda...

Číslo nepříliš lichotivé,
přesto menší než předcházející měsíc. Úřad práce
zveřejnil minulý týden počty
uchazečů o práci na Prostějovsku. Bez zaměstnání je
v regionu 5 714 lidí a o jedno pracovní místo se „pere“
čtyřiatřicet uchazečů!

-

Osobnost týdne
PETR ZLÁMAL
Pořá
Pořádat
super kulturní akci a ještě
k to
tomu si u toho zabubnovat, proč ne?
S
Sobotní, už šestý ročník festivalu
Rock Memory Of na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě
v režii Petra Zlámala přilákal
stovky příznivců rocku. A trsalo
se jako zamlada!

Výrok týdne
„DNESKA SE DO
AQUAPARKU UŽ
OPALOVAT NEJDU!
NECHCI BÝT JEŠTĚ
ČERNĚJŠÍ NEŽ JSEM...“
U jednoho ze supermarketů
postával Rom středního věku,
jehož výrok nás hodně pobavil

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO, SNAD I TO KULTURNÍ...

Analýza

Martin Mokroš

Musím se v tuto chvíli vrátit do
června a zmínit se o Hanáckých pivních slavnostech, které
proběhly v okolí restaurace
U Špalíčku a jsou důkazem
toho, že jde udělat zajímavou
akci. Když se chce, nechybí
nadšení a člověk pro to něco
obětuje. Osobně jsem s manželi
Burdovými mluvil, a ač byli po
akci unavení, tak byli šťastní a já
myslím, že se sluší je na tomto
místě pochválit. Nezbývá než
věřit, že takovýchto
aktivních
ý

Máme tady půlku července, a tak si můžeme pomalu
dovolit hodnotit zatím probíhající léto. Co se počasí týče,
tak já se osobně domnívám, že nás snad už ani nemůže letos ničím překvapit. Chybí mi už snad jen sníh, ale
vzhledem k tomu, že vědci, kteří ještě nedávno vyhrožovali globálním teplem, teď zase vyhrožují do dvou let dobou ledovou, tak se možná dočkáme i té bílé pokrývky
v létě. Neděsme se ale dopředu, užívejme zatím relativně slušný červenec a zaměřme se dnes raději na to
letošní léto prostějovské kulturní a společenské...
lidí má Prostějov více, a že ony
slavnosti zažijí ještě mnoho
ročníků...
Vraťme se ale na červencové
hlavní náměstí a na letní
„cvrkot“ tam. Letos by možná
bylo dobré nazvat Prostějovské
léto na náměstí T.G.M. slovenským prostějovským létem,
neboť se od koncertu Kristiny,
dostaneme přes Mira Šmajdu až
po kapelu NO NAME. Pokládám
si otázku, zda se jedná o záměr?
Pokud ano, tak nelze než vyjádřit
obdiv, že se zase daří obnovit
česko-slovenské
spojenectví,

alespoň na kulturní frontě, neboť
osobně zjišťuji ve svém okolí, že
slovenštinu již nikdo neovládá
pořádně a pro naši mládež je to již
skoro cizí jazyk.
Upřímně, na příkladu Kristiny
jsme mohli vidět, že „tie Slovenky
sú pekné baby, však?“, tak proč
na nich občas spokojeným okem
nepohlédnout, že? Další akce
přicházejí až z Berouna a Hradce
Králové, takže celkově se pořád
něco děje a o zbytek se snad postarají fungující zahrádky místních
kavárníků a majitelů cukráren,
tedy pokud bude vše pprobíhat

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

fejeton Cyklistické vadí nevadí

být. Ale ne všichni si je vzhledem k věku mohou užít, a tak
většina musí nastoupit do auta
nebo některého z vozidel veřejné
hromadné dopravy. Možná nejednoho z vás napadne, když už
je to léto, co takhle si zpříjemnit
cestu do práce projížďkou na
kole nebo in-line bruslích?
Říkáte si, shodím pár kilo a navíc tentokrát dorazím do podniku včas? No, pokud vyrazíte po
prostějovských cyklostezkách,
tak se maximálně pekelně zapotíte při neustálém nasedání a sesedání z kola, protože zdejší cesty
Petra Hežová
pro cyklisty začínají a z ničehoSluníčko konečně nemilosrdně nic končí uprostřed zapeklitých
pere do střech a chodníků přes- křižovatek nebo nejfrekventoně tak, jak to má o prázdninách vanějších silnic. Takže právě

u těch úseků, kterým byste se
jako cyklista jistě rádi vyhnuli.
A teď jak dál? Na silnicích se
musíte vyhýbat nejen autům,
ale i vyhlodaným kráterům ve
vozovce, kterých nám tu po zimě
pořád ještě dost zbylo, a na chodnících byste při kličkování mezi
chodci jen stěží unikli pátravým
očím strážníků Městské policie. Nezbývá tedy, než poslušně
sesednout z kola a dojít do práce přeci jen pěšky. Třeba alespoň tou chůzí přeci jen nějaké
to kilo půjde dolů a můžeme se
těšit z vědomí, že jsme alespoň
unikli dopravní zácpě, která
prázdniny-neprázdniny číhá
na každého motoristu zrovna,
když právě pospíchá...

Konstelace hvězd Prostějova

Pokud jste v těchto těžko snesitelných vedrech zůstali v Prostějově, nezoufejte. Koupaliště jsou sice narvána k prasknutí, ale pořád máte dostatek
možností, jak se osvěžit. Když pomineme orosený půllitr zlatavého moku
ve vaší oblíbené hospůdce, zůstává tu ještě čerstvě napuštěný rybník...

Berani - 20.3.- 18. 4. Nemáte si co zazlívat,
pro spoustu věcí jste udělali naprosté maximum. Přestože se nedostavil kýžený výsledek,
vaši nadřízení mohou být s vaším nasazením
úplně spokojeni. Nebojte, příště to vyjde
stoprocentně!
Býci - 19.4.-19.5. Vám naprosto neuškodí, když
se tento týden jednou i dvakrát přivedete do stavu naprosté opilosti! Ve vašem případě je potřeba si pročistit hlavu a jinak než alkoholem to
u vás prostě nejde. Ale ta rána...
Blíženci - 20.5.-19.6. Čeká vás v těchto dnech
neskutečný shon a stres. Místo toho, abyste se na
dovolenou připravovali v klidu a bez jakýchkoliv
hádek s partnerem, bude tomu přesně naopak.
Přežijte to, na pláži u moře bude líp.
Raci - 20.6.-21.7. Tento týden se budete mít co
otáčet. Nikoliv kvůli práci, ale díky vašim sportovním aktivitám. Propotíte nejedno triko, což
bude mít kladné účinky na vaši tělesnou schránku. Zase to ale nepřehánějte, bacha na infarkt!
Lvi - 22.7.-21.8. Dostanete velmi zajímavou
nabídku od vysoce postavené osoby. Přestože
v úvodu týdne o ní budete jenom přemýšlet, těsně
před víkendem se definitivně rozhodnete ji přijmout. Půjde totiž o velké množství peněz.
Panny - 22.8.-21.9. Zaskočí vás nečekané pozvání na rande. Obratem se vymluvíte na práci
a schůzku, přinejmenším ji odložíte. Zamilovaní
mohou zažít pokus o sexuální sblížení, o něž zatím
nestojí. Zvládnou ho ale elegantně odmítnout.
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Váhy – 22.9.-21.10. O své zdraví se tento týden
obávat nemusíte, ostatně při lenošení doma na
gauči ani nemůže hrozit nějaký úraz. Snad byste
ale vzhledem k zajištění své zdravé životosprávy
mohli alespoň na chvíli vytáhnout paty z baráku!
Štíři - 22.10.-20.11. Partnerovi bude stačit málo,
aby vybuchl a začal se hádat kvůli hloupostem.
Nedejte mu záminku a zapomeňte na negativní témata k rozhovoru. Pochvala mu vezme vítr z plachet. Poděkujte mu třeba za jeho finanční přínos.
Střelci - 21.11.-20.12. Budete mít plno práce
a na výchovu dětí vám tím pádem nezbude
moc času. Potomci vám ale určitě odpustí, že
jim nyní nevěnujete plnou pozornost. Mnohem
hůře by nesli, kdyby vás i o prázdninách měli
pořád za patami.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Uprostřed pracovního týdne se vylepší vaše vztahy se sourozenci.
Najdete si volno na společné klábosení o čemkoliv. Vždyť ruku na srdce, kdy jste si naposledy s rodinnými příslušníky sedli a pokecali?
Vodnáři - 20.1.-18.2. Právě nyní v době dovolených a ve chvíli, kdy na úřady chodí málo lidí,
je nejvyšší čas dát si do pořádku všechny resty
z minulosti. Podívejte se hlavně na osobní doklady, zda vám náhodou nekončí jejich platnost!
Ryby - 19.2.-19.3. Nebudete toužit po ničem jiném než po troše klidu sami pro sebe. Přiznejte
si to a nedělejte si žádné násilí. Vysvětlete blízkým, že je máte rádi, jenom v těchto dnech potřebujete nerušenou samotu. Určitě to pochopí.

ve vší počestnosti. Možná by
člověk ještě na náměstí očekával
nějakou pěveckou kulturní bombu českou, ale nemůžeme mít
asi všechno. Ono opravdových
českých celebrit zase tolik není
a ti, co si na ně někdy hrají, snad
ani nestojí za řeč.
Na kulturu a akce obecně
ovšem narazíme i na jiných
místech. Jako příklad můžu
uvést třeba akce v zahrádce
Národního domu, Okresní
knihovně, Kolářových sadech,
Dětském dopravním centru, Biokoridoru Hloučela,
Botanické zahradě a dokonce
na Kosíři. Logicky většina
těchto aktivit je zaměřena na
prázdninující děti, je otázkou,
jak se podaří přitáhnou dnešní
počítačovou generaci někam ven,
ale to již nechejme na šikovnosti
pořadatelů a samozřejmě na
počasí. I když je třeba pochválit
pořadatele, že ve většině případů
myslí i na takzvanou „mokrou“
variantu, která bohužel hrozí

takřka permanentně, ale o kvalitě
počasí jsem se zmiňoval již výše,
tak netřeba znovu.
Komu nestačí nabídka místního charakteru, může vyrazit
jinam a pak se podělit se svými
zážitky. Nejblíže se lze kultury
dočkat i na naší vyschlé plumlovské přehradě při Keltské noci
a krajské město Olomouc bych
v případě kulturního vyžití také
nezatracoval, od toho je přece
krajské, že?
A když jsme tak u té kultury.
Máme již novou ředitelku divadla
Janu Maršálkovou, můžeme tedy
říct zjednodušeně, že pedagožka
střídá pedagožku. Já osobně v tom
problém nevidím. Představitelé
stavu kantorského byli již od
Národního obrození nositeli kultury v českých a moravských
luzích a hájích. A tak věřím, že i
nová paní ředitelka prostějovské
divadlo do stoupy nepošle, ale že
naopak o něm uslyšíme jen v dobrém a pokud přijde s nějakými
nápady i netradičními, nebude

jistě špatné je vyzkoušet. Divadlo, koneckonců jako všechno
v dnešní rychlé, technické době,
se modernizuje, takže přinést
něco nového a neokoukaného mu
bude jistě svědčit. No, nechme se
překvapit...
Tak tedy kultury a akcí tu máme
letos vcelku slušnou nabídku,
a tak si snad každý něco najde. Mrzet nás může, že ještě
nemáme hotovy Smetanovy
sady, kde by se také nějaká ta letní kulturní událost mohla vydařit,
ale tak těšme se na příští léto,
kdy se jistě něco již uskuteční
i tam. Já osobně tedy hodnotím
nabídku letních aktivit kladně,
a to jsem vybral opravdu jen to
hlavní. Někdo by si přál třeba
i něco jiného, ale je to celkově
zase o lidech a jejich šikovnosti.
Máme tady lidi šikovné, a tak
já se neobávám, že se nepodaří
naplnit celé léto v duchu kulturněpozitivním a že každý může být
spokojen. Takže hurá za kulturou
a akcemi, vážení...

Zemanovi „odborníci“?
Bůh nás chraň!
Tak nám prý budou teď vládnout
odborníci. Nikdo je nezvolil, ale
prý jsou lepší než ti, které jsme si
zvolili. Zřejmě už přestává platit
to okřídlené rčení: hlas lidu, hlas
Boží. Novou vládu vybral prezident Zeman a část občanů mu
tleská, protože prý napálil ty neoblíbené strany. Asi ještě trochu
větší radost teď z Rusnokovy
vlády mají příznivci levice, protože se jim zdá, že je nový premiér
Rusnok lepší než dosavadní Nečasova vláda. Jenže když se i oni
trochu zamyslí, dojde jim, že příště se jim může stát něco podobného. Co když levice vyhraje volby
a prezident při první příležitosti
jmenuje úplně jinou vládu, než
jaká odpovídá rozhodnutí občanů
u voleb? Věci mají mít svá pravidla a prezidentské rozmary určitě
naší zemi nepomohou.

Kozel Fischer zahradníkem
Hlavním „odborníkem“ se pro
mne osobně stal nový ministr
financí Jan Fischer. Pro ty, co
mu nabídli funkci strážce státní
kasy, se asi naše země jeví jako
nějaká banánová republika,
protože, jak jinak si vysvětlit,
že se jim nezdá divné, že pořádek ve státních penězích bude
mít na starost člověk, který ještě před pár dny měl pětimilionovou sekyru za prezidentskou
volbu?! Možná někomu připadá, že dělat dluhy je přesně to,
co má stát dělat. Jenže realita je
neúprosná: někdo to pak musí
zaplatit.
V placení je další problém
„odborníka“ Fischera. Sotva
se stal kandidátem na ministra,
hned mu během týdne na účet
dorazilo zrovna potřebných
pět milionů. Pokud není Jan
Fischer kouzelník formátu Da-

vida Copperfielda, pak je dění
kolem něj dalším důkazem, že
mnohdy zaslouženě kritizované politické strany jsou přece
jenom lepším řešením, než
„odborníci“ Fischerova typu.

sokol
ím okem ...
Haná děkuje Honzovi!
Mimochodem, když byl Honza
Fischer v rámci jeho postupu
„beru každou funkci, která se
namane“ minule premiérem
vlády „odborníků“, rozhodl
jeho tým o drtivém rozvoji solárních elektráren. A stačí se
rozhlédnout po našich hanáckých polích, abychom viděli, že
to nebylo správné rozhodnutí.
Doufejme aspoň, že tentokrát
Zemanovi „odborníci“ něco
podobného, co uškodí našemu
kraji, nevymyslí...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel a poradce místopředsedy
Sněmovny

Dal bych jí odškodné!

Ještě něco vám chci napsat
k nehodě policajtů při honičce
za motorkářem napříč Vrahovicemi. Schválně, kdo je viník
dopravní nehody, když se za
motorkou žene vysokou rychlostí policejní auto ve městě?
Neviděl jsem celý spis, ale řekl
bych, že je to právě motorkář,
za kterým se hlídka hnala, pak
hlídka díky vysoké rychlosti
a nakonec účastníci provozu.
Proč by měla paní platit čtyřicet tisíc korun? Můžete dát do
Večerníku anketu: Jak byste
rozhodli vy? Stala by se nehoda, kdyby motorkář neujížděl
vysokou rychlostí? Je nutné
sešrotovat dvě auta kvůli motorkáři, kterého stejně nechytili
a ohrozili život jezdkyně? Pokud paní vyloženě neblokovala provoz policejnímu autu
za účelem zmaření pronásledování, pak bych to nechal na
policii, která měla viníka nehody najít. Tak bych to nechal
ke spokojenosti občanů! Paní
bych se omluvil za nehodu a
dal jí i malé odškodné! Takhle
myslíme na občany, takhle jim
pomáháme a chráníme je!
Michal Bátěk, Prostějov
Docela mě pobavil návrh jednoho z vrcholných českých
politiků se šikmýma očima,
který by nejraději cikány vystěhoval do Indie, přičemž by
jim výjezd nechal proplatit ze
státního rozpočtu. Jako nápad
to není špatný, ovšem pan
Okamura nedomyslel jednu
důležitou věc. Je to totiž tak,
jak píše pan Sokol. Romům
bychom tak z peněz daňových
poplatníků akorát tak zaplatili krásnou dovolenou, to je
ale tak všechno. Cikáni by se
stejně za pár týdnů vrátili do
Česka, protože nikde jinde jim
nebude tak dobře, jako u nás.
Který jiný stát by totiž našim
snědým spoluobčanům platil
tak tučné sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti? A kde
jinde na světě než v Česku by
jim platili i za bydlení? Nikde!
Jana Dolejší, Prostějov

Je mi ho líto, ale…

Jak do Olmika? Radnice nabízí vrtulníky!
jovský magistrát snaží svým
občanům ulehčit jejich tíživou situaci a od pondělí minulého týdne začal nabízet
jednu exkluzivní službu.
„Bude to stát desítky milionů
korun, ale rada konšelů rozhodla jasně. Nakoupíme pět
vrtulníků a začneme je okamžitě nabízet jako aerotaxi
všem našim občanům, kteří
nutně potřebují navštívit
sousední Olomouc,“ potěšil
touto zprávou Miroslav Nakaseseděl. „Olomoucký kraj
na nákup vrtulníků přispěje, ale jeden z těchto strojů
si rovnou pronajímám já.
Pokud se do něho ovšem se
svojí postavou vlezu,“ dodal Agentuře Hóser Lojzek
Čačák, skorohejtman Olomouckého kraje.
Opoziční zastupitelé však
proti nákupu helikoptér
remcají a považují jej za

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...

Stejně by se vrátili

Agentura
Tak to se nám to páni z ministerstva a bůhvíjakých ještě
úřadů opravdu pomstili! Ale
za co? Těžko říct, hlavní je
to, že Prostějované nyní prožívají skutečně horké chvíle
při hledání optimální cesty do
Olomouce. Popravdě řečeno,
minulý týden existovala vlastně jenom jedna jediná. Vlaky
nejezdily, oba dva nájezdy na
dálnici z Prostějova na Olomouc neprodyšně uzavřeli
a jít pěšky, to se jen tak někomu logicky nechce. Takže
zbývalo buď autem, nebo busem přes Držovice a Olšany.
Řidiči náklaďáků pak holt
museli uhnout na Dubany,
protože shodou „náhod“ byla
jejich cesta přes Smržice rovněž uzavřena!
Holt jak říká primátor Prostějova, to je tak, když jedna
pazoura neví, co dělá druhá!
Na druhé straně se prostě-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

mrhání penězi daňových
poplatníků. „To je to samé
jako s tím sněžným skútrem.
Vrtulníky se jednou proletí
a fertig! Co potom s nimi
dál? Asi pak koaliční konšelé nechají postavit hangár
na jejich zakonzervování,“
neodpustil si jedovatou poznámku věčně nespokojený
Josífek Augustus. „Komunisté byli vždycky proti pokroku. Vrtulníky totiž využijeme
i poté, co začnou zase do Olomouce jezdit vlaky a otevřou
dálnici. Navrhujeme, aby pak
helikoptéry byly přebudovány na stroje, které by nám
ze vzduchu kropily silnice
a zavlažovaly městské parky,“
uvedl zajímavý nápad první náměstek prostějovského
primátora Jiří Nikam nepospíchal.
Tož, uvidíme!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Je mi líto, že starý pán, který
byl přejet nákladním vozidlem na kruhové křižovatce
na Petrském náměstí, svým
zraněním podlehl. Ovšem
musím konstatovat, a nevím, zda se tím vůbec někdo
z vyšetřovatelů této tragické
dopravní nehody zabýval, že
tento cyklista neměl na zmíněném rondelu vůbec co dělat!
Zákon totiž zní jasně, v případě, že vedle jakékoliv komunikace existuje cyklostezka,
je cyklista povinen ji použít
a nemotat se řidičům vozidel
do cesty. Těžko v tuto chvíli
říct, zda osmdesátiletý pán
si byl vůbec tohoto předpisu
vědom, ale dovedu se vžít do
role onoho nešťastného řidiče
náklaďáku. Vždyť toho pána
vůbec nemusel vidět! Osobně
jsem velmi zvědavý na to, jak
případ skončí...
Michal Oháňka, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Během léta se v Prostějově a jeho blízkém okolí koná řada
kulturních akcí. Můžeme si tak jít třeba zasoutěžit, shlédnout nějaký film, hudební skupinu, zpěvačku či zpěváka
a podobně. Rok co rok kulturních akcí v Prostějově přibývá, což vyznívá na první pohled pozitivně. Je jich ale dostatek a uspokojí tyto kulturní akce všechny? Na to jsme se
ptali v uplynulém týdnu v prostějovských ulicích...

JE V PROSTĚJOVĚ PŘES LÉTO

Dnes už podesáté 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.

Řidiči francouzské značky
mají jasno...

DOSTATEK KULTURNÍCH AKCÍ?
Tereza PAVLŮ
Prostějov

Iveta SYCHROVÁ
Prostějov

NE

ANO

„Nějaké kulturní akce tady
přes léto jsou, ale moc jich
není. Vím, že jsou nějaké
akce na přehradě a Prostějovské léto přímo na náměstí,
ale to je málo. Spousta lidí by
určitě ocenila kulturní akce
i přes týden. Nějaké skupiny jak pro mladé, tak i starší,
klidně také divadlo, různé
umělce a podobně. Chybí
mi tady venkovní diskotéka
a taneční večery pro starší.
Vím, že je něco v Národě,
ale to je na malém prostoru a
jen určitý den. Kromě čtvrtků
a pátků zde žádné akce neprobíhají, což je velká škoda.“

Prostějov/jim

„Kulturních akcí je přes léto
v Prostějově podle mě dostatek. Pro mě jsou zajímavé
zejména akce Prostějovského léta, které bývaly v parku
a dnes jsou kvůli rekonstrukci parku na náměstí. Určitě
příjemným zpestřením je
i promítání filmů, návštěvy
různých kapel apod. Líbí se
mi, že jsou připraveny hry pro
děti, a to jak v různých zařízeních, tak i na náměstí. Dále
jsem se vždy těšila na letní
florbalový turnaj RG Cup, na
který jsem ale bohužel letos
nemohla dojít, protože mají
mí přátelé zakázaný vstup...“

Ekonomové, sociologové, politologové, prostě analytici sociálních
věd si stále lámou hlavu otázkou, v jaké situaci se lidstvo jako celek
i jednotlivci nachází, jaké jsou vyhlídky, kam to vše spěje. S názorem
přichází rovněž otčina takových myslitelů, jakými byli René Descartes, Victor Hugo či Albert Camus, která svou vizi prostřednictvím vozidla na čtyřech kolech prodává už od konce devatenáctého století.
A zdá se, že šest slov a jeden geometrický obrazec na lidi platí.
S příkladem se můžete setkat i na regionálních silnicích, jak dokazuje foto pořízené poblíž prostějovského dětského dopravního hřiště...

Foto: koláž Večerníku

Návrat ke

„starým” případům

Šrouby a matice rozbíjely police!

Omluva respondentům ankety z minulého čísla Večerníku

Omlouváme se slečně Denise Lukešové a panu Igorovi
Peštukovi za záměnu jejich odpovědí v anketě, která se objevila
na tomto místě minulého vydání. Správnou verzi najdete na internetových stránkách www.vecernikpv.cz v menu „rubriky“.
Redakce Večerníku

Stále přetrvává váš snížený zájem o sex v těchto parných
dnech a naše rady z předchozích vydání vám nepřišly vhod?
Tak pak už zbývá jen jediné, ale to budete muset sáhnout
hlouběji do kapsy a zajistit si pro domácnost drahé zařízení.
Pokud totiž máte doma klimatizaci, tak není vlastně co řešit.
Vás doma horko nedusí, takže když si zvolíte příjemných
pětadvacet stupňů, můžete si milování užít jako obvykle.
Tiché hučení vaší pomocnice od horka snadno překryjete
oblíbenou hudbou. Méně než dvacet stupňů si nastavte jen
v případě, že chcete partnera oklamat a vzrušení bradavek
kamuflovat zimou, anebo trváte-li na sexu pod péřovou
duchnou. O něco méně komfortní je klasický větrák. Jeho
výkon sice není tak intenzivní, ale neláká-li vás sprcha, les
ani sklep, vezměte ho na milost.
Tip Večerníku: Nemáte klimatizovaný byt, ale auto ano?
Vyrazte vstříc dobrodružství i za cenu trocha toho nepohodlí!

Nyní Mandrage chystají novou desku
Vizionáři. Majitelé vozidel francouzské automobilky vítají budoucnost s otevřenou náručí.
Foto: Jiří Možný

jak šel čas Prostějovem ...

Jihoslovanská

Stával zde nevěstinec. Ulice byla v devatenáctém století zvána Pastýřská (Hirten-Gasse), od roku 1881 Lichtenštejnská (do roku 1892 Lichtenstein-Gasse). Současný název byl poprvé použit v říjnu 1918 podle
slovanských obyvatel Balkánského poloostrova. V letech 1940 až 1945
se nazývala opět Lichtenštejnská (Liechtenstein-Gasse), v letech 1962
až 1990 ulice Vítězného února. V domě č. 1 sídlil původně hostinec
Antoníny Vávry, později továrna na houněnou obuv Wolf&Franže, poté
továrna firmy Nehera a následně zásilkový obchod Dona. Na adrese
číslo 26 sídlil vykřičený dům, později mateřská škola. Bočním traktem
zasahuje do ulice budova staré polikliniky.. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Trávnická ulice

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

PAŠTIKY...

Játrovka 48g

Svačinka 100g

Hamé ďábelské
tousty 180g

Hamé luncheon
meat premium
300g

Mája vepřový
krém 75g

14,50

9,30 (50g)

18,50

33,90

42,90 (400g)

-

-

-

-

-

-

6,90

14,90

8,90 (50g)

17,90

39,90

54,90 (415g)

-

14,90

10,90

17,90

27,90

64,90

6,90

14,90

5,90

10,90

27,90(120g)

-

-

11,90 (62g)

4,90

9,90

29,90

-

6,90

PONDĚLÍ 9. ČERVENCE 2012
Ti se tedy předvedli! Svým výkonem při koncertu na plumlovské přehradě si získali velkou přízeň nadšeného publika, které dokázali přivést
do varu. Jejich hity „Šrouby a matice“ či „Františkovy lázně“ doslova pobláznily dav pod pódiem. Stejně tak se ale dokázali zbláznit
členové skupiny Mandrage po svém vystoupení. Nejenže noc doslova proflámovali ve dvou barech v Prostějově, ale co bylo trestuhodné,
nad ránem zničehonic a bezdůvodně demolovali penzion „U Koníčka“
v Plumlovské ulici! K nelibosti pronajímatele, a hlavně ostatních
hostů penzionu. Ti všichni se na vlastní oči přesvědčili, jaké jsou
manýry hudebních hvězd, které dorazily i do Prostějova...
ČERVENEC 2013
Plzeňská kapela Mandrage se po výtržnostech, které předvedla
v Prostějově, toto léto soustředí hlavně na muziku. Diář mají doslova narvaný vystupováním na nejrůznějších koncertech po celé
ČR. Navíc připravuji zbrusu novou desku, která by měla vyjít už
letos na podzim. Posluchači z ní zatím mohli slyšet pouze singl
„Na dlani“. V případě dvanáctileté historie skupiny Mandrage se
bude jednat o v pořadí čtvrtou desku. Tu poslední s názvem Moje
krevní skupiny vydala v roce 2011 a obsahovala hity Františkovy
lázně a především Šrouby a Matice.
„Po loňské lobotomii se nedivíme vůbec nikomu, kdo tuto písničku absolutně nesnáší,“ vyjádřili se členové kapely směrem ke
svému zatím největšímu hitu a jeho časté rotaci v českých rádiích.
Zda podobné písně, které se dočkají masové obliby, bude obsahovat i jejich nové album, se dozvíme na podzim. Kdo by však chtěl
Mandrage po roce opět vidět naživo, ten má letos na Prostějovsku
smůlu. Nejbližší vystoupení populární kapely se bude konat 31.
srpna na Bouzově. V rámci festivalu „Moravské hrady“ se zde
představí společně s kapelami Kryštof, Vypsaná fixa, Nightwork,
písničkářem Tomášem Klusem a mnoha dalšími.
napsáno před

10
lety

... tentokrát ze sortimentu:

Májka 60g

Prostějov/mls

Naše RESUMÉ
Letní počasí láká k nejrůznějším výletům do přírody
a ať už jedete na cesty daleké,
nebo jen tak na výlet, dobrá
svačina s paštikou se vždycky
hodí. Nejlevnější Májku najdete v Intersparu, kde si
rovnou můžete vzít i játrovku
a Svačinku. Pro ďábelské
tousty a premium lunč
shodně od Hamé si můžete
zajít do Kauflandu. Mája
vepřový krém pak nabízí
za shodné ceny Lidl i již
zmíněné markety Kaufland
a Interspar.
Tak ať vám chutná!

Je čtvrtek odpoledne a řidič
vozidla značky Fiat Tipo byl
nucen zastavit v Plumlovské
ulici v místech, kde dříve fungovala čerpací stanice. Důvodem
přerušení jízdy byla technická závada, kterou se řidič,
a zároveň majitel čerstvě zakoupeného ojetého vozu, snažil
odstranit.
„Řidič později řekl, že mu na silnici těsně za rondelem v Plumlovské
ulici vypověděl službu motor.
Prostě mu to lidově řečeno chcíplo,“ podotkl hlavní vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově Josef Novák. Mladý
muž se opakovaným startováním
snažil svůj Fiat uvést do pojízdného stavu, ale neuspěl. Naopak...
Po pěti minutách se z motoru začalo kouřit. „Hned na
to z motoru vyšlehly plameny.
Duchapřítomnost v tu chvíli projevili pracovníci sousedního auto-

bazaru, kteří se snažili přenosným
hasicím přístrojem požár zlikvidovat. Ovšem marně. To se podařilo
až našim hasičům, kteří byli na
místě během dvou minut a patnácti vteřin. Na autě došlo k závadě
na elektroinstalaci, vyhořela celá
motorová část a palubní deska
vozidla. Škoda byla vyčíslena na
padesát tisíc korun,“ uvedl Josef
Novák. Plameny šlehající za auta
dosahovaly až třímetrové výšky.

Zpravodajství
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KDOPAK SE TO PROSTĚJOVU MSTÍ?
ZCELA NÁS ODŘÍZLI OD OLOMOUCE!
Výluka na železnici, uzavřené nájezdy na rychlostní komunikaci, utnutá objízdná trasa…

Prostějov/mik

Krušný týden v dopravě má Prostějov za sebou. A dlužno říct, že poměrně úspěšně, bez jakýchkoliv komplikací či snad dopravních nehod.
Jistě, mnozí řidiči remcali jak staré babky, ostatně měli proč. Tak drasticky
se totiž už Prostějovu dlouho nikdo nemstil! Vždyť považte, oba nájezdy
na rychlostní komunikaci do Olomouce jsou zavřeny, v pracovní dny nejezdily mezi Prostějovem a Olomoucí vlaky a co víc, jedna z objízdných
silničních tras přes Smržice byla přeťata kvůli rekonstrukci kanalizace
v této obci. „Je neuvěřitelné, že ministerstvo dopravy, České dráhy a také
sousední Smržice nebyly schopny při uvedených dopravních omezeních
si předem zjistit situaci, která během července nastane. To je prostě tak,
když levá ruka neví, co dělá pravá...,“ podotkl k totálnímu odříznutí našeho
města od sousední Olomouce prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Výluka na železnici nebolela koupit jízdenku do Olomouce či
do jiné stanice na této trati. Lidé
Od pondělního rána do pátečních výluku komentovali s humorem,
19.00 hodin byla zcela uzavřena navíc všichni mluvili o tom, že
železniční trať mezi Prostějovem o uzavření trati a náhradní dopraa Olomoucí. Náhradní dopravu vě byli informováni včas z mépro cestující obstarávaly autobu- dií,“ sdělila Večerníku pracovnice
sy. „Za těch pět dní můžu říct, že informačního střediska Českých
nedošlo k jediné komplikaci ani drah na hlavním vlakovém nástížnosti kohokoliv, kdo si přišel draží v Prostějově. Podle ní cestu-

jících sice výrazně ubylo, ovšem
to je přičítáno na vrub prázdnin
a dovolených. „Všechny lidi pohodlně převezly autobusy. Tato
současná situace, kdy je uzavřena
celá trať, je podle mého názoru
výhodnější než před dvěma lety,
kdy byla výluka na trati jen z Vrbátek do Olomouce. To
tehdy bylo pro
cestující

Lidé opravdu nijak neremcali
„Mně je to úplně fuk, hlavně
že se dostanu do Olomouce. Je
úplně jedno, jestli mě tam doveze vlak nebo autobus,“ svěřil
se Večerníku u hlavního nádraží důchodce Jan Vyhlídal. Ani
ostatní lidé kvůli výluce na trati
skutečně nijak neremcali, což je
na Hanáky snad až netypické.
„Jezdím do Olomouce každé
ráno a večer se vracím. A můžu
vám říct, že tím autobusem se
mi to zdá pohodlnější než vlakem. Navíc v těchto vedrech
mají busy klimatizaci, kdežto ve
vlaku je kolikrát k nevydržení,“
přidala názor mladá žena, jejíž
partner výrazně přikyvoval hlavou. „Buďme rádi, že se v tyto
dny vůbec do Olomouce nějak
dostaneme. Dálnice je taky za-

Radek Zacpal opustil ODS: „Vyjádřím se,
až opadnou emoce,“ vzkázal Večerníku zastupitel
Prostějov/mik - Jak informujeme na třetí straně
dnešního vydání Večerníku,
k překvapení mnohých opustil
řady prostějovské Občanské
demokratické strany její
dlouholetý člen a zastupitel
města Radek Zacpal. Na jeho
vysvětlení okolo nečekaného
odchodu si budeme muset počkat. Na naši žádost
o vyjádření zareagoval jen
prostřednictvím SMS zprávy,
že o celé situaci promluví až ve
chvíli, kdy opadnou emoce. Proslýchá se však, že Radek Zacpal
hodlá převléct dres a vstoupit
do nově tvořeného politického uskupení okolo senátora
Okamury a prostějovského
poslance Fialy… Nebo snad
naskočí do rozjetého vlaku
s názvem ANO 2011?
„Nevím, jak to říct, ale mám
pocit, že pan Zacpal je nyní motivován vlastními zájmy, které
upřednostňuje před stranickými.

Jeho odchod mě ale vůbec
nepřekvapil a musím říct, že i bez
pana Zacpala zůstane v ODS dost
kvalitních lidí. Místní rada ODS
se rozhodla poděkovat Radku
Zacpalovi za jeho dosavadní
práci pro ODS, ale zároveň ho
vyzvala k odstoupení z funkce
zastupitele města Prostějova
a také z funkcí v dozorčích radách
městských společností. Ke stejnému kroku jsme vyzvali i ostatní zastupitele, aby hlasovali pro
jeho odvolání,“ řekl Večerníku
Miloslav Musil, šéf Místního
sdružení ODS v Prostějově.
O reakci jsme požádali i Petra
Sokola, místopředsedu regionální rady ODS. Ani on neskrýval
určité rozčarování. „Lidé do
politických stran přicházejí a zase
z nich odcházejí. To se bohužel
děje. Odchody jsou častější,
když politická strana není zrovna
nejsilnější. Tehdy ve stranách
zůstávají jen ti, kteří jsou v nich
kvůli programovým principům.

Jezdíme přes Vrahovice
Už vzhledem k povaze a rozložení vlakových stanic mezi
Prostějovem a Olomoucí mířily
autobusy z vlakového nádraží
přes Vrahovice a Vrbátky. „Cesta trvá přibližně stejně jako vlakem, nikde nedochází k žádnému zdržení. Lidé jsou na výluku
připraveni, čekají před jednotlivými stanicemi na nás, takže
k žádným časovým prodlevám
nedochází. Cestující si cestu
docela i pochvalují, zvláště když
naše autobusy jsou vybaveny
klimatizací,“ řekl Večerníku

Nenadávali. Cestující Českých drah byli o výluce dobře informováni a bez poznámek vzali zavděk
náhradní autobusovou dopravou.
Foto: Michal Kadlec
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komplikovanější s přesedáním.
Teď je autobusy pohodlně rozvezou do všech stanic,“ dodala
pracovnice Českých drah.

Pátek 14.45 hodin. V době největší dopravní špičky byl provoz
po objížďce napříč Držovicemi jen mírně zvýšený, ale plynulý.
Foto: Michal Kadlec

vřená, tak snad s námi ti řidiči
autobusů někudy do Olmika
prokličkují,“ vtipkoval pan Jindřich, který právě o francouzských holích pomalu nastupoval
do přistaveného autobusu před
hlavním nádražím.

Ještě uvidíme, zda bývalý kolega
zůstane nestraníkem, nebo si navlékne dres jiného politického uskupení,“ podotkl Petr Sokol s tím,
že podle něj nebude mít odchod
Radka Zacpala z řad prostějovské
ODS žádný vliv na stav koalice v
zastupitelstvu.
„Radniční koalici zůstává i bez
Radka Zacpala většina v zastupitelstvu, takže se zásadní
změna na městské politické
scéně nekoná. A jestli by měl
rezignovat na své funkce v zastupitelstvu? Ano, bylo by to čestné
řešení. Ostatně ho k tomu již
vyzvala i naše strana. Reálně ale
spíše očekávám, že to dopadne
jako se zastupitelem Fialou, který
přeběhl k Okamurově straně, ale
mandát v zastupitelstvu si přes
výzvy nechal. Jinou věcí jsou
jeho funkce v orgánech města
a jeho společností, tam si
nedokáži představit, že by ke
změně nedošlo,“ komentoval
současnou situaci Petr Sokol.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Miloslav Bednář, řidič autobusu
dopravní společnosti Františka
Konečného ze Štětovic. „Po
domluvě s Českými drahami
jsme na zabezpečení náhradní dopravy vyčlenili celkem
dvanáct autobusů. Tento počet bezpečně dokáže přepravu
cestujících zajistit, a to z obou
směrů, Olomouce i Prostějova,“
dodal samotný majitel František
Konečný.

Doprava zhoustla jen „o fous“
Uzavřené nájezdy na rychlostní
komunikaci ve směru z Prostějova do Olomouce nevyvolaly takové komplikace, jak se
původně předpokládalo. „Také
jsem mile překvapena. Měla
jsem hrůzu z toho, že Držovice
budou ucpané dlouhými frontami vozidel, ale tyto předpoklady
se naštěstí nepotvrdily. Doprava
přes naši obec je plynulá, snad
jen odpoledne okolo patnácté hodiny trošičku zvýšená. Ale dá se

to vydržet a také žádné stížnosti
od našich občanů jsem nezaregistrovala,“ sdělila Večerníku Blanka Kolečkářová, starostka Držovic, kudy vede hlavní objízdná
trasa ve směru na Olomouc přes
Olšany.

…snad jen „kamioňáci“
hudrají
Večerník měl možnost na čerpací stanici v Olomoucké ulici
vyzpovídat pár řidičů kamionů,
kteří se musejí kvůli uzavřeným
dálničním nájezdům trmácet
s obřími vozidly přes Držovice
a pak Dubany a Blatec. „Chápu,
že dálnice se musí opravit, takže
to samozřejmě vydržíme. Ale jezdit po malé silničce na Dubany, to
je fakt zážitek. Zkuste se tady vyhnout do protivky jedoucímu kamionu na čtyřmetrové vozovce,“
kroutil hlavou pan Jiří. „Chyba je,
že uzavřely Smržice, tudy by byla
pro naše náklaďáky cesta na Olšany mnohem sjízdnější. Ale co už
teď,“ podotkl Milan Brauner, další
řidič kamionu.

Policie situaci
monitoruje,
zasahovat nemusela
Na zvýšený provoz v severní části Prostějova a dále v Držovicích
a Olšanech u Prostějova byla připravena i policie. „Naše dopravní
hlídky situaci každou hodinou
monitorují a ještě ani jednou nebylo zapotřebí například pomocí
regulovčíků usměrňovat dopravu. Samotného mě to překvapilo,
byli jsme připraveni na mnohem
větší komplikace. Myslím si, že
je to tím, že k rekonstrukci dálnice se rozhodli investoři ve výhodnou dobu, kdy mnozí jsou na dovolených a není tak uvnitř města,
ani mezi Prostějovem a Olomoucí, tak velký provoz,“ míní Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Další výluka následuje…
Po výluce na železniční trati
z Prostějova do Olomouce
bude okamžitě následovat další.
Na tu si ale budou muset dávat
pozor především cestující z
Němčicka a Nezamyslic. „Od
soboty třináctého do středy sedmnáctého července se bude
nepřetržitě opravovat trať v úseku z Holubic přes Vyškov směrem na Přerov,“ sdělila Kateřina
Šubová, mluvčí Českých drah.
„Cestující, kteří z Prostějova
jedou rychlíkem na Brno budou
muset v Nezamyslicích vystoupit a přestoupit do autobusu,“
nastínila jedinou komplikaci
pro našinec pracovnice informačního střediska Českých
drah na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově.

Pohodlnější? Po celý týden jezdily místo vlaků do Olomouce i nazpátek
autobusy. Lidé si pochvalovali pohodlí v nich.
Foto: Michal Kadlec

Bude se dát k novému Kauflandu z Olomoucké odbočit?
RARITA: rondel získal netradiční páté rameno. Kamiony tudy neprojedou

Prostějov/mls - Někteří to
považují za nápad šílence, jiní
za výborné řešení dané situace.
Snad žádného z prostějovských
řidičů to však nenechalo chladným. Řeč je o pátém ramenu,
které vzniklo na rondelu v Olomoucké ulici a vede k novému
Kauflandu.
Odbočovat z „kruháče“ v úhlu
menším než devadesát stupňů?
Na něco takového nejsou
prostějovští řidiči zvyklí.
Podobných možností nenajdete
mnoho ani v celé České republice. Kdo však bude chtít dojet
z Olomoucké ulice k novému
Kauflandu, ten si bude muset s odbočováním z rondelu
pořádně pospíšit. Někteří řidiči
v tom už nyní vidí problém.
„Je to naprosto bláznivé,
nechápu, kdo mohl něco takového schválit. Ostrý úhel
při odbočování z Olomoucké
ke Kauflandu skoro každého
řidiče donutí zastavit. Tím se
tu jednak zablokuje provoz,
jednak tu přibude bouraček,“
maloval čerta na zeď například
Jiří Moučný. Jiní řidiči to

Bude se tu častěji bourat? Řidič odbočující z Olomoucké k novému Kauflandu budou muset fakticky zastavit.
To by však dopravní situaci dle odborníků nemělo provoz výrazněji narušit.
Foto: Martin Zaoral
viděli trošku jinak. „Když
najíždíte na kruháč, tak stejně
jako u každé jiné křižovatky
musíte zastavit a případně dát
někomu přednost. Nemyslím
si, že by něco podobného mělo
komplikovat dopravu. Faktem
je, že si nedokážu představit,

Rada Prostějovského Večerníku:

Pokud se vám zdá úhel odbočování z Olomoucké ulice k novém
Kauflandu příliš ostrý, můžete celou situaci vyřešit tím, že si po rondelu obkroužíte celé jedno kolečko. Po jeho projetí budete moci ke
Kaufland odbočit stejně jako do kterékoliv dalšího směru.

že by z Olomoucké ulice ke
Kauflandu odbočil třeba deset
metrů dlouhý kamion,“ reagoval zase Martin Zavřený.
Ať chtějí či nikoliv, řidiči si
prostě na netradiční řešení
budou muset zvyknout. „Na
odbočování z rondelu v Olomoucké ulici nespatřuji nic
špatného. Poloměr zatáčení
je zde v pořádku, sám jsem
křižovatku nedávno otestoval ve služebním autě
a vše proběhlo bez problémů,“
reagoval prostějovský dopravní
inženýr
Michael

Vafek, který však zdůraznil,
že nové rameno bude určeno
pouze pro řidiče vozů do
3,5 tuny. „Náklaďáky budou ke
Kauflandu najíždět zezadu ve
směru od Hloučely,“ zdůraznil
Vafek, který připustil, že se
jedná o poněkud netradiční
řešení. „Něco podobného jsem
však viděl například v Rakousku a tam to bez problémů
fungovalo,“ uzavřel Vafek.
Zajet si ke Kauflandu budou moci řidiči poprvé už
ve čtvrtek 25. července, kdy
obchoďák slavnostně otevře.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Plakáty beze slov
Bohumila Olšanského
Bohumil Olšanský předvedl výsledky své kreativní práce v Galerii
Šatlava na nádvoří plumlovského zámku. Vedle ‚pohřebaček‘ mohli
návštěvníci výstavy obdivovat „Plakáty beze slov“, které nabídly fantazii, aby se po libosti vyřádila...
Prostějov/peh
Jméno Bohumila Olšanského
má většina zasvěcených spojeno s kreativními fotografiemi a
netradičními úpravami snímků.
Tentokrát na zdech nově otevřených prostor na nádvoří plumlovského zámku mohli účastníci
vernisáže obdivovat kreativní
využití prefabrikovaných stavebních dílců, které bývalý
konstruktér a projektant ing. Olšanský navrhl na počátku devadesátých let ke strojnímu využití
a následně je využil k sestavení
komických či strašidelných masek - pohřebaček. Současně s
jedenácti trojrozměrnými, ručně
malovanými plakáty ‚beze slov‘.
„Výstava nabízí návštěvníkům
možnost k zamyšlením nad tím,
co si vlastně každý z nás představuje pod slovem plakát. Slovním
spojením ‚beze slov‘ jsou často

Trojrozměrné plakáty a masky mimozemských návštěvníků. Ve zbrusu nové galerii se měli návštěvníci vernisáže opravdu
na co dívat.
Foto: archiv B. Olšanského
označovány kreslené vtipy natolik dobře, že nepotřebují vysvětlení. Vtip je zakódován i v mých
plakátech, jak moc je ten vtip
dobrý, nechám na posouzení
návštěvníků,“ doplnil Bohumil
Olšanský.

Příznivci umění se sešli v Šatlavě. O hudební doprovod vernisáže se postaral sólový klarinetista Miki Zástěra.
Foto: archiv B. Olšanského
INZERCE

A jak je to s těmi ‚pohřebačkami‘? „Pro ty, co dovedou
popustit uzdu fantazii, jsou
to masky mimozemských
návštěvníků, kteří se chtěli
přizpůsobit zdejšímu prostředí a pro změnu své mimikry
použili, co jim zrovna přišlo pod ruku. A já jsem měl
to štěstí, že jsem vše viděl a
zdokumentoval a výsledek
nyní nabízím divákům k posouzení či potěšení,“ směje
se autor, který si pro výstavu
svých děl propůjčil historické
prostory na nádvoří plumlovského zámku, které trefně
pojmenoval Galerie Šatlava.
Ta splnila svůj účel a kromě
netradičního výstavního prostoru nabídla desítce účastníků středeční vernisáže i
příjemné ochlazení v horkém
odpoledni.

U VRBIČEK TO ŽILO... ROCK MEMORY OF

JE ROK OD ROKU OBLÍBENĚJŠÍ!
Prostějov/nih - V sobotu odpoledne se pláž U
Vrbiček opět proměnila v taneční parket. Od sedmnácti hodin se zde totiž konal v pořadí již šestý ročník oblíbeného koncertu Rock Memory Of. O tom,
že je mezi lidmi o tuto akci opravdu zájem, svědčila
celková vysoká návštěvnost. K přehradě totiž dorazilo takřka dva tisíce hudbychtivých přívrženců
nejrůznějšího věku, kteří se po celý večer skvěle
bavili! Mnoho z návštěvníků využilo také autobusové spoje, které dopravovaly fanoušky koncertu
z Prostějova nebo z parkoviště Letního kina přímo
k Vrbičkám.

V rámci celého festivalu,
který začal v sedmnáct hodin sobotního odpoledne 13.
července a končil hodinu po
nedělní půlnoci, vystoupilo celkem pět kapel: ATD,
Kontakt, Keks, Quercus a v
neposlední řadě také kapela
Plus. Sobotní šňůru koncertů,
které se každoročně konají na
památku těm, jenž se zapsali
do rockové historie na okrese
Prostějov, otevřela něco po
šesté hodině už zmiňovaná
kapela ATD. Tito sympatičtí
chlapíci nabili energií všechny návštěvníky Vrbiček a od
vystoupení je neodradil ani
krátký výpadek elektřiny na
začátku koncertu...
Jako první všechna rozparádilo seskupení ATD v čele s
Tomášem Jachníkem, který
vsadil na hity Pražského výběru a osobitou show. A udělal správně, fanoušky tento
festivcalový nováček nažhavil více než na jedničku.
Následně kapela Kontakt
dokázala, že má mezi návštěvníky spoustu kontaktů.
Písničky na přání střídaly
jedna druhou a publikum se
dostávalo čím dál tím více

do varu. „Atmosféra je tady
opravdu skvělá. Hodně lidí,
skvělá muzika, akorát ty
fronty na pivo by mohly být
menší, ale to už ke koncertům
patří...,“ svěřil se Večerníku
s úsměvem na rtech fanoušek
Kontaktů, sedmačtyřicetiletý
František Bělý.
Přání k narozeninám se rozeznělo přehradou při koncertu
třetí z kapel. Patřilo frontmanovi Zdeňkovi a známou
anglickou písničku „Happy
birthday“ zpívalo kromě kapely i publikum pod pódiem.
Kapela Plus pak rozparádila
všechny přítomné v rytmu
rockových hitů českých i
anglických kapel. „Chodíme
sem s kamarádkou každoročně. Myslím si, že jde o skvělou akci, která spoustu z nás
vrací do doby před zhruba
třiceti lety a jsou to příjemné vzpomínky. Alespoň pro
mě,“ nostalgicky zavzpomínala návštěvnice koncertu
Soňa.
Čtvrtí v pořadí, kapela Quercus, která před třemi lety
oslavila jubilejní-třicáté výročí své existence, dostala
diváky do varu například

Fotoreportáž

Narváno. Těžko odhadnout, kolik rocku chtivých návštěvníků by ještě uneslla pláž U Vrbiček. V sobotu večer bylo prostě plno! Foto: Nikol Hlochová
hity jako Mraveneček nebo
Holka laciná. Kolem půlnoci
nastoupila na scénu poslední z kapel, populární KEKS,
která celému koncertu nasadila pomyslnou třešničku na
dort.
„Celá akce byla skvělá! Příští
rok přijdeme určitě zase. Nejvíc se nám líbili Kontakti,“
svěřila se Večerníku těsně
před koncem koncertu Jana
Lišková, která na akci přišla
i se svojí šedesátiletou maminkou.
Celým večerem se nesla dobrá nálada a všichni se skvěle bavili. Pokud jste ve víru
zábavy u Vrbiček něco zapomněli, nezoufejte. Po skončení akce se našlo několik
věcí, které můžete dohledat u
pana Kocourka.
A jak hodnotí sobotní akci
u Vrbiček pan Zlámal, majitel pořádající agentury
Hittrade?
„Sobotní koncert hodnotím
opravdu kladně. Šlo v pořadí o šestý ročník této akce
a musím říci, že zároveň o
jeden z nejlepších. Tak jako
letos, nám počasí přálo jen
v roce 2011. Rock Memory

je pořádán jako vzpomínka
na hudební legendy prostějovského regionu sedmdesátých, osmdesátých a
devadesátých let minulého
století. Zároveň se zde často
potkávají lidé, kteří se spolu
dříve chodili často bavit a teď
už se z různých důvodů tak
často nevídají. Snad jediným
negativem byl zkomplikovaný přístup k Vrbičkám kvůli
opravě hráze přehrady. Chtěl
bych tímto moc poděkovat
všem muzikantům, těm co se
podíleli na organizaci koncertu a v neposlední řadě také
vám, návštěvníkům, a věřím,
že se v tak hojném počtu
sejdeme zase za rok,“ vzkázal Petr Zlámal, který zazářil
nejen jako organizátor, ale i
jako bubeník skupiny PLUS.
Zkrátka a dobře, ten, kdo
přišel, nemůže litovat, a
ten, kdo to pro letošek nestihl, bude mít šanci opět za
rok. Věříme, že atmosféra
a počet účastníků bude minimálně stejný, jako letos a
spolu s vámi se už těšíme na
další, v pořadí už sedmé pokračování tohoto skvělého
koncertu!

jjaký
akký bbyl
yll ro
rock
ock m
memory...
em
mory....
2x foto: Nikol Hlochová

Keks. Čest celý festival zakončit dostala populární skupina, Showman. Známý všeuměl Tomáš jachník si zahrál na
která byla vrcholem celého programu.
Michaela Kocába a šlo mu to náramně.

PŘÁLO SE
K NAROZENÍNÁ
M

Dojemná chvíle. Koncert Plusu byl v plném proudu, když dvě skladby před koncem přerušil Petr Zlámal (na snímku s mikrofonem) a spolu s celou kapelou i nadšeným tisícehlavým davem fanoušků popřál do dalších hudebních let,hodně zdraví
a pohody frontmannovi kapely PLUS Zdenku Havlovi (zcela vpravo) k jeho životnímu jubileu... Zdeněk celý život věnoval
hudbě, hrál a zpíval pro všechny generace,t ak tohle symbolické poděkování všech za jeho projev a hlas, kterým rozdával
a hlavně ještě hodně let bude rozdávat radost a pohodu, bylo jen malou odměnou.
Foto: HITTRADE

Region
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z regionu

Nejznámější konický muzikant zemřel v den pohřbu démonického fanouška:
Zemřeli Jan Chromý (47) a Lojza Grepl (63), odešly dvě dobré duše konického bigbítu

Ve Stínavěě zzaburácí
aburác
b ácíí tr
traktory
akt
ktory
Stínava/mls - V sobotu 20. července 2013 se lidé budou opět bavit na traktoriádě ve Stínavě. Akce
se letos mohou zúčastnit jak stroje
domácí výroby, tak stroje tovární.
Sraz je od desíti hodin přímo na
hřišti ve Stínavě. Zájemci, kteří by
se chtěli aktivně zúčastnit, se mohou telefonicky nahlásit na čísle
774 741 197. Pro diváky bude připraveno občerstvení a od 19 hodin
taneční zábava. Proti slunci i dešti
bude připraven velký stan, Traktoriáda tak bude moci proběhnout za
každého počasí!

Taverna na festivalu
ve Vojtěchově
oslaví dvacetiny
Vojtěchov/mls - V pátek 19.
července se začnou do malebného areálu ve Vojtěchově sjíždět milovníci folkové, country i
bluegrassové muziky. Připraven
zde pro ně bude čtrnáctý ročník
jedinečného country festivalu. V
rámci něj se můžete těšit na celkem devět kapel, jeho letošním vrcholem nepochybně bude sobotní
oslava dvaceti let výskytu skupiny
Taverna na, před, za i pod podii
festivalů, sokoloven, kulturáků a
hospod v různých koutech světa.
Členové kapely slibují speciální
vystoupení, na němž budou moci
diváci slyšet zakládající sestavu
Taverny a další hosty. Koncert
skupiny, těsně spjaté právě s Vojtěchovem, začne v osm hodin.

V Tvorovicích uspořádají
filmový festival
Tvorovice/mls - Občanské sdružení Syslov pořádá v pátek 19.
července od 19.00 hodin a v sobotu 20. července od 15.00 hodin
v Orange aréně v Tvorovicích II.
ročník Mezinárodního filmového
festivalu. Páteční promítání filmů
pod širým nebem bude věnováno
Jirkovi Macháčkovi, v sobotu pak
na plátně bude excelovat Louis de
Funés. Kromě spousty zábavy se
každý z návštěvníků může těšit
na 2D brýle zdarma. Připraveny
budou i doprovodné akce, přespolní budou moci stanovat přímo
v areálu.

„GENERÁL“ BYL MASKOTEM VŠECH KONICKÝCH MUZIKANTŮ...

Nikdy na nic nehrál, nikdy pořádně nezpíval,
přesto ho díky hudbě znal každý. Jan Chromý alias
„Generál“ se stal hned pro několik generací hudebníků a návštěvníků zábav na Konicku dokonalým
ztělesněním bigbítu. K tomu patřil i jeho bohémský
životní styl, který si po prokalených letech vybral svoji
daň. „Generál“ zemřel v pátek 5. července, o tři dny
později jej našli mrtvého v jeho domě ve Štarnově. O
týden později, tedy přesně v den jeho osmačtyřicátých narozenin, se s ním rodina, muzikanti i kamarádi
z Konicka rozloučili na hřbitově v Prostějově.
Konicko/mls
„Dál svět se točí./A v tom je ta
potíž./Je dál mnohem dál,/než by
chtěl.“ Dojemný text písně Jiřího
Zmožka o tom, jak nám vyměřený čas může protéci mezi prsty,
aniž bychom si toho téměř všimli,
doprovodil na poslední cestě hudebního generála ze Štarnova.
„Nějakých třicet let to byl maskot
všech kapel na Konicku, postupně
se s ním seznámilo hned několik generací lidí, kteří chodili po
zábavách. Byl vyhlášený svými

nezaměnitelnými hláškami, byla
s ním sranda, akce si uměl pořádně užít, často pařil přímo pod pódiem. Sice na nic nehrál, ale muzikantům byl vždy ochotný pomoci.
Jako bedňák jezdil už s Merkurem
a Juniorem, později spolupracoval
s námi a nakonec také s Arestem.
Dobře ho znali úplně všichni muzikanti. V poslední době to s ním
však po zdravotní stránce šlo
dost z kopce, bylo vidět, že mu
jeho způsob života dává dost zabrat,“ zavzpomínal na Generála
Víťa Křivánek, dlouholetý člen

legendární kapely Marasd, který
společně s některými dalšími hudebníky dorazil i na Generálův
páteční pohřeb.
Už málokdo ví, že Jan Chromý měl
mezi svými vrstevníky původně
docela jinou než svou „vojenskou“
přezdívku. „Někdy v devadesátých
letech na své nezaměnitelné džínové bundě nosil spoustu odznáčků
kapel jako AC/DC, Iron Maiden
či Judas Priest. Tuším, že to byl
Karel Marek, kterému to připomnělo metály, co získávají vojáci
za odvahu v boji. Stejně jako oni
je Honza na prsou nosil s velkou
hrdostí. Nová přezdívka se Generálovi zalíbila a i všichni ostatní ji
přijali za svou. Myslím, že spousta
lidí ani nevěděla, jak se ve skutečnosti jmenoval, pro všechny to
byl prostě Generál,“ zavzpomínal
Víťa Křivánek.
Pokud by známý „Ozzák“ z televizního seriálu Comeback měl
mít na Prostějovsku nějaký svůj
reálný a nepřikrášlený předobraz, pak by to byl nepochybně
právě „Generál“. Za svůj život
nechyběl snad na žádné pořádné

Důstojné rozloučení s neučesaným fandou. Na pohřeb s Generálem dorazila i řada konických muzikantů.
Foto: Martin Zaoral
hudební akci, která se na Konicku konala. Jednotlivé generace
přicházely a odcházely, mladí na
zábavách pařili a zamilovávali

se, aby následně zakládali rodiny,
usazovali se a jejich místo na parketu převzala nová generace. Tu
pak čekalo to samé. Zatímco zá-

bavové publikum se přirozeně obměňovalo, Generál zůstával. Pařil
ve čtyřiceti stejně jako v osmnácti.
V pátek ale naposledy...

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Hrubčice: pěti lidem šlo o život!
Auto s petičlennou posádkou válelo kotrmelce

Hrubčice/mik - V pondělí
8. července o půl osmé večer došlo
na silnici ve směru z Hrubčic na
Tovačov k havárii osobního vozidla Hyundai Lantra Coupé.
Hrůzostrašná nehoda si naštěstí
vyžádala jen lehká zranění tří osob
z pětičlenné posádky.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že
jednadvacetiletý řidič pravděpodobně
v důsledku nepřiměřené rychlosti

a nepřizpůsobení jízdy stavu i
povaze komunikace, poté co projel
levotočivou zatáčkou, dostal smyk.
Sjel do levé příkopy, narazil do ní a
třikrát se převrátil. Vozidlo skončilo
na střeše. Při nehodě došlo ke
zranění tří osob - devatenáctiletého
muže, sedícího na sedadle spolujezdce vedle řidiče, čtyřiadvacetiletého
muže sedícího na zadním sedadle a
dvacetileté dívky, která seděla vzadu

Před rokem se zdálo, že Lojza
Grepl tu bude minimálně do sta let.
Pokud by totiž mělo platit, že veselá mysl znamená půl zdraví, pak on
zdravím překypoval tak, že se od
něj člověk mohl zrovna „nakazit“.
Lojza byl stále plný radosti a optimismu, který rozdával všude kolem
sebe. Často tak činil skrze hudbu,
která pro něj fakticky znamenala celý život. Aktivně se jí začal
věnovat dva roky před vpádem
sovětských vojsk do tehdejšího
Československa. To mu bylo
šestnáct let, o pět let později založil
kapelu Merkur. Ta se stala zřejmě
nepřekonatelnou ikonou konické
hudební scény dvacátého století.
Po jejím konci v roce 1992 na ni
úspěšně navázala skupina Marasd.
Lojza Grepl pak stál i u zrodu Arestu, který na scéně úspěšně působí
dodnes.

„Chuť rozdávat lidem radost skrz
hudbu u něj byla vždy na prvním
místě. Této své touze obětoval
všechny víkendy, veškerý volný
čas, v podstatě ji podřídil úplně
všechno,“ zavzpomínal Tomáš Grepl, všeobecně známý jako Mamut,
na svého otce, který jemu i jeho
sestře Gábině Lojza Grepl otevřel
dveře do světa rockové hudby. A oba
dva jimi velmi rádi prošli.
Lojza Grepl sice po těžkém a
vyčerpávajícím
boji
podlehl
zákeřné nemoci, oba sourozenci
však kráčejí v jeho šlépějích. Zatímco syn Tomáš je úspěšným promotérem nejrůznějších hudebních
akcí, dcera Gábina zpívá hned
v několika rockových kapelách.
Smrt Lojzy Grepla by snad někdo
mohl vnímat jako symbolickou
tečku za jedním velkým fenoménem, který v době Facebooku a

internetu, začíná být passé. Faktem
je, že doba, kdy se každý letní víkend po vesnicích na Prostějovsku
konalo hned několik zábav, kterým
vládly kapely hrající rockové
vypalovačky, je už zřejmě
nenávratně pryč. Jedinečnou atmosféru těchto setkání s příchutí
léta, lásky, alkoholu a někdy i krve
z rozbitého nosu, si však nebývalé
množství lidí stále rádo připomíná
na vzpomínkových akcích typu
„Legendy se vrací“ či „Rock memory of“.
Mladé kapely hrající živou hudbu
však dávají nejen Konicku naději,
že pravé muzikantství tu bude vždy,
přestože „Dál svět se točí a v tom je
ta potíž.“
Energie lidí, jako byl právě Lojza Grepl, nám všem dává naději,
že některé pozitivní věci ze světa
prostě snad nikdy nezmizí.

V Brodku u Konice se konal první ročník originální recesistické akce

Brodek u Konice/mls - U některých akcí je celkem jedno, jestli
je pořádáte v létě nebo v zimě.
Například na koncert Jarka Nohavici lidé dorazí v lednu stejně
jako v červenci. V sobotu se v
příjemném přírodním areálu
„Na rybníčku“ v Brodku u
Konice konala akce skrz naskrz
letní. Premiérový ročník Brodecké Neckyády ve velmi vlídném
počasí přitáhl pozornost mnoha
desítek diváků. Ti zde mimo jiné
mohli obdivovat „báječné lidi na
šílených plavidlech“...
Do
úvodní
a
zřejmě
nejatraktivnější soutěže se zapojila pětice čtyřčlenných týmů. Ty
se utkaly v soutěži o nejvtipnější
podomácku vyrobené plavidlo. O
výsledcích rozhodovali samotní
diváci. Konečné pořadí ukázalo,
že nejvíce sympatií u početného
publika získal ten, kdo se nejvíce
vymáchal ve vodě. Celé klání se
tak klidně mohlo pořádat pod heslem „Kdo není mokrý s námi, je

suchý proti nám.“
Ve velmi nabité konkurenci nakonec zvítězil malý trojmístný
člun velmi trefně pojmenovaný
jako Trosky.
Tomuto názvu
odpovídal nejen jeho design, ale
především plavební schopnosti.
Díky kombinaci obou těchto
faktorů se jeho posádka třikrát
vymáchala ještě před tím, než se
vůbec odrazila od mola... Přímo
při zátěžovém testu však objevila
zajímavou vlastnost svého plavidla. Ono totiž v momentě, kdy
se lodní trup obrátil dnem vzhůru,
stal se náhle plavbyschopným.
Toho posádka dokonale využila a
s obrovským elánem pramenícím
z nečekaného zjištění si dopádlovala až pro celkové vítězství.
V závěsu za Troskami se umístila
originální loď, kterou z dětské
vaničky zkonstruovali místní hasiči.
Na jejich výkonu v rybníce bylo
přímo obdivuhodné, že s vaničkou
nevylili i sebe. O tom, že soutěž
byla skutečně narvaná, svědčí „až“

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

třetí místo pro obojživelnou loď,
která vypadala, že stejně jako pro
plavbu na brodeckém „rybníčku“
by mohla sloužit pro lety do kosmu.
Výkřik nejmodernějších techniky
pod vlivem povzbuzujících látek
zkonstruoval výzkumný tým z institutu NASA VAT. Obdiv všech
přítomných si ovšem vysloužili
i „ajťáci“ se svým plavidlem vyrobeným ze sudů od piva a vína a
také Paleťáci, jejichž plavidlo by
nepochybně zvládlo přeplout širé
moře i celou plumlovskou přehradu,
pokud by v ní tedy byla voda.
Soutěží
netradičních
plavidel to však v Brodku u Konice
neskončilo. A to ani náhodou...
Návštěvníci se mohli dále sami
aktivně zapojit do rychlostního
pádlování na duších, lovení pokladu či vyzkoušet svoji odvahu a
šikovnost na plovoucí lávce. Na
suchu pak byl připraven program
pro malé děti, pro větší bezpečnost
pak na všechny přítomné dohlížel
vodník. Připraveno bylo i bo-

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Skončili v poli. Pět lidí v tomto vozidle mělo z pekla štěstí. Jen tři
z nich utrpěli při nehodě pouze lehká zranění.
Foto: Policie ČR

Trosky. Největší aplaus u přítomných diváků sklidilo plavidlo Trosky,
které začalo správně fungovat až poté, co jej jeho posádka začala
využívat dnem nahoru.
Foto: Martin Zaoral
haté a chutné občerstvení, v němž
chyběly snad už jen utopenci.
Soudě podle konců některých ze
soutěžících, bychom se jich určitě
měli dočkat příští rok.
„S nápadem uspořádat Neckyádu přišel starosta obce už před
několika lety. K jejímu pořádání

jsme se však stále nemohli odhodlat. Až letos se nám to konečně
povedlo,“ prohlásil za pořadatele
Josef Havelka, starosta Sboru
dobrovolných hasičů z Brodku
u Konice, který povedenou akci
pořádal společně s kulturní komisí
pří místním obecním úřadu.

kuriózní plavidla na neckyádě...
3x foto: Martin Zaoral

S přáteli. Lojza Grepl měl mnoho kamarádů, kteří dnes smutní...
Foto: rodina Greplova

půdu z rodiště Cyrila a Metoděje
Poutníci ji nesli z Istanbulu na Velehrad. Ušli neuvěřitelných 1800 kilometrů
V jejich stopách se vydala i sedmičlenná skupina poutníků. Jejím nejstarším členem byl třiasedmdesátiletý
historik a nositel Ceny města Prostějova Karel Kavička. „Dlouho jsme
zjišťovali, kudy oba bratři vlastně šli.
Z historických pramenů jsme zjistili,
že se z Istanbulu - tehdejší Konstantinopole pravděpodobně vydali po
staré římské cestě Via militaris. Ve své
době se jednalo o skutečnou dálnici.
Cesta byla dlážděná, osm metrů široká, dlouhá téměř tisíc kilometrů a vedla až k dnešnímu Bělehradu. Po přestávce jsme z Bělehradu zamířili přes
Chovatsko, Maďarsko a Slovensko
do vlasti na Moravu, k posvátnému
Velehradu,“ popsal Karel Kavička.

Proč to všechno dělali?
Poutníci šli po celý den od čtyř hodin
ráno do dvaadvaceti hodin večer štafetově ve třech skupinách. Průměrně
každý den ušli vzdálenost pětasedmdesát kilometrů, na jednu skupinu
tak připadlo denně asi pětadvacet.
Šli tedy poměrně rychle a cestou se
museli vypořádat s vysokými teplotami pohybujícími se i kolem čtyřiceti
stupňů, někdy i deštěm a také desítka-

mi bolestivých puchýřů. „Měli jsme
ve výpravě lékaře, který nám je různě
ošetřoval, a také jsme si je mazali hojivým propolisem. Přesto byl každý
krok hodně cítit. Bylo však třeba jít
dál, oprostit se od všeho a soustředit
se pouze na to, proč jsme se na cestu
vydali, tedy na poděkování za vše, co
nám sv. Cyril a Metoděj přinesli,” vyjádřil se Kavička. Jisté je, že běžný turista by něco podobného nebyl ochoten snášet. Co bylo tím zásadním,
proč poutníci strasti pouti podstoupili?
„Svatým Cyrilu a Metoději vděčíme
za naši kulturu, za to, jací sami jsme.
Věříme, že jejich dědictví je stále živé.
Abychom je skutečně pochopili, vydali jsme se při příležitosti 1150. výročí jejich příchodu v jejich stopách.
Nyní jsme mnohem víc uschopněni
předat jejich poselství dalším generacím,“ uzavřel Kavička.

Bohuslavice/mik - Ne v dobrém
bude na předminulou neděli 7.
července vzpomínat houbař, který zaparkoval svoji novou škodovku v lese u Bohuslavic. Když
se vrátil s košíkem hub, auto našel vykradené!
„Předminulou neděli v průběhu
dne bylo vykradeno vozidlo Škoda
Superb, které jeho majitel nechal

zaparkované u lesního porostu v
katastrálním území v Bohuslavicích. Neznámý pachatel do vozidla vnikl a ukradl autonavigaci s
příslušenstvím, ovladač DVD a
peníze. Majiteli způsobil škodu
za 12 350 korun,“ popsala událost
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Olomouckého kraje.

Protivanov/mik - Předminulý
víkend přišli k újmě stavbaři
v Protivanově. Jejich buňku
NASA VAT! Na výrobě hvězdného plavidla jeho posádka Hasiči! Místní zásahová jednotka do boje vytáhla i s přídav- Plovoucí kri. Název tohoto plavidla se zdánlivou gramatic- vykradl zatím neznámý pachapod vlivem nejrůznějších látek pracovala po celý týden, nelze ným motorem, jehož spotřeba byla čtyři kofoly na deset met- kou chybou byl odvozen od jedné počítačové firmy. Ajťáci jej tel, který bral vše, co mu přišlo
vyrobili ze sudů od piva a vína.
rů a který produkoval výhradně ekologické zplodiny.
se tedy divit, že mohlo fungovat i jako loď kosmická.
pod ruku.
„Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který se ze soboty šestého na
neděli sedmého července vloupal
do stavební buňky nacházející se v
katastrálním území Protivanova. Po
poškození dveří do buňky vnikl a
jsme nebyli schopni vzhledem k jiny. Přináší nám nějaké peníze do „Je pravda, že podle měsíčního ukradl z ní benzínovou elektrocenDrahany - Příští rok tomu bude přesně 630 let od doby, nízkému počtu dětí udržet celých rozpočtu, ale nic jiného. Kdyby tu rozpisu od vojska dochází k uza- trálu, elektrické ponorné čerpadlo,
kdy se Drahany staly městečkem. Ve stejném roce pak devět tříd, takže od roku 2009 máme byla rozhledna, byl by to aspoň vírání pro nás důležité komunikaskončí druhé funkční období současnému starostovi ob- jen první stupeň. Hledali jsme tak turistický cíl.“
ce Drahany-Žárovice, která vede
V okolí Drahan je osma- na Prostějov. Objízdná trasa je
ce Milanu Markovi. Na počátku dvacátého století tu žilo využití pro budovu druhého stupně
po roce ježdění po různých výstadvacet kilometrů tratí kolem dvaceti kilometrů, není to
více než tisíc obyvatel, o zhruba sto let později se jejich avách
i muzeích jsme se dohodli, že pro běžky. Projevuje se to na tedy nijak krátká vzdálenost a nic
počet snížil na polovinu. I z tohoto důvodu již v Drahanech zřídíme muzeum a vzdělávací cent- turistice?
příjemného. Integrovaný záchrannefunguje druhý stupeň základní školy, z něhož se stá- rum. Vznikne tak muzeum řemesel, „Je to znát, přes víkendy je tu plno. ný systém má povolen průjezd,
vá Muzeum Drahanské vrchoviny, první stupeň i školku interaktivní herna pro děti, kabinet Když počasí vyjde, jsou tu trasy ale i tak nás to omezuje. Spojili
ovšem obec stále udržuje. Nejen o tom si Večerník povídal věnovaný významným rodákům, srovnatelné s významnými lokalita- jsme se s mikroregionem Plumjakým je například Vincent Pořízka, mi v horách. Turistů je tady spousta lovsko, kde mají problémy se
v exkluzivním rozhovoru s prvním mužem Drahan.
tvůrce česko-anglicko-hindského i v létě. Nejezdí k nám sice cyklo- střelnicí v Hamrech, a žádali jsme
Má tahle nejistota vliv na slovníku. Sháníme rovněž materiá- bus, ale kopec od Plumlova je vy- zredukovat počet uzavírek na miJiří Možný
ly
Drahan za války.“
hlášeným cílem a na Štědrý den se nimum, ale nestalo se. Ba naopak
y k vysídlení
y
průběh stavby?
jsou uzavírky celodenní, takže se
tu konají i závody.“
Na
katastru
obce
stojí
„Se
zhotovitelem
stavby
jsme
poMáte za sebou necelých
jedna větrná elektrárna.
V těsném sousedství obce střílí třeba až do noci.“
sedm let v čele Drahan. S depsali třiadvacátého listopadu
se rozkládá
Vojenský
udouc os s
o
d i Voje
s ý vývý
Co dalšího krom muzejní Konice/mik - V úterý 9. července
jakými pocity se za nimi můžete smlouvu, v níž se zavázal, že stav- Počítáte v blízké budoucnosti
cvikový prostor Břečinnosti chystáte v oblasti ráno zastavila policejní hlídbu dokončí v termínu. Vzhledem dalšími?
ohlédnout?
ka v Konici řidiče bavoráku,
„Připravujeme
nový
zina.
kultury?
vý
územní
Jaký
to
má
k
počasí,
kdy
tady
začíná
zima
po„Je to hektické. Šest let jsme prakterému hned „spočítala“ dva
plán,
protože
současný
vliv
sný
byl
již
na
život
obce?
„Nedávno
jsme
tu
měli
hody,
covali na projektové dokumentaci někud dřív a nedá se stavět, jak si v
dopravní přestupky. Muž za vozastaralý,
a
s
dalšími
mi
větrníky
hasiči
pořádají
zábavu,
ples,
jok výstavbě kanalizace a čistírny Praze myslí, jsme samotnou stavbu
sefskou zábavu. Základní škola lantem silného vozu byl nejenodpadních vod (ČOV) a letos na zahájili osmnáctého března. Třetina nepočítáme. Investorr má sice
mívá besídky, před Vánocemi tu om opilý, ale zároveň výrazně
jaře jsme zahájili stavební práce. kanalizace je již hotová, na ČOV zájem, projekt mi ale připadá megalomanský.
V
obci
jsou
lidé,
bude adventní koncert, sídlí tu to- překročil povolenou rychlost!
Ke zhotoviteli nemám připomínku, probíhají tlakové zkoušky vodotěskterým
to
vadí,
i
ti
kterým
erým
to
tiž ppobočka plumlovské ZUŠky.“ „Minulé úterý kolem deváté hodiny
opravdu pracuje bez problémů. Mu- nosti. Letos by to hlavní mělo být
edno.
Zmínil jste vysídlení. Jak ráno zastavila policejní hlídka na
sím ale pohanit stát, protože máme dokončeno, část domovních přípo- nevadí, či jim je to jedno.
Třeba
v
Nivě
se
před
něd
se na vývoji obce projevi- ulici Husově v Konici vozidlo
jek
se
stihne
až
příští
rok.“
j
slíbenou dotaci ze Státního fondu
BMW, jehož řidič překročil nejvyšší
kolika
lety
konalo
refeefela
druhá
světová válka?
Jde tedy o největší akci za
Životního prostředí, půl roku již
rendum,
které
rozhodlo
dlo
„Žilo tu přes tisíc obyvatel. Jenže povolenou rychlost v obci. Jel ryvaše volební období?
mají veškeré materiály, ale do dnešich
po válce byla spousta domů pobo- chlostí dvaasedmdesát kilometrů
ního dne jsme neuzavřeli smlouvu. „Je to největší akce za několik de- o tom, že se na jejich
katastru
větrníky
stavět
vět
řených a mnoho obyvatel dostalo v hodině, ačkoliv povolená je pouze
setiletí.
Akce
za
zhruba
čtyřicet
Firma tak jede na vlastní riziko a i
nebudou.
Náš
jediný
iný
po Němcích pozemky v pohranipro mě je to stresující. Není to jed- milionů bez DPH, je financovaná
06,
čí. Hodně místních tak žije třeba
noduché. Oni chtějí všechno hned, přes svazek obcí Drahansko a okolí, větrník je z roku 2006,
v Libině. Právě to má mapovat
který k tomu asi v roce 2005 vzni- za tu dobu jsme
ale sami mají čas.“
výstava, která se na podzim oteDá se říci, že dotace by kl. V současné době sdružuje de- se s tím sžili. Je
vře v Kulířově a pak se přesune i
mohla pokrýt zhruba de- vět obcí a je zaměřen na výstavbu to monumentální
k nám.“
vodohospodářské infrastruktury. stavba a částečně
vadesát procent ceny?
Kolik máte nyní obyva„Týká se jen uznatelných nákladů. Projekt rovněž počítá s opravou to změnilo ráz kratel?
Zbytek vyškrtají, takže dotace pak krajské silnice do půli vozovky, to
„Pět set třicet, počet se
může činit sedmdesát procent z cel- je uznatelný náklad a mělo by se tak „Je to monumentální stavba a částečně to změnilo
ustálil. Dětí se moc nerodí, takže Horní Štěpánov/mik - Ze
kových nákladů. Třeba u zárodků k stát do konce prázdnin. Na opravu
domovním přípojkám na veřejných komunikací jsme dostali i třista tisíc ráz krajiny. Přináší nám nějaké peníze do rozpočtu, máme starost, abychom udrželi i spáchání přečinu krádeže je
ten zmíněný první stupeň základ- podezřelý zatím neznámý paprostranstvích jich máme asi pět set v z Programu obnovy venkova Oloale nic jiného. Kdyby tu byla rozhledna, byl by to ní školy. Uděláme pro to ale vše. chatel, který se v noci z úterý 9.
uznatelných a dalších devět set metrů mouckého kraje.“
Nedávno jste otevřeli Muze
Ovšem když je místní lidé dávají na středu 10. července vloupal
budeme platit ze svého rozpočtu. To
aspoň turistický cíl.“ jinam, tak je to špatné... Ve škol- v Horním Štěpánově do dvou
um Drahanské vrchoviny,
už je velká částka. Na náš podíl máme
našetřeno, ale čekáme na rozhodnutí jaká k tomu vedla cesta?
Starosta Drahan MILAN MAREK o jediném větrníku ce je nyní kolem dvaceti dětí, ale garáží.
když vám rodiče řeknou, že je dají „Z jedné ukradl prázdný desetilio poskytnutí dotace, abychom mohli „V roce 2006 tu vznikla pobočka
na katastru obce, k němuž další zřejmě nepřibudou jinam,
plumlovské základní školy, i tak
trový kanystr a ze zaparkovaného
co pak naděláte?“
zahájit financování celé akce.“

MILAN MAREK : „Ke zhotoviteli nemám připomínku, musím ale pohanit stát...“

dva plné desetilitrové plastové
kanystry s benzínem a naftou,
startovací zařízení a elektrickou
příklepovou vrtačku. Z prostoru
před buňkou vzal i jedno rezervní
kolo,“ informovala Večerník o
krádeži Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého kraje.
Jak dodala, poškozenému majiteli
způsobil zloděj škodu za 13 700
korun. „V případě zjištění pachatele
mu za přečin krádež hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ řekla ještě
Urbánková.

V Konici CHYTILI

SILNIČNÍHO PIRÁTA
Řidič překročil rychlost
a ještě „nadýchal“

´padesátka´. Při kontrole u padesátiletého řidiče provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní
a naměřili mu 0,46 promile alkoholu
v dechu. Po poučení se podrobil
lékařskému vyšetření, spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Na místě mu policisté
zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Nyní je podezřelý ze
dvou přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,“
informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Olomouckého kraje.

V Horním Štěpánově
VYLOUPIL dvě garáže!

Schránka s půdou už má
své trvalé místo
Celé velké putování skončilo 14.
července v kostele svatého Cyrila a
Metoděje v Prostějově. Po nedělní
bohoslužbě zde cenná schránka s
půdou z rodiště obou bratří našla
své trvalé místo. Od uplynulého víkendu ji zde může obdivovat každý
z návštěvníků kostela v prostějovské
Brněnské ulici.

okradli houbaře

Protivanov: stavbaři

V Drahanech pracují na kanalizaci, třetina nejvýznamnější stavby několika desetiletí je již hotová

Karel
Kavička
do
Prostějova
přinesl
do opravy Hlavního náměstí
Prostějov/mls - Bolestivé a
popraskané puchýře, nesnesitelné vedro, ale také silný déš,
improvizované ubytování a
strava, ale i obdiv mnoha prostých lidí, s nimiž se setkali.
Tím vším žili poutníci jdoucí z
Istanbulu na Velehrad. Ve speciálních schránkách do známého poutního místa donesli
Tyršovo náměstí. Plumlovská radnice před čtyřmi roky nechala
půdu ze Soluně, kde ji letos na
v centru města opravit Tyršovo náměstí. Jeho nová podoba se však
jaře odebrali v bezprostřední
mezi místními nesetkala s jednoznačně kladnými reakcemi. Toho se
blízkosti basiliky svatého Dechce vedení města vyvarovat, a proto vyzývá občany k diskusi nad
metria. Ve starokřesťanském
novou podobou Hlavního náměstí už nyní. Foto: Martin Zaoral
chrámu pocházejícím z pátého
Plumlov/mls - Centrum Plumlo- „Celý prostor bude doplněn o století byli před více než tisíva by se brzy mělo změnit. Rad- novou zeleň i lavičky. V parku ci lety pokřtěni místní rodáci
nice schválila předfinancování vznikne dětské hřiště, před nák- svatý Cyril a Metoděj. Poté
projektu „dokončení revitalizace upním střediskem se objeví pros- se poutníci doprovodným vocentra města“ z rozpočtu města. tor s lavičkami a zelení, kde bude zidlem přesunuli do IstanbuJeho podobu mohou ovlivnit i také umístěna informační tabule,“ lu. Právě z tohoto města před
samotní občané. Radnice se tak uvedl starosta Plumlova Ad- 1150 lety byli věrozvěstové
snaží předejít pozdější kritice.
olf Sušeň. Ještě před zahájením vysláni, aby po dlouhém puV rámci plánované revital- oprav předložila radnice návrh na tování došli až na území Velké
izace centra Plumlova by mělo úpravy Hlavního náměstí a parku Moravy a následně položili
základy naší víry, písemnictví,
postupně dojít na opravu silnic, k diskusi místním občanům.
chodníků, parkovacích míst pro Své připomínky mohou lidé kultury, státnosti a v mnohém
osobní auta a všech zpevněných směřovat na Městský úřad ovlivnili všechny generace naploch před nákupním střediskem i v Plumlově a to nejpozději do so- šich předků i to, jací jsme nyní
my samotní.
v jeho těsném sousedství.
boty 20. července.

U Bohuslavic

vykradeni!

Plumlov se pustí

Ve stopách Cyrila a Metoděje

vena. Alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou, hmotná škoda
na vozidle byla vyčíslena na dvacet
tisíc korun. Policisté nehodu nadále
šetří,“ dodala Irena Urbánková
s tím, že řidič porušil předpis o počtu
možných přepravovaných osob.
Vozidlo Hyundai Lantra Coupé je
totiž konstruováno pouze pro čtyři
přepravované osoby, kdežto včera
večer jich jelo v tomto autě pět!

NECKYÁDA aneb Kdo nebyl mokrý s námi, byl suchý proti nám

Bez Lojzy Grepla by řada konických kapel nikdy ani nevznikla

V pátek 12. července zemřel po
těžké nemoci asi nejznámější
konický muzikant uplynulých
padesáti let Lojza Grepl. Vždy rozesmátý, bezprostřední a přímý chlap
hrál na kytaru od svých šestnácti let,
o pět let později založil legendární
kapelu Merkur. Muzice zasvětil
doslova celý svůj život. Byl vůbec
prvním průkopníkem hry na elektrickou kytaru v regionu. Kromě
hudebního talentu však měl i dar
lidi spojovat, dávat věci do pohybu
a také je bezpečně vést k cíli. Svoji
nezměrnou vitalitu si uchoval i
po šedesátce, vždyť ještě v dubnu
letošního roku aktivně koncertoval...
Nyní však zamířil do rockového
nebe za další legendou konické
hudební scény, již také zesnulým
Jiřím „Capinem“ Greplem, taktéž
zakládajícím členem a baskytaristou
skupiny Merkur

mezi dalšími dvěma spolujezdci.
Dívka nebyla za jízdy připoutána
bezpečnostním pásem,“ popsala
Večerníku hrůzostrašnou havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Olomouckého
kraje.
Všichni zranění byli převezeni do
prostějovské nemocnice. „Podle
lékařské zprávy utrpěli lehká zranění,
doba jejich léčení nebyla zatím stano-

Vzdělaný poutník. Historik Karel Kavička před vstupem do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. V pravé ruce drží svoji
poutnickou hůl, v levé pak schránku s půdou pocházející z rodiště
věrozvěstů, jejichž jméno kostel nese.
Foto: Martin Zaoral

osobního vozidla odčerpal dvacet
litrů benzínu. Ze druhé garáže
vzal ze zaparkovaného nákladního vozidla autobaterii. Celková
škoda odcizením a poškozením
byla vyčíslena na 2 650 korun,“
popsala Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Olomouckého kraje.

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

A GRATULUJEME!!!

Elen Bräverová
7.7. 2013 50 cm 3,45 kg
Kralice na Hané

Tobiáš Sedlář
9. 7. 2013 50 cm 3,20 kg
Přemyslovice

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!

Karolína Nevrlová
8. 7. 2013 47 cm 2,70 kg
Seloutky

Sofie Burgetová
8 7. 2013 49 cm
Bohuslavice

Adam Antonín Kaprál
9. 7. 2013 48 cm 2,80 kg
Kostelec na Hané

Studentům SŠDAM předával své zkušenosti návrhář od DOLCE&GABBANA...
Prostějov/akr,
P
ěj / k pk
k - Bý
Bývalou
l
„oděvku“ navštěvoval mladý
Prostějovan Lukáš Macháček
v letech 2006 až 2009 a již tehdy
byl zřejmý jeho zájem o módu
a dění kolem ní. Jak pedagogové
z SŠDAM vzpomínají, už od
prvního ročníku překvapoval
svými vyspělými kresbami
návrhů, ale i zručností při
šití. Kolekce modelů, které
v průběhu studia tvořil, vždy
vynikaly jak stylově, tak hlavně
neokoukanými detaily...
Na své cestě za módou pokračoval
studiem na VOŠ v Brně, dále
tvořil vlastní modelové kolekce

a začal navrhovat šaty pro modelky
i celebrity. V posledních čtyřech
letech pak nabyl mnoho zkušeností
v oblasti módy i showbyznysu.
Spolupracoval
například
při
oblékání jedné řady pěvecké soutěže
Superstar a stal se dvorním stylistou
zpěvačky Moniky Bagárové a Miss
ČR Anety Vignerové.
Na vlastní autorskou tvorbu však
nezanevřel, nadále připravuje
novou kolekci svých modelů.
Studentům současné Střední školy
designu a módy předával své
zkušenosti, mluvil o svém profesním postupu, o práci, která ho
baví i o svých pánech do budoucna. A jak sám Lukáš Macháček
při nedávném setkání řekl: „Vše

důležité z ´oděvařiny´ jsem se
naučil na ´oděvce´. Ostatní je už
o práci, cílevědomosti a štěstí!“
Na otázku, zda bylo návrhářství
jeho snem, bez váhání odpověděl:
ANO. „Po absolvování prvního
ročníku střední oděvní školy bylo
návrhářství mým jasným cílem,
který však nikdy není v dohlednu,
neboť tento byznys je jako rozjetý
vlak, do kterého, když naskočíte,
už nevystoupíte“ nechal se slyšet
Lukáš Macháček.
A čemu se věnuje mladý návrhář
ve volném čase? „Popravdě
řečeno, volného času mám minimum. Veškerý jej totiž investuji
do své práce a realizaci svých snů.
Pokud se však i tak trochu volna

najde, trávím ho vždy se svými
blízkými,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Lukáš Macháček, který
kromě zmíněných kariérních
posunů vyhrál také několik soutěží
a probojoval se i do finále „Green
design“ a TopStyl Designer“
v rámci mezinárodních veletrhů
Styl a Kabo. Navíc nedávno
zvítězil v soutěži Dreft Black
Card, čímž si zajistil, že jeho kolekce bude prezentovaná na známém Prague Fashion Weeku.
Není tedy pochyb, že Lukáš
Macháček je nejen pro většinu
studentů SŠDAM inspirací a dobrým příkladem toho, jak s pílí
a odhodláním si může každý splnit
svůj sen...

ŘEDITELKA ŠKOLY VE VRAHOVICÍCH KONČÍ!
Vlastu Ambrožovou ZDRTILA SMRT SYNA, odchází do důchodu...
Školu ve Vrahovicích čeká po prázdninách velké
loučení. Oblíbená kantorka Vlasta Ambrožová,
která na tomto institutu působí už více jak dvacet
let, odchází do důchodu. K jejímu rozhodnutí opustit
místo ředitelky ZŠ Majakovského notně přispěla
také únorová tragická smrt čtyřiatřicetiletého syna
Davida, který za stále nevysvětlitelných okolností
zemřel po zánětu slepého střeva...
Prostějov/mls
Jednašedesátiletá Vlasta Ambrožová působila ve školství již od
roku 1975 a práce s dětmi pro ni
znamenala fakticky celý život.
„O tom, že budu učit, jsem snila
už jako malá holka. Měla jsem
vzor ve své tetě, která byla také
učitelkou. Ten sen se mi nakonec splnil a nikdy jsem toho nelitovala. Svoji práci miluji, zcela
mě naplňovala, stejně jako mě
bavilo věci organizovat z pozice
ředitelky školy. Už nyní cítím,
že ten zápřah a adrenalin mi
bude hrozně chybět...,“ svěřila se
INZERCE

v exkluzivní zpovědi pro Večerník Vlasta Ambrožová, která se
při našem rozhovoru neubránila
dojetí. „Naštěstí kantořinu úplně
neopouštím. Na škole zůstanu
i po prázdninách, budu zde mít
alespoň malý částečný úvazek.
Zároveň budu k dispozici novému vedení školy, pokud bude
chtít s čímkoliv poradit či pomoci..,“ dodává jedním dechem se
stejnou obětavostí, jako celý život
učila i vychovávala.
Škola ve Vrahovicích, kam chodí
celkem 236 dětí, nedávno získala prestižní titul „Zdravá škola“.
Dle vyjádření rodičů dětí, které

ji navštěvují, vyniká toto zařízení
příjemnou a přátelskou atmosférou. Na jejím vytvoření se podílí
sehraný kolektiv zaměstnanců
včetně paní ředitelky. „Mám pocit, že všechny problémy, které je
třeba na naší škole řešit, se zde
i úspěšně řeší. Přitom mám jednoznačně kladné reakce a to jak
ze strany rodičů jednotlivých
žáků, tak i od lidí ´zvenku´. Zásluhu na tom jednoznačně má
i paní ředitelka, se kterou do důchodu odejde slušný a laskavý
člověk, který měl rozhodně rád
děti,“ vyjádřil se jeden z rodičů
a zároveň předseda školské rady
Václav Tomek.
Vlasta Ambrožová ve své praxi razí heslo, že úkolem učitele
není pouze si odučit, jak se říká,
to své a jít domů... Práci s dětmi
tak zasvětila i spoustu svého tzv.
volného času. Od počátku své
pedagogické dráhy se podílela na
přípravě chemických olympiád,
coby členka českého svazu zahrádkářů vzbuzovala v dětech zá-

jem o zeleninu i květiny a svým
zápalem je dokázala nadchnout
pro práci na čerstvém vzduchu.
„V těchto svých aktivitách bych
chtěla pokračovat i nadále,“ potvrdila Večerníku Ambrožová.

Smrt milovaného syna
ovlivnila vše
Letošní odchod do důchodu
v případě vitální paní ředitelky
spoustu lidí včetně žáků vrahovické školy překvapil. Tento krok
bohužel bezprostředně souvisí
i s obrovskou tragédií. Její čtyřiatřicetiletý syn David letos v únoru
po komplikacích spojených se
zánětem slepého střeva zemřel
v prostějovské nemocnici. Zůstal po něm dvanáctiletý syn
a hluboce zarmoucená rodina.
„Něco takového si nedovedete
představit. Stále se nemůžeme
zbavit pocitu, že zemřel naprosto zbytečně. Můj muž se na pět
měsíců úplně zhroutil a i pro mě
je každé pomyšlení na Davida
hrozně bolestivé. Stačí, když vi-

dím třeba policisty, jak dohlíží na
bezpečnost u přechodu u naší
školy. Vždy si na syna vzpomenu
a rozpláču se, vždyť i on pracoval
právě jako policista...,“ zalykala
se Vlasta Ambrožová v slzách.
Více se k celé záležitosti nechtěla
oficiálně vyjadřovat, věc totiž stále
šetří Policie ČR. Rodinná tragédie
však ovlivnila úplně vše. „Dlouhou
dobu se mi dařilo mít milovanou
práci i pohodové rodinné zázemí.
To je vše, co člověk potřebuje
k pocitu štěstí. Jenže po synově
smrti byla tato harmonie narušena a bude asi trvat ještě hodně
dlouho, než se s jeho odchodem
dokážeme smířit,“ zmínila se Ambrožová. „Jestli vůbec někdy...“
Za dobu působení Vlasty Ambrožové začala Základního škola ulice Majakovského ve Vrahovicích
mimo jiné využívat budovu stacionáře coby školní družiny, vybudovala se na ní nová tělocvična
a loni v prosinci byla otevřena
nová třípodlažní budova školy
s krásnými učebnami i školní

V ředitelně. Vlasta Ambrožová ve své kanceláři v budově ZŠ Majakovského ve Vrahovicích už dlouho pobývat nebude. Rozhodla
se totiž funkci opustit.
Foto: Martin Zaoral
jídelnou. Odstupující ředitelka
svému nástupci přeje, aby se mu
podařilo navázat na to dobré, co
se doposud podařilo vytvořit. „Je

tu skvělý kolektiv lidí. Věřím,
že škola bude prospívat, i když
opustím svoji funkci,“ uzavřela
Vlasta Ambrožová.

LETNÍ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVOU CESTU...
VYHRAJTE S PETREM SOKOLEM A PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM
ZÁJEZD DO SÍDLA EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU!!!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil letní vědomostní soutěž, jejíž hlavní cenou je zajímavý studijní zájezd do francouzského města Štrasburku,
které je nejenom jedním z míst, kde se rozhoduje o zákonech pro celou Evropskou unii, ale také krásným historickým sídlem. Druhou cenou je CD irského
písničkáře Mundyho, který bude v rámci hodových slavností koncertovat v Prostějově. Pro třetího výherce je připraven oběd pro dvě osoby v Národním
domě Prostějově v hodnotě 400 Kč. Čtvrtou a pátou cenou je PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

První tři ceny zajistil pravidelný přispěvatel Večerníku
a prostějovský publicista i politolog Petr Sokol.

Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na námi položenou otázku v následujících čtyřech vydáních, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při závěrečném losování z osudí, do něhož budou zařazeni všichni,
kteří správně zodpoví alespoň jednu
Soutěž probíhá od pondělí 15. července do čtvrtku 8. srpna ve čtyřech dějstvích.
K účasti v losování o tuto cenu stačí znát odpověď na jedinou soutěžní otázku, která zní:

JAK SE JMENOVAL DOSUD JEDINÝ ZÁSTUPCE PROSTĚJOVSKA,
KTERÝ BYL ZVOLEN DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?
Šťastní výherci budou známi 12. srpna. Cesta do Štrasburku proběhne 9. a 10. září 2013.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Vyhrajte s Petrem Sokolem“. 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 prvního kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 18. ČERVENCE, 16.00 hodin.
Druhou otázku zveřejníme v příštím čísle Večerníku, tj. v pondělí 22. července 2013.

Ze života města
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Revitalizovaný drozdovický rybník byl slavnostně otevřen

ZUŘIVÝ OBČAN NAPADL RADNÍ, OBVINIL JE Z KRÁDEŽE!

Velká sláva byla tak trochu pokažena nevybíravým vystoupením rozzuřeného muže, kterému se
pranic nelíbil čerstvě zrekonstruovaný drozdovický
rybník. Ve čtvrtek 11. června dopoledne se u jeho
výpusti sešla celá radniční smetánka v čele s primátorem statutárního města Prostějova Miroslavem
Pišťákem, a s výjimkou Aleny Raškové, i se všemi
náměstky. Jediným důvodem této sešlosti bylo slavnostní otevření nově zrevitalizovaného rybníka...
Prostějov/mik
Samotné stavební práce byly
dokončeny už před několika
dny. Rybník se dočkal zejména
potřebné rekonstrukce břehů,
vybudování nátokového a výtokového objektu i nového poloostrůvku. Rekonstrukce, kterou
provedla společnost Skanska,
přišla město na zhruba čtyři
miliony korun.
„Pamatuji si doby, kdy se sem,
v roce 1945, vodili plavit koně.
Bylo to ještě v době, kdy naproti
v Drozdovicích bydlela početná komunita sedláků. S tím se
dnes už pochopitelně nepočítá.
Nezbývá tedy než poděkovat
všem, co se o obnovu tohoto rybníka zasloužili,“ otevřel
s úsměvem čtvrteční slavnostní
akci primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák.
„V polovině listopadu 2012 bylo
zahájeno vypouštění rybníka
s tím, že akce bude dokončena
do 30. června letošního roku.
Teď už se sem začnou vracet
ryby, které byly před zahájením
revitalizace vyloveny a dočasně
umístěny do náhradních rybníků
v Otaslavicích a Hamrech,“ připomněl jeho náměstek Zdeněk

Fišer. „Podle mého názoru bylo
velmi moudré rozhodnutí ze
strany rady a zastupitelstva města nedělat příliš velké zásahy do
rybníka, co se týká jeho funkčnosti. Ano, měli jsme připraven
i o hodně rozšafnější projekt, na
ten se ovšem nepodařilo získat
státní dotaci,“ podotkl Antonín
Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic Magistrátu města Prostějova.

Bydlím v ulici Na Hrázi
a měla jsem tak možnost celý
půlrok sledovat, jak dělníci na
rekonstrukci rybníka pracovali. Docela jim to šlo od ruky
a já za sebe můžu říct, že s tím,
jak je rybník teď spraven, jsem
spokojena. Ve srovnání s tím,
co jsme tady ještě na podzim
loňského roku mohli vidět, je to
stoprocentně lepší. Jenom doufám, že brzy budou dokončeny

obrátil kritiku v žert primátor města Miroslav Pišťák

Kaňka na oslavě. Opravený rybník se většině Prostějovanů líbí. Co se však ve čtvrtek nepovedlo, byl
ponechaný bordel v jednom z rohů zrekonstruované nádrže.
Foto: Michal Kadlec

RONDEL u nemocnice UŽ VYKVETL!
Prostějov/mik - Na jaře letošního roku se prostějovští
radní vytasili s nápadem,
kterým se inspirovali v jiných městech. Rondel v ulici Josefa Lady u nemocnice
měl být podle plánů prvním,
který bude vybaven bohatou
květenou. A minulý týden se
tak již stalo!
Projekt za necelých dvě stě tisíc korun je ve finále. „Středový ostrůvek kruhové křižovatky jsme navýšili navezenou
zeminou, uprostřed něho jsme
vysadili trvalky a po obvodu
letničky. Celý jej teď vysypáváme bílým hrubým štěrkem,“
prozradil exkluzivně Večerníku ve čtvrtek odpoledne přímo
na místě pracovník zahradnické firmy.

Bylo veselo.... Slavnostní otevření zrekonstruovaného rybníka v Drozdovicích narušil nejenom rozzuřený občan, ale velkou slávu znehodnotil i značný bordel na vodní hladině.
Foto: Michal Kadlec

„Doufám tedy, že ti, co rozkradli
ony čtyři miliony, tak se se mnou
alespoň trošičku podělí...“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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ještě okolní úpravy, aby se to
kolem rybníka co nejdřív zazelenalo. A ještě by mohla zmizet ta škaredá dřevěná budka
u zastávky,“ svěřila se Večerníku Marta Jarolímová.
Ne však každý je s úrovní opraveného rybníka poblíž centra
města spokojený. Slavnostní
ráz akce narušil padesátiletý
Miroslav Zatloukal, který se
přiřítil k primátorovi Pišťákovi, a chvíli to vypadalo, že ho
bude chtít inzultovat! „Za co si
to tady děkujete a plácáte se po
ramenou? Pojďte si ten rybník
obejít, vždyť je to tady jeden velkej bordel! Na březích jenom hlína bez trávníku, všude naházený
nepořádek tak, jak to stavbařům
odpadlo od ruky, kdejaký sajrajt
pak zakopali vedle břehů. Toto
je akce za čtyři miliony a ještě
k tomu rozkradené? Co za tyto

Poslední fáze. První kvetoucí rondel v Prostějově dokončovali
zahradníci během minulého čtvrtku.
Foto: Michal Kadlec
„Jsem přesvědčena, že krásu
kvetoucí zeleně ocení všichni. I v budoucnu se budeme
snažit, aby všechny rondely
vypadaly tak krásně. Některé
z nich v jiných částech města
vzbuzují spíše odpor,“ uvedla

Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějova.
Každoroční údržba květin
uprostřed rondelu má městskou pokladnu přijít na dvanáct tisíc korun.

Radní pod palbou

peníze máte, baráky?,“ pouštěl na primátora síru Miroslav
Zatloukal. „Vy tady chválíte firmu, ale copak opravdu nevidíte
ty ponechané výkopy, rozježděné
břehy, neuhrabanou hlínu?! Navzájem se třepete, jakoby ten rybník byl ze zlata,“ křičel rozčílený
muž na prostějovské radní.
„To, co firma měla v projektu
a následné veřejné zakázce zadáno, to bezezbytku a jedno-

značně splnila. Jistě, kritiku tohoto občana můžeme přijmout,
ale v žádném případě ne k této
zakázce. My od problému nezatravněného okolí neutíkáme,
ale vysadit uprostřed léta trávník, to prostě nejde. V těchto
klimatických podmínkách by
tráva zasychala, musíme vyčkat
až do podzimního období. Z tohoto důvodu žádáme veřejnost
ještě nějaký čas o trpělivost,“

zareagoval Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. „Alespoň jsme se od
tohoto pána dozvěděli, co jsme
všechno udělali! Doufám tedy,
že ti, co rozkradli ony čtyři miliony, tak se se mnou trošičku podělí...,“ obrátil kritiku v žert primátor města Miroslav Pišťák.
Pravdou ovšem je, že před slavnostním předáním zrekonstruovaného rybníka mohli stavbaři
alespoň vylovit z rohů nádrže
naházený nepořádek od nesvědomitých lidí a také naplavené
kusy dřeva, které jim skutečně
jaksi „odpadly“ od ruky…
Dodejme, že drozdovický rybník
byl založen již v roce 1460, má
rozlohu 1,4 hektaru a obsah vody
14 tisíc metrů kubických.

Vyštval státní archiv „dopravku“ ZBYTEČNĚ?
„Takové tvrzení je ranou pod pás,“ odmítá řeči ředitelka

Prostějov/mik - Vloni v březnu
se z budovy Státního okresního archivu ve Vrahovické ulici vystěhoval odbor dopravy
magistrátu do zrekonstruované
městské nemovitosti v Křížkovského ulici. Odtud zase putovala Domovní správa do opraveného interiéru prostějovského
zámku. Proč taková rošáda?
„Dopravka“ byla ke stěhování
donucena potřebami archivu,
kterému už nestačily stávající
prostory, a nutně potřeboval
nové kanceláře. Proto odboru
dopravy již neprodloužil nájem.
Jak ale Večerník zjistil, v uvolněných prostorách se ani po
roce nikdo z archivu neobjevil!
Zlí jazykové dokonce tvrdí, že archiv tak vyhnal „dopravku“ zcela
zbytečně, stejně jako zbytečně
donutil magistrát investovat do
rekonstrukce nového sídla odboru
dopravy. Takové řeči však ředitelku Státního okresního archivu
v Prostějově Dagmar Roháčkovou rozpalují doběla. A má k tomu
důvod.

„Kdo šíří tyto nehorázné nesmysly, uštědřuje nám pořádnou ránu
pod pás! Je pravda, že po dohodě
s městem jsme odboru dopravy
ukončili nájem ke konci roku
2011, protože jsme skutečně potřebovali vzhledem k nedostačující kapacitě rozšířit naše prostory.
Ale pak jsme v rámci dobrých
vztahů s radnicí tento nájem prodloužili o celé první čtvrtletí roku
2012, protože město nestačilo
dokončit rekonstrukci interiéru
domu v Křížkovského ulici. To
byl náš první vstřícný krok. Ten
druhý následoval v polovině
loňského roku, kdy vzhledem
k rekonstrukci prostějovské radnice jsme magistrátu umožnili,
aby se do našich kanceláří po
odboru dopravy nastěhoval prozatímně stavební odbor. Ten tu
působí dodnes. Proto nemůžeme
své kanceláře využít pro účely archivu,“ vysvětlila Dagmar
Roháčková.
Její slova potvrzuje prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
„Se Státním okresním archivem

Stále obsazeno. Prostějovský Státní okresní archiv nemůže ani dnes
obsadit své kanceláře pro vlastní potřeby. Odbor dopravy tady totiž vystřídali úředníci stavebního odboru magistrátu...
Foto: Michal Kadlec
máme nadstandardně výborné
vztahy a tato instituce nám vyšla
kdykoliv vstříc, za což jsme vděční. V žádném případě nelze tvrdit,
že archiv vyhodil naši „dopravku“
zbytečně. Prostě potřeboval své
prostory pro své účely. Jenomže
my jsme i bez toho již nějaký čas
stěhování odboru plánovali, protože v budově ve Vrahovické ulici

bylo sice velmi kvalitní vnitřní
zázemí, ale venku chybělo to nejpodstatnější - parkoviště pro klienty. A tento problém se vyřešil až
s přestěhováním do Křížkovského ulice. Navíc archivu můžeme
být vděční za to, že nyní vyhověl
naší žádosti o přechodné působení stavebního úřadu,“ vzkázal
Miroslav Pišťák.

Rybník jako nový, ale co mlýnský náhon? NEZAPOMNĚLO SE?
„Čekáme na dotaci, zatím provádíme jen dílčí opravy,“ vysvětlila Ivana Hemerková

Prostějov - Jak informujeme na jiném místě této strany,
ve čtvrtek uplynulého týdne proběhlo slavnostní předání
zrevitalizovaného drozdovického rybníka. Ať už na úroveň jeho obnovené tváře panují jakékoliv názory, nás
spíš zajímalo, zda se nezapomnělo také na generální
opravu mlýnského náhonu, který vlastně samotný rybník napájí. Právě o této rekonstrukci se už mluví více
než dva roky a zatím se provedly pouze dílčí úpravy. Na
toto téma Večerník minulý týden vyzpovídal náměstkyni primátora Prostějova Ivanu Hemerkovou, která je na
radnici zodpovědná za životní prostředí.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, neupřednostnil se drozdovický rybník před
revitalizací mlýnského náhonu?
„Určitě ne! Problémy s drozdovickým rybníkem nás trápily úplně
stejně, jako ty s mlýnským náhonem. Co se týká rybníka, vpustní i
výpustní část byla v dezolátním stavu, stejně jako jeho břehy. Prostě si
už zasloužil rychlou rekonstrukci.
Je pravda, že o totální opravě náhonu hovoříme už hezky dlouho, ale
zdržení má své objektivní příčiny.“

Jaké?
„Už
druhým
rokem usilujeme o státní dotaci
na rekonstrukci mlýnského náhonu, bohužel ale zatím marně.
Podle projektu, kterým disponujeme, by celková oprava stála osm milionů korun s tím, že
z devadesáti procent bychom
tuto investici mohli hradit z dotačního programu Ministerstva
životního prostředí. Jak ale
říkám, zatím se nám nepodařilo
na dotaci dosáhnout a hradit tuto
náročnou investici celou z rozpočtu, to by bylo hodně drahé.“

A vypadá to
s onou dotací alespoň trochu nadějně?
„Já myslím, že máme velkou šanci ji získat. Věc se totiž alespoň
trochu posunula dopředu. Naše
žádost byla už postoupena přímo
Fondu životního prostředí, což je
konečná instance pro udělení dotačního titulu. Pokud peníze získáme, začneme okamžitě opravovat
mlýnský náhon v oblasti Kolářových sadů.“
Za poslední dva
roky jste ale
museli čelit ostré kritice občanů, kteří správně poukazovali
na děsivý nepořádek v náhonu a také zápach linoucí se
z bahna na jeho dně. Co město zatím udělalo pro nápravu
této situace?
„Z městského rozpočtu jsme za tu
dobu vyčlenili už několik stovek
tisíc korun na dílčí úpravy. Podařilo se nám pročistit břežní porosty a
několikrát do roka zde necháváme
provést deratizaci kvůli přemnoženým potkanům. A náhon jsme
zbavili těch nejhrubších nečistot,

převážně šlo o naházené PET lahve, staré oblečení a další odpadky
včetně pneumatik, které sem lidé
naházeli.“
A co s tím páchnoucím bahnem,
které lidem z okolí znepříjemňuje život?
„Ano, to je velký problém. Ten
se zmenšuje, pokud z přehrady
podle regulačního plánu vypouštějí dostatek vody. Když
ovšem náhon vysychá, občané
nám volají a oprávněně poukazují na silný zápach hnijícího
bahna ze dna. V plánu celkové
revitalizace je samozřejmě odtěžení veškerého bahna z náhonu,
ovšem jak už jsem řekla, čekáme na přidělení dotace.“
Hovořila
jste
o tom, že projekt
na celkovou revitalizaci mlýnského náhonu počítá s náklady
ve výši osmi milionů korun.
Není to příliš? Vždyť to je dvakrát tolik, než kolik stála oprava
drozdovického rybníka…
„Zaprvé půjde o velmi náročné práce, nikoliv o žádnou

Čekání na peníze. Jak potvrdila náměstkyně primátora statutárního města Prostějova Ivana Hemerková, rekonstrukce mlýnského náhonu je závislá na dotaci.
2x foto: archiv Večerníku
maličkost! Projekt zahrnuje
rekonstrukci náhonu o délce
pětisetčtyřiceti metrů! Navíc počítáme s tím, že v náhonu budou
vybudovány oblouky i ostrůvky
z meandrů, což určitě zkrášlí
celé prostředí.“

Dovolte
na
závěr takovou
odlehčenou otázku. Všimla
jste si, že divokým kachnám
se moc nechce vrátit se od
náhonu zpět na opravený
rybník?

„Všimla! Tak nějak si tam kačky
zvykly, protože i k náhonu je lidé
chodí krmit. Jenomže já jsem přesvědčena o tom, že všechny kačeny nakonec zláká daleko větší vodní plocha rybníku a za nějaký čas se
sem všechny vrátí...(úsměv)“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
zdraví nade vše

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

Milé kamarádky Večernice,

měsíce přeje Aneta Křížová

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

CHRAŇME SVŮJ ZRAK I ZRAK NAŠICH DĚTÍ PŘED UV ZÁŘENÍM
Nejen opalovací krémy jsou
nepostradatelnou ochranou
před sluncem. Stejně jako
opalovací krémy a pokrývka
hlavy jsou důležité i sluneční
brýle. Kvalitní sluneční brýle nemusí stát tisíce a i přesto
mohou poskytovat vysoce
kvalitní UV ochranu. Avšak
rozhodně bychom se měli vyvarovat brýlím od Vietnamců
a obdobných obchodníků.

Důležitá je zásada:
brýle by neměly zkreslovat vidění a měly by oko zakrýt celé.
Tím je dosaženo nejvyšší možné
ochrany a je zabráněno průchodu
paprsků ze stran. Stejně jako těm
nejlevnějším brýlím, bychom se
měli vyhýbat i brýlím s barevnými skly. Barevná skla sice vypadají dobře a zejména pak děti je

mají rády, avšak ochrana před našim očím dostatečnou ochraUV je v tomto případě nulová.
nu před silným slunečním zářením např. hory, moře, nejsou,
Složky UV záření:
ale vhodné pro řidiče. Pokud
UV záření se dělí na složky UVA, chceme kvalitní sluneční brýle,
UVB a UVC. Nejnebezpečnější pořídíme si brýle s polarizační
je UVB záření, kvůli kterému by- čočkou. Ty zaručují vidění bez
chom měli nosit sluneční brýle. odlesků, vykreslení kontrastů,
UV záření oči poškozuje a může sníženou únavu očí, 100% UV
způsobit pálení očí, zánět rohov- ochrana, což ocení řidiči, rybáři,
ky nebo poškození sítnice.
sportovci, ale i my ostatní.

Kategorie slunečních brýlí:
Sluneční brýle se dělí do čtyř
kategorií podle stupně ochrany
proti ultrafialovým paprskům a
označují světelné podmínky, pro
něž jsou brýle dané kategorie
vhodné. Kategorie 0 - 1 jsou spíše módním doplňkem a působí
jako ochrana proti prachu nebo
větru, kategorie 2 pro běžné nošení, kategorie 3 - 4 poskytuje

Správný nákup slunečních brýlí:
Při nákupu slunečních brýlí bychom měli pamatovat, že nejde
jen o módní záležitost, ale především o ochranu našeho zdraví a při
výběru je nutno dodržovat určité
zásady. Zásady při výběru slunečních brýlí: brýle musí mít UV filtr,
brýle musí dobře sedět na obličeji,
neměly by tlačit, padat, sklouzávat
z nosu apod. Barva skel a ochra-

kulinářský koutek

800 g menších hříbků
2 šalotky
1 lžíci petrželky nebo bedrníku
125 ml olivového oleje
1 stroužek česneku
2 až 3 lžíce jablečného octa
1 citron
sůl
žitný chléb či pečivo dle chuti
na dozdobení drcený černý
pepř, hrubou sůl, bedrník či
petrželku

Postup:
Řádně omyjeme citron a kůru
z něj nastrouháme nadrobno.
Oloupeme šalotky a taktéž
krájíme
nadrobno.
Dále
oloupeme a prolisujeme česnek.
Posléze očistíme houby a nakrájíme je na rovnoměrně velké
kousky. Na pánvi rozehřejeme
olej a vložíme na něj nejprve
houby, pak šalotku a následně
česnek. Krátce podusíme na
skus. Poté sejmeme ze sporáku,
osolíme, opepříme, přidáme
citronovou kúru, bylinky a dochutíme octem. Nyní je dobré,
nechat vše alespoň hodinku ma-

vzduchu kolem šedesáti procent.
Pocení odvádí z pokožky další
vlhkost, protože odplavuje vrstvu
lipidů. Bez mastného filmu bude
pokožka naříkat, bude popraskaná, podrážděná, začne svědit, proto se musíme mazat. Ne
však obyčejným olejem, který
stále někteří používají, aby přitáhli sluneční paprsky, nýbrž
opalovacím krémem.
Pokud nechceme mít pigmentové
skvrny, vysušenou pokožku, vrásky či rakovinu kůže, budeme se
chránit! Důležité jsou i ty části těla,
na která mnozí zapomínají, a to uši,
rty, nárty, krk a nos. Při nanášení
krému bychom jím neměli šetřit.
Spousta lidí používá málo krému,
a tak není dosaženo správného
ochranného faktoru. Ochranný
prostředek bychom měli používat
s odpovídajícím faktorem (SPF).
Tato zkratka označuje, jak vysokou
ochranu před sluncem prostředek
zaručuje. Hodnotou uvedenou na
daném obalu se přibližně násobí
i doba, kterou můžeme v průběhu
dne na slunci relativně „bezpečně“
strávit. Například pokud můžeme
se svým typem kůže být na slunci
deset minut a použijeme faktor
12, doba pobytu na slunci je sto
dvacet minut. Vždy se ale raději
vyplatí sáhnout po vyšších faktorech a to i u nás v České republice,
nejen u moře!

Foto: internet
Ochranné faktory se pohybují
od těch nejnižších až po nejvyšší
číslo, což je 100. Ale zde pozor,
odborníci varují, že takto vysoká čísla jsou jen reklamním
tahem. Nýbrž ochranný faktor
30 nás chrání před 96% UV záření, ohraný faktor 50 pak před
98% UV záření a dále již schopnost ochrany pokožky nestoupá.
Takže faktory 70, 95 a 100 jsou
jen dalším lákadlem. Při výběru
krému vždy musíme přihlédnout
k tomu, zda se budeme koupat,
jaký jsme fototyp a zda nejsme
alergičtí na některé přípravky,
které opalovací krémy obsahují.
Pokud ano, existují i opalovací
krémy bez obsahu chemických
látek, které jsou stejně účinné
jako ty chemické, jen s tím velkým rozdílem, že jsou bez silikonů, barviv, minerálních olejů,
aromat a chemických konzervačních látek

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

styl a svět módy

TRENDY LETNÍHO LÍČENÍ: Buďte krásná i v létě

aneb tip do kuchyně...

Ingredience
(pro 4 osoby):

Foto: internet
na proti UV jsou dvě rozdílné
věci. Tmavá barva skel nemusí
vždy zajistit dostatečnou ochranu, důležitá je zmíněná kategorie.
Nejvhodnější pro denní nošení je
hnědá a šedá barva skel. Brýle by
měly být bezpečné, proto při výběru dáváme přednost brýlím se
skly z bezpečnostního netříštivého
plastu. U levných slunečních brýlí
je sice oválná nálepka, která hlásá
100% UVA i UVB, ale to ještě nezaručuje kvalitní ochranu!
Proto brýle raději kupujte ve specializovaných obchodech nebo
v lékárnách, kde se dají sehnat
za slušnou cenu. Také pamatujme, že zdraví je k nezaplacení...

I když máme všichni velkou
radost ze sluníčka, jasné oblohy
a teplem protkaných dnů, není
dobré sluneční záření podceňovat. Ano, slunce je pro náš život
nezbytné - zajišťuje světlo, teplo, výživu pokožky a vitamín D.
Avšak přes jeho kladné účinky
se v posledních letech objevují
stále vyšší rizika spojené s pobytem na slunci...
Všeobecně platí, že s rostoucí
teplotou se zvedá i nálada, ale jediným, kdo se ze zvyšujících teplot neraduje, je naše kůže. Jednou
z hlavních prevencí proti škodlivým slunečním paprskům je
používání správných přípravků
s odpovídajícím faktorem.
Ochranu nám tedy poskytnou
opalovací krémy, pokrývka hlavy
a sluneční brýle.
Budeme-li se věnovat pokožce,
tak té UV paprsky velmi škodí.
Pokud někdo tvrdí, že slunce je
zdravé a opalování tedy taktéž,
tak nemá rozhodně pravdu.
Abychom obdrželi dostatečný
přísun vitamínu D, které ze slunce
přijímáme, stačí běžná procházka
po venku. Nikoliv přímé ležení či
účelné vystavování se slunci.
V horkém letním období se snižuje vlhkost vzduchu. Hodnoty
dosahují v naší zeměpisné šířce
jen pětadvaceti procent. Ovšem
ideální pro pokožku je vlhkost

Foto: internet
rinovat. Pak už jen dochutíme
a naložíme na talíře. Posypeme
drceným pepřem, hrubou solí
a ozdobíme bylinkami. Můžeme
podávat s opečeným žitným
chlebem. Jako nápoj k tomuto
pokrmu můžete zvolit víno.
Přejeme dobrou chuť!

Do světa módy kromě oblečení patří také dekorativní kosmetika. Módně by vždy měla
vypadat i naše pleť. To však
neznamená, že budeme chodit
přemalované jako klauni, avšak
menší úprava rozhodně nikomu neuškodí. A jaké jsou letní
trendy v líčení? To se dozvíte na
následujících řádcích…
Krásná může být každá. Stačí,
když přednosti, které máme,
trochu zdůrazníme a naopak nešvary, které nám na kráse ubírají,
mírně potlačíme či zamaskujeme. Zkrášlování nám usnadňuje
dekorativní kosmetika. Dnes
je na trhu tolik výrobků, že
mnohdy nevíme, co si vybrat...
Je-li vaše pleť unavená, což by
v létě nemělo být na první pohled vidět, použijte některý z
rozjasňujících krémů či bází.

rozhovor se zajímavou osobností...

Stejně tak na vrásky existuje
celá škála od krémů až po make
up, které pomocí účinných látek,
snadno vrásky vyhladí a navíc
i odčarují několik let.
A která pak malovátka jsou
pro tuto sezónu IN? Většinou
dejte na svoji intuici. Sama určitě
víte, co vám nejvíce sluší. Pokud
opravdu nevíte, poradí vám buďto dobrá kamarádka, kosmetička
či se zúčastněte některých z líčících dnů od různých značek. Tyto
dny vyhlašuje například Max
Faktor, kde jsou vám většinou
schopny odborně poradit.
Všeobecně není dobré v létě používat hutný make up. Vhodnější
je pro toto období zvolit make up
s lehkou texturou. Pleť tak nepůsobí těžce a může volně dýchat.
V létě bychom se také měly vyhnout tmavému až kouřovému

líčení. Stačí zvýraznit oči tužkou
a použít jemné stíny. Letos frčí
bronzové, bílé, perleťové, kovově stříbrné, kovově růžové
a světle hnědé stíny. Pokud použijete tužku na oči i stíny, pak
určitě nezapomeňte na řasenku.
V tomto parném období je dobré
používat voděodolné řasenky. Co
se týče rtů, letos se nosí výrazně
červená, která však není vhodná pro všechny typy žen. Pokud tedy nejste typ na červenou
rtěnku, zvolte jemně červenou
či růžovou nebo jemně do růžova s leskem na rty navíc. Pokud
rtěnku nepoužíváte, stačí lesk na
rty. Máte-li na sobě už make up,
jemné stíny, tužku na oči i řasenku, pak nesmíme zapomenout na
jemný fixační pudr. Ten make
up řádně zafixuje, čímž make
up déle vydrží a pleť působí

Foto: internet
ucelenějším dojmem. Po pudru
bychom ještě mohly mírně upravit líčka, letos jsou v kurzu lehce
bronzová či narůžovělá. Existují
i líčka bezbarvá, jen s perletí.
Během pár minut tak můžete být
neodolatelně krásná, tak nebojte
se vyrazit na náměstí, jako pořádná parádnice...

„Vynikající je chůze naboso, která stimuluje tím nejpřirozenějším způsobem svaly
na chodidlech a ty potom zdravé klenby,“ radí, jak předcházet problémům, Libor Pavlík

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých
rozhovorů se Večernice vydala zjišťovat, co vše nám
způsobují zdeformované prsty, kuří oka, otlaky a další
potíže, které se mnohdy na nahou vyskytují. Jak tyto
potíže působí na náš zdravotní stav? Jak je můžeme
vyřešit? To vše a ještě více prozradil v exkluzivním
interview Libor Pavlík, který se mimo jiné věnuje řadě
tradičních i netradičních masáží a dalším léčebným
procedurám jak pro tělo, tak i duši…
Aneta Křížová
Mnoho lidí trpí zdeformovanými či kladívkovitými prsty, kuřími oky, otlaky, ostruhy a podobně.
Avšak spousta z nás neklade
na tyto problémy velký důraz,
což pak určitě vyúsťuje ve
zdravotní problémy...
„Ano, negativně tyto problémy působí zejména na pohybový aparát, to znamená na
klouby, kotníky, kolena, kyčle.
Dále je narušována statika
pánevní oblasti. Tohle může

být přitom jedna z hlavních
příčin gynekologických potíží
jako jsou cysty či myomy. To
má negativní dopad na celou
páteř, což je nosný pilíř těla
i hlavní komunikační kanál
nervového systému neboli disharmonie vnitřních orgánů, což
značí zvýšené svalové napětí,
které může vychylovat obratle
a v jejich segmentech zvýšeným tlakem stlačovat meziobratlové ploténky.“
Co kromě nesprávné
obuvi způsobuje klesání
či dokonce zborcení klenby?

„Je to především životní styl,
který v dnešní době většinou
postrádá zdravý pohyb. Při
této příležitosti bych zdůraznil
především chůzi na boso,
která stimuluje přirozeným
způsobem svaly na chodidlech a ty potom zdravé
klenby. Dále je to špatná
životospráva, která způsobuje
kyselé prostředí v organismu,
což pak oslabuje svaly, šlachy
a úpony.“
Jak těmto problémům
můžeme předcházet?
„Vynikající je chůze na boso,
takzvané bosování, což je
speciální cvičení pro chodidla,
kdy dochází rychlé úlevě od
bolestí. Také reflexní terapie
chodidel (diagnostika) odhalí
oslabené orgány. Důležité
je mít správné, individuálně
sestavené vložky do bot. Velice vhodná je diagnostika na
speciálním přístroji Podoskop,
který naprosto přesně mapuje
statiku chodidel.“

„Je to především životní styl, který v dnešní době
většinou postrádá zdravý pohyb. A dále je to hlavně
špatná životospráva, která zapříčiní kyselé prostředí
v organismu, což pak oslabuje svaly, šlachy, či úpony...“
Podle Libora Pavlíka způsobují kromě nesprávné obuvi
právě tyto činnosti klesání či dokonce zborcení klenby

Foto: archiv L. Pavlíka

Tímto způsobem tedy
zjistíme, jak dobře na
tom naše chodidla jsou?
„Ano, přístroj je totiž vybaven
kamerou,
která
přesně snímá chodidla pod
skleněnou plochou. Je propojen s počítačem, kde
speciální program okamžitě
vyhodnocuje pomocí snímku tlakovou zátěž chodidel. Klient vidí na obrazovce počítače procentuální
vyjádření zátěže na určité
části chodidla.“

Jak se individuálně sestavené vložky odlišují od
těch klasických ortopedických?
„Jedinečný a odlišný od běžné
výroby ortopedických vložek
je systém, kterým se vložky
do bot plánují. Jsou zhotoveny ručně, podle digitálního
snímku klienta, dokonale
přizpůsobené
modulovou
konstrukcí každému pro jeho
nohy a potíže zvlášť. Klient
má i zpětnou vazbu, snímek se
totiž ukládá pro porovnání při
následující kontrole.“

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

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.

MUZEUM
PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ
Jiří Trnka ve službách imaginace
– výstava probíhá od 6. června do
8. září 2013
Kouzlo vějířů – výstava probíhá
od 6. června do 1. září 2013
GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2012 – výstava probíhá
Regionální pracoviště Tyflo- od čtvrtku 18. července 2013 do
Centra Olomouc v Prostějově neděle 11. srpna 2013
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na ICM Prostějov, Komenského
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. 17, Prostějov
Denně od 10 do 16 hodin máte
Poslední volná místa na PO- možnost naučit se psát na klávesHÁDKOVÝ TÁBOR PRO nici všemi deseti.
RODIČE S DĚTMI - Malá Jimmy na cestách - vyfoť se
Morava - 1. termín: 21.7.-27. 7. s ním na svých prázdninových
2013, 2. termín: 28.7.-3. 8. 2013. cestách, pošli fotku a můžeš vyInfo na www.fitklublinie.cz hrát hodnotnou cenu. Více info
nebo 608 881 704
na www.icmprostejov.cz

SEMTAMNÍK SONS
Návštěva solné jeskyně v ul.
Bundovcova se koná v pondělí
15. července 2013 v 11.00 hodin.
Sraz účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři
SONS.
Ekocentrum Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Stezka pro rodiny s dětmi se
koná ve čtvrtek 18. července
2013 od 9.00 hodin v Botanické
zahradě Petra Albrechta na Lidické ul. v Prostějově.
Dětské hry o století zpátky začínají od 19.00 hodin ve čtvrtek
18. července 2013 na nám. T. G.
Masaryka v Prostějově.
V sobotu 20. července 2013 se
koná exkurze pro veřejnost –
Ovocné sady Velkého Kosíře.
Sraz je v Čelechovicích na Hané
v 9.45 hodin na vlakovém nádraží.
V pátek 19. července 2013 od
20.00 hodin se koná 14. ročník
festivalu COUNTRY VOJTĚCHOV 2013
AVATARKA na nám. T. G.
Masaryka v Prostějově pořádá
ve středu 17. července 2013
od 17 hodin listování prózy se
Zbyňkem Melkou.

TIP Večerníku
ROCKOVÝ VEČER

S MIRO ŠMAJDOU A KABÁT REVIVAL
KDY: 18. července od 19.00 hodin
KDE: nám. T. G. Masaryka Prostějov
Prožijte čtvrteční večer v rytmu rocku s revivalovou kapelou Revival Kabát Morava
a slovenským zpěvákem Miro
Šmajdou.
Ten se účastnil v roce 2009 hudební soutěže Česko Slovenská
Superstar, kde ve finále skončil
na 2. místě. Od té doby koncertuje a vystupuje.
Skupina Revival Kabát Morava
byla založena na podzim roku
2008. Od této doby naše kopie
Kabátu odehrála stovky koncertů po celé České republice,
zavítala na Slovensko a zahrála
i pro rakouské posluchače. Koncert této kapely a slovenského
zpěváka si můžete užít od 19
do 22 hodin na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově. Pokud nastane nepříznivé počasí,
koncert se přesune do Společenského domu v Prostějově

na Komenské ulici. Před koncertem můžete navštívit v rámci
programu Prostějovského léta
2013 také HRY V BOTANICKÉ ZAHRADĚ na Lidické ulici, které začínají od 9.00 hodin.
Zamířit můžete také do Domu
dětí a mládeže na ulici Vápenice,
kde od 9.00 hodin začínají DOVEDNOSTNÍ HRY. Od 12.00
hodin Knihovna pro děti pořádá
PIZZA KVÍZ, kde nejrychlejší
luštitel získává pizzu.
Nenechte si ujít celý čtvrteční,
programem nabitý den.

Poděbradovo náměstí se uzavírá, objížďka povede přes Drozdovice!

Prostějov/mik - V rámci další
etapy budování vodovodu
na ulici Komenského dojde
v termínu 16. července do
9. srpna 2013 k omezení provozu v křižovatce ulic Palackého, Poděbradova náměstí
a Komenského. Bude uzavřen
výjezd z ulice Komenského
atatoulicebudezobousměrněna!
„Na ulici Palackého bude
úplně uzavřen směr jízdy od
ulice Žeranovské po výjezd
z Žižkova náměstí. Opačný

směr, tedy od Jiráskova
náměstí k ulici Žeranovské
zůstává průjezdný. Objízdná
trasa je povede přes Jiráskovo
náměstí. Vozidla tedy odbočí
před uzavřeným úsekem na
ulici Žeranovskou, dále po
místních komunikacích Drozdovice, Anenská a Anglická
na okružní křižovatku v Plumlovské ulici, kde naváží na
původní trasu,“ vysvětluje
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Uzavírka. Část komunikace na Poděbradově náměstí od Žižkova náměstí po odbočku do Žeranovské ulice se ode dnešního dne
uzavírá!
Foto: Michal Kadlec
inzerce

Po dobu uzavírky je třeba počítat
s následujícími změnami v provozu MHD:
Linky číslo 1 HŘBITOV
a 11 ŽEŠOV
Po dobu uzavírky pojede autobus ve směru na autobusovou
sanici od zastávky Brněnská
po ulicích Wolkerova - Újezd
a dále na Svatoplukovu. Ve
směru autobusová stanice se vynechávají zastávky Poděbradovo
náměstí, lázně a Vápenice. Jako
náhradní zastávka ve směru autobusová stanice je stanovena zastávka Újezd. V opačném směru
na hřbitov/Žešov jedou linky
1 a 11 v původní trase.
Linka číslo 4
DOMAMYSLICE
Po dobu uzavírky pojede autobus ve směru na autobusovou
stanici od zastávky Žeranovská
po ulicích Wolkerova - Újezd

a dále na Svatoplukovu. Ve
směru autobusová stanice se
vynechávají zastávky lázně a
Vápenice. Jako náhradní zastávka ve směru autobusová stanice
je stanovena zastávka Újezd.
V opačném směru do Domamyslic jede linka 4 v původní trase.
Linka číslo 2
NEMOCNICE
Po dobu uzavírky pojede autobus ve směru do nemocnice
od zastávky Brněnská po ulicích Žeranovská - Drozdovice
- Sídliště Svobody - Anglická
a dále po ulici Josefa Lady.
Ve směru nemocnice se vynechávají zastávky Poděbradovo
náměstí, Plumlovská a Plumlovská sídliště (Haná). Jako
náhradní zastávky ve směru

nemocnice jsou stanoveny
zastávky Žeranovská a Drozdovice. V opačném směru na
autobusovou stanici jede linka
2 v původní trase.
Linka číslo 21
NEMOCNICE
Po dobu uzavírky pojede autobus ve směru do nemocnice
od zastávky Určická po ulicích
Drozdovice - Sídliště Svobody
- Anglická a dále po ulici Josefa Lady. Ve směru nemocnice
se vynechávají zastávky rybník, Žeranovská, Plumlovská
a Plumlovská sídliště (Haná).
Jako náhradní zastávka ve směru nemocnice je stanovena zastávka Drozdovice. V opačném
směru na autobusovou stanici
jede linka 21 v původní trase.

Nezaměstnanost v kraji poklesla, nejlépe je na tom Prostějov

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.

Olomoucký kraj/mik - V červnu se počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil,
a to o 942 osob. Na Úřadu práce
v Olomouckém kraji se v průběhu června nově zaregistrovalo
2 541 uchazečů o zaměstnání, což je o 69 osob méně než
v předchozím měsíci. Do zaměstnání nastoupilo 1 996 osob.
Ke snížení nezaměstnanosti došlo
ve všech okresech Olomouckého kraje. K největšímu poklesu
počtu uchazečů došlo na Olomoucku, jejich počet se snížil
o 333 osob. Ovšem procentuálně
největší pokles nezaměstnanosti
byl zaznamenán na Jesenicku.
„V meziročním srovnání pozorujeme stále výrazné zvýšení
nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných je o 4 126 osob vyšší než

ve stejném měsíci roku 2012.
V rámci jednotlivých okresů došlo
k největšímu meziročnímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti
na Olomoucku - počet nezaměstnaných se meziročně zvýšil téměř o
pětinu,“ potvrdil Jaroslav Mikšaník
z Úřadu práce Olomouckého kraje.
Na konci června bylo v databázi
volných míst nejvíce pracovních
příležitostí pro obchodní zástupce
a referenty, pro profese z oblasti
služeb - číšníky, servírky, kuchaře, dále pak montážní pracovníky,
pomocné profese a strážné, řidiče
nákladních automobilů a strojírenské profese.
Celkový počet volných pracovních míst se v Olomouckém kraji
meziměsíčně snížil o 303 nabídek,
v meziročním srovnání došlo
k mírnému poklesu o 64 míst.

inzerce

Nejsou již mezi námi...
Pavel Černý 1959
Prostjěov
Stanislav Holub 1941
Skalka
Svatopluk Váňa 1924
Držovice
Pavel Čelechovský 1971
Prostějov
Regina Pospíšilová 1926
Prostějov
Božena Dědičová 1926
Prostějov
Ludmila Opletalová 1923 Prostějov
Arnošt Janeček 1922
Čechy pod Kosířem
Vladimír Rozehnal 1931 Krumsín
Otakar Krejčíř 1950
Prostějov
Ludvíka Možná 1927
Prostějov

Vojtěch Lorenc 1935
Vranovice
Vladimír Staněk 1942
Bílovice
Vratislav Kořínek 1957
Čechovice
p.plk. Jaroslav Kubica 1933 Prostějov
Věra Janurová 1959
Prostějov
Božena Křepelková 1925
Klenovice na Hané
Vlastimil Růžička 1930
Hluchov
Jenovefa Komárová 1921
Protivanov
Mária Červenobradová 1933
Dobromilice

15.30 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Plumlov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov

Kino Metro 70
pondělí 15. července
18.30 Stážisti
Americká komedie
21.00 Revival
Česká filmová komedie
úterý 16. července
18.30 Stážisti
21.00 Revival
středa 17. července
18.30 Revival
21.00 Stážisti
čtvrtek 18. července
18.30 White House Down
Americký akční film
21.00 R.I.P.D. - URNA: Útvar
rozhodně neživých agentů
Americká akční sci-fi komedie
pátek 19. července
18.30 White House Down
21.00 R.I.P.D. - URNA:Útvar
rozhodně neživých agentů
sobota 20. července
18.30 White House Down
21.00 R.I.P.D. - URNA:Útvar
rozhodně neživých agentů
neděle 21. července
18.30 White House Down
21.00 R.I.P.D. - URNA:Útvar
rozhodně neživých agentů

Letní kino Mostkovice
středa 17. července
21:30 Atlas mraků
mysteriozní sci-fi
pátek 19. července
21:30 Útěk z MS 1
akční thriller s českými titulky
sobota 20. července
21:30 Tady hlídám já
česká rodinná komedie
neděle 21. července
21:30 Nazareth - nekonečný
rockový mejdan
ze zákulisí legendární,
skotské rockové kapely

Apollo 13
sobota 20. července
Skatepark party 2013 afterparty
2. ročník, kde jezdci ukážou
vše co v nich je

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 15. 7. DO 21. 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. Dne 22. července
v 17.56 hodin přechází Slunce ze znamení Raka do znamení Lva.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná každé pracovní pondělí a ve čtvrtek od 22.00 do
22.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
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.
Úterý 16. července 2013: Albínova, Dobrovského (Lidická –
Tylova), Jezdecká (Dolní – Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská – Lidická), Pešinova, Studentská.
Středa 17. července 2013: Dobrovského (Tylova – Brněnská),
Dobrovského vnitroblok,
Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (SSOK) včetně kruhového objezdu a parkoviště.
Čtvrtek 18. července 2013: Letecká (Joštova-VÚ), Letecká
(k Mechanice), Dolní (přejezd-Kojetínská), Kralická (Dolní-Průmyslová), Kojetínská - chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo
od Kojetínské), Kralická po hranici města + cyklostezka, Kralická
po hranici města, Kralická – Kojetínská – spojka U Spalovny.

Na konci června připadalo na
jedno volné místo 28 uchazečů
o zaměstnání. Nejvyšší počet nezaměstnaných na jedno místo, 34
osob, připadá Přerovsku.
Olomoucký kraj vykazuje podíl
nezaměstnaných osob 8,5 %, což
je čtvrtá nejvyšší hodnota v České republice za Ústeckým (10,9
%), Moravskoslezským (9,5 %) a
Karlovarským krajem (8,7 %). Na
úrovni okresů je Jesenicko s PNO
10 % v rámci ČR na 10. místě; ale
i Přerovsko a Šumpersko se v celorepublikovém srovnání nacházejí
v první pětině okresů s nejvyšší nezaměstnaností (na 13. a 14. místě).
Nejlepší umístění naopak vykazuje
okres Prostějov, který se nachází
v polovině žebříčku a vykazuje o Z důvodu plánovaných prací na
0,1 procenta nižší hodnotu, než je zařízení distribuční soustavy – recelorepublikový průměr.
konstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Dne: 29. 7. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 187 po č. 473, od č.162 - 176
a 173, dále celá ulička s č. 184
Dne: 29. 7. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: č.
31, 32, 33, 358.
Obec: Bílovice
Dne: 30. 7. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Bílovice od č. 91 po č. 125 od
č. 102 po č. 117 + ulice s č. 44

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Obec: Pivín
Dne: 31. 7. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
Za nádražím od č. 251 po konec obce, dále č. 138.
Obce: Určice, Seloutky
Dne: 31. 7. 2013 od 8:00 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
. é obce Určice a Seloutky
včetně podnikatelských subjektů v obou obcích. Odběratelská trafostanice Určice
závlaha (č. 300734), odběratelská trafostanice Určice
ZD (č. 300735) bioplynová
elektrárna Určice. 1(701423),
(701586)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Jedete na dovolenou a chcete vědět
co se děje doma?

Rozloučíme se...
Pondělí 15. července 2013
Jaroslav Skoupil 1940 Uhřice
Středa 17. července 2013
František Antorin 1933 Plumlov
Pátek 19. července 2013
Zdeněk Šmérek 1931 Určice
Jiří Kotyza 1943 Prostějov
Ing. Jiří Staněk 1940 Plumlov
Pondělí 22. července 2013
Ing. Josef Mareš CSc. 1927 Prostějov
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Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Klikněte na
www.vecernikpv.cz
.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s jedinečnou osobností mezi českými i světovými fotografy

SÁRA SAUDKOVÁ: „SEX JE PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA, S TÍM

NIC NENADĚLÁTE. KDYBY NEBYL, TAK TADY NIKDO NEJSME...“
Plumlov - Sympatická rusovláska, která před několika dny
uvedla na zámku Plumlov výstavu svých fotografií současně se snímky Jana Saudka, má hodně daleko k frivolní
ženštině, jejíž obraz nám soustavně vnucují některá média. Sára Saudková není dle svých slov žádná puťka, ale
sebevědomá žena, která ví, co chce. Milý úsměv a příjemné vystupování. Takto působila po celou dobu vernisáže
i rozhovoru známá osobnost, která se nevyhýbala zvídavým dotazům návštěvníků výstavy ani společnému fotografování s fanoušky. V exkluzivním rozhovoru, který vám
na této stránce přináší exkluzivní mediální partner výstavy fotografií Sáry a Jana Saudkových PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, se dozvíte, jak se Sáře líbilo na plumlovském
zámku, jak jsou na tom s fotografováním její děti i co si
sama autorka myslí o fotografiích Jana Saudka...
Petra Hežová
Dětství jste požila v nedaleké
Litovli, navštívila jste v té
době nebo někdy později plumlovský
zámek?
„Je to ostuda, ale já jsem tady poprvé,
protože kdybych tady byla jako dítě, tak
bych si určitě něco tak ohromného, jako je
tenhle zámek, pamatovala... (úsměv) Když
jsem sem přijela, tak jsem vykulila oči
a říkala jsem si, to není možné, to se mi
snad zdá... Zámek je opravdu impozantní.“
S jakými fotografiemi se mohou návštěvníci výstavy na
plumlovském zámku setkat?
at?
„Do zátiší nebo přírody jsem
sem se ještě nepustila, přestože v přírodě
řírodě fotím
často. Fotografie, které můžete
žete v rámci
výstavy vidět, jsou především
ším fotoportréty lidí, které mám ráda. A aby to nebyly portréty jen tak, že si někdo sedne
a zírá do objektivu, tak jsou
u to portréty
s příběhem. Fotím tak, abych
ych do snímku dostala co nejvíc emocí
ocí a napětí.
Proto potřebuji, aby ty obrázky
brázky byly
co nejvíc spontánní, a aby
y se tam setkával mužský i ženský svět.
ět. A čas od
času aby byli ti lidi i nahatí...
atí... (úsměv)
To proto, že když to tělo není za ničím schované, dokáže vám
m o tom
člověku povědět mnohem víc, než
když tam model sedí v kravatě
a ponožkách
(smích).“
p
Vaše texty na oficiální
stránce jsou velmi
mi čtivé a
názory mnohdy opravdu
u trefné.
Neuvažovala jste o tom napsat
psat knihu? Možná i úplně bez fotografií,
otografií,
prostě jen vaše příběhy,
y, úvahy
a podobně?
„Vlastně mi něco podobného
ého vloni
nabídlo nakladatelství Mladá
dá fronta.
Jestli bych neměla chuť napsat
sat knihu,
ale ne žádné memoáry jako
o kuchařku, jak se v poslední době objevuje,
ve stylu tehdy žil, tam umřel
mřel nebo
něco podobně nesmyslného,
o, ale spíš
něco jako román. Ta nabídka
ídka mě
zaujala, tak jsem se dala do psaní
a v současnosti jsem asi v polovině.
olovině.
A baví mě to, protože píšuu hodně
otevřeně až neomaleně... (úsměv)
Dělám si tím vlastně pořádek
v hlavě, srovnávám se se svým
dětstvím a se vším, čím jsem
m prošla. Takže rozhodně nečekejte
te procházku růžovou zahradou,, nebo
něco jako upravený dívčí notýsek.
otýsek.
To rozhodně ne! (smích)“
To je skvělá zpráva!
A kdy si tedy můžeme
eme pro
vaši knihu přijít do knihkupectví?
ectví?
„Nakladatelé by to nejraději
aději vydali
už teď na podzim, ale
le uvidíme.
Já mám teď v létě takový
ý ‚stop stav‘.
Právě jsme totiž vyexpedovali
ali dětičky na
prázdniny a já osobně se teď cíleně věnuju nicnedělání. To mi sice úplně
lně tak dobře
nejde, ale přece jenom se teď
eď nechci do
něčeho nijak nutit. Některéé věci musíte dělat, až když přijde ten správný čas,
když cítíte nezbytnost to udělat,
lat, že se vám
prostě
chce...“
p
Vaše dítka jsou už poměrně
velká, půjčíte jim někdy fotoaparát? Neprojevili zatím zájem postavit se po bok maminky fotografky?
ografky?
„Ale ano, ony mají doma takový
kový ten
maličký digitální foťáček. Ale když
jsem viděla, co tam fotí, třeba
řeba jak
jsou nahatí... (smích). Ale nebudu
ebudu jim
do toho zasahovat, ať si fotí, co je zajímá.
Oni fotí většinou třeba přírodu, zvířátka,
to co fotí všechny děti, když se jim dostane aparát do ruky. Ale netlačím je do
ničeho, jsou to úplně normální děcka,
takže je zajímá naprosto všechno, hlavně to, aby lumpačily a řádily. Pokud se
u nich projeví nějaké nadání k něčemu,
nejen k fotografování, tak proč ne? Určitě
je budu podporovat, ale nebudu je v žádném případě
do ničeho nutit.“
p
Je těžké oslovit někoho, aby
vám stál modelem? U koho je
to obtížnější? U celebrit nebo ‚obyčejných lidí‘? Hlásí se vám modely samy,
nebo oslovujete vy?
„Co byste mi řekla vy, kdybych se vás
zeptala, jestli byste mi stála modelem?“

Řekla bych, že děkuji, je to
pro mě čest, ale že jsem spíš
typ, který se stydí, i když je úplně oblečený...
„Vidíte, ale takoví lidé jsou právě úplně
nejlepší. Teď opravdu nepřeháním, ale
s takovými lidmi se pracuje skutečně nejlépe. Já nemám moc těžké najít si modely
pro fotografování, protože pracuji většinou s materiálem, kterým jsem obklopená. Se svými přáteli, se svou rodinou.
To focení je vždycky otázkou naprosté
důvěry, protože člověk, kterého fotím,
musí vědět, že ho nechci fotograficky
zneužít nebo zesměšnit či ponížit, ale
naopak, že to focení je v podstatě zábava,
úleva a radost. Na závěr toho focení se

Foto: Petra Hežová

ti lidé vždy cítí nesmírně osvobození. Je
to prostě spontánní věc, takže rozhodně
žádné přemlouvání. Když si s tím člověkem sednete a cítíte, že vám věří, tak se
vám úplně otevře, takže tam přemlouvání
nemá vůbec co dělat.“
Spolupracujete tedy raději
s veřejně známými lidmi,
nebo s neznámými modely tak říkajíc
z ulice?
„Jednou jsem fotila kalendář známých
osobností pro charitu, tuším pro nadaci,
která pomáhá dětské onkologii v Motole.
V tom jsem měla naprosto volnou ruku,
protože jsem si ty lidi fotila tak, jak jsem si
přála já, ne podle nějakého zadání. To byl

Legendární fotografka o životě před
p i za hledáčkem fotoaparátu
„Myslím si, že je fenoménem, který pohnul
vývojem světové fotografie, ať už se na něj
lidé dívají skrze prsty, že je to prasák,
děvkař nebo zhýralec. Jasně, je to prasák,
děvkař a zhýralec, ale je to taky velice
chytrý chlap, velmi citlivý, který ovlivnil
mnoho generací fotografů a udělal mnoho
úžasných fotografií, které ho přežijí...“
Známá fotografka SÁRA SAUDKOVÁ,
o svém bývalém manželovi a jeho tvorbě

deň,
dětii
d ň zkrátka
k á k strašně
š ě to ffrčí.
čí Navíc
N í dě
nefotím v nějaké pozici, která by je
měla ponižovat nebo degradovat, budou mít nádherné obrázky z dětství,
to je všechno (úsměv). Já nevidím nic
Člověk se má obklopovat hezkými věc- špatného na tom, fotit děti, ať už nami a je jedno, jakou formu ta věc má,
jestli je to reprodukce nebo jen malý obrázek. Když si koupíte Kunderův román,
tak taky nemáte originál jeho rukopisu,
kupujete si jen tu knížku, která existuje
v mnohatisícovém nákladu, a přesto nic
neztrácí na hodnotě toho psaného. Navíc
moje fotky vznikají proto, aby se dostaly
k lidem, i když je dělám pro své soukromé potěšení. Smyslem toho přesto je, Narodila se 14. dubna 1967 v Zábřehu na
aby se ty fotky dostaly k lidem, kteří ji Moravě, ale dětství prožila v nedaleké Litovli,
mají rádi nebo kterým se líbí a je úplně v současnosti žije a pracuje v Praze. V roce
1990 absolvovala obor Ekonomika práce na
putna,
p
, v jaké podobě to bude...“
Vaše fotografie jsou proslulé Vysoké škole ekonomické v Praze. V průběhu studia se poprvé setkala
svou intimitou a bezpro- s dílem Jana Saudka, které ji zaujalo svou poetikou a živočišností. Přání
středností u vašich modelů i vašich osobně se s ním setkat se uskutečnilo v roce 1991, poté se stala jeho asidětí, neobáváte se jejich reakcí, až stentkou. Sára fotografuje převážně akty. Po technické stránce se jedná
budou větší?
o klasické, černobílé fotografie snímané na střední formát. Její tvorba
„Já je k tomu nenutím a považuji za zachycuje intimní příběhy, vášně, smutky, lásku i vzpomínky na vše, co
velkou výhru, že jsem jim tu foto- pomíjí a na čem nám záleží. Ve své profesionální výtvarné činnosti se výgrafii doposud neznechutila, i když hradně věnuje volné tvorbě - inscenovanými fotografiemi dokumentuje
je fotím odmala. To bych si totiž do zejména svůj soukromý život. Uskutečnila nespočet samostatných výstav
smrti vyčítala, že jsem je nezačala a zúčastnila se řadyy kolektivních výstav
ý
jjak doma,, tak i v zahraničí - Slofotit, protože to jejich dětství uteče vensko, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko, Polsko, Rusko...
tak rychle jako vzpomínky na povo-

Sebevědomá žena. Že Sára Saudková nesnáší slovo ‚celebrita‘ dokázala
návštěvníkům vernisáže svým sympatickým vystupováním i milým úsměvem.
Foto: Petra Hežová
tuším Miloš Forman, Karel Gott, Jiřina
Bohdalová, Vlastimil Harapes, Ivana Chýlková a Jiří Suchý. To bylo velice příjemné,
protože ti lidé si to očividně užili, protože
jsem je netrápila víc než půl hodiny (úsměv).
Ale že bych si vědomě vybírala pro focení
celebrity, to ne. Mně se mnohem lépe pracuje s lidmi, jaké běžně potkáte na ulici nebo
kdekoliv. Jde o lidi, které mám ráda, nebo
jsou mi milí,
m to je podmínka. Že bych je prosívala skrze
skr síto, jak moc jsou významní, to
v žádném případě, spíš se takovým naopak
vyhýbám...
(smích)“
vyhýbám
yý
Vystavujete
své fotografie v Česku
Vystavuj
i zahraničí,
zahran kde máte spoustu příznivců. Jak vnímáte rozdíly mezi přijetím
vašich děl
d tuzemskými a cizími návštěvníky
vštěvník vašich výstav?
„V zahraničí
k tomu především přistuzahra
pují bez předsudků, nedávají si nijak
do souvislostí,
odkud přicházím, kým
souv
jsem ovlivněná
ov
nebo neovlivněná. To
je pro m
mě velmi cenné, neboť vím, že
vnímají jenom tu fotku, ne mě nebo
co je
j za mnou... Teď například mám
výstavu v Ženevě ve velmi dobré galerii, kam přišlo na zahájení mnoho lidí,
kteří přišli
při skutečně na výstavu a ne
jen okukovat
autora. I když ta vernisáž
okuk
trvala asi čtyři hodiny, protože si ti lidé se
mnou chtěli
ch povídat, zajímalo je pozadí
těch fotografií.
A ta výstava se během
foto
toho večera
veče prodala, což bylo taky příznivé (úsměv).
(úsmě Lidé jsou sice ve své podstatě
všichni stejní,
ale každá národnost má
s
přeci jen trochu jinou mentalitu. Řekla
bych, že především směrem na jih jsou
lidé velmi
velm spontánní a fotky jako jsou ty
moje, se jim líbí proto, že jsou plné života.“
Fotografie Jana Saudka i vaše
jsou někdy vnímány jako
kontroverzní, viz například váš
hodně k
plakát k filmu Román pro muže se na
Slovensku setkal se zvláštním přijeSlovens
tím. Proč
Pr si myslíte, že tomu tak je?
„Protože jsou lidé velmi pokry„Proto
tečtí, to je všechno (úsměv). Vidí
hezké dděvče a hned začne někdo
chytrý vvykřikovat, že je to nemístné
a nemravné,
nemrav protože tam něco prokukuje
skrze halenku.
Ale kdyby tady byl Jan, tak
hal
by řekl, žže ty fotky vůbec nejsou kontroverzní, že
ž jsou to obrázky nás - lidí. A já
bych mu jenom zatleskala, protože tak to
je. Co je kontroverzního na tom, že fotíte
hezkou žženskou nebo hezkého chlapa?
To je jako
jak kdybyste řekla, že sex je kontroverzní!
troverzní Přitom sex je přirozenou součástí života,
živo s tím nic nenaděláte. Kdyby
nebyl,
y , tak tady nikdo nejsme... (smích)“
Popsala byste se jako feministka?
„Já v tom nemám jasno, ale já mám chlapy ráda a jsem ráda, když se chovají jako
Ale pro mě pojem chlap neznamechlapi. A
ná nějaký macho, který vás ponižuje, ale
naopak jje galantní, takže si myslím, že
jsem spíš
spí antifeministka. Zároveň však
nejsem ppuťka. Jsem sebevědomá ženská,
jsem ráda,
ráda že jsem ženská a nemyslím si,
že být žena
že znamená sloužit muži. Ono
záleží, co si pod pojmem feministka představíme, dnes už to zní skoro jako urážka.
Ale mě chlapi
baví a líbí se mi být s nimi
c
na světě (úsměv).“
Vaše díla a díla Jana Saudka
jsou možná pro mnohé finančně přístupnější ve formě plakátů, které
jsou k mání na vašich oficiálních stránkách. Nevnímáte to jako degradaci
svých fotografií, když si takový plakát
dá někdo třeba na dveře od záchodu?
„Kam je libo, tam kde člověk tráví nejraději čas a proč ne třeba ten
záchod? Koneckonců, mnoho lidí
si na záchod nosí třeba knížky, čte si
a telefonuje a tráví tam příjemné chvíle.
Co já vím, tak muži tam dovedou být
hodně dlouho zavření (smích). Myslím
si, že nezáleží na té formě, jde o obsah.
A pokud například chudý student nemá
na tu fotku a koupí si ji třeba ve formě
pohlednice nebo plakátu, tak proč ne?

haté nebo oblečené. Nahota k dětství
prostě patří a nejenom k dětství, ale
pak už jako dospělí se za ni stydíme
a skrýváme
se...“
ý
Protože se nedostavila
druhá polovina osobností
výstavy, mohu se vás zeptat, jak vy
osobně hodnotíte fotografie Jana
Saudka? Co pro vás znamenají?
„Jan Saudek mě určitě velmi inspiroval a vždy se k tomu budu hrdě hlásit! Ale jsem pyšná i na to, že jsem se
vydala svou vlastní cestou, že fotím
svět očima ženy. Janovy fotografie
mám velmi ráda, vlastně díky nim
j
jsem
se s ním seznámila a strávila
j
jsem
s ním mnoho let. Myslím si, že
j fenoménem, který pohnul vývoje
j
jem
světové fotografie, ať už se na
něj lidé dívají skrze prsty, že je to
prasák, děvkař nebo zhýralec. Jasně,
je to prasák, děvkař a zhýralec, ale je
to taky velice chytrý chlap, citlivý,
který ovlivnil mnoho generací fotografů a udělal mnoho úžasných fotografií, které ho přežijí...“

kdo je
sára saudková

INZERCE

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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www.tkplus.cz
Prostějovský
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Ročník
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Pondělí

Číslo

15. července 2013

TENIS
KONEČNÝ PŘEKVAPIL

Prostějovský turnaj
"mladých" urval domácí
Michal Konečný
čtěte
na straně

ÚSPĚCH! PROSTĚJOVSKÝ FOTBAL MÁ
V NEJVYŠŠÍCH PATRECH UŽ TŘI ROZHODČÍ

19

nohejbal

Prostějov/jim

SOBOTA 20. 7.

9:00

TURNAJ TROJIC
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
Hřistě za sokolovnou v Čechovicích

malá kopaná

TRHÁK TÝDNE

SOBOTA 20. 7.
NEDĚLE 21. 7.

10:00

NEJEN PAVEL PEŘINA, ALE NOVĚ I JANA ADÁMKOVÁ (NA SNÍMKU) A PETR
ANTONÍČEK SE OCITLI NA LISTINĚ ARBITRŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROČNÍK
PROFESIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ. ZMÍNĚNÉ TRIO S BYDLIŠTĚM ČI ALESPOŇ
KOŘENY V PROSTĚJOVĚ SE TOTIŽ VEŠLO MEZI CELKEM TŘIAŠEDESÁT JMEN,
KTERÉ PŘEDSTAVILA ŠÉFKA KOMISE ROZHODČÍCH DAGMAR DAMKOVÁ.
PAVEL PEŘINA PATŘÍ MEZI DOMÁCÍ ROZHODCOVSKOU ELITU JIŽ ŘADU
LET, DOMAMYSLICKÁ RODAČKA JANA ADÁMKOVÁ SI V LOŇSKÉM ROCE
ZAPÍSKALA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA DO SEDMNÁCTI LET A OD LEDNA PATŘÍ
MEZI ŠESTNÁCT NEJLEPŠÍCH ŽENSKÝCH SUDÍ V EVROPĚ. NA SEZNAM PRO
PRVNÍ A DRUHOU LIGU SE VRÁTILA PO NĚKOLIKA LETECH, NAOPAK PETR
ANTONÍČEK JE ABSOLUTNÍM NOVÁČKEM...
S DVOJICÍ NOVÝCH ROZHODČÍCH V PRVNÍ A DRUHÉ LIZE VÁM VEČERNÍK
PŘINESE EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY!

2.ROČNÍK ŽENSKÉHO TURNAJE

HANÁCKÁ KOPAČKA
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

fotbal

SOBOTA 20. 7.

13:30

MARTIN RICHTER

Bedihošť Cupu 2013 vládli Andělé

Jestřáby NEPOSÍLÍ

80 LET TJ SOKOL
PROTIVANOV
Fotbalový areál v Protivanově

www.
v
vecernikpv.cz

I
60

MILOŠ
SLAVÍ
Krásný
Krásných
K
Kr
ásnýých 60 let oslaví v čer
červenci známý prostějovský
fo
otb
tbalis stále aktivní hráč
fotbalista,
a trenér MILOŠ KRUPIČKA.
Odchovanec OP Prostějov,
Odcho
k erý ve své bohaté kariéře
kt
který
oblékl
ob i dresy Sigmy Olomouc,
Žele
Že
lezáá Prostějov, AgrostroŽelezáren
j Pro
je
Prostějov, Kralic na Hané
n
a v neposlední
řadě Zdětína,
za jehož barvy se v rezervním týmu potí dodnes.
Nejvýraznějšího osobního úspěchu dosáhl,
„
když „béčko“
Zdětína vytáhnul
chvo nejnižší okresní souz chvostu
těže do III. třídy OFS Prostějov.

Do dalších let hodně zdraví mu přeje
manželka s rodinou, fanynky a hráči
oddílu TJ Sokola Zdětín „B“.

Foto: internet
Prostějov/jim - Mistr světa z
roku 2001 a vicemistr světa
z roku 2006 Martin Richter
mezi prostějovské hokejisty
nezavítá. Místní odchovanec, o
němž se spekulovalo, že se stane hvězdnou posilou Jestřábů,
se totiž nakonec rozhodl dát
přednost odchodu do zahraničí
a v sezoně 2012/2013 si zahraje
polskou extraligu. Odešel totiž
do klubu PBS Bank Sanok,
předloňského mistra země.
Podle zdroje Večerníku se tak
stalo z rodinných důvodů.

Pětatřicetiletého obránce draftoval v roce 2000 New York
Rangers, slavnou NHL si
však nikdy nezahrál. V české
extralize debutoval již v osmnácti letech, zahrál si rovněž
v Rusku, Švédsku, Finsku, na
Slovensku a nižší zámořské
soutěži v Americe. Se Spartou
Praha a třineckými Oceláři
vyhrál nejvyšší domácí hokejovou soutěž, nyní se po roce
stráveném v Bánské Bystrici
vydal o kousek dál na severovýchod.

Foto: Jiří Možný
Bedihošť/jim – Pátý ročník turnaje v malé kopané Bedihošť Cup se stal opět kořistí celku FC Anděl. Obhájce titulu zdolal ve finále vlastní „béčko“ a na hrubčickém trávníku se
tak radoval z celkově již třetího prvenství. Gólman Jaroslav Běhalík inkasoval až ve finále
a jedenácti čistými konty se výrazně podílel na tomto úspěchu, mužstvu se dařilo i v útoku, o čemž svědčí hned sedmatřicet nastřílených branek. Bitvu o třetí místo vyhrál tým
AC Roma „A“, jenž v duelu o bronz nahradil družstvo SK DD Sport „A“, které klání předčasně opustilo. Těsně pod stupni vítězů skončil Clewer, z jehož sestavy se rekrutoval nejlepší
hráč podle pořadatelů Richard Klimeš.

TOMÁŠ MACHÁLEK JE UŽ HRÁČEM JABLONCE!
Mladý útočník bude ale ještě na podzim hostovat v 1. SK Prostějov

Prostějov/jim – I z Prostějova
se lze dostat do kádru prvoligového mužstva. Dokázal to
útočník třetiligového 1. SK
Tomáš Machálek, jenž před
několika dny podepsal svou
první profesionální smlouvu
v životě. Jablonci nad Nisou
se upsal na dva roky, podzim
však ještě stráví v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL).

„Domluvili jsme se, že to pro
něj bude nejlepší cesta. Dohoda je taková, že v zimě, kdy
je větší časový prostor, půjde
zpátky do Jablonce. Buď se
tam prosadí, nebo ho přesunou na hostování do druhé
ligy, aby jeho kariéra šla nahoru,“ informoval o přestupu generální sportovní manažer 1.
SK Prostějov František Jura.

Nepředpokládá, že by se
změnila Machálkova role v
týmu, i když už není kmenovým hráčem eskáčka.
„Tomáš je náš odchovanec,
chceme pro něj to nejlepší.
Budeme na něm stavět i dál
a budeme chtít, aby se prosadil. Je to výzva i pro další
hráče a vzkaz všem mladým
klukům,“ pověděl.

O hostování ve druhé lize se
debatovalo již nyní, nakonec
ale převážil i vinou krátké
letní pauzy návrat třiadvacetiletého forvarda do známého
prostředí. „Chtěl jsem zkusit
vyšší soutěž, trénovat náročněji dvakrát denně, rozhodl jsem
se ale vrátit. Doufám, že budu
dávat tolik branek jako doteď a
zvýší mi to sebevědomí. Chci

se připravit na zimu a přípravu
v Jablonci,“ zmínil Machálek.
Zapojil se již do středečního
tréninku mužstva a v úterý odcestuje na několikadenní soustředění do Ústí nad Orlicí.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani ve třetím 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 vůbec
premiérově zápolit o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK
V HODNOTĚ 400 Kč!



Správná odpověď z č. 27: na snímku byl dům z ulice Outraty v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která získává
lůžkové povlečení, jež věnuje firma Profitex, Wolkerova
37, Prostějov, se stala Renáta Benešová, Prostějovská 242,
Kralice na Hané. 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 18. ČERVENCE 2013,
14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 22. ČERVENCE 2013. Cenu do soutěže, poukaz na sortiment v hodnotě
400 Kč, věnuje Prodejní galerie Duhový květ, Vápenice 29, Pv.
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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.
BOWLING PALACE NA ÚJEZDĚ NABÍZÍ
TY NEJLEPŠÍ .....

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

TIP
k obrazovce
VY NÁM TAKY,
ŠÉFE!
FILM ČR (2008)

NEDĚLE 21. 7. 2013

20:20 HODIN

ADAT, AJATIN, DELEGÁT, DUNAJ, DYJE, ELIDA, GANG,
GINKO, GRÁD, HNÁT, KONKURZ, NAOPAK, OÁZA,
PECE, RADARY, RODY, ROVER, RUBL, ŘEŽE, SEDY,
ŠPRÝMAŘ, TABU, VAGON, VANA, VLEK, VYPRAT,
ZVÍŘE
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 ČTVRTKU18. ČERVENCE 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ÚJEZD“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Viliam GRNÁČ, Prostějovská 79, Mostkovice, který 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 22. ČERVENCE.

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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V minulém, celkovém součtu
stosedmnáctém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Václava Šmída. Dlouholetého člena
Zastupitelstva města Prostějova za KSČM, který je v tomto
volebním období i zastupitelem
Olomouckého kraje, poznala
opětovně celá plejáda čtenářů.
Z porce 358 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherkyni, kterou se stala
Eva BEDNÁŘOVÁ, Česká
7, Prostějov. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, firmy BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
známého regionálního hudebníka a jednoho ze zakladatelů
skupiny KEKS, která o uplynulém víkendu vystoupila v rámci
koncertu ROCK MEMORY
OF na pláži U Vrbiček plumlovské přehrady...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stoosmnáctého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
18. ČERVENCE 2013 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
od ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK, zveřejníme v příštím
čísle, které vychází TRADIČNĚ V PONDĚLÍ 22. ČERVENCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Martin Kotík
Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan Zadražil, Sandra
Nováková
Podnikatel Ivan Mráz (Václav Vydra) chce nechat zkrachovat úspěšnou reklamní
agenturu. Proto si najme
zaměstnance a spolupracovníky, o nichž je přesvědčen,
že jsou naprosto neschopní.
Nesourodé skupině lidí tak
zdánlivě spadne do klína
neočekávaná životní příleži- v nejdivočejších snech, že by
tost. Účetní v důchodu Kar- na podobném „atraktivním“
ličku, pubertálního textaře místě mohli vůbec kdy pracoMikiho, mimoidního grafika vat. A také nemají ponětí, jak
Kamila, mladou manažerku to v takové reklamce vlastně
Terezu a jejich šéfa, flákače chodí. Když zjistí, že je všecha příležitostného herce Lea no úplně jinak, boj o vysněnou
donedávna nenapadlo ani práci pro ně teprve začíná...
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJ SPECIALITY Z GRILU!

I v dnešním čísle máme pro
vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž ani tentokrát
neopomněli bádání s čísly
a díky novému partnerovi
máte možnost získat skutečně atraktivní a hlavně chutnou výhru... U v současnosti
tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné
a početné publikum, se tentokrát hraje o MOŽNOST JÍT
SE ZDARMA A POŘÁDNĚ
NAJÍST K DUDKOVI!
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou
je POUKÁZKA NA OBČERSTVENÍ v CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:

SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
18.ČERVENCE2013,14.00hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 9 - 9 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stosedmou
výherkyní stala Šárka CIMLOVÁ, Sídl. Svobody 65,
Prostějov, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout cenu od partnera minulého kola soutěže, kterou
jsou DVĚ VSTUPENKY
NA KELTSKOU NOC 2013
V CELKOVÉ HODNOTĚ
800 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází tradičně v PONDĚLÍ 22. ČERVENCE 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se
opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Hostinec

U Dudka
SPECIALITY NEJEN Z GRILU
1iPěVWt-96OiGNDD.UDVLFH3URVWěMRY
7HOGHQQěRGKRGLQ
HPDLOKRVWLQHF#XGXGNDF]

ZZZXGXGNDF]
O

Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY- PRONÁJEM
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

Lenka Dokládalová

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

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

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

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

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

Cena: 6.300,- Kč/měs. vč. inkasa

volný ihned.

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

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,-

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

Prostějov, Plumlovská ul. Pronájem obchodu 189 m2, 4 výlohy. Cena: Kč 18.000,-/měsíc

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

Byty – prodej

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

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaněstojící,

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

VELKÁ SLEVA! Samostat-

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!

Ptení, okr. Prostějov. Prodej zděné chaty 2+kk s terasou a výhledem do
krajiny na pozemku o výměře 1946 m2 s další dřevěnou chatou (pro hosty).
Vše pečlivě udržované.
Cena: Kč 445.000,-

Prostějov, Říční ul. Prodej zahrady se zahradní chatkou o výměře 370 m2.
Cena: Kč 59.000,BYTY – PRODEJ:

2+1, Pv, ul. B. Šmerala
3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 820.000,Kč 780.000,Kč 1.100.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
2+1, Biskupice
2+1, Pv, Wolkerova ul.
2+1, Pv, Spitznerova ul.
3+1, Klopotovice
3+1 s garáží – Pv, J. Kučery
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+kk, Pv, Rejskova ul.
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul.
3+1, Pv, ul. Hvězda

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 4.200,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (3.500,-)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 7.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.200,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

GARÁŽE - PRONÁJEM

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

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kompletní nabídku najdete na:

Kč 69.000,-

www.jhreality.cz

777 251 878
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
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 740.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 450.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
SOBĚSUKY - RD
6+1, cihlový, zast.
plocha 150m2, zahrada 115m2, el.
220V/380V, plynové ÚT, studna, septik, garáž.
CENA: 799.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
výměra 1450m2,
komletně zasíťovaný včetně příjezdové komunikace, orientace na jihozápad. CENA: 1.750.000Kč.
PLUMLOV stavební pozemek, oplocený,
výměra 981m2,
jižní orientace, JEDINEČNÝ
VÝHLED NA PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU. CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz
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Rodinné domy:

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Nabízíme nízkoenergetické domy
podle Vašich představ, např. dům typu
bungalow 4+1 s
možností dostavby podkroví, má velmi atraktivně vyřešený exteriér i interiér.
Cena od 1.650.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
zahrada 96 m2.
CENA 1.600.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 730.000 Kč
Čelechovice na Hané
- prodej dvou řad. RD
4+1,2+1sgarážíaokr.
zahradou. RD po rekonstrukci.Celková
výměra pozemků činí 1406 m2. CENA: 2.595.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích od 710 m2
až 1150 m2, sítě na
hranicích jednotl.
parcel.
Info v RK.

Byty - prodej:
BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

Pozemky

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

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

Komerční prostory

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

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

BYTY 2– PRODEJ:

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

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

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

DOMY – PRODEJ:

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

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

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

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

CHATY – PRODEJ:

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

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

tel.: 607 915 184

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

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

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

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

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

PRONÁJMY:
1+1 Studentská, část.vyb.
4,8 tis.+ ink., 2x kauce
1+kk M.Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Tylova, 2.P., zařízený
5,9 tis. vč.ink.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
1+1 Daliborka, zaříz.
5,5 tis.+ ink., trv.pob.
2
4,5 tis.+ ink.
2+1 nám.Spojenců, 100 m , krb
2+kk Daliborka, podkr.
5,5 tis.Kč/měs.,+ ink., trv.pobyt
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
890 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
2
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Unčice, k rek.
145 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.250 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 4+1 Čelechovice - 397 m2, zahr.
660 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.250 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m2 pozemek
1.700 tis.Kč
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 110 tis.Kč
- Hostinec Otinoves, 676 m2, 2 byty
1.560 tis. + provize RK
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.
3.600 tis.Kč
- Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch.
4 tis.Kč/měs + energie
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt
pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou

Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.

790 tis.Kč

GARÁŽE:
Novinky: Pronájem garáže na ul.Lidická
1 tis. Kč/měs.
- Pronájem garáže na Husově nám.
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost 1 tis.Kč/
měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice, viz. web
RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.
990 tis.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr.
540 tis.Kč
2
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m
2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr.
689 tis.Kč
2
3+1 Seč, zděná, 102 m
650 tis.Kč + provize RK
840 tis.Kč
2+1 Raková, zahr. 300 m2
2
4+1 Hvozd - 364 m , zahr.
620 tis.Kč
2
3+1 Bousín - 282 m , zahr., kachl.kamna
990 tis.Kč
POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč + prov.RK
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
2
Alojzov
4 tis. m , sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m ,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 330.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 V. Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.039.000Kč
3+1 Dolní OV po rek.
1.189.000Kč
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
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 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
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 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
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 Svatoplukova cihla, část. zaříz. 6.000Kč vč.ink
1+1 Kostelecká
6.000Kč vč.ink
2+kk Milíčova cihla po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
3+1 Plumlov 95m2
7.000Kč vč.ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Dolní cihla
5.000Kč+ink
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.000Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+kk Daliborka 50m2
5.500Kč +ink
2+1 Vrahovice
5.000Kč+ink
2+1 Karlov 60m2 cihla
8.100Kč vč. ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
3+1 Výšovice 74m2 garáž
8.500Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink
RD 5+2 Určická
15.000Kč+ink

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

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 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

DOPORUČUJEME

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. PV a okolí
739 322 895.
VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 430.000 Kč
* Byt 2+1, cihla, Šárka 610.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 650.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.100.000 Kč
* Byt 3+1, Dolní,po rek. 1.150.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.299.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.295.000 Kč
* RD 5+1, Čechovice 2.900.000 Kč
* RD 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD 6+3, Spitznerova 5.200.000 Kč
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340.000 Kč
* Chata, Březský vrch 390.000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450.000 Kč
* Pozemek 820 m2,Konice 390.000 Kč
* Pronáj.bytu 1+1, Šárka 4.400/měs.
* Pronáj.RD, M.Hradisko 6.200/měs.
Hledáme byty, domy, chaty,
pozemky...
* Zdarma inzerce, právní servis
* Poradenství při prodeji nemovitosti
* Tržní ocenění pozůstalosti
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ
Pronájem bytu 1+1, přízemí, Olomoucká ul. Tel: 608718813
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost mám.
Tel. 776 460 300
Prodám v katastru Dolní Otaslavice staveb. parcelu o výměře 1277 m2 s přípojkou vody
a elektriky. Prosím ozvěte se na
mobil 731 014 776 nebo na email:
alikubac@seznam.cz. Prodej za
odhadní cenu.
Prodám byt 3+1, družst. Byt po kompletní rekonstrukci, kuchyň na zakázku, ul. Mozartova.1.350 000Kč Volný
od října. 604 475 065
Prodám pěkný prosluněný byt 3+1
cihla v OS s balkonem v centru
města. Ne RK. 723 691 185
Pronajmu ihned 1+1 v blízkosti
centra Pv. Tel.: 775 758 775
Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I sms na tel.: 724 906 630
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
Prodám zděný byt 2+1, pův.stav,
650.000 Kč. 774 409 430
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
4 500 Kč + inkaso. Ne RK!
T.: 732 548 756
Prodám byt 3+1 v OS, 2. patro, ul. Studentská. Ne RK! Tel.:
737 344 163
Pronajmu 1+1, zař. 608752315
Pronajmu byt v RD, 5km od Pv,
asi 150m2. Cena k jednání. Tel.:
608 933 033
Pronajmu
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
Pronajmu pěkný byt 1+1, 4400+ink.
774 409 430
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
Prodám 2+1 v OV. Cena dohodou.
RK nevolat! T.: 774 484 453
Nabízím ubytování v Brně. Klidné prostředí. Vhodné pro studenty
nebo zdrav. sestry. Nutno vidět.
Tel: 737360718

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

Pronajmu dlouhodobě nově zrekonstruovaný cihlový jednopokojový byt s lodžií. Cena včetně inkasa 6 200,- Tel: 602873504
Prodám garáž na Žeranovské. Cena
dohodou. Tel.: 774 664 966

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Pronájem komerc. prostoru na Újezdu v Pv. 95m², výloha. 14 000 Kč/měs.
+ inkaso. Tel: 720 750 511

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

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

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

Prodám rodinný dům po rek. v Prostějově. Tel.:774 409 430
Prodám byt 1+1 cihla, po celk.
rekonstr. OV, 45m² + 8m² sklep.
1. patro V. Outraty, velmi nízké náklady. Cena 800 000. Tel:603707033
Pronajmu byt 3+1 na Mozartově ul., po rekonstrukci. 5.600 Kč
plus ink./měs. Tel.: 603 944 228
Pronajmu 1+1, po rek., tř. Svornosti, Pv. Tel.: 724 711 106
Pronajmu byt 3+1 v 5. patře, nezařízený, volný ihned. Nájem vč.
inkasa 9 tis. 1x kauce + 1 nájem
dopředu. Tel.: 775 974 977
Koupím pozemek nebo zahradu
na stavbu RD v Mostkovicích.
T.: 731 510 079

OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Peníze snadno a rychle pro všechny bez poplatků. Ihned při podpisu.
Volejte 775 021 212

Prodám starší rodinný dům v centru
obce Brodek u PV. K dispozici 4+1
(+další prostory) s příslušenstvím,
dvorkem a zahrádkou. Vstup do domu
průjezdem(i jako garaž). Opravy nutné. Cena dohodou. Tel.: 724 028 950
Pronajmu byty v nájemním
domě(cihla) blízko centra. 1+1
podkrovní a 2+1 s balkonem. Tel.:
728 760 914
Hledám ke koupi RD Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Prodám 2+1 v Pv. Cena dohodou.
RK nevolat! T.: 737 500 120
Prodám cihlový byt 3+1 s balkonem,
70m2 v OS vlastnictví. V klidné části
obce Věrovany. Lokalita cca 15 km
od PV. Částečně zařízený, plyn. topení. Nastěhování dle dohody. Cena
890 000 Kč. Tel.: 734 589 647
Pronajmu byt blízko centra PV,
2+1. Možno ihned. Cena 6 000 Kč
+ ink. Tel.: 777 039 874
Nabízím k pronájmu cihlový byt 3+1
v Olomouci – Hejčíně. 10 000 Kč
včetně inkasa. RK nevolat. Tel:
737 442 569
V atraktivní lokalitě pronajmu zavedený hostinec bytem 2+1. Tel.:
737 941 529
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I sms na tel.: 605 011 310
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

PODĚKOVÁNÍ
Hledaný pes, který se ztratil dne
2.7.2013, byl navrácen a to milou
rodinou z ulice Trávnická, která se
o něj velmi pěkně postarala a za to
má u mě velké DÍK. Též bych chtěl
poděkovat Prostějovskému Večerníku za vydání oznámení o ztrátě.

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
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
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
rychle až do domu, bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů

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

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

Hledáme vhodné uchazeče na pozici: Skladník mrazírenského skladu.
Práce v mužském kolektivu. Požadavky: VZV, RETRAK. Praxe v oboru
výhodou. Požadujeme: Pečlivost,
flexibilita, komunikativnost. Nekuřák
výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu. Strukturované životopisy
zasílejte na adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov
nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz

Převoz materiálu včetně stěhování, auto
do 1,5 t. Půjčovna lešení. Tel:608718813
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Výcvik psů. Ubytování během dovolených. T.: 604 188 648
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zateplím od 250 Kč/m2. Volná kapacita. Volejte 721 558 741

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

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

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

Nové VacuShape studio otevřené
na Skálově nám. 2a. Ceny od 100 Kč
za 30min. na stroji Vacushape. Před
každou lekcí 10min na Powerplate
s trenérem zdarma! Spalujte tuk 3x
rychleji než při běžném cvičení!
Objednávky: 734 897 730

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

Harmonikář zahraje a zazpívá na
všech akcích. T.:725 860 270

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

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

Prodám meruňky vhodné na zavařování 1kg/30,-Tel.: 732 572 551.
Prostějovsko

www.vecernikpv.cz

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

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Školní 49, tel.: 608 805 775,
Jindřich Skácel.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 19. července 2013
by se dožila 63 let
paní Anna FROHNOVÁ
Vzpomíná dcera Erika
s rodinou.

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

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

Ve dnech 14. července
a 18. srpna 2013
by se dožili 85 roků
manželé
ze Skalky.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana
s rodinou.

Dne 18. července 2013
vzpomeneme 29. smutné
výročí od úmrtí naší
milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ
z Prostějova.
Při vzpomínce na Tebe

PV stavební firma hledá pomocného dělníka formou brigády. Volejte
od 8 do 15 na 775 780 084
Mechanik opravář, zahr. mechanizace. Tel.: 582 330 341
Česká pošta,s.p. přijme brigádníky
na roznos tisku v ranních hodinách
ve dnech Po - So, podmínkou ŘP
sk.B, kontakt :
waischornova.posta@seznam.cz
Generali Pojišťovna a.s. hledá na
pozici správce pojistného kmene vhodné uchazeče. Požadujeme:
SŠ s maturitou, znalost PC, trestní
bezúhonnost. Nabízíme: práci silné
nadnárodní společnosti, dobré fin.
ohodnocení a zázemí kanceláře.
Kontakt: leona.zajicova@generali.cz
Tel.: 777 858 507

Dne 18. července 2013
z Přemyslovic.
vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami a sestra
s rodinou.

a sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří spolu s námi uctí
Lenčinu památku.

Dne 16. července 2013
vzpomeneme
20. výročí úmrtí
paní Boženy
VOJKŮVKOVÉ

Přijmeme spolupracovníky/-ce
z různých oborů pro chod
pobočky v Prostějově. Výdělky
25-35 000 Kč.m. T. 732 259 667

RŮZNÉ
Připravím k maturitní zkoušce
z matematiky. 775 758 775
Hledám učitele Italštiny pro začátečníka. Tel.: 728 511 591

Dne 15. července 2013
by se dožil 72 let
pan Jindřich PIŇOS
a 5. července 2013
tomu bylo 16 let,
co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
Manželka a synové Petr
a Pavel s rodinami.

OZNÁMENÍ

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

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

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

INZEROVAT MŮŽETE
I NA WEBU
TEL.: 608 960 042

a tiché vzpomínání.
S hlubokým zármutkem

Pracovní příležitost na 3 měsíce
v obchodní činnosti. Možnost rekvalifikace pro trvalou práci. Přihlášky
formou SMS na tel.: 702 484 292

VZPOMÍNKY

Prodám Wolkswagen Polo 1,6 výr.
1996. Tel.: 776 194 067

Dne 14. července 2013
uplynulo 15 let od úmrtí
pana Josefa MOLERA
z Nezamyslic.
Stále vzpomínají manželka
Alena, syn Josef s rodinou,
A
dcera Karolína, sestra
Marie, neteř Šárka
a synovec Rudolf
s rodinami.

a dne 29. července 2013
vzpomeneme
25. výročí úmrtí
pana Josefa VOJKŮVKY
z Biskupic.
Vzpomíná rodina.

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

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

Koupím vířivou pračku Romo,
dveře, vařič, ledničku, okna, umyvadlo. T.: 608 539 783

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

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

KOUPÍM

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové doplňky,
lustry, lampy, hodiny aj. i silně poškozené. I půdní veteš. Platí stále. Tel.:
602 953 842

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

Prostějov
j 604 389 367.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

VZPOMÍNÁME

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

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

PRODÁM

Bolí Vás neustále nohy a sháníte
pohodlnou a kvalitní obuv na Vaše
problémové nohy. Prodejna IVKA,
Plumlovská ulice, Pv (naproti Kubusu) je tu stále pro Vás. Tak neváhejte! Vedeme veškerý sortiment,
obuv i v nadměrných velikostech
celokoženou, zdravotní. Otevřeno
10 - 17.30, so- 9.30-12 hod.
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DARUJI
Daruji dvě koťata - kočka domácí,
tel.: 720 504 857

jsme vzpomenuli
20 let od úmrtí
paní Miluše KUNERTOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
všem děkuje dcera Jarmila
s rodinou.

Dne 19. července 2013
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
maminky, babičky a tchýně,
paní MILENY
ROLENCOVÉ
ze Žárovic.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají
syn Jiří s rodinou a syn
Milan s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 19. července
2013 v 10.00 hodin

Roky utekly jak voda, zdá
se to být jako dnes, v uších
zní ta bolestivá slova, že jsi
odešla a nevrátíš se zpět. Ta
rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 11. července 2013
by oslavila své
53. narozeniny
paní Anna
BJALONČÍKOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali
vzpomeňte s námi.
S láskou rodina.

Tenis
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Konečný slavil double na
tenisovém Prostějov Open
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INZERCE

Výhodu domácího prostředí
dokonale využil domácí tenista Michal Konečný. Na turnaji
Prostějov Open nenašel přemožitele a získal 27 bodů do
světového žebříčku ATP a také
šek na 1950 dolarů. Ve finále
porazil Kamila Čapkoviče ze
Slovenska 7:6, 6:4. Svůj triumf
potvrdil také ve čtyřhře, kterou
vyhrál společně s Jaroslavem
Pospíšilem. „Byl to skvělý týden. Hrálo se mi dobře a výsledky tomu odpovídají. Cením si
také úspěchu v deblu. Vítězství
ve čtyřhře mi pomohlo také ve
finále singlu,“ uvedl vítěz druhého ročníku Prostějov Open.
Prostějov/lv

První kolo nepřineslo žádné velké
překvapení. Z nasazených vypadl pouze Minář, který nestačil na Kunčíka.
Přesto byly k vidění dramatické zápasy.
V jenom z nich zdolal po velké bitvě
Robert Rumler Dominika Süce. Nejvýše nasazený Slovák Marek Semjan
zdolal australského mladíka řeckého
původu Kokkinakise. Dařilo se také
zástupcům prostějovského tenisu. Do
dalšího kola postoupil zkušený Jaroslav Pospíšil, dařilo se také Michalu
Konečnému, který ve dvou setech přehrál Marka Jaloviece. Další nasazený,
Adam Pavlásek, pak nedal žádnou šanci Rakušanu Weinhandlovi.
Ve druhém kole se překvapivě s
turnajem rozloučil Pospíšil, jehož
vyzyvatelem byl Václav Šafránek.
V souboji generací slavilo úspěch
mládí. Žádné velké problémy nepřipustil Semjan v duelu s Rumlerem.
Olomoucký rodák uhrál v utkání
pouze čtyři gamy. Až ve třech setech
uspěl v souboji o čtvrtfinále Konečný, když Marka Michaličku porazil
v rozhodující sadě 6:4. V turnajovém
pavouku zůstal také po střetnutí se Slovákem Fabianem Pavlásek.
Třetí den Prostějov Open přinesl velké překvapení. Ve slovenském souboji Kamil Čapkovič vyřadil Semjana a turnaj přišel o svoji jedničku.

Double. Domácí tenista Michal Konečný s trofejí pro vítěze Prostějov Open, s Jaroslavem Pospíšilem se radoval také z vítězství ve čtyřhře.
Foto: Josef Popelka
Z domácího pohledu ale bylo nejdůležitější, že se do semifinále dostal
Pavlásek po vítězství nad Šátralem,
a Konečný, který porazil Kunčíka.
Sobotní zápasy rozhodovaly o finalistech a přinesly radost třiadvacetiletému Konečnému. Rodák
z Vysokého Mýta reprezentuje Prostějov a na domácích kurtech přehrál Francouze Alexie Musialka. Po
jednoznačném průběhu pak mohlo
sledovat druhé semifinále mezi Pavláskem a Čapkovičem. Toto utkání nabídlo velké drama. První sadu
získal domácí talent ve zkrácené
hře, pak se ale prosadil zkušenější
slovenský hráč a vyrovnal. V rozhodujícím setu Pavláskovi došly síly

a dostal od svého protivníka kanára.
V průběhu předposledního hracího
dne došlo také na finále čtyřhry. Nejvýše nasazený pár Konečný, Pospíšil porazil dvojici Kunčík, Rumler
6:2, 6:7 (4), 10:7.
Ve finále Konečný vedl v prvním
setu 5:2, Čapkovič ale vyrovnal
a rozhodoval až tie-break. Vedení 1:0 domácího hráče uklidnilo
a ve druhém pokračování duelu
byl lepším tenistou, což potvrdil
kvalitně zvládnutou koncovkou.
„V prvním setu jsem trošku klopýtnul, ale zaváhání se podařilo napravit. Zkrácená hra mě povzbudila
a zřejmě rozhodla o výsledku,“ uvedl
Konečný.

Výsledky dvouhra - PROSTĚJOV OPEN:
Finále kvalifikace:
Lukáš Maršoun – Miroslav
Herzán 6:4,6:3, Martin Fafl –
Ivan Kosec(Svk) 6:0,7:5,Jakub
Oravec(Svk) – Tomáš Hrabec
6:2,7:5, Dominik Sproch(Svk) –
Ivan Kocourek 3:6,6:3,6:2, Michal
Bisko – František Polanka 6:4,
7:6, Danylo Kalenichenko(Ukr)
– Tomáš Musil 6:1,6:2, Patrik
Fabián(Svk) – Stefan Rettl(Rak)
6:2,3:6,6:3, Jakub Filipský – Pavel
Nejedlý 7:6,6:4
1.kolo:
Kunčík (ČR) – J. Minář (7-ČR)
6:3, 6:2, Rumler – Süc (oba ČR)
6:4, 3:6, 6:4, Majšajdr (CŘ) – Oravec (SR) 6:4, 7:6 (2), Fafl (ČR)
– Kalenichenko (Ukr.) 6:4, 6:2,
Šafránek – Biško (oba ČR) 6:0,

6:3, Fabián – (SR) – Pavlík 6:2,
6:2, Gadomski (6-Pol.) – Goldsteiner (Rak.) 7:5, 4:6, 6:1. Pospíšil (2-ČR) – Lustyk (ČR) 6:3, 6:4,
Konečný (3-ČR) – Jaloviec (ČR)
6:4, 7:6 (2), Pavlásek (4-ČR) –
Weinhandl (Rak.) 6:3, 6:1, Šátral
(8-ČR) – Maršoun (ČR) 6:2, 7:6
(6), Michalička (ČR) – Šproch
(SR) 6:0, 6:0, Čapkovič (5-SR)Papík (ČR) 6:4, 6:4, Musialek
(Fra.) – Filipský (ČR) 6:3, 2:6,
6:0, Masár (SR) – Kellovský (ČR)
5:7, 6:2, 7:6 (2), Semjan (1-SR) –
Kokkinakis (Aus.) 6:2, 7:5.

(8-ČR) – Fafl (ČR) 6:3, 6:4, Kunčík
(ČR) – Masár (SR) 7:5, 6:4, Semjan
(1-SR) – Rumler (ČR) 6:2, 6:2, Čapkovič (5-SR) – Majšajdr 6:1, 6:3,
Musialek (Fra.) – Gadomski (6-Pol.)
6:4, 7:5.
Čtvrtfinále:
Konečný (3-ČR) – Kunčík (ČR)
6:0, 6:4, Pavlásek (4-ČR) – Šátral
(8-ČR) 7:5, 6:2, Čapkovič (5-SR)
– Semjan (1-SR) 6:1, 7:6 (5), Musialek (Fra.) – Šafránek (ČR) 6:4, 6:2.

Semifinále:
Konečný (3-ČR) – Musialek (Fra.)
6:2, 6:0, Čapkovič (5-SR) – Pavlásek (3-ČR) 6:7 (4), 7:6 (4), 6:0.

2.kolo:
Šafránek (ČR) – Pospíšil (2-ČR) 7:5,
Finále:
7:6 (9), Konečný (3-ČR) – MichaličKonečný
–
ka (ČR) 6:2, 6:7 (2), 6:4, Pavlásek (4- Michal
ČR) – Fabian (SR) 6:4, 7:6 (2), Šátral Čapkovič(Svk) 7:6,6:4

Kamil

Výsledky Čtyřhra
PROSTĚJOV OPEN
Čtvrtfinále:
Konečný,Pospíšil(1)
Hrabec,Nebojsa
7:6,6:2,
Michalička,Pultr(4)
Kellovský,Suc
6:4,7:5,
Kunčík,Rumler
Semjan,Simon(oba
Svk-3)
7:6,5:7,[10:6],
Maršoun/Šátral
– Fabian/Sproch(oba Svk) 7:5,6:2
Semifinále:
Michal Konečný/Jaroslav Pospíšil(1) - Marek Michalička/David
Pultr(4) 7:6,6:4, Jan Kunčík/Robert Rumler - Lukáš Maršoun/Jan
Šátral(2) 6:4,6:4
Finále:
Konečný,Pospíšil(1)
Kunčík,Rumler 6:2, 6:7, [10:7]

„Musím vypnout,“ uznal po Ženské klání v Olomouci
porážce v Bastadu Berdych slibuje kvalitní podívanou

Bastad, Prostějov/lv – Přechod
z trávy se příliš nepovedl Tomáši
Berdychovi. Nejlepší český tenistka na turnaji v Bastadu sice postoupil do čtvrtfinále přes Martina Alamundu z Argentiny, v něm
ale nestačil na Nizozemce Thiema
de Bakkera, 104. hráče světa. Berdych prohrál dvakrát 5:7, když
nezvládl koncovky setů. V prvním
za stavu 5:4 nevyužil při podání
soupeře tři setboly, v tom druhém
prohrál svůj servis v jedenácté
hře.

„Omlouvám se, ale dnes to bylo...
Musím na pár dní vypnout,“ komentoval Berdych své vystoupení na
Twitteru.
Pozici nasazené jedničky na turnaji
v Budapešti absolutně nezvládla Lucie Šafářová. V 1. kole prohrála 1:6,
0:6 s Ruskou Valerií Solovjevovou.
Šestadvacetiletou tenistku absolutně zradil servis. Díky tomu přišla
rychle o možnost bojovat o pátý titul
v kariéře a prohrála s hráčkou, které
na žebříčku WTA patří až 190 příčka
na světě.

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

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

Olomouc/red - Už v sobotu byl kvalifikací rozehrán pátý ročník mezinárodního tenisového turnaje žen ITS
CUP 2013., který pořádá tenisová
akademie ITS Tenis Centre společně
s OMEGA centrem sportu a zdraví.
Hlavní soutěž bude na tenisových
dvorcích OMEGA centra zahájena v úterý 16. července. O body do
světového žebříčku WTA se poperou
i české tenistky.
V Olomouci bude nejvýše nasazenou
hráčkou Polona Hercogová. Rodačka
ze slovinského Mariboru, které patří
aktuálně 87. místo na žebříčku WTA.
V minulé sezóně dosáhla vítězka dvou
ročníků turnaje WTA ve švédském
Bastadu (2011 a 2012) svého nejlepšího umístění na žebříčku (35. místo).
V témže roce však dvaadvacetiletou
Slovinku sužovaly zdravotní problémy.
Za posledních dvanáct měsíců nehrála kvůli zraněním skoro celých sedm
a následoval propad žebříčkem.
tejně jako v loňském roce se zde představí Barbora Záhlavová Strýcová(118
na světovém žebříčku WTA), která je
juniorskou mistryní světa a zvítězila
ve dvou singlových a třech deblových

juniorských grandslamech. Z okruhu
WTA vlastní šestnáct titulů ve čtyřhře
a jeden ve dvouhře a z okruhu ITF osm
titulů ve dvouhře a stejný počet v deblu. Pořadatelům naopak odřekla účast
prostějovská rodačka Petra Cetkovská
(na WTA 196.), kterou opět trápí zdravotní problémy. ITS CUPu se zúčastní
i juniorská mistryně Evropy do 18 let
Eva Birnerová (WTA 152.),
Diváci se mohou těšit v krásném
areálu na strhující sportovní zážitky. Dnes, tj. v pondělí 15. července
vyvrcholí kvalifikace, hlavní soutěž
v singlu i v deblu bude zahájena
v úterý 16. července. Na sobotu 20.
je naplánováno od 11.00 hodin semifinále singla a od 15.00 hodin finále
čtyřhry.
Program dospěje do svého finiše
v neděli 21. července finálovým zápasem ve 13.00 hodin, kterému bude
předcházet od 10.00 hodin program
pro děti s bývalými světovými top
hráči a ambassadory turnaje, Adrianou Gerší a Davidem Riklem.
Mediálním partnerem turnaje je
OLOMOUCKÝ a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

Je hotovo! Obrovskou úlevu a příval štěstí projevil po vítězném fiftýnu prostějovský
tenista Michal Konečný.
Foto: Josef Popelka

Sport

Kostelecký víkend ve znamení ženského fotbalu

Mezinárodní turnaj hlásí dvanáct přihlášených!
Kostelec n. H. - Hanácká kopačka, druhý ročník mezinárodního turnaje v malé kopané žen, startuje v sobotu 20.
července! Organizátoři hlásí
velmi pestré startovní pole, ve
kterém nechybí loňský obhájce z Nových Sadů, ani slovenský Trebišov, což dává klání
punc mezinárodnosti. „Oproti
loňským deseti týmům se jedná o posun vpřed. Loni navíc
startovaly dva výběry Kostelce, tentokrát bude jen jeden.
Se zájmem o start na našem
turnaji musíme být spokojeni,“ informuje Stanislav Píchal, prezident pořádajícího
klubu a dodává: „Držíme se
původní myšlenky, dělat turnaj tak, aby nám nepřerostl
přes hlavu. Dvanáct družstev
je ideální počet.“
Největší diváckou atrakcí by
měl být vedle domácího celku
slovenský Trebišov, přece jen
v dnešní době ekonomické recese není cesta z východu Slovenska levnou záležitostí. „Trebišov
je spojený tým s Košicemi. Se
startem v Kostelci mají obrovské výdaje. Jsem rád, že udělali

všechno proto, aby se do Kostelce vrátili. Potvrzuje to, že se jim
u nás líbilo, což těší, ale zároveň
obrovsky zavazuje,“ říká Píchal
a doplňuje: „Celkově se mi
startovní pole zamlouvá. Jsem
zvědavý na výkony nováčků
Jehnědí, Zámrsku, Jablonec
nebo Mnichova Hradiště.“
Velkým favoritem bude samozřejmě zkušený obhájce
z Nových Sadů, kterému by ale
chtěly zkřížit cestu i další výběry. „Osobně bych favorizoval
Komety Brno, Štramberk, Trebišov nebo Valašské Meziříčí.
Není vyloučeno ani milé překvapení ze strany domácích holek, které se na turnaj ohromně
těší. Sílu a kvalitu ostatních
účastníků neznám, proto je nemohu podceňovat. Každopádně tentokrát nebude vyloženě
slabého družstva,“ odvážil se
tipovat Zdeněk Vysloužil, ředitel
turnaje.
Hanácká kopačka 2013 bude
zahájena v sobotu 20.7., v 9:30
slavnostním nástupem všech
týmů. Boje ve dvou základních
skupinách vypuknou o půlhodinu později. „Do nedělních

čtvrtfinálových skupin postoupí
čtyři nejlepší z každé základní
grupy. Postupující osmička
bude opět rozdělena do dvou
skupin, ve kterých si vstupenku do semifinále zajistí nejlepší
kvarteto,“ vysvětluje hrací systém Zdeněk Vysloužil.
Pro děvčata bude v areálu v sobotním večeru diskotéka s DJ
Bartenderem, navíc celý víkend
i wi fi připojení zdarma. „Také
na diskotéku budou mít všechny účastnice vstup volný. Navíc
máme přichystáno několik speciálních cen, vedle klasických
individuálních. Velký ohlas
vzbuzuje i volba tří nejkrásnějších dívek turnaje,“ informuje
Vysloužil.
Po velmi vydařené loňské premiéře mají pořadatelé nasazenu
laťku hodně vysoko, což si velmi dobře uvědomují. „Uděláme všechno proto, aby všichni
účastníci odjížděli z Kostelce
spokojení jako v minulém roce.
Hlavně aby nám vyšlo počasí,
věřím, že nás čeká opět hezký
turnaj,“ uzavírá Píchal.
Aktuální info z turnaje můžete
sledovat na www.hankop.cz.

ROZLOSOVÁNÍ HANÁCKÁ KOPAČKA 2013
SOBOTA 20. ČERVENCE 2013
SKUPINA „A“, hřiště 1

SKUPINA „B“, hřiště 2

1. FC Kostelec n. H. I
2. FK Jablonec n./N.
3. W.F.G. Trebišov
4. TJ Kotouč Štramberk
5. FK Nové Sady B
6. Spartak V. Klobouky

1. FK Nové Sady A
2. Komety Brno
3. TJ V. Meziříčí
4. FK Jehnědí 1980
5. SK Zámrsk
6. DFK Mnich. Hradiště

10:00 hod:
1-6
10:30 hod:
3-5
11:00 hod:
6-2
11:30 hod:
4-1
12:00 hod:
5-6
12:30 hod:
3-4
13:00 hod:
2-5
13:30 hod:
ný harmonogram)

3-6

14:00 hod:

1-2

14:30 hod:

4-5

15:00 hod:

1-3

15:30 hod:

6-4

16:00 hod:

3-2

16:30 hod:

5-1

17:00 hod:

4-2

(Pro obě skupiny stej-

NEDĚLE 21. ČERVENCE 2013
ČF SKUPINA C, hřiště 1
1. vítěz sk. A
2. druhý sk. B
3. třetí sk. A
4. čtvrtý sk. B
09:00 hod:
1-4
09:45 hod:
2-3
10:30 hod:
3-1
11:15 hod:
4-2
12:00 hod:
3-4
12:45 hod:
1-2
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ČF SKUPINA D, hřiště 2
1. vítěz sk. B
2. druhý sk. A
3. třetí sk. B
4. čtvrtý sk. A

1-4

09:00 hod:

2-3

09:45 hod:

3-1

10:30 hod:

4-2

11:15 hod:

3-4

12:00 hod:

1-2

12:45 hod:

Prostějovský Večerník spolu

se šipkaři zavítal na dětský tábor…

Začátek prázdnin bývá
neodmyslitelně
spojen
s dětskými tábory. Letošní
prázdniny nejsou výjimkou. Děti po vysvědčení
odjely na tábory do všech
koutů naší země a na jeden takový tábor také pravidelně rok co rok jezdí
šipkařský tým z ČDS Trading Prostějov.
Malebné údolí Spálovského mlýna ukrývá táborovou
osadu se stovkou dětí a třiceti oddílových vedoucích.
Pro tyto táborníky náš tým
připravil dvoudenní šipkařské klání v několika disciplínách, a to jak pro jednotlivce, tak i pro celé tábornické
oddíly. Dva dny se soutěžilo,
povzbuzovalo a bojovalo o

co nejlepší výsledky. Když
bylo dobojováno, přišlo na
řadu vyhlášení výsledků.
Sportovní poháry, čokolády,
dorty a jiné pochutiny, to vše
našlo své malé vítěze na závěrečném táborovém nástupu. Radost dětí z vyhraných
cen je k nepopsání a nás těší,
že krom umění uvázat dračí
smyčku nebo rozdělat oheň
se podařilo děti naučit krásný
sport, kterému se říká docela prostě – šipky. Závěrem
děkuji mediálnímu partneru
šipkového sportu na Moravě
týdeníku Prostějovský Večerník a šipkovým přátelům
z Českomoravského šipkového svazu za jejich nezištnou
pomoc s touto velmi pěknou
akcí. Z.Š.

Nejúspěšnější oddíl na táboře.

Foto: ČDS Trading

Čtvrté kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku očima Martina Ošťádala

Pohřeb favoritů v Čelechovicích na Hané
V neděli 16.6.2013 se konalo
v Čelechovicích na Hané v pořadí již 4. kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku.
Trať v Čelechovicích je náročná
hlavně kvůli protivětru, který u
terčů tradičně fouká. Letos bylo
ale bezvětří, takže se daly očekávat kvalitní výkony. Opak
byl však pravdou. Útoky byly
plné chyb, favorité kazili a tento
závod pořádně zamíchal pořadím VCP. Hlavním rozhodčím
byl Pavel Sedláček, který svědomitě dbal na to, aby soutěž
probíhala dle pravidel.
Jako první se na start postavily
Domamyslice jako vedoucí tým
VCP. Na základně bylo vše v pořádku a sedmnáctkový čas byl na
spadnutí. Jenže levému proudaři
se nepodařila nasadit proudnice a
byl z toho hned na úvod neplatný
pokus. To stále se lepšící borci
z Choliny zastavili časomíru na
čase 18,35 a dovolili si dokonce
prostřik. Pravý proudař totiž srazil terč v čase 17,86 a světe div
se, tento výkon nakonec stačil na
první místo a do konce soutěže
se již tento čas nepodařilo překonat. Vzápětí totiž pokazil svůj
útok Vícov, který špatně nabral
vodu. Nakonec měli kluci štěstí
v neštěstí, protože bezprostředně
po sestřelení terčů v čase 22,71 se
utrhla béčková hadice od spojky
na mašině a diváci v okolí základ-

ny měli o osvěžení postaráno. Ani
Seloutkám se útok nepovedl podle
jejich představ. Čas 21,36 stačil
na 12. místo. Pak se postavili na
start domácí. Kluci z Čelechovic
na Hané moc chtěli, ale proudař
nespojil na základně a byl z toho
neplatný pokus. To Nová Dědina využila zaváhání favoritů a
zajištěným útokem trefila v čase
19,14 třetí místo. Na startu se již
připravovalo Stražisko, kterému
se letos hodně nedaří a je to jeden neplatný pokus za druhým.
Jenže stejně jako v Lipové se levému proudaři nepodařilo nasadit
proudnici a bylo po všem. Přitom
pravý proudař sestřelil v čase
16,92!!!!!!!!! Byl to také nejrychlejší sestřik dne. Pak se postavili na
start kluci z Okrouhlé. Po fantastickém koši a bezchybné základně
ovšem prostříkali oba proudaři na
výsledných 20,74. To Bílovice se
rozhodly, že si každopádně z Čelechovic odvezou pořádnou porci
bodů a výsledným časem 18,48
se jim to také podařilo. S druhým
místem vládla velká spokojenost.
Potom přišla série pokažených
útoků Nivy, Soběsuk a dá se říct,
že i Ostrova u Macochy. Dětkovice potřebovaly body, ale v Čelechovicích to prostě favoritům
nešlo. Čas 19,73 po prostřiku
pravého proudaře je daleko za
možnostmi tohoto týmu. Další
útok skončil pohromou pro Li-

povou, která skončila úplně bez
bodů. Levý proudař srazil v čase
17,85, jenže ten pravý nenasadil
proudnici. Kluci ale nakonec útok
dokončili v čase 31,83. Stejně pokažený útok předvedli závodníci
z Ptení v čase 39,36. A mizérie
pokračovala. Brodku u Konice se
na základně zdržel jak strojník, tak
rozdělovač, pravý proudař trefil ve
slušném čase 19,78, ale ten levý
omýval terč 10 vteřin a zastavil
časomíru na 28,75. Béčko Dětkovic rozběhlo svůj útok moc hezky,
jenže během útoku odpálila voda
z rozdělovače pravé céčko a byl
z toho další neplatný pokus. Svůj
útok pokazily i Loučany. Košař
dával koš až napodruhé, proudaři
čekali na vodu a ještě prostříkali na
20,63. Olešnici tak čas 19,58 stačil na páté místo a Ludéřovu čas
19,20 dokonce na místo čtvrté. Tolik pokažených útoků už dlouho
nepamatuji a doufejme, že týmy
v měsíční pauze hodně potrénují a
v Bílovicích si spraví reputaci.
Po skončení kategorie mužů přišla řada na ženy. Tato kategorie
ale probíhala navlas stejně jako
ta mužská. Ludéřov na úvod nasadil laťku časem 26,23. Vzápětí
holky z Olešnice předvedly neplatný pokus, stejně jako vzápětí
Pěnčín. Bílovice se poté dostaly
do vedení průměrným časem
22,77. Soběsuky hodně chtěly
konečně zvítězit a snaha se vy-

platila. Levá proudařka srazila
terč v čase 18,25 a pravá stanovila vítězný čas na 20,10. Změnit se to snažily ženy z Dětkovic
a málem se to podařilo. Levá
proudařka předvedla nejrychlejší
sestřik dne v čase 18,07, ovšem
pravá proudařka sepnula časomíru až na čase 28,82. Lipová
tak mohla v klidu předvést svůj
standard a vypálit soupeřkám
rybník. Holky ale odmítly nabízenou šanci a byl z toho neplatný
pokus. Pak přišly na řadu prozatím neporažené Otaslavice. Útok
jako vždy parádní. Levý terč dole
v čase 18,80, ale pravá proudařka
předvedla brutální prostřik až na
čas 22,56, který ale i tak stačil na
druhé místo. V táboře Soběsuk
mohly vypuknout oslavy. V areálu nebyl snad nikdo, kdo by tomuto sympatickému týmu nepřál
vítězství.
Pak přišlo na řadu závěrečné vyhodnocení. Pořadatelé připravili
jako vždy parádní ceny, krásné
poháry a medaile, první tři týmy
se mohly vyhřívat na luxusních
stupních vítězů. Závod v Čelechovicích byl po organizační
stránce bezchybný, po té sportovní to ovšem byla tragédie.
Uvidíme, čím nás překvapí týmy
v Bílovicích.
Autor: Martin Ošťádal
SDH Krumsín

partneři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku 2013

Patronka Velké ceny
Prostějovska
v požárním útoku

SEMIFINÁLE, 13:30 hodin
Hřiště 1
Vítěz sk. C - Druhý sk. D

Hřiště 2
Vítěz sk. D - Druhý sk. C

O 3. MÍSTO, 14:15 hodin

FINÁLE, 15:00 hodin

Hřiště 1

Hřiště 1

Poražení semifinalisté

Vítězové semifinále

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu
České republiky

VCP PROSTĚJOVSKA 2013
4. KOLO; Čelechovice na Hané, 16. 6. 2013
Muži:
1. Cholina 18,35, 2. Bílovice 18,48, 3. Nová Dědina 19,14, 4. Ludéřov 19,20, 5. Olešnice 19,58, 6. Dětkovice A 19,73, 7. Měrotín 20,07,
8. Ostrov u Macochy 20,39, 9. Loučany 20,63, 10. Okrouhlá 20,74,
11. Buková 20,86, 12. Seloutky 21,36, 13. Vícov 22,71, 14. Soběsuky
24,06, 15. Niva 28,15, 16. Brodek u Konice 28,75, 17. Lipová 31,83,
18. Ptení 39,36, 19,-23. Domamyslice, Čelechovice na Hané, Stražisko, Dětkovice B, Pěnčín (NP)
Ženy:
1.Soběsuky 20,10, 2. Otaslavice 22,56, 3.Bílovice 22,77, 4. Ludéřov
26,23, 5.Dětkovice 28,82, 6.Olešnice NP, 7. Pěnčín NP, 8. Lipová NP

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

www.vecernikpv.cz

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ

Sbor dobrovolných hasičů Loučany
Vás zve na

12. ročník pohárové soutěže
v požárním útoku mužů a žen

HANÁCKÁ EXTRALIGA 2013

20.7. 2013 - 13.00. hod

Datum
Místo
Startovné
Kategorie
Povrch tratě
Pravidla

Sportovní areál - Loučany
Muži 100 Kč, Ženy 100 ,- Kč
Požární útok , Muži 3 B , Ženy 2 B
Hřiště ( tráva, kolem základny dlažba )
Dle směrnic hasičských sportovních soutěží s úpravami
Hanácké Extraligy
Kauce pro podání protestu 500 Kč

Velitel soutěže
Kontakt
Program

Křoupal Ondřej
Petr Kohoutek tel. 737 511 492, kohoutek.petr@email.cz
12.30 – 12.55 hod.
13.00 hod.
13.10 hod.

příjezd a prezence družstev
slavnostní nástup
zahájení soutěže

CENY

1. místo MUŽI : pohár, věcné ceny
2. místo MUŽI : pohár, věcné ceny
3. místo MUŽI : pohár, věcné ceny
od 4. místa věcné ceny
1. místo ŽENY : pohár, věcné ceny
2. místo ŽENY : pohár, věcné ceny
3. místo ŽENY : pohár, věcné ceny
od 4. místa věcné ceny

Tuto akci finančně podporuje Olomoucký kraj

Fotbal
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FOTBALOVÉ NOVINKY * ZPRÁVY ZE ZÁKULISÍ * PŘESTUPY

„Eskáčko“ na úvod přípravy

vyhrálo v Opavě

Opava,
Prostějov/jim
– Úspěšný vstup do zápasové přípravy se v sobotu dopoledne podařilo
fotbalistům 1.SK Prostějov.
Hráči si po třech prvních
těžkých trénincích dokázali
poradit s čerstvě třetiligovou
Opavou a na jejím hřišti
zvítězili 3:0. Brankou se
předvedla nová posila Aleš
Krč, gólman Zdeněk Kofroň
chytil penaltu.

SFC Opava
1.SK Prostějov
0:3 (0:1)
Branky: Machálek, Krč,
Mazouch
Sestava 1.SK: Kofroň (81.
Běhalík) – Krejčíř (65. Dostál), Soušek (75. Olejník),
Hloch, Kazár – Hirsch (86.
M. Hloch), Mazouch, Fládr,
Pančochář (70. Pořízka), Krč
– Machálek (80. Kopečný).
Trenér: František Jura.
„Zejména první poločas se mi
velmi líbil. Třicet minut jsme

hráli výborně, napadali jsme
vysoko, nečekali jsme, co
soupeř vymyslí a nutili jsme
ho k chybám. Asi jsme domácí
zaskočili,“ měl po utkání řadu
důvodů ke spokojenosti trenér
1.SK František Jura.
Hned zkraje zápasu využil
špatné spolupráce gólmana s
obráncem Tomáš Machálek a
poslal hosty do vedení. Na 2:0
zvýšil po přečkání opavského
tlaku Aleš Krč, výslednou
podobu skóre určil přesně
rozehraným přímým kopem
Tomáš Mazouch. Domácí byli
nejblíže ke vstřelení branky
v pětačtyřicáté minutě, s pokutovým kopem si ovšem
Kofroň poradil a naplno
tak zastoupil absentujícího
Tomáše Bureše.
„Ve druhé půli jsme hráli pět
minut dobře, pak byla dvacet minut Opava jasně lepší.
Prostřídáním změnila styl a
také se projevily naše tvrdé
tréninky. Domácí jsou dál, trénují tři týdny, byl to jejich pátý
zápas,“ upozornil Jura s tím, že

Exligový útočník do 1.SK
Prostějov zřejmě nepřijde

Prostějov/jim - Maximálně
jeden nový hráč přibude
před startem podzimní části třetí ligy do kádru 1.SK
Prostějov. Vedení klubu ještě bude diskutovat a jednat
o příchodu jednoho útočníka, pravděpodobně však
nepůjde o jméno známé z
Gambrinus ligy, jak se to ještě nedávno zdálo.
„Jde o hráče, který před dvěma
měsíci skončit v lize. Asi to ale
nedopadne. Nejprve to na pěta-

devadesát procent vypadalo, že
přijde, teď naopak ne,“smutně
krčil rameny generální sportovní manažer 1.SK Prostějov,
aniž by prozradil jméno.
Současný kádr „eskáčka“ čítá
sedmnáct jmen, tudíž by se
mírnému doplnění soupisky nebránil. Šlo by ovšem
o mladého hráče z ligového
týmu. „Máme vytipovanou
náhradu, a když se domluvíme, mohl by se připojit ještě
na soustředění,“ prozradil Jura.

duel rozhodla druhá branka,
po níž přišla na opavské hráče
frustrace, a bylo rozhodnuto.
Svým výkonem potěšili kouče
všichni
fotbalisté
včetně
nováčků, po prvním zápase ale
nechtěl dělat žádné přehnané
závěry. „Je to sice výborný
výsledek, musíme ale zůstat
na zemi. Měli jsme i kus
štěstí, klidně to mohlo skončit
remízou,“ podotkl.
Pro utkání zvolil méně tradiční
rozestavení 4-2-3-1, kdy místo
na levém okraji zálohy obsadil
z Uničova přicházející Aleš
Krč. A hned se uvedl gólem.
„Zvyká si na spoluhráče. Dařilo
se ale i ostatním a je vidět, že
kluci v létě plnili individuální
plány,“ potěšilo trenéra a generálního sportovního manažera
eskáčka v jedné osobě.
Tento týden odjíždí 1.SK na
pětidenní soustředění do Ústí
nad Orlicí, při němž se utká s
druholigovými Pardubicemi, o
víkendu se pak utká o postup
do druhého kola Poháru České
pošty.

TOMÁŠ MACHÁLEK JE

UŽ HRÁČEM JABLONCE!

(dokončení ze strany 15)
„Těším se moc, rád budu opět
s klukama. Příchodu Aleše
Krče se nebojím, známe se
odmalička a věřím, že svůj
post obhájím. On navíc
případně může alternovat v
záloze,“ doplnil novopečený
hráč Jablonce.
Jura nezastírá, že na přesunu
nejlepšího střelce 1. SK měly
podíl i výborné funkcionářské
vztahy mezi oddíly, díky
nimž de facto po Petru Pavlíkovi hostuje na Hané druhý
hráč Severočechů. „Majitel
Jablonce pan Pelta je fotbalový nadšenec a blázen v
dobrém smyslu. Jsme stále v
kontaktu, volal mi po každém
zápase. Chtěli jsme, aby se
Tomáš podíval do špičkového
klubu, který má zázemí, hraje
na špici ligy, bojuje o evropské
poháry,“ potěšilo generálního
sportovního manažera.

koláž Večerníku

Plumlov shání trenéra,
Keluc upřednostnil mládež

Plumlov/jim – S novým koučem vstoupí fotbalisté Plumlova do podzimní části I.B
třídy. Lubomír Keluc, jemuž
se na jaře o fous nepodařilo
mužstvo udržet o soutěž výš,
se totiž rozhodl věnovat čistě
trénování mladšího dorostu
1. SK Prostějov a dobrovolně uvolnil místo na plumlovské lavičce.
„Vedeme jednání s potenciálními kandidáty a na konci
července bychom chtěli sehrát přípravné zápasy. Rádi
bychom zachovali trénování

dvakrát týdně v úterý a v pátek, přestože studenti jsou
přes týden na školách,“ sdělil
aktuální situaci sekretář klubu
František Kocourek.
Kádr doplní čtyři dorostenci,
kteří přecházejí mezi muže,
někteří hráči naopak pokračovat nebudou. „Nabídky z
vyšších soutěží má Petr Matoušek, Přema Mlčoch jde na
operaci a půlku podzimu bude
mimo. Kuba Vitásek zkusí
přípravu v Kralicích a do Čechovic pravděpodobně odejde
chytat Milan Piták,“ vyjmeno-

val hráče, nad jejichž dalším
působením visí otazník.
Na další spolupráci je Kocourek
předběžně domluven s Davidem Gryglákem, jenž hostoval
z 1.SK Prostějov, do Plumlova
možná zamíří i další hráči, kteří
nastupovali v dresu zrušeného „béčka“ 1.SK. Funkcionář
Sokola Plumlov by také uvítal,
kdyby mohl zůstat František
Plajner.
Gólmanem číslo jedna se může
stát krumsínský Daniel Simandl,
jenž chtěl až dosud jít kvůli malé
vytíženosti hostovat do Vícova.

Pivín/jim – S novým trenérem vstoupí do nadcházejícího ročníku I.B třídy
fotbalisté Pivína. Pavel Zbožínek starší splnil hlavní cíl
v podobě záchrany soutěže,
po odehrání posledního kola
se ovšem rozhodl přepustit
svou pozici někomu jinému.
„Končím a novému trenérovi
přeju mnoho štěstí. Byl jsem
již podesáté trenérem Pivína,
bodově to však bylo nejslabší.
Jsem rozhodnutý, vedení jsem
to loni slíbil na jeden rok,“ podělil se o novinku dnes již bývalý trenér dvanáctého týmu
„A“ skupiny I.B třídy.

Připomněl, že zpočátku vsadil na mládí, nárůst jejich
výkonnosti ovšem i kvůli
školním povinnostem nebyl
takový, jaký očekával. „Od
osmého kola jsme navíc kvůli špatným terénům nemohli
tolik trénovat. Musel jsem
tak v zimě sáhnout k posilám
a oddíl mi vyšel vstříc,“ vážil
si příchodu trojice Martinec,
Svozil, Labounek.
Zpráva o uvolněném postu
trenéra zaskočila člena oddílového výboru a bývalého
kouče mužstva Jaroslava
Svozila, jenž tak kromě doplnění kádru musí shánět i

může na lavičku. „Hledám
hráče na tři posty. Všichni,
kteří u nás hostovali, chtějí
zůstat, a snad se nám je podaří udržet. U Martince jsme
s 1.SK předběžně domluveni,
snad se nám podaří udržet i
Svozila, jehož jsme koupili
ze Zábřehu a byl nejlepší,“
zmínil.
Jedinou výjimkou, o níž už
dál nestojí, je Adam Kadlec,
jenž byl rovněž zapůjčen z
1.SK Prostějov. Samotný
hráč přestal na konci sezony s
klubem komunikovat a vedení již o jeho další působení v
mužstvu nemá zájem.

Jedete na dovolenou
Pavel Zbožínek opustil lavičku Pivína
a chcete vědět,
co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Kouč Určic dostal výjimku
a shání si asistenta

Určice/jim – Dva úkoly má
před sebou na kraji nové sezony trenér fotbalistů Určic
Evžen Kučera. Jeho současná
trenérská kvalifikace totiž
dostačuje pouze ke koučování
v krajském přeboru, s postupem do vyšší soutěže se
navíc rozhodl rozšířit svůj
realizační tým.
„Měl bych si dodělat licenci a v
lednu budu podávat přihlášku.
Tento rok to nemělo význam,
je tam přihlášeno přes sedmdesát jmen a berou jich snad
deset,“ potvrdil spekulace
Evžen Kučera. V této sezoně ho
ještě tolik netlačil čas, jako divizní nováček totiž klub dostal
podle předsedy oddílu výjimku,
takže nemusí přijít nový trenér s
potřebnou licencí.

Mírné změny ale trenérský štáb přece jen dozná,
Evžen Kučera si k Miroslavu Vláčilovi shání nového asistenta. „Pan Vláčil
má sice funkci asistenta,
ale dělá pro mě jiné spíše
konzultační a administrativní věci. Snažím se sehnat
někoho z vyšší soutěže, kdo
by mi pomáhal na hřišti. Je
to ale těžké, málokdo chce
dělat pod někým a možná to
vyřešíme tak, že z nějakého
hráče uděláme hrajícího asistenta,“ nastínil možné řešení
současný hlavní kouč Určic.
Ze současného kádru se na
tuto pozici nabízí osmadvacetiletý Michal Skopalík,
jenž v Českých Budějovicích
nakoukl i do první ligy.

Určice posilují brankáře,

na cestě je Dragon

Určice/jim – Novou tváří
v určickém dresu se po
přesunu do divize s největší
pravděpodobností
stane
Stanislav Dragon. Sedmadvacetiletý brankář by se tak
po angažmá v Drnovicích,
Opavě, či Fulneku vrátil zpět
do míst, odkud pochází.
„Je to rodák z Určic, jednání s

ním jsou na velmi slušné úrovni, nabídl se, že by nám trénoval brankáře. Snad se nám
je podaří úspěšně dotáhnout
a budeme mít tři vyrovnané
brankáře. Pak už bude záležet
jen na nich,“ těší se na posílení defenzivy a možnost více
alternativ hlavní kouč mužstva
Evžen Kučera.

Klobáska má
Starší přípravky bojovaly O pohár starosty Pivína Ondřej
namířeno z Konice do Holice
Nejlepší hráči pojedou za odměnu na hvězdně obsazený fotbalový turnaj do Mnichova

Pivín, Prostějov/jim – Osm
výběrů starších přípravek se
na konci června sjelo do Pivína, aby se utkalo v prvním
ročníku turnaje O pohár starosty obce Pivín. Z dětí narozených v roce 2002 a později
se nejlépe vedlo týmu 1.SK
Prostějov „A“, jenž si dokráčel pro první místo.
„Jsem velice spokojen s průběhem, bylo to velice pěkně zorganizováno a musím pochválit
i naše kluky. Nešťastnou brankou skončili na čtvrtém místě a
těší mě, že nemáme špatné fotbalisty. Poděkování si zaslouží pan Svozil i trenéři našich
mladších žáků,“ ohlédl se za
jednodenním kláním pivínský
starosta Jan Vrána.
Za vítězným 1.SK Prostějov
„A“, skončil druhý výběr 1.SK
Prostějov „B“ a bronz připadl
Sokolu Určice. Čtvrtý skončil
domácí Sokol Pivín, pátý Sokol Brodek u Prostějova, na

šesté pozici se umístily dívky
1.FC Slovácko. Sedmé dohrály nedaleké Tupesy a osmý Sokol Klenovice na Hané.
Za nejužitečnějšího hráče turnaje vybrali pořadatelé Lucii
Dohnálkovou ze Slovácka,
tabulku střelců vyhrál Jakub
Fabiánek z 1.SK Prostějov
„A“, jeho kolega z družstva
Aleš Kvapil se stal nejlepším
brankářem.
Všechna družstva si z Pivína
odvezla poháry, věcné ceny i
sportovní vybavení, nejlepší
jednotlivec z každého celku se
navíc dočkal zvláštní odměny:
„Obdržel poukaz na zájezd na
fotbalový turnaj do Mnichova
věnovaný cestovní kanceláří
CASPORT, který se koná 31.
července za účasti Bayernu
Mnichov, AC Milán, Manchesteru City, Sao Paula. Jistě nezapomenutelný zážitek pro mladé
fotbalisty,“ odtajnil člen výboru
Sokola Pivín Jaroslav Svozil.

Konice/jim – Konické „A“-mužstvo zřejmě přijde o svého kapitána. Dvaadvacetiletý
fotbalista se po mnoha letech
strávených v tomto klubu
rozhodl změnit působiště a
nastoupil do přípravy 1.HFK
Olomouc „B“, jenž také nastupuje v krajském přeboru.
„Ano, odcházím. Byl jsem v
Konici již dlouho a potřebuji
změnu. Doufám, že se kluby
domluví,“ sdělil defenzivní
hráč. V uplynulém týdnu ab-

solvoval s mužstvem první
tréninky a věří, že má rovněž
šanci prosadit se do třetiligového „A“-týmu. „S trenérem jsem
mluvil o šancích, celé to obměňují,“ zmínil.
Na Konici ale bude vzpomínat
v dobrém, zažil s ní úspěšné
divizní časy včetně krátkého
vedení celé tabulky a postupů
v domácím poháru. „Parta byla
velmi dobrá, postupně to ale
upadalo. S klubem se ale nerozcházím ve zlém,“ doplnil.

David Krejčí
zůstává v Kralicích

Soupeřili kluci i dívky. Pivínského turnaje se zúčastnila rovněž děvčata z 1.FC Slovácko.
Foto: TJ Sokol v Pivíně

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Kralice na Hané/jim – Na staronovou gólmanskou jedničku se bude moci i v podzimní
části krajského přeboru spoléhat kouč Kralic na Hané
Petr Gottwald. David Krejčí
se totiž rozhodl minimálně o
půl roku odložit svůj odchod
do Rakouska a také podzim
stráví v České republice.
„Budu chytat v Kralicích i
dál, teď mě jen čeká lehčí

zákrok, po němž budu mít
dvoutýdenní pauzu,“ zmínil čtyřiadvacetiletý brankář
jemné spravení menisku.
Celou jarní část odchytal
kvůli vážnějšímu problému
s ortézou, koleno ovšem zatím drží, takže pro náročnější
operaci se Krejčí rozhodne
nejdříve po skončení podzimu, kdy nastane dlouhá fotbalová pauza.
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„O druhou ligu nyní opravdu nemáme zájem...“
„ESKÁČKO“ NEPROPADLO A NAPLNILO VELKÁ OČEKÁVÁNÍ PETR LANGR:
Předseda 1.SK má jasno, jak by se měl fotbal v regionu zvedat
Prostějovský tým kolem ex-ligových hvězd nasedl na bronzového koně

Fotbalové soutěže v ročníku 2012/2013 před
několika týdny skončily a nastal čas bilancování.
Před dvěma týdny dostalo v rámci „Fotbalového
zpravodajství“PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku
prostor všeobecné shrnutí mužských soutěží,
v nichž mělo Prostějovsko svého zástupce,
před týdnem jsme se ohlédli za mládežnickými
soutěžemi.
Nyní přinášíme podrobnější zhodnocení výkonů „A“-mužstva 1.SK Prostějov
v Moravskoslezské fotbalové lize pohledem
do tabulek, individuálních statistik hráčů
a také prostřednictvím rozhovorů se šéfem
klubu Petrem Langrem, generálním sportovním manažerem a současně hlavním
trenérem „áčka“ Františkem Jurou a krátkou
anketou mezi čtyřmi hráči...
Příště se mohou všichni fotbaloví
přívrženci těšit na okénko do Přeboru
Olomouckého KFS...
Texty: Jiří Možný
Foto: Jiří Možný a Josef Popelka
Připravil: Petr Kozák

Individuální statistiky hráčů
1.SK Prostějov v sezoně 2012/2013
Brankáři
Tomáš BUREŠ
Zdeněk KOFROŇ
Martin HUBÁL

26
5
0

Pavel HLOCH
Tomáš HUNAL
Ivo ZBOŽÍNEK
Tomáš KAZÁR
Pavel KREJČÍŘ
Aleš RUS

23
22
21
26
26
1

Lukáš ZELENKA
Martin HIRSCH
Tomáš MAZOUCH
Josef PANČOCHÁŘ
Petr PAVLÍK
Martin SVOZIL
Ondřej DOSTÁL
Zdeněk FLÁDR

29
28
20
14
30
19
10
15

2305
393
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
4
8
2
0

1
5
3
3
3
0

1
0
0
0
0
0

2
3
1
1
9
1
1
0

0
2
3
0
1
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Obránci:
1825
1620
1869
2215
1959
90

Záložníci:
2376
2120
1225
914
2700
605
347
509

Útočníci:
Tomáš MACHÁLEK
28
2237
18
Michal POSPÍŠIL
26
1782
11
Tomáš ZATLOUKAL
28
1217
3
Milan MACHÁLEK
1
11
0
Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, odehraných minut,
žlutých karet, červených karet.

0
0
2
0
1
0
0
0
vstřelených branek,

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Celková tabulka:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prostějov - Třetí nejvyšší počet
výher, třetí nejnižší počet proher
a třetí nejaktivnější skóre přineslo
fotbalistům 1. SK Prostějov konečné třetí místo v Moravskoslezské
fotbalové lize (MSFL). Hráči tak
splnili touhu vedení umístit se právě do třetího místa. Celou sezonu
navíc těšili velkým počtem nastřílených branek.
Pravda, po úvodní polovině a také
na začátku jara to vypadalo ještě
optimističtěji. I díky nejlepší venkovní bilanci přezimovali hráči
1. SK druzí jen dva body za Třincem, po pár utkáních druhé poloviny ročníku se v neúplné tabulce
probili až na první místo. Jenže
pak přišlo slabší období a duo Třinec - Frýdek-Místek nezadržitelně
odskočilo.

Slabší období se nevyhne nikomu,
vždyť i nejlepší dva celky hned
šestkrát prohrály. Zásadní v tom
bylo, že „eskáčku“ se nedařilo
bodovat právě s těmito týmy a ve
všech čtyřech duelech prohrálo.
Stalo se tak při skóre 2:13. To naznačuje, že hráčům stále ještě něco

• KOMENTÁŘ •
chybí a mohou se stále zlepšovat
a dosahovat i lepších výkonů.
V hlavě sice všichni mají, že
„eskáčko“ momentálně do vyšší
soutěže nechce, to ovšem neznamená, že hráči nemají o co hrát. A jak
dokládá případ Tomáše Machálka,
vede z MSFL cesta i do první ligy!

Mužstvo si dobře sedlo po letním
doplnění, vyrovnalo se i se zimní
ztrátou Petra Papouška a lze předpokládat, že by se na podobě kádru
neměla výrazně podepsat ani letní
přestávka. Klub je totiž ekonomicky zajištěn a nemusí řešit starosti
jako 1.HFK Olomouc... Změny by
tak mohly být minimální a odchody se s výjimkou Ivo Zbožínka dotýkají prakticky pouze střídajících
hráčů.
V útoku se navíc může pozitivně
odrazit příchod kanonýra Aleše
Krče, zejména když osmnáctigólový Tomáš Machálek minimálně
na první polovinu sezony zůstává.
Pro obranu je zase dobrou zprávou
pokračování Tomáše Hunala, jenž
má svými zkušenostmi, přehledem
i přístupem týmu stále co dát.

„ROLE NEPROSTĚJOVÁKŮ BUDE POSTUPNĚ KONČIT“
Trenér a generální sportovní manažer František Jura shrnul sezonu „A-týmu“
i konec Ivo Zbožínka a znovu okomentoval také zrušení „béčka“

Prostějov - Z pozice hlavního trenéra a současně generálního sportovního manažera vedl fotbalisty 1.SK
Prostějov do premiérové sezony v Moravskoslezské
fotbalové lize (MSFL) František Jura. Na podzim
dokázali hráči pod jeho vedením táhnout sérii sedmi
duelů bez porážky a umístili se těsně za vedoucím
duem Třinec - Frýdek-Místek. V jarní části přečkal
s týmem šňůru čtyř utkání bez výhry, aby si „eskáčko“
s velkým náskokem bronzovou příčku udrželo. Jak je
s prvním ročníkem ve třetiligové soutěži šéf sportovního úseku spokojen či nespokojen, co se podle něj
povedlo a z čeho je zklamán, to se dočtete z následujícího exkluzivního rozhovoru...
Panuje s třetím místem
v MSFL spokojenost?
„Cíl skončit do třetího místa jsme
splnili a dosáhli jsme ho s velkým
bodovým náskokem na čtvrtou
příčku, takže určitě je spokojenost. Začátek jara jsme měli dobrý, pak ale nastal útlum, kdy mě
z toho nejvíce mrzí zápas ve Zlíně,
tam jsme opravdu hráli špatně.
Hodně mě také mrzí konfrontace
s nejlepšími, z níž jsme vyšli
naprázdno. Hlavně zápas v Třinci,
odkud jsme si odnesli debakl
1:5, herně jsme ale vůbec nebyli
horším týmem. Bohužel jsme
doplatili na neproměňování šancí
a z brejků nás domácí trestali...“
Zápasy s Třincem a Frýdkem-Místkem tak byly
zejména o kvalitě v zakončení?
„Je to náš problém, co si budeme
namlouvat! Doma s Třincem to
byl naprosto stejný zápas jako
u nich. Herně jsme nebyli horší,
ale prohráli jsme 0:3, když jsme
branky nedali. Nepropadli jsme
ani v Třinci, opět jsme ale nezvládli proměnit šance, do nichž
jsme se dostali. Doma s FrýdkemMístkem byl první poločas vyrovnaný a vedli jsme, pak nás ale
soupeř jasně přehrál pohybem,
výměnou míst a vyšlo jim střídání.
Ve Frýdku byli domácí lepší, zápas
odehráli lépe, téměř jsme neměli
šance a prohráli jsme zaslouženě.“
Na jaře jste se asi poprvé museli vyrovnávat
s tím, že se delší čas nedařilo.
Jaké stopy na vás série jarních
neúspěchů zanechala?
„Všichni strašně rychle zapomínáme. Začali jsme hrát divizi,
na podzim jsme se nějak dávali
dohromady, na jaře jsme neprohráli zápas a naskočili jsme do třetí
ligy. Podzim jsme měli fantastický,
až na jaře ve druhém roku fungování týmu jsme dostali krizi... Do té
doby jsme měli neskutečnou šňůru
vítězství a dobrých zápasů. Přišla
první krize a už jsme řešili, zda
skončí trenér nebo někteří hráči.
Žádné mužstvo se nevyvaruje

je necháme v kádru. Přechod z chovat a zase je následně pustit
dorosteneckého do mužského do regionálních mužstev nebo do
fotbalu není jednoduchý a než vyšších soutěží. To je věc, která
u nás hrát patnáct minut, je pro ně pomůže celému prostějovskému
lepší hrát pravidelně divizi, aby fotbalu. Teď doznívá etapa,
se tam otrkali a mohli u nás hrát kdy tady fotbal před deseti
lety skončil, a okresní mužstva
co nejdříve.“
V současné době tedy nemají s kým hrát, tudíž čekají,
pro vás dnes již zrušené koho jim pustíme. Celý výbor
„béčko“ nemělo význam?
nad zrušením „béčka“ seděl
„Říkal jsem to již několikrát, zodpovědně a z mého pohledu
museli bychom B-tým dostat jiná cesta nebyla.“
Ale hráči se mohli udrminimálně do krajského přeboru,
žovat aspoň nastupoabychom hráče měli na očích a
nemuseli je posílat na hostování. váním za „béčko“, které
Popřeli bychom ale jeden ze každým rokem postupovalo,
základních cílů našeho klubu, a v případě potřeby pomoci
poklesu formy, to je naprosto nor- tím je vychovávat hráče pro celý „A“-týmu...
mální. Nebylo to jednoduché, ale
myslím si, že jsme to zvládli.“
Takže tlaky na svou osobu
jste nepociťoval?
„Zatím určitě ne. Od předsedy klubu i sponzorů jsem byl ujišťován,
že to zvládneme. Měl jsem maximální podporu, toho si vážím.“
Neměl jste pocit, že by
hráčům někdy chyběla
trocha motivace, když věděli, že
postoupit nemohou?
„Možná nebylo šťastné, že jsme to
takhle vyhlásili, ale společně s tím
jsme hned řekli, že chceme být do
třetího místa, což obnášelo vyhrávat. Nikdo nejde na hřiště s tím, že
chce prohrát. Minimálně hraje sám
za sebe, pro další angažmá, pro
prémie. Přišla krize, kterou jsme
zažehnali, ale motivací to nebylo.“
Byly tedy nevydařené
zápasy
zapříčiněny
zraněními a poměrně úzkým
kádrem?
„Zraněných bylo opravdu hodně,
jednu dobu jsme měli mimo hru až
pět hráčů. To by udělalo problém
i jiným mužstvům... Nedá se
říct, že by kluci, kteří nastoupili,
vyloženě zklamali, projevilo se ale,
že nebyli v zápasovém rytmu. Tlak
na nás byl a vytváříme ho sami
„Přišla první krize a už jsme řešili,
tím, že chceme vyhrávat, o to pro
ně bylo těžší a někteří to neunesli.“
zda skončí trenér nebo někteří hráči...
Nešlo hráče během sezony
více prostřídávat, abyste
Žádné mužstvo se nevyvaruje poklesu
posléze měl větší výběr, koho
formy, to je naprosto normální. Nebylo
nasadit?
„Ať už vstupem do divize, nebo
to jednoduché, ale zvládli jsme to....“
postupem do MSFL chceme
udělat vše pro to, aby do budoucTrenér a GSM 1.SK Prostějov FRANTIŠEK JURA
na hráli naši mladí hráči. Role
se vrátil k nevydařenému přelomu dubna a května
neprostějováků tak postupně
bude končit, nejde to ale hned.
Může se zvenku jevit, že se okres. Teď máme ročníky 1995 „To je vyřešeno tím, že v kádru
od našeho cíle odkláníme, ale a 1996 počtem slabší, ale pak našeho mužstva bude osmnáct
věřím, že veřejnost do dvou tří let už bude každoročně vycházet hráčů a v případě zranění s
přesvědčíme, že tomu tak není. osmnáct hráčů. Jeden dva do námi půjdou nejlepší z dorosteChceme, aby ti nejlepší, kteří třetí ligy, dalších několik do di- necké kategorie ´U19, přestože
končí v dorostu, šli hrát divizi vize a do kraje, zbytek do I.A, tam nyní máme slabší ročníky,
do Určic, do Vyškova. V zimě je do I.B třídy. Koloběh musí být které potřebovaly doplnit. I
všechny stáhneme do přípravy takový, že si z okresu musíme to byl jeden z důvodů zrušení
a pokud na to budou mít, tak si vzít ty nejlepší hráče, zde je vy- rezervního výběru.“

Pro
nový
ročník
již nepočítáte s Ivo
Zbožínkem,
Prostějovákem,
bývalým kapitánem mužstva,
jenž se vracel z vyšší soutěže.
Šířily se různé fámy, jaký byl
pravý důvod?
„„Fámy jsou vždycky. Je to citlivé
téma a nebudu se v tom ani teď
příliš pitvat, důvody, které nás k
tomu vedly nehodlám rozebírat
přes noviny. Fotbal to někdy
přináší. S Ivošem jsme od té doby
vedli několik jednání a zdá se, že se
rozejdeme jako slušní lidé.“
Ambice pro příští sezonu
zůstávají stejné, tedy
skončit opět do třetího místa
a zapojovat mladíky?
„Ano. Soutěž bude opět hrozně
těžká, možná ještě těžší...
Dobrovolně ze druhé ligy spadla Holice, sestoupila i Opava.
Budeme však v každém případě
chtít hrát nahoře a i naše vedení
by nám asi hlavu neutrhlo, kdybychom skončili čtvrtí nebo
pátí. Jsme rozumní lidé. Nadále
chceme být co nejvíc nahoře
a dávat šanci mladým. Teď je na
řadě Fládr, který se musí zabudovat, ostatní půjdou hostovat a
jejich šance přijde. Musí jen získat
zkušenosti a jednou v Prostějově
hrát budou...(úsměv)“
Jako trenér jste si
vyzkoušel krajský přebor,
divizi, teď MSFL. Neláká vás
i vyšší soutěž?
„Probírali jsme to i na Spartě
s Mírou Barankem i klukama
s ligovými zkušenostmi, ale už
ne. Jsem v pozici, kdy klub mohu
spoluřídit, podílet se na trénování
a doufám, že to tak bude i nadále.
I kdyby nabídka přišla, tak o tom
vůbec neuvažuju a jsem rád, že
mohu být doma. Těší mě, že jsem
nasbíral spoustu zkušeností, že
práce došla k určitému cíli.“
Počátkem ledna jste byl
na stáži právě ve Spartě
Praha, plánujete opět něco
podobného?
„Ano. Jak jsme jednali s panem
Zdeňkem Nehodou, agentem
Aleše Krče, padla na to řeč.
Když šel totiž Jaroslav Navrátil
z Břeclavi do Nizozemska, tak
pan Nehoda zařídil břeclavskému
trenérovi stáž v Juventusu. A tak
přes kontakty v Praze bych chtěl
jít
j ještě minimálně jednou na stáž
do Prahy a budu se také snažit
dostat do Plzně k panu Vrbovi.
A možná to dopadne i tak, že
bych se mohl dostat právě i na
zahraniční stáž. Zatím to není
domluvené, možnosti ale jsou
a budu jich chtít využít. Také na
Spartě byla spousta věcí, která mě
obohatila.“

Prostějov - Šéf prostějovského fotbalového klubu 1.SK Petr Langr má po právě skončené sezoně
spoustu důvodů k optimismu. „Áčku“ se podařilo splnit
cíl umístit se do třetího místa v Moravskoslezské fotbalové lize, dařilo se i mládeži, když zejména mladší žáci potvrdili pozici absolutní špičky na Moravě.
Právě výchova vlastních odchovanců hraje pro klub
skáčka“
významnou roli, neboť dlouhodobým cílem „eskáčka“
je každoročně doplňovat „áčko“ o talentované mladíky
a současně těm nejlepším umožnit přesun do první liajištěn
gy. A co víc, oddíl je momentálně ekonomicky zajištěn
a jeho chod probíhá bez sebemenších problémů tohoejmá
to druhu, což je na dnešní dobu ne až tak samozřejmá
ějov
věc... S odstupem několika dnů boss 1.SK Prostějov
promluvil v exkluzivním interview pro Večerník.
Jaký je pohled předsedy
klubu na premiérovou sezonu „A“-týmu ve třetí nejvyšší
soutěži?
„Podzim se nám vydařil líp, byli
jsme v kontaktu s předními kluby.
Uprostřed jara se nám najednou
zranilo pět hráčů základní sestavy
a na tři zápasy jsme vypadli z rytmu. První dva týmy nám odskočily,
ale celkově se dá sezóna hodnotit
velmi pozitivně, protože jsme získali sedmapadesát bodů a třetí místo,
jak jsme si předsevzali před soutěží.
Mužstvo šlapalo a na začátku jsme
nevěděli, do čeho jdeme, nikdo tu
soutěž neznal. I proto si myslím, že
se nám podařil velký kus práce.“
Na konci zimy jste avizovali, že do druhé ligy nechcete. Nemohlo to mít vliv na jarní
výsledky?
„Ne, to nemohlo mít žádný vliv,
protože jsme to avizovali již před
podzimní částí. Nakonec nám
přesto po sezóně volal předseda
licenční komise pan Razým, že
bychom mohli postoupit z dalšího místa, protože Frýdek-Místek
nesplňuje licenční požadavky, ale
já jsem mu řekl, že opravdu o tuto
soutěž nemáme zájem! Je natolik
neatraktivní, že například Znojmo mělo ve třetí lize průměrnou
návštěvnost sedmnáct set diváků
a teď měli jen devět stovek, přestože vyhráli druhou ligu... Nehledě
na vzdálenosti do míst jako jsou

Sokolov, Ústí nad Labem, Most,
ost,
Varnsdorf, Táborsko. Všechno to
jsou zájezdy na dva dny...“
Takže by se druhá liga mu-sela zásadně proměnit?
„Do druhé nejvyšší soutěže bychom vstoupili jedině v tom příy
padě, kdyby se rozdělila na Čechy
a Moravu. Pak bychom měli zájem.
Jinak jsou ty vzdálenosti pro náss
i diváky neatraktivní. Také z ekono-mického hlediska by rozdělení bylo
o
dobré, navíc by moravské kluby
y
měly každý rok jistotu jednoho po-stupujícího.“
To je ale asi hudba budouc-nosti. Jaká ovšem bylaa
uplynulá sezona 1.SK Prostějov
v
z ekonomického pohledu?
„Finančně jsme byli zajištěni a vyšlii
jsme dobře. Protože jsme ve středu
u
Moravy, výrazný nárůst výdajůů
nenastal, doprava vyšla nastejno
o
a možná i levněji. Měli jsme totiž
hodně derby v okruhu čtyřiceti, padesáti kilometrů. A hráčské smlouvy i prémie zůstaly úplně stejné. Do
druhé ligy bychom navíc museli se
všemi hráči uzavřít profesionální
smlouvy, teď je máme pouze s Pospíšilem a se Zelenkou. Například
takový Pavlík má profesionální
smlouvu v Jablonci a Jablonec ho
i platí.“
Udělala vám radost také
návštěvnost?
„Když zpočátku sezóny chodilo
kolem pěti set lidí, bylo to dobré, ale

poslední dva zápasy nám to trochu
spadlo ke třem stovkám. A to už se
mi moc nelíbilo...(hořký úsměv)“
Po skončení ročníku jste se
ří
rozloučili s jednou z tváří
ů 1.SK. Proč
novodobých začátků
vo Zbožínek?
skončil Ivo

„Mládež jsme stabilizovali v nejlepších soutěžích, pouze ´devatenáctka´ hraje druhou nejvyšší
soutěž. Je tam spousta šikovných
kluků, kkteří mohou naskočit
možná do divize, nebo do kraje. Všech
Všechny budeme sledovat
a některé zařadíme již nyní do
přípravy, ab
abychom je následně
uvolnili na hostování, aby byli
v hracím re
režimu. Poprvé jsme
měli i dva m
mladší dorosty, šestnáctka je stab
stabilizovaná, tam je
kádr pohromad
pohromadě dlouho. Tamní
výběr je skuteč
skutečně výborný, někteří hráči fluktu
fluktuují v sedmnáctce
a máme tam repr
reprezentanta Lukáše Petrželu, kt
kterého jsme už
vzhledem k je
jeho nezměrnému talentu pposunuli až do
devatenáctk
devatenáctky. Vedoucí
Střediska Centra Mládeže Rad
Radim Weisser,
stejně ja
jako všichni
trenéři,
odvedl
velk
velký
kus
práce.

„Naší koncepcí je vychovat každým rokem
dva, tři hráče, kteří by se mohli zařadit do kádru
´áčka´. Zbývající talenti by šli na hostování
do okolních klubů. Ještě bychom potřebovali,
aby jedno mužstvo z regionu postoupilo do kraje.
Například Klenovice na Hané nebo Čechovice...“
První muž prostějovského fotbalového klubu
PETR LANGR o výchově nové generace
„Je to z výkonnostních důvodů,
nebyli jsme dlouhodobě s tím,
co Ivoš předváděl, pokojeni. Na
tento post máme navíc poměrně
dost hráčů a třeba takový Pavel
Hloch byl v Hulíně nejlepší stoper třetí ligy. U nás hraje pravého obránce, ale tam nejsou jeho
výkony takové jako na stoperu.
Rozhodli jsme se tedy pro toto
řešení.“
1.SK Prostějov není jen
„A“-tým, ale i mládež.
Jakou vám letos udělali mladíci
radost?

Ze žáků nám největší radost dělá
„třináctka“ a „dvanáctka“, které
skončily na třetím místě.“
Dá se už říct, že v tomto
směru jste se zařadili mezi
moravské bašty?
„Ano, o tom není sporu. Zařadili
jsme se tam a chtěli bychom už od
přípravek v každém ročníku držet
osmnáct hráčů, kteří by postupně
přecházeli do starší kategorie. Daří
se nám to již u žáků – třináctky
a dvanáctky. Ročník 2002 doplníme, 2003 máme výborný, všude
bychom to chtěli mít stabilizované

jako u ´U13 a ´U12. Chceme, aby
kluci chodili na Základní školu
Edvarda Valenty, a naší koncepcí
je dodávat v blízké budoucnosti
každým rokem dva tři hráče, kteří
by se mohli zařadit do kádru áčka.
Zbývající hráči by šli na hostování
do okolních klubů. Ještě bychom
potřebovali, aby jedno z dalších
mužstev regionu postoupilo do kraje. Buď Klenovice na Hané, nebo
Čechovice...“
Jmenoval jste Lukáše Petrželu. Registrujete o něj
již nyní zájem mezi prvoligovými
kluby?
„Má nabídky ze všech moravských
oddílů, ale domluvili jsme se s ním,
že tady půjde na školu. Je v kádru
reprezentace, byl teď deset dní na
Ukrajině. Je mu teprve šestnáct let,
přičemž už se objevuje v kádru reprezentační ´devatenáctky´! V zimní přestávce jej už chceme posunout
do áčka.“
A jestliže zájem zesílí, pustíte ho?
„Chtěli bychom jedině do první ligy
mužů. To jsme tak řekli všem hráčům, ale myslím si, že mezi námi
a druhou ligou není takový rozdíl.
Máme tu Zelenku, Pavlíka, Hunala
od nichž se jako od lektorů mohou
učit. Tady to mají lepší než hrát někde jinde.“
V létě se diskutovalo o možnosti pěti střídání a nesčítání žlutých karet. Jaký je na tyto
průkopnické změny váš názor?
„Sčítání karet bylo administrativně
složité pro kluby nižších soutěží
a větší střídání či možnosti změny
by bylo dobré. Můžete střídat a nemusíte, aspoň se více hráčů dostane
do hry, když jich je nominovaných
k utkání osmnáct.“
Změní se do příští sezony
vaše cíle, když Třinec i Frýdek-Místek postoupily?
„Vrací se třetí ze druhé ligy 1.HFK
Olomouc a vypadla ambiciózní
Opava, která je velice silná a myslela si, že bude hrát o postup. Postoupily Mikulovice, kam je to daleko,
Třebíč je úplná neznámá. Soutěž
ale bude opět kvalitní. Uvidíme, jak
se mužstvo vyvine, určitě bychom
chtěli hrát někde nahoře.“

ANKETA: HRÁČI 1.SK JSOU SPOKOJENI, CÍL SPLNILI
O konečné třetí místo prostějovského 1.SK v Moravskoslezské fotbalové lize se v první řadě postarali hráči na trávníku.
Čtyřem členům úspěšného výběru tak PROSTĚJOVSKÝ Večerník položil následující pětici otázek, na které ochotně odpověděli.

tabulka Doma:

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

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


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

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


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

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


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

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

Z V
15 13
15 13
15 10
15 9
15 7
15 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 5
15 6
15 6
15 4

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

P
1
2
3
4
2
4
5
4
6
4
5
6
4
6
7
9

S
34:7
57:12
43:22
23:11
28:15
22:13
29:21
25:16
36:29
26:20
25:21
25:29
25:23
20:26
20:27
17:27

B
40
39
32
29
27
27
26
25
23
23
22
21
21
21
20
14

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

B
29
25
24
21
19
18
17
16
16
15
13
12
11
11
10
6

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

S
47:17
43:28
27:15
34:19
30:24
21:15
30:26
19:17
29:32
25:23
29:33
19:29
16:26
19:34
15:38
15:42

B
35
33
32
28
27
26
26
24
23
21
18
16
15
14
10
9

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

S
33:10
33:12
28:11
31:22
24:24
22:24
16:23
30:25
21:18
20:32
21:20
15:23
22:31
13:21
13:24
14:36

B
33
32
25
24
24
23
22
19
18
18
16
15
15
12
10
10

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

tabulka venku:
Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
9
7
7
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
2
1

R
2
4
3
3
4
3
2
1
1
6
4
3
2
2
4
3

P
4
4
5
6
6
7
8
9
9
6
8
9
10
10
9
11

S
23:15
31:28
26:20
28:18
23:28
16:19
13:27
21:27
24:36
20:22
17:30
16:38
19:40
11:38
20:34
11:35

tabulka podzim:
Z V
16 11
16 10
16 10
16 8
16 8
16 7
16 7
16 7
16 7
16 6
16 5
16 4
16 3
16 4
16 2
16 2

R
2
3
2
4
3
5
5
3
2
3
3
4
6
2
4
3

P
3
3
4
4
5
4
4
6
7
7
8
8
7
10
10
11

tabulka jaro:
Z V
14 11
14 10
14 7
14 7
14 8
14 7
14 7
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 4
14 3
14 2
14 3

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

P
3
2
3
3
6
5
6
5
6
6
6
7
7
8
8
10

1. „Es
„Eskáčko“ má za sebou první rok ve třetí lize.
Jak jste se třetím místem spokojen?
2. Jakou
radost vám udělaly vlastní výkony?
Ja
3. Neuvažoval jste mezi soutěžními
ročníky o změně dresu?
Letní pauza je poměrně krátká, na čem
4. L
potřebujete nejvíce zapracovat?
5. S jakými ambicemi budete vstupovat
do nové sezony?

Tomáš BUREŠ
brankář, 34 let

Tomáš HUNAL
obránce, 40 let

Petr PAVLÍK
obránce/záložník, 34 let

Josef PANČOCHÁŘ
záložník/útočník, 22 let

1. „Sezona se povedla celkem dost. Byli jsme
nováčkem a nevědělo se, jaké to bude. Na
Třinec s Frýdkem-Místkem nám chyběl fakt,
že jsme je ani jednou neporazili... Pokaždé
zvítězili oni nad námi, přestože nebyli herně
lepší, ale proměnili šance. To byl nejvýraznější
rozdíl.“
2. „Je to kolektivní sport, takže důležitější je
vždy výkon celého mančaftu. Já si ovšem po
každém půlroce dělám osobní hodnocení, měl jsem dost slušných
zápasů a pár zákroků, díky nimž jsme bodovali. Sám se sebou
mohu být spokojen.“
3. „Vůbec. Nějaké náznaky a oťukávání sice bylo, když jsem ale
přišel do Prostějova, tak moje představa byla taková, že tu ukončím
hráčskou fotbalovou kariéru.“
4. „Vzhledem k tomu, že se v tomto kolotoči točím šestnáct sedmnáct let, tak už vím, co udělat pro to, abych neztratil svou výkonnost, ale třeba ji ještě vylepšil. Prakticky jsem nepřestal trénovat,
i na dovolené dělám věci, abych byl připraven. Díky tomu, že jsem
gólman, není to tak otázka kondice, ale rychlosti, síly a zkušeností.
Mohu tak hrát dál a nemusím končit, protože starší brankáři mají
více zkušeností. Hlavní je nebýt zraněný.“
5. „Nevím, jak moc se mužstvo posílí a kdo kromě Svozu a Zbožu odešel, myslím si ale, že tato sezona bude daleko těžší, protože
všichni nás znají a už nikoho nepřekvapíme. Viděl bych to na horní
polovinu tabulky. Hrajeme hlavně pro radost a pro diváky, snad se
do hlediště vrátí ve větším počtu.“

1. „Když budu mluvit za sebe, tak spokojen
jsem. Prostředek druhé poloviny nám sice
nevyšel, ale to přijde na každé mužstvo.
Chvíli se nám nedařilo tolik, jak jsme počítali, ale dostali jsme se z toho a závěr už byl
opět v pořádku.“
2. „Docela to šlo. Lepší už to nebude... (smích)
Bylo by špatné, kdybych měl ve čtyřiceti pořád navrch, když kluci jsou o generaci mladší
a většina to má založeno ani ne tak na fotbalovosti jako na běhání.“
3. „Vlétě jsem uvažoval, že ukončím prostějovské angažmá a půjdu
hrát I.B nebo II. třídu k nám, ale nakonec jsem to přehodnotil a pokusím se ještě půl roku ne třeba v základní sestavě pomoct na hřišti
i mimo hřiště. Ne že bych klukům stačil rychlostně, ale herně to
stále není špatné, tak proč to ještě na půl roku nezkusit? Když to
nepůjde, mohu to zabalit daleko dřív.“
4. „Budu se muset zaměřit na to, abych mohl být zdravý. U mě
to už není o běhání. Zatím vše probíhá jak má, budu ale začínat
pomalu, protože u kotníku trvá rekonvalescence daleko déle. Není
to žádná sranda a dám tomu delší čas, než se předpokládalo. Doufám, že budu připraven na první kolo.“
5. „Asi bychom měli hrát lepší polovinu tabulky od šestého místa
výš, ale co má vedení za plány, to ještě nevím. Můžeme mít jakkoliv kvalitní kádr, třeba loni Karviná vyhlašovala ve druhé lize boj
o postup, dopadli však jak sedláci u Chlumce. Život mě fotbalově
naučil, že před sezonou můžete říkat cokoliv, ale skutečnost je pak
většinou jiná...“

1. „Je to zcela něco jiného než 1. liga, třeba
z hlediska počtu diváků. Třetí místo je na nováčka slušný počin a myslím si, že Prostějov nedělá
ostudu, jen v Třinci jsme dostali pět gólů. Bylo
to tím, že jsme za každého stavu chtěli hrát fotbal a nikdy jsme nebetonovali. My starší hráči
se fotbalem bavíme a snažíme se to přenášet i na
mladé kluky a něco je naučit. Spoustu gólů jsme
dali, ale mohlo jich být ještě víc.“
2. „Pendloval jsem mezi zálohou a obranou.
Přišel jsem tu jako stoper při zranění „Hunyho“, ale jelikož mu zdraví
sloužilo, jak mělo, získal jsem místo v záloze, kde je to více o běhání,
ale člověk si víc zahraje. Se svým vytížením jsem byl spokojen, už se
mi dlouho nestalo, abych odehrál třicet zápasů a takovou porci minut.“
3. „Všichni telefon na pana Peltu nebo na mě měli, ale nikdo nezavolal, tak jsem to neřešil. Byl jsem tady předběžně domluven s tím, že
kdyby mi přišla nabídka, tak se o tom budeme dál bavit. Nikdo se neozýval a mně toto prostředí i lidé kolem fotbalu neskutečně vyhovuje.
Byl jsem spokojen s tím, jak to vypadá a v mých letech by byla blbost
se cpát někam výš. Jsem spokojen tak, jak to je.“
4. „Hlavně udržuji fyzičku a stavbu těla, protože fotbalově se toho již
asi moc nenaučím (smích). Letní přípravu fotbalisté obecně snášejí
líp, protože je krátká, ale člověk se musí udržovat, zvlášť v našem
věku. Já už to neberu jako muka, snažím se tím bavit.Asi nebudu jako
Tomáš Hunal, abych měl před sebou ještě pět sezon. „Huny“ je prostě
zvláštní případ (úsměv)“
5. „Lhal bych, kdybych řekl, že nám bude stačit střed tabulky. Ani
vedení by mě asi nepochválilo. Dobré by bylo skončit tak jako nyní,
tedy být co nejblíž prvnímu místu. Myslím si, že na umístění do třetího místa bychom měli být. Je to možná odvážné tvrzení, zase budeme
o rok starší, kvalita mančaftu je ale velká.“

1. „V zimě jsme si vytyčili cíl skončit do
třetího místa, což se nám podařilo, takže jsme
spokojeni. Mohlo to být samozřejmě trochu
lepší, v některých zápasech nám scházelo
štěstí, ale cíl jsme splnili. Přišly sice porážky
ve Zlíně a doma se Sigmou, ale vypořádali
jsme se s tím a konec jsme již zvládli.“
2. „Moc spokojen nejsem, nebylo to optimální. V přípravě to vypadalo dobře, dával jsem
spoustu gólů, jenže asi týden před prvním
mistrákem jsem si natrhl stehenní sval. To mě zabrzdilo asi na dva
měsíce. Po čtyřech týdnech jsem sice mohl trénovat, ale trvalo mi,
než jsem se do toho dostal. Byl jsem spokojen se svými výkony
až ke konci sezony.“
3. „Já jsem v Prostějově na přestup a odejít někam po půlroce mě
ani nenapadlo. Chtěl jsem tedy zůstat v Prostějově a hrát tady. Po
celou dobu volna mívám pravidelně vypnutý telefon a na tři týdny
si odpočinu od všeho, takže ani nevím, jestli měl někdo zájem...
(úsměv)“
4. „Hlavně se nezranit. Konec jara už bylo zdraví stoprocentní
a věřím, že konečně budu moci splnit předpoklady, s nimiž jsem
tady přišel, tedy dávat góly a připravovat šance. Ještě nejsme
kompletní, důležité tedy bude sehrát se a dát se v tak krátkém čase
dohromady.“
5. „Ambice jsou jasné. Hrát o první příčky tak, jak to bylo předchozí sezonu. Druhé ligy se vzdala Holice, která skončila třetí,
spadla Opava, která má taky kvalitní kádr. Uvidí se v prvních zápasech, jaké to bude.“

1.SK Prostějov také na www.vecernikpv.cz

www.facebook.com/vecernikpv.cz

Malá kopaná

TURNAJ
V ČÍSLECH

OHLASY VÍTĚZŮ
- Brodek u Prostějova:

Michal SKOPALÍK
Í

„V pátek jsme to rozjeli dobře, pak jsme ale byli
krok od vyřazení s Montážemi Kučera. Asi dva
roky za sebou jsme po výborné skupině vypadli
v osmifinále a řekli jsme si, že bychom to konečně
mohli prolomit, a podařilo se. Myslím si, že jsme
hráli výborně. Ve skupině to byla křeč, pak už jsme hráli, jak jsme
chtěli, a všechno nám vycházelo. Čtvrtfinále s Dobrochovem bylo
4:0, semifinále s Jiřinou bylo o prvním góle. Pak to otevřeli a další
dva jsme dali do prázdné. A finále taky. Podařilo se nám dát první
gól, pak jsme je přehráli a oni v podstatě neměli žádnou vážnou
šanci udělat z finále drama. Ve středu 17. července nám začíná příprava s Určicemi, musíme to vypilovat na divizi. Nabídky během
jara byly, ale vyšší soutěže jsem si zahrál na jihu Čech a nemám
důvod odcházet. Divizi jsem hrál již v Lipové, bude to něco jiného
než krajský přebor, uvidíme, jak na tom jsme.“

Miroslav NEJEZCHLEB

„Je to celkem příjemné zpestření, člověk si tu příjemně zachytá. Hráli jsme dobře odzadu, bylo to
dobře poskládané. Navíc jsem něco chytl, takže z
toho byl jen jeden inkasovaný gól (úsměv). Chvíli to vypadalo, že bychom nemuseli postoupit ze
skupiny, ale naštěstí jsme dali na 2:1. Ale mohlo
to rozhodnout, protože remíza by nám nestačila (důrazně). Dařilo
se mi, chytl jsem si zpočátku na balon a zákroky nás povzbudily.
Vždy jsme měli dobrou sestavu, prvním dnem jsme proletěli, ale
pak přišly tříčlenné skupiny a tam jsme vždy vypadli. Dneska to
tak vypadalo, ale říkal jsem si, že pokud to zvládneme, tak to musíme uhrát. Taky se to podařilo.“

Petr ULLMANN

„Byl jsem rád, že jsem si mohl jít zahrát s klukama
z Brodku. Měli jsme docela vyrovnaný tým sedmi
hráčů, nikdo v něm neztrácel ani nepřevyšoval. Jsou
to samí fotbalisté a za celý turnaj jsme dostali jediný
gól. Shodou okolností jsme ale mohli vypadnout. Byli
jsme od vyřazení asi pět minut, kdybychom nedali
druhou branku, slavil by teď někdo jinej.... Myslím si ale, že jsme hráli
velice dobře. Hráli jsme zkušeně zezadu, dali jsme si to a oproti ostatním soupeřům jsme měli štěstí. Kdo dá první branku má tady v malé
kopané ohromnou výhodu a soupeř to musí otevřít. Pro kombinační
mužstva jako jsme my to bylo první den supr, jak zapršelo, tak už to
bylo horší. Ale vypořádali jsme se s tím. Co se fotbalu týče, nabídky
mám, ale upřednostňují trénování kategorie ´U15 v 1.SK, kde jsem
s panem Grossem veden jako trenér. Je to moje priorita.“

Marek HLOCH

„Hraji se staršími spoluhráči a sbírám zkušenosti,
ale užil jsem si to. Byla tu hodně kvalitní mužstva,
stálo to za to. Měli jsme celkem těžkou skupinu,
dostali jsme ale jedinou branku a jsme rádi, že
jsme dosáhli takového úspěchu. Po dlouhé době,
kdy jsme v Krumsíně měli smůlu a vypadli hned
v úvodu závěrečného dne. Málokdo to čekal, už tu
byly takové vtípky, že ve dvanáct pojedeme domů. Podepsalo se, že
máme celkem zkušené hráče a řekli jsme si, co chceme hrát. Měli
jsme také trošku štěstí, že jsme dali góly, třeba ve finále si soupeř dal
vlastňák. Navedl jsem to do kraje, dával jsem to pod sebe, obránce
to měl na dlouhou nohu a dal to gólmanovi k tyčce.“

1 – na cestě za titulem inkasovali hráči Dobrochova
pouze jedinkrát, přesto je to málem stálo postup do
čtvrtfinále
2 – poprvé pouze dva dny se konal největší regionální
turnaj v malé kopané
30 – rovné tři desítky branek přinesla vyřazovací
část – dvanáctkrát se trefil Dobrochov, osmkrát Relax
Prostějov, čtyřikrát KOSTKY A LISTY, třikrát Jiřina
Prostějov, dvakrát S.K. Haná a jednou FC Pivo
40 – stejně jako v loňském roce, i letos se Haná Cupu
zúčastnilo čtyřicet mužstev, které pořadatelé rozdělili
do osmi základních skupin
111 – tolik zápasů mohli v obou červencových
svátcích zhlédnout diváci na krumsínském fotbalovém hřišti

Sestavy čtvrtfinalistů:
Brodek u Prostějova:

Miroslav Nejezchleb, Marek Hloch, Filip Studený,
Pavel Hloch, Patrik Hochman, Michal Skopalík,
Radim Vaněk, Petr Ullmann.

FC Relax Prostějov:
Radek Vybíhal, Ivo Zbožínek, Petr Kiška, Pavel
Kiška, Vladimír Bárta, Petr Ohlídal, Petr Matoušek,
Pavel Růžička, Milan Macourek, Michal
Spáčil, Milan Machálek.

KOSTKY A LISTY:
Daniel Simandl, Radek Mlčoch, Petr Vodák, Přemysl Mlčoch, Jaroslav Kouřil, Miloslav Pospíšil,
Ivan Látal, Otakar Cetkovský, Michal Pavlů,
Radek Janeček, David Javořík.

Jiřina Prostějov:
Leo Prachař, Stanislav Husařík, Marek Havlíček,
Ondřej Dostál, Radek Ošlejšek, David Pekař, Jaroslav
Vinklárek, Maděrka, Marek Hirsch, Petr Švéda.

SK TOMEK 99 Dobrochov:
Bohdan Bureš, Petr Halouzka, Marek Žídek,
Michal Trajer, Marek Pořízka, David Gryglák,
David Trajer, Miroslav Ovčáček, Tomáš Lakomý,
Jaroslav Frýbort, Viktor Hrdlička, Martin Peka.

S.K. Haná:
Petr Sedláček, Tomáš Mazouch, Michal Chum,
Martin Kolář, Tomáš Los, Marek Zatloukal, Daniel
Kolář, Petr Hanák.

GD Sportswear:
Petr Čížek, Petr Mach, František Kolečkář, Milan
Vodák, Eduard Drešr, Josef Klváček, Antonín
Klváček, Petr Nakládal, Petr Jansa, Petr Haluza.

FC Pivo:
Ondřej Matoušek, Petr Matoušek, Jiří Ježek, David
Cabák, Kamil Petrů, Pavel Lužný, Roman Kocourek,
Michal Lukšík, Jan Všianský, Michal Kohout,
Michal Fabiánek.

SPONZOŘI A PARTNEŘI ROČNÍKU 2013
záštitu nad turnajem
převzala:

24
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turnaj významně
podpořil

generální partner
turnaje

mediální partner
turnaje

OHLASY
AKTÉRŮ
„Vladimír BÁRTA
- FC Relax Prostějov:
„Navázali jsme na předchozí ročníky, kdy jsme
se pohybovali minimálně v osmi nejlepších
mužstvech. Zdálo se mi,
že až na finále jsme to odehráli dobře.
V něm byl Brodek lepší a zaslouženě
vyhrál. Po druhém třetím gólu už přišla trochu frustrace a nebyly morální
síly. Skupinou i čtvrtfinále jsme prošli
až moc hladce, možná proto už finále
nebylo takové, jaké jsme si představovali. Hrajeme se stejnýma klukama jako
každý rok, jezdíme sem pravidelně,
máme v mužstvu skvělou partu. Jsem
rád, že jsem si s klukama mohl zahrát.“
Stanislav HUSAŘÍK
- Jiřina Prostějov:
„Letos jsme sice skončili o krok níže, ale
myslím si, že po tom,
co jsme málem vypadli
v osmifinálové skupině, tak je to úspěch. V základní skupině
to bylo dobré, v pohodě jsme postoupili, všechna mužstva jsme přehráli, byli
jsme jasně nejlepší. Osmifinálovou skupinu jsme začali hodně špatně, po zápase, který jsme prohráli 0:3, jsme mysleli,
že vypadneme, ale nahrál nám výsledek
druhého utkání. Věděli jsme, že musíme dát pět gólů, což se nám nakonec
podařilo a postoupili jsme. Ve čtvrtfinále
jsme byli od začátku lepší, do poločasu
jsme vedli 3:0. Dalo se čekat, že semifinále bude svázáno taktikou a bude o
jednom gólu. Bohužel jsme na začátku
druhého poločasu inkasovali a po chybě
gólmana dostali druhý gól. Pak už jsme
to otevřeli, hráli power play a dostali
další dva góly. Model dvoudenního
turnaje mi vůbec nevadí, nemám žádné
výtky. Pouze k systému osmifinálových
skupin. Jsou pouze tříčlenné, a pokud
jednou zaváháte, tak jste vyřazeni...“

senátorka Parlamentu
České republiky

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.

další sponzoři turnaje

+

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

Brodek u Prostějova "A"

FC RELAX Prostějov

Petr VODÁK
- KOSTKY A LISTY:
„Skončili jsme letos
třetí, takže to bylo výborné. Cítil jsem se
v pohodě. Mít o dvě
piva méně, bylo by to
ještě lepší (smích). Semifinále jsme hráli proti Relaxu, který byl fotbalovější.
My už jsme měli něco v nohách, něco
v hlavě a oni si zasloužili postoupit.“

...ještě

Božena Sekaninová

GALERIE NEJLEPŠÍCH

Miloslav Pánek
Hasící přístroje Milan Králíček
PROFI STIHL Karel Otruba

YAMACO Karel Janeček
ELEKTRO Petr Vrána
Ing. Pavel Vaňák
AGROP - pila Plumlov
ZD MYSLEJOVICE
ZOD PLUMLOV
Lenka Janečková
- Občerstvení "Na hřišti"
MUDR. Luděk Koleček
Lenka Rotreklová
- cukrářská výroba
REGOMONT CZ s.r.o.
Michal Kroutil
- autoopravna Krumsín
Nábytek Pluháček
Kinetic s.r.o.
Zahradnictví Bantová
Zahradnictví Kubíček
Kámen Brno
Kamenolom Kobeřice
PLNET - bezdrátový internet

JIŘINA Prostějov

KOSTKY A LISTY

Vyřazení čtvrtfinalisté, umístění 5. - 8. místo

FC Pivo

SK TOMEK 99 Dobrochov

GD Sportswear

S.K. Haná

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Malá kopaná

OHLASY
VÍTĚZŮ
Petr Gottwald
(FC Anděl):
„Finále možná bylo jednodušší, ale měli svou kvalitu a
dostali se do první možnosti.
Rozhodl první gól, který jsem
dal z trestňáku. I když jsme inkasovali na 1:1, tak jsme je potom sevřeli a vyhráli. Obhajoba je vždycky těžší, ve skupině
jsme měli spoustu těžkých zápasů, ale všechno jsme vyhráli
a finále jsme si zasloužili. Je to
zápasový maratón, ale myslím
si, že je to lepší než jednodenní
turnaj. Tak si zahrálo víc mužstev a všichni byli spokojeni.
Příští rok sem samozřejmě
pojedeme opět, a když se nám
podaří se dobře umístit a nejlépe obhájit, bylo by jen dobře.
Není to pro nás ale prvořadé.
Jezdíme sem rádi.“

Jaroslav Běhalík
(brankář FC Anděl):
„Strašně se mi to líbilo, mělo
to úroveň. Poslední dobou se
mi daří a přeneslo se to i do
tohoto turnaje. Kluci byli famózní, některé zápasy jsem si
ani nezachytal. Hodně mi pomohli, jsme skvělý tým. Hraji
futsal, malou kopanou i velkou
kopanou, takže jsem si v bráně
rychle zvykl. A ta moje branka? Proti Dobrochovu nám k
postupu stačil bod, oni to pak
otevřeli a hráli bez gólmana.
Naskytla se možnost to zkusit, tak jsem to zkusil a snad
poprvé v životě to tam spadlo.
Jsem rád. Ve futsale se k tomu
dostanu celkem často, ale většinou to skončilo hodně vedle,
je to asi můj první gól. Byl to
poslední turnaj v malé kopané,
teď už opět jen velký fotbal. Až
do zimy.““

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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Vítězství na Bedihošť Cupu obhájil tým FC Anděl
Třetího triumfu dosáhl výběr Petra Gottwalda po výhře nad svým „béčkem“

Bedihošť/jim – Putovní pohár
pro celkového vítěze Bedihošť
Cupu připadl již potřetí za
pět let družstvu FC Anděl. Za
jedenáct střetnutí základní a finálové skupiny neobdržel jeho
gólman Jaroslav Běhalík ani
jednu branku, poprvé inkasoval až ve finále s celkem FC Anděl „B“. Třetí místo vybojovali
po jasné výhře nad Clewerem
hráči týmu AC Roma „A“, pátému Dobrochovu stačila jedna
branka nad Čehovicemi, stejně
jako sedmé Botafoze nad Sexmeraldou „B“.

Prvnímu dni vládli
Andělé a Bedihošť
Pořadatelé rozdělili čtyřiadvacet
přihlášených do tří skupin po
osmi, do nedělního pokračování
jich prošlo prvních pět a nejlepší
ze šestých míst. Každý tak měl jistotu, že si zahraje minimálně sedm
střetnutí, při postupu dál pak jedenáct utkání. A celkem osm nejlepších z dvojice finálových skupin si
ještě zahrálo o konečné umístění.
Nástrahami základních skupin
prošli úspěšně všichni favorité.
„Áčku“ vládl obhájce vítězství
FC Anděl, jenž za sedm zápasů
ani jednou neprohrál, ani jednou
neinkasoval a s dvaadvaceti brankami byl rovněž nejofenzivnějším
mužstvem. Skupinou „B“ prošel
těsnými výhrami z vedoucí pozice
FC Anděl „B“, třetí skupině pak
kraloval Sokol Bedihošť, když
jako jediný dokázal úvodních šest
zápasů vyhrát.
Loňský král FC Anděl měl do
turnaje pozvolnější vstup, když v
zahajovacím duelu i ve svém druhém střetnutí uhrál s Botafogou a
Clewerem jen bezgólové výsledky. Poté však přišly dva debakly
8:0 a 7:0 do sítě JCS Teamu a AC
Original, které se mu nakonec
přece jen započítávaly do finálové
skupiny. Navíc nastartovaly družstvo pro zbývající trojici zápasů.
Gólman Anděla Jaroslav Běhalík
si udržoval neprůstřelnost i nadále a spoluhráči hned několikrát
poznali, že i nečekaná ztráta při
rozehrávce nemusí znamenat
pohromu. Naopak v útoku se již
hráči minimálně jednou prosadili
a poradili si jak s Medvědy, tak
Sexmeraldou „A“, tak i na závěr
s FC PV 1.
Blízko k výhře ve skupině měl i

Clewer, dlouho ztratil pouze po
remíze právě s Andělem. Pak
ovšem přišla nečekaná porážka
s nepostupujícími Medvědy a
výsledné druhé místo. Pro členy
tohoto družstva ale bylo podstatné, že si dál odnesli body za
výhry nad FC PV 1, Botafogou i
Sexmeraldou.
Skupina „B“ byla nejvyrovnanější ze všech, padalo v ní také
nejméně branek. Stejně jako v
„áčku“ skončila čtveřice duelů
hraných na jedenkrát patnáct minut bezgólovým stavem, většina
zbylých zápasů dopadla rozdílem
jedné či dvou branek.
Mistrem v úspornosti se stal FC
Anděl „B“, kterému v prvních
šesti zápasech stačilo pět vstřelených branek na pět výher. Každý
celek si připsal alespoň jednu remízu, právě Anděl „B“ si podělil
body se čtvrtými Čehovicemi.
Spolu s ním postoupily i týmy
DD Sport „A“, AC Roma „A“,
Ladzimil Čehovice, Brodek u
Prostějova a díky nejlepší bilanci z trojice na šestých místech i
Mačkal stav.
V „céčku“ bylo o prvním místě
rozhodnuto již před posledním
zápasem. Sokol Bedihošť dokázal zvládat těsné souboje a vyhrál nad třetí Sexmeraldou „B“,
čtvrtým Torpedem Pv, pátým
DD Sport „B“ i trojicí nepostupujících, o body ho připravil až
v posledním duelu prvního dne
Dobrochov. Stačila mu k tomu
chvilka nepozornosti soupeře a
přesný centr z pravé strany od
poloviny hřiště.

Prvním finalistou se stal
FC Anděl „A“
I nedělní porcí duelů prošel FC
Anděl bez porážky, dokonce
všechny čtyři své duely vyhrál.
Nejprve si poradil po výsledku
3:0 s Brodkem u Prostějova,
poté zdolal 1:0 Bedihošť i Dobrochov, na závěr si jednoznačně
poradil s Mačkal stavem. Bylo
tak jasné, že si jeho členové zahrají opět ve finále. Rozhodla
již výhra nad Dobrochovem, o
kterou se povedeným výkopem
postaral gólman Běhalík.
Povedenou neděli zažil i Clewer,
jenž získal tři výhry a jednu remízu. Ani to ale nestačilo na lepší než druhé místo, tedy souboj
o konečné třetí místo s druhým

nejlepším ze skupiny „B“. Na
třetí pozici se umístil Dobrochov, který sice získal stejný počet bodů jako Botafoga, v jeho
prospěch ale hovořila výhra 1:0
ze vzájemného střetnutí.
Naopak neděle vůbec nevyšla
Sokolu Bedihošť, jeho hráči
prohráli s Clewerem, Andělem i
Botafogou a navzdory osmnácti
bodům ze soboty mohli bojovat
maximálně o čtvrté místo ve
skupině. Ani závěrečná výhra
nad Sexmeraldou „A“ jim ale
nestačila a obsadili páté místo.
Šestá v této skupině skončila
právě Sexmeralda, sedmý Brodek u Prostějova se umístil před
osmým Mačkal stavem díky
vítězství 3:0.

Jiří Kresta ml.

V dramatické skupině „B“
se radoval FC Anděl „B“
Ve druhé finálové skupině se
dlouho o první místo přetahovali
FC Anděl „B“ a SK DD Sport
„A“. Anděl měl sice ze soboty
tříbodový náskok, jejich vzájemný duel ale skončil bezbrankovou remízou, takže byla situace dlouho otevřená. Navíc když
Anděl hned na úvod neporazil
FC PV 1. Nahrálo mu ale nenastoupení Torpeda Pv, který před
tím o dva body obral DD Sport,
a nastala kontumační výhra 3:0.
Když SK DD Sport zjistil, že
už nemůže postoupit do finále,
odcestovaly jeho dva výběry z
Hrubčic předčasně. To znamenalo nejen další zkontumované
výsledky, ale i posun pořadím.
SK DD Sport „A“ sice disponoval druhou nejlepší bilancí, pořadatelé ho ale nakonec z výsledné
tabulky vyřadili, takže o bronz
se utkal původní třetí AC Roma
„A“, o páté místo původně třetí
Ladzimil Čehovice a do boje o
sedmé místo na poslední chvíli
pronikla Sexmeralda „B“.

Dobrochov skončil pátý,
Botafoga sedmá
V úvodních dvou duelech o konečné umístění stačila vítězům
jediná branka. Znamenala jak
výhru Botafogy nad Sexmeraldou „B“, tak i výhru Dobrochova nad Ladzimilem Čehovice.
Hráči Dobrochova ale měli
také pořádnou porci štěstí, hned
třikrát jim totiž pomohla tyč. A

POHLEDEM
HLAVNÍHO
ORGANIZÁTORA

Těsné souboje. Letošní ročník nabídl spoustu vyrovnaných bitev
s těsným rozdílem.
Foto: Jiří Možný
vždy šlo o jinou část brankové
konstrukce, po levé a pravé tyči
přišlo na řadu i břevno. Svůj
náskok již ale udrželi a Vojtěch
Nakládal, Martin Peka, David
Gryglák, Petr Halouzka, Tomáš
Matula, Patrik Hochman, Marek
Pořízka, Martin Olejník, Petr
Piňos a Viktor Hrdlička skončili
celkově pátí.

Třetí místo patří týmu
AC Roma „A“
Závěrečné dva duely celého turnaje se již nehrály na jedenkrát
patnáct, ale na jedenkrát dvacet
minut. V souboji o třetí místo byl
AC Roma „A“ po celou dobu
lepší a došel si také pro vítězství.
Nejprve Nicolas Hangurbadžo
křižnou ranou těsně minul bránu. Po přesně rozehraném rohu
z pravé strany a náběhu do vápna se již ale hráči mohli radovat.
Další nebezpečnou střelu Tomáše Daniela gólman Cleweru
vykopl, při risku ale soupeř udeřil jedním z rychlých brejků a
blafák gólmanovi znamenal stav
2:0. Clewer mohl snížit, když
gólman Romy neudržel lehkou střelu z pravé strany, Patrik
Jura ale při dorážce z pár kroků
netrefil bránu. Potřetí se tak radovala AC Roma, když při risku
Cleweru dosáhli gólu z vlastní
poloviny do prázdné brány.

FC Anděl nasměroval
za titulem Gottwald
Finále mezi „áčkem“ a „béčkem“ Anděla bylo jasnou záležitostí. Do vedení se favorizované „áčko“, které mělo před
tímto duelem bilanci devíti
výher, dvou remíz a skóre 33:0,
dostalo po přesné standardce
Petra Gottwalda. Zvýšit mohl
Tomáš Zapletal, ale střílený
centr z levé strany neumístil do
brány, ale pouze nad.
„Béčku“ se ještě podařilo díky
Dostálovi a jeho zakončení pod
břevno srovnat, nerozhodný
stav ale dlouho neplatil. „Áčko“
vyprodukovalo centr z pravé strany a zakončení hlavou
znamenalo navrácení vedení.
Po vybídnutí Petra Gottwalda
přidal třetí branku z levé strany
pálící Zdeněk Fládr, jako čtvrtý
se po chybě v rozehrávce prosadil Tomáš Veselský a stal se tak
posledním střelcem letošního
ročníku Bedihošť Cupu.
Po skončení duelu nastal čas
pro vyhlášení výsledků a předání cen. Nejlepším kanonýrem
se stal Viliam Hangurbadžo z
týmu AC Roma „A“, gólmanem turnaje vyhlásili organizátoři Jakuba Poláka z Botafogy,
nejužitečnějším hráčem celého
turnaje se stal Richard Klimeš
z Cleweru.

„Chci, aby si mužstva zahrála
co nejvíce, stále se ale objevují
faktory, které ovlivňují celkové dění turnaje. Trošku mě to
mrzí, ale takový je sport. Teď
nastala úleva, už mám ale v
hlavě spoustu myšlenek, co
vypustit, co zlepšit, jakým způsobem na určitých věcech zapracovat, aby se kvalita turnaje
zvyšovala a bylo to atraktivní
pro týmy. Samozřejmě vím,
že se nikdy nezavděčím všem.
V tuto chvíli si to nechám pro
sebe, abych na tom mohl pracovat, jednou z možností je
změna turnaje na jeden den.
Na letošní rok byl nastaven
systém, jehož hlavním faktorem byl bodový zisk z každého zápasu. Tým Andělů „B“
se velice dobře připravil na
sobotní skupinu a tím pádem
se velice jednoduše dostal do
postupového klíče. Pak už mu
zbývalo se jen porovnat s druhým týmem. Kvalitu turnaje
velice zvedl Dobrochov, přínosem byli i kluci Plumlova, jimž
se těsně nepodařilo postoupit.
Nevím, kde je zakopaný pes,
že týmy, které jezdí na konkurenční turnaje, nemají zájem
zkusit to u mě. Receptem na
tým Andělů by bylo dostat sem
ostatní mužstva, která jezdí po
ostatních regionálních turnajích. Ať je to Jiřina, Haná či
Relax. To by zvedlo turnaj o
něco dál. Už tři roky je putovní pohár u Andělů a měl by se
tam zamíchat někdo další.“

Obsáhlou
fotogalerii,
videoreportáže
včetně finálového
duelu

najdete na
www.
vecernikpv.cz

Kompletní výsledková listina 5. ročníku Bedihošť Cupu:
ZÁKLADNÍ ČÁST
(sobota 13.7.2013)

SKUPINA „A“:
FC Anděl – Botafoga 0:0, Clewer
– FC PV 1 5:0, JSC Team – Sexmeralda „A“ 0:4, AC Original
– MK Medvědi 1:1, Botafoga –
MK Medvědi 1:0, Sexmeralda
„A“ - AC Original 1:0, FC PV
1 – JSC Team 1:0, FC Anděl –
Clewer 0:0, Clewer – Botafoga
2:1, JSC Team – FC Anděl 0:8,
AC Original – FC PV 1 1:1, MK
Medvědi – Sexmeralda „A“ 0:2,
Botafoga – Sexmeralda „A“ 0:0,
FC PV 1 – MK Medvědi 2:1, FC
Anděl – AC Original 7:0, Clewer – JSC Team 3:1, JSC Team
– Botafoga 0:1, AC Original –
Clewer 0:2, MK Medvědi – FC
Anděl 0:2, Sexmeralda „A“ - FC
PV 1 0:0, Botafoga – FC PV 1
3:0, FC Anděl – Sexmeralda „A“
2:0, Clewer – MK Medvědi 2:3,
JSC Team – AC Original 1:0,

AC Original – Botafoga 1:5, MK
Medvědi – JSC Team 1:1, Sexmeralda „A“ - Clewer 0:2, FC
PV 1 – FC Anděl 0:3.
Konečná tabulka: 1. FC Anděl
17 bodů/skóre 22:0, 2. Clewer
16/16:4, 3. Botafoga 14/11:3, 4.
Sexmeralda „A“ 11/7:4, 5. FC
PV 1 8/4:13, 6. MK Medvědi
5/6:11, 7. JSC Team 4/3:18, 8.
AC Original 2/3:18.

SKUPINA „B“:
SK DD Sport „A“ - Lampáci
1:0, 2. TJ Biskupice – Brodek
u Prostějova 0:0, 3. AC Roma
„A“ - FC Anděl „B“ 0:1, FC
Ladzimil Čehovice – Mačkal
stav 0:1, Lampáci – Mačkal
stav 2:2, FC Anděl „B“ - FC
Ladzimil Čehovice 0:0, Brodek u
Prostějova – AC Roma „A“ 1:4,
SK DD Sport „A“ - TJ Biskupice
1:0, TJ Biskupice – Lampáci
0:2, AC Roma „A“ - SK DD
Sport „A“ 0:0, FC Ladzimil
Čehovice – Brodek u Prostějova

1:0, Mačkal stav – FC Anděl „B“
0:1, Lapáci – FC Anděl „B“ 0:1,
Brodek u Prostějova – Mačkal
stav 3:0, SK DD Sport „A“ FC Ladzimil Čehovice 2:0, TJ
Biskupice – AC Roma „A“ 2:5,
AC Roma „A“ - Lampáci 3:0,
FC Ladzimil Čehovice – TJ
Biskupice 2:0, Mačkal stav – SK
DD Sport „A“ 0:7, FC Anděl
„B“ - Brodek u Prostějova 1:0,
Lampáci – Brodek u Prostějova
0:1, SK DD Sport „A“ - FC
Anděl „B“ 0:1, TJ Biskupice –
Mačkal stav 0:1, AC Roma „A“
- FC Ladzimil Čehovice 0:0, FC
Ladzimil Čehovice – Lampáci
1:1, Mačkal stav – AC Roma
„A“ 0:3, FC Anděl „B“ - TJ Biskupice 3:0, Brodek u Prostějova –
SK DD Sport „A“ 0:5.
Konečná tabulka: 1. FC Anděl
„B“ 19/8:0, 2. SK DD Sport
„A“ 16/16:1, 3. AC Roma
„A“ 14/15:4, 4. FC Ladzimil
Čehovice 9/4:4, 5. Brodek u
Prostějova 7/5:11, 6. Mačkal

stav 7/4:16, 7. Lampáci 5/5:9, 8. Dobrochov 0:5, Sokol Bedihošť
TJ Biskupice 1/2:14.
– Sexmeralda „B“ 2:1, SK DD
Sport „B“ - Torpedo Pv 0:1, AC
SKUPINA „C“:
Roma „B“ - FC Bong Da MantiSokol Bedihošť – Plumlov 1:0, nels 2:1, FC Bong Da Mantinels
SK DD Sport „B“ - Dobrochov – Plumlov 0:3, Torpedo Pv – AC
0:0, AC Roma „B“ - Sexmeralda Roma „B“ 1:1, Sexmeralda „B“
„B“ 0:2, FC Bong Da Mantinels - SK DD Sport „B“ 1:1, Dobro– Torpedo Pv 0:4, Plumlov – Tor- chov – Sokol Bedihošť 1:0.
pedo Pv 0:4, Sexmeralda „B“ - FC Konečná tabulka: 1. Sokol
Bong Da Mantinels 2:0, Dobro- Bedihošť 18/16:4, 2. Dobrochov
chov – AC Roma „B“ 2:1, Sokol 16/13:3, 3. Sexmeralda „B“
Bedihošť – SK DD Sport „B“ 4:0, 16/11:4, 4. Torpedo Pv 10/12:8,
SK DD Sport „B“ - Plumlov 1:0, 5. SK DD Sport „B“ 9/3:6, 6.
AC Roma „B“ - Sokol Bedihošť Plumlov 6/6:14, 7. AC Roma „B“
0:2, FC Bong Da Mantinels – 4/4:11, 8. FC Bong Da Mantinels
Dobrochov 0:1, Torpedo Pv – 1/2:17.
Sexmeralda „B“ 0:1, Plumlov –
Sexmeralda „B“ 1:3, Dobrochov FINÁLOVÉ SKUPINY
(neděle 14.7.2013)
– Torpedo Pv 4:1, Sokol Bedihošť
- FC Bong Da Mantinels 5:1, SK
SKUPINA „A“:
DD Sport „B“ - AC Roma „B“
1:0, AC Roma „B“ - Plumlov FC Anděl – Brodek u
0:2, FC Bong Da Mantinels – SK Prostějova 3:0, Clewer – Sokol
DD Sport „B“ 0:0, Torpedo Pv – Bedihošť 2:1, Botafoga – DoSokol Bedihošť 1:2, Sexmeralda brochov 0:1, Sexmeralda „A“
„B“ - Dobrochov 1:0, Plumlov – - Mačkal stav 2:0, FC Anděl

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. FC Anděl
2. FC Anděl „B“
3. AC Roma „A“
4. Clewer
5. Dobrochov
6. FC Ladzimil Čehovice
7. Botafoga
8. Sexmeralda „B“

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:

Foto: Jiří Možný

Nejlepší brankář: Jakub Polák (Botafoga)
Nejlepší střelec: Viliam Hangurbadžo (AC Roma „A“)
Nejlepší hráč: Richard Klimeš (Clewer)

– Sokol Bedihošť 1:0, Sexmeralda „A“ - Dobrochov 0:1,
Clewer – Brodek u Prostějova
3:0, Botafoga – Sokol Bedihošť
3:0, Clewer – Mačkal stav 1:1,
Botafoga – Mačkal stav 3:0, FC
Anděl – Dobrochov 1:0, Sexmeralda „A“ - Sokol Bedihošť
0:1, Clewer – Mačkal stav 5:0,
Botafoga – Brodek u Prostějova
2:0, FC Anděl – Mačkal stav
6:0, Sexmeralda „A“ - Brodek
u Prostějova 5:0.
Konečná tabulka: 1. FC
Anděl 29/33:0, 2. Clewer
26/27:6, 3. Dobrochov 23/16:5,
4. Botafoga 23/19:4, 5. Sokol
Bedihošť 21/17:11, 6. Sexmeralda „A“ 17/15:5, 7. Brodek u
Prostějova 7/5:24, 8. Mačkal
stav 7/4:29.

SKUPINA „B“:
FC Anděl „B“ - FC PV 1 0:0,
SK DD Sport „A“ - Sexmeralda „B“ 3:0, AC Roma „A“ Torpedo Pv 5:1, FC Ladzimil

Čehovice - SK DD Sport „B“
1:0, FC Anděl „B“ - Sexmeralda „B“ 2:0, FC Ladzimil
Čehovice – Torpedo Pv 1:1, SK
DD Sport „A“ - FC PV 1 4:1,
AC Roma „A“ - Sexmeralda
„B“ 0:3 kontumačně, SK DD
Sport „A“ - Torpedo Pv 1:1, AC
Roma „A“ - SK DD Sport „B“
4:2, FC Anděl „B“ - Torpedo
Pv 3:0, FC Ladzimil Čehovice
– Sexmeralda „B“ 2:1, SK
DD Sport „A“ - SK DD Sport
„B“ oba 0:3 kontumačně, AC
Roma „A“ - FC PV 1 3:0, FC
Anděl „B“ - SK DD Sport „B“
3:0 kontumačně, FC Ladzimil
Čehovice – FC PV 1 1:0.
Konečná tabulka: 1. FC
Anděl „B“ 29/16:0, 2. SK
DD Sport „A“ 23/24:6, 3. AC
Roma „A“ 23/27:10, 4. FC
Ladzimil Čehovice 19/9:6, 5.
Sexmeralda „B“ 19/15:11, 6.
Torpedo Pv 12/15:18, 7. SK
DD Sport „B“ 9/5:17, 8. FC
PV 1 9/5:21.

DUELY O UMÍSTĚNÍ
O 7. MÍSTO:

Botafoga – Sexmeralda „B“ 1:0

O 5. MÍSTO:
Dobrochov – FC Ladzimil Čehovice 1:0

O 3. MÍSTO:
Clewer – AC Roma „A“ 0:3

FINÁLE:
FC Anděl – FC Anděl „B“ 4:1

Volejbal
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Představujeme nové posily VK AGEL Prostějov
Prostějov/son - Osm hráček přivede do svého kádru náš volejbalový tým žen pro příští sezónu 2013/14, šest nových jmen z tohoto okteta už je momentálně
známých. A my vám půltucet zveřejněných posil VK AGEL Prostějov podrobněji představujeme v následujících medailóncích.
Uznávané libero jde ve šlépějích dlouholeté české jedničky
na tomto postu Markéty Chlumské, kterou na Hané střídá.
V reprezentaci ČR už ji před několika roky nahradila, ovšem
letos se Julie národního výběru vzdala a je tedy plně k dispozici svému novému klubu.

JULIE

JÁŠOVÁ

t: Česko.
Národnos .
ro
Post: libe : 14. září 1987.
Narozena centimetrů.
9
Výška: 17 ilogramů.
k
2
6
:
a
Váh

Předchozí působiště:
Slavia PF České Budějovice (do 2003), Slavia Praha (2003 až 2008), KP Brno
(2008 až 2010), Aurubis Hamburk (Německo, 2010 až 2013).
Reprezentace:
bývalá členka národního týmu žen České republiky.

BARBORA

Á
GAMBOV

t: Česko.
Národnos čařka.
Post: sme : 7. března 1992.
Narozena centimetrů.
7
Výška: 17 ilogramů.
k
0
7
:
a
Váh

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

Á
V
O
K
Č
I
Ž
RŮ

ko.
t: Slovens
Národnos vačka.
rá
Post: nah : 10. května 1984.
a
n
ze
ro
a
trů.
N
7 centime
Výška: 17 ilogramů.
k
Váha: 71

Předchozí působiště:
Slávia UK Bratislava (do 2005), Stal Mielec (Polsko, 2005/06), BTV Luzern
(Švýcarsko, 2006 až 2008), BSE Budapešť (Maďarsko, 2008/09), VK Prostějov
(2009/10), Sokol Frýdek-Místek (2010/11), TJ Svitavy (2011/12).
Reprezentace:
bývalá členka národního týmu žen Slovenské republiky.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

TOČKOVÁ

o.
t: Lotyšsk
Národnos erzálka.
.
Post: univ : 1. července 1982
a
n
ze
.
ro
ů
a
tr
N
0 centime
Výška: 19 ilogramů.
k
2
Váha: 8

Nejzajímavější úspěch:
stříbro v Champions League 2011 s Rabitou Baku.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

VÁ
O
K
E
Š
N
I
BOROV

ko.
t: Slovins
Národnos ařka.
.
Post: blok: 4. července 1980
Narozena 0 centimetrů.
Výška: 19 ilogramů.
k
Váha: 78

Předchozí působiště:
Branik Maribor (Slovinsko, do 2002), Panellinios Atény (Řecko, 2002/03), Sladki
Greh Lublaň (Slovinsko, 2003/04), Filathlitikos Thessaloniki (Řecko, 2004/05),
Dauphines Charleroi (Nizozemsko, 2005/06), Panathinaikos Atény (Řecko,
2006/07), Olympiakos Pireus (Řecko, 2007/08), Branik Maribor (Slovinsko,
2008/09), Metal Galati (Rumunsko, 2009/10), AEK Atény (Řecko, 2010 až 2013).

Předchozí působiště:
Kimis Daugavpils (Lotyšsko, do 2001), RC Villebon (Francie, 2001 až 2004),
RC Cannes (Francie, 2004 až 2007), Volero Curych (Švýcarsko, 2007/08),
Panathinaikos Atény (Řecko, 2008/09), Telekom Ankara (Řecko, 2009/10),
Rabita Baku (Ázerbájdžán, 2010/11), Severstal Čerepovec (Rusko, 2011 až 2013).
Reprezentace:
členka národního týmu žen Lotyšska.

„Lucku dobře znám z jejího minulého angažmá v našem klubu. Herně na ni byl
spoleh a na nahrávce teď může vhodně doplnit mladou Pavlu Vincourovou.
Problémy dostat se po mateřské dovolené do formy určitě mít nebude.“

Další ostřílená plejerka z volejbalově méně úspěšné země,
je tahounkou slovinského reprezentačního výběru. Klubem
jejího srdce je Branik Maribor, ale řadu let strávila v Řecku
(poslední tři v AEK Atény) a jednu sezónu si vyzkoušela
i v Nizozemsku či Rumunsku.

Ve volejbalovém světě je hodně známá pod svým dívčím
příjmením Ativi. Bez přehánění ji lze označit za mezinárodní hvězdu, vždyť získala celkem šest mistrovských titulů
ve čtyřech různých zemích (tři ve Francii, po jednom ve
Švýcarsku, Řecku i Ázerbájdžánu)!

OLGA

Nejzajímavější úspěch:
tři trofeje (extraligový titul, Český pohár, Česko-slovenskýpohár)vroce2010sProstějovem.

SONJA

Reprezentace:
bývalá členka národních týmů mládežnických kategorií České republiky.

„Báru jsem coby mladou naději sledoval již delší dobu. Vedle útočné razance má
na svůj věk i velice dobrou přihrávku a my jí u nás hodláme dát prostor k dalšímu
hernímu zlepšování.“

„Julie už řadu let prokazovala své rostoucí kvality jak na klubové úrovni včetně německého angažmá, tak v reprezentačním dresu. Po odchodu Markéty
Chlumské by na liberu měla být naší podobně velkou oporou.“

Za svobodna se jmenovala Töröková (vzala si někdejšího
trenérského asistenta basketbalistů BK Prostějov Lubomíra
Růžičku) a prostějovští fandové ji tím pádem dobře znají,
neboť jeden rok působila ve vékáčku. Nyní se k vrcholovému
volejbalu vrací po mateřské pauze.

Předchozí působiště:
PVK Přerov (od dětství až dosud).

Nejzajímavější úspěch:
3. místo na mistrovství Evropy juniorek 2010.

Nejzajímavější úspěch:
vítězka Evropské ligy žen 2012 (navíc vyhlášena nejlepším liberem této soutěže).

LUCIA

Jeden z velkých talentů českého volejbalu vyrostl v Přerově.
Tam zatím úderná smečařka strávila celou svou dosavadní
kariéru, přičemž v uplynulém soutěžním ročníku ji poněkud
zbrzdily zdravotní potíže. Teď by však měla být v pořádku
a schopna ukázat svůj potenciál.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

„Olga má na kontě řadu zahraničních angažmá a na většině z nich patřila k tahounkám. Počítám s ní na účko, kde by měla pomoci ke zvýšení útočné úspěšnosti
mančaftu, což byla hlavně v Lize mistryň během minulé sezóny naše slabina.“

QUINTA

VÁ
O
N
E
G
R
E
STEENB

sko.
t: Nizozem
Národnos ařka.
Post: blok: 2. dubna 1985.
Narozena 9 centimetrů.
Výška: 18 ilogramů.
k
Váha: 74

Do třetice mezinárodně známá hráčka, tentokrát však
z volejbalově silného Holandska. Většinu kariéry strávila
v Amstelveenu, s nímž vyhrála v roce 2005 národní pohár,
jednu sezónu odehrála ve Francii a tu poslední v německém
Schwerinu, kterému pomohla k zisku double.

Předchozí působiště:
AMVJ Amstelveen (Nizozemsko, do 2003), VC Weert (Nizozemsko, 2003/04),
AMVJ Amstelveen (Nizozemsko, 2004 až 2008), Le Cannet-Rocheville
(Francie, 2008/09), TVC Amstelveen (Nizozemsko, 2009 až 2011), VK Baku
(Ázerbájdžán, 2011/12), SC Schwerin (Německo, 2012/13).
Reprezentace:
členka národního týmu žen Nizozemska.

Reprezentace:
členka národního týmu žen Slovinska.

Nejzajímavější úspěch:
účast ve finále evropského Challenge Cupu 2012 s VK Baku.

Nejzajímavější úspěch:
získala ligové tituly ve třech různých státech (Slovinsko, Řecko, Nizozemsko).

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:

„Quinta nejen mě zaujala výbornými statistikami v uplynulé sezóně Champions
League, kde Schwerinu výrazně pomohla k postupu do play off. Stabilně nastupuje za nizozemský nároďák a to rovněž svědčí o jejích kvalitách.“

„Společně se Soli bude Sonja v novém soutěžním ročníku naší nejostřílenější
hráčkou a právě svými zkušenostmi by měla družstvu pomáhat v momentech,
kdy to bude nejvíc potřeba.“

Na dvě poslední posily zatím VK čeká Mladá Agelka Kristýna Adamčíková opět zářila,
Prostějov/son - Dvanáct
členek bude mít v sezóně
2013/2014 základní hráčský
kádr „A“-týmu žen VK
AGEL Prostějov. Deset
z nich už je od předminulého
týdne známých, dvě zbývající jména zatím zůstávají
v tajnosti. A ještě nějakou
dobu zůstanou, neboť jednání o příchodu dvou posledních posil stále probíhají.
„Platí to, co už jsem říkal na
tiskové konferenci: že v obou
případech dolaďujeme určité

detaily a není daleko
k podpisu smlouvy. Čas nás zatím nijak netlačí,
ale
samozřejmě
bych rád oba kontrakty
uzavřel, co nejdříve to půjde,“
řekl hlavní trenér našich
volejbalistek Miroslav Čada
směrem k finalizaci soupisky.
Půjde v případě dvou
obecně zmíněných plejerek
o Češky nebo zahraniční
akvizice? Budou to spíš
mladé, či zkušenější hráčky,

M. Čada: "Čas nás
zatím nijak netlačí"
předpokládané opory nebo
ženy pro doplnění kolektivu?
„Dokud nepodepíšeme, nerad
bych cokoliv prozrazoval,“
odmítl Čada jakékoliv dílčí
informace, aby zamezil spekulacím.
Takže fandové Agelek, ještě
počkejte!

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

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

tentokrát na MČR do dvaceti let v beachvolejbalu

Prostějov/son - Nejslibnější
mladý talent VK AGEL
Prostějov dal o sobě znovu vědět
na písku. Naše nadějná volejbalistka Kristýna Adamčíková vybojovala společně s chodovskou Gabrielou Gergelyovou
výborné páté místo na beachvolejbalovém mistrovství republiky do 20 let 2013, ačkoliv
teprve nyní opouští věkovou
kategorii starších žákyň!

Letošní národní šampionát se
konal v Praze – Střešovicích,
kde během týdne před samotným MČR proběhlo soustředění
plážové reprezentace České
republiky do 18 let. Kristýna
nechyběla mezi šesticí nominovaných dívek a tréninkový
kemp pod vedením kouče
Ondřeje Vlčka jí šel nadmíru
k duhu, což ukázal následný
přebor.

Mladičká dvojice Adamčíková,
Gergelyová vstoupila do turnaje velice dobře a postupně
se prokousala až do čtvrtfinále.
V něm narazila na Markétu
Bendíkovou s Magdalenou Dostálovou, které už byly nad její síly,
a porážka znamenala dělenou pátou pozici v konečném pořadí.
Což je pro Týnu v jejích teprve
patnácti letech stále moc pěkný
úspěch.

Konečné pořadí MČR žen
do 20 let ve Střešovicích:
1. Třešňáková, Pilátová,
2. Bendíková, M. Dostálová,
3. Fauová, Komárková,
4. N. Dostálová, Havlínová,
5.-6. Gergelyová, Adamčíková a Š. Dostálová, Janderová,
7.-8. Forejtová, Valková
a Jochmanová, Haluzová.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Sport

„Když budeme mít pokoru, myslím si, že uspějeme“
Nová akvizice Jestřábů Martin Belay se mimo jiné těší na své hokejové dvojče

Prostějov/lm, jim – Kádr Jestřábů Prostějov momentálně
čítá sedm útočníků. Tím sedmým, oficiálně představeným,
se na konci víkendu stal Martin
Belay. Dvaadvacetiletý centr
strávil dorosteneckou kariéru v
Mladé Boleslavi, kde si vyzkoušel i mužskou extraligu. Poté
hrál první ligu za Vrchlabí, Litoměřice a Beroun, zavítal i do
Nymburku, nyní se přesune na
Hanou.
„Jednoho krásného dne mi zavolali z Prostějova a řekli mi o projektu, co chystají. Hrozně moc
mě to nadchlo a domluvili jsme
se na spolupráci. Vedení klubu
má velké plány a hlavně se mi
líbí, že tým chtějí tvořit z charakterově dobrých hráčů,“ přiblížil
svůj příchod i touhu prosadit se.
Těší se na to, jak bude celý projekt fungovat a má radost, že u
toho může být.
Tři roky strávil v juniorské extralize a v dresu Mladé Boleslavi
si mezi roky 2009 a 2011 držel
bilanci více než bodu na zápas.
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„Těch bodů mohlo být samozřejmě ještě více, ale k tomu, aby se
bodově dařilo, potřebujete mít
dobrý spoluhráče, se kterými si
rozumíte, a taky trošku toho štěstí. Doufám, že všechno tohle se
sejde právě v Prostějově,“ přeje
si.
V seniorské extralize stihl odehrát
dva zápasy, více se tak prosadil až
následně v první lize. Ze své první
sezony mezi muži měl ale smíšené pocity, nyní očekává, co mu
přinese východní skupina druhé
ligy. „Je to nejtěžší skupina. Uvědomuju si stejně jako celý klub, že
to nebude nic jednoduchého, každý zápas bude těžký,“ očekává.
V jednom týmu se navíc opět
sejde se Šimonem Antončíkem,
tedy svým „hokejovým dvojčetem“, s nímž poprvé hrál již v šesté
třídě. Těší se tak, že si opět spolu
zahrají v jednom útoku. „Doufám v to. Bude to pro mě čest si s
ním opět zahrát v jednom útoku,“
usmíval se.
Kladně se dívá i na mentální
trénink, který v Prostějově po-

Jestřábi se rozmnožují,
za týden zahájí společnou přípravu

Prostějov/jim – Dva útoč-níky
narozené v roce 1991 odtajnilo vedení prostějovských
Jestřábů. Staronovou tváří je
odchovanec klubu Martin Kryl
(na snímku), který si pouze
v sezoně 2007/2008 odskočil
do extraligy dorostenců,
naopak nováčkem je odchovanec Mladé Boleslavi Martin
Belay.
„Je to budoucí velká hvězda,
věříme tomu. Má kladný a
útočník MARTIN BELAY se těší na obnovenou poctivý vztah k hokeji, navíc
je šikovný a velice talenspolupráci se Šimonem Antončíkem
tovaný. Rychlý, přímočarý,
vede Jiří Vykoukal, stejně tak se že ho „bota tlačí“ nejvíce v brus- sběratel bodů a schopný
mu zamlouvá i individuální letní lení, naopak se domnívá, že se rozhodovat zápasy,“ charapříprava. „Je to asi to nejlepší, dokáže dobře udržet na puku.
kterizoval novou a dosud
co mě mohlo potkat. Můžete se Věří tedy, že se Jestřábům podaří
více zaměřit na věci, které vám splnit cíl a umístí se mezi nejlepnejdou, a zlepšovat je. Já jsem tré- šími. „Strach určitě trošku mám,
noval ve skupince o třech někdy ale budeme mít kvalitní tým,
i o čtyřech hráčích a na všechno a když budeme mít pokoru a
dohlížel kondiční trenér,“ popsal půjdeme zápas od zápasu, tak věsvůj recept. On sám se domnívá, řím, že uspějeme,“ je přesvědčen.

„Doufám v to. Bude to pro mě čest si
s ním opět zahrát v jednom útoku"

neznámou tvář hlavní kouč
„A“-mužstva Josef Málek.
Se
středním
útočníkem
předběžně počítá do formace
k Lukáši Dubovi a Šimonu
Antončíkovi, tedy o půl roku
staršímu mladíkovi, s nímž se
zná ze žákovských i dorosteneckých výběrů.
Nyní mají hokejisté před
sebou poslední týden individuální přípravy, v pondělí 22.
července se dopoledne sejdou a
po společném obědě absolvují
Foto:Internet
první trénink. „Dodělávají se
organizační a technické věci
u hostování, již teď ale máme prozradil Málek. Představování
jistých devatenáct hráčů. Na posil tak bude pokračovat i v
příchod ostatních se pracuje,“ nejbližších dnech.

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

Sedmý ročník ovládli ManAGERs již počtvrté v řadě!
Ačkoliv to zprvu nevypadalo, že by si mohl nejúspěšnější tým turnaje i letos
odnést nejvyšší vavřín, dokázal to. Finále se po roce ve složení neměnilo, stejně
tak i jeho vítěz. Ten si odnesl prize money v hodnotě 5000 korun a na putovním
poháru přibude další štítek se jmény vítězného týmu již počtvrté v řadě.

Prostějov/mif
V sobotu se rozjelo sedmé pokračování nejprestižnějšího turnaje
ve florbalu v našem regionu. Tentokrát se o královský trůn popralo
dvanáct kandidátů. „Jsem rád,
že nám vyšlo počasí, protože
to tu vždycky hraje největší prim. Myslím, že se akce
vydařila a jsem rád, že se po
sportovní stránce měli diváci
nač dívat. Chtěl bych poděkovat všem za skvělé sportovní
výkony a taky jakoukoliv pomoc, především paní radní
Mgr. Miladě Galářové, která
přispěla na turnaj finančním
darem. Dále také našemu mediálnímu partnerovi Prostějovskému Večerníku, že nám
umožnil informovat o turnaji
i všechny přilehlé obce na
Prostějovsku, díky němuž se
zájem podstatně zvětšil. Tento turnaj si rozhodně zaslouží
větší pozornost a v příštích
letech chceme osmý ročník
pojmout daleko rozsáhleji.
S tím i narostou náklady, které
je třeba na akci mít zajištěné.
Máme určitě v plánu turnaj

znovu rozšířit a to o možný
dvojnásobek týmů tak, aby
z toho byl opravdu špičkový
letní turnaj, jenž dělá dobrou
reklamu nejen samotnému
florbalu v Prostějově, ale aby
pomohl zpestřit kulturní vyžití
spojené se sluncem, pohybem
a vodou v našem městě a regionu i o prázdninách,“ prozradil
sportovní ředitel celé akce Milan
Fojt, jenž je zároveň členem výkonného výboru florbalového
klubu FbC Playmakers Prostějov.
Turnaj odstartovala skupina C,
kde si prvenství dle předpokladů
urval Kostelec na Hané. Ten si
poradil i s Jamesony, kteří v posledních dvou ročnících ušli o
jediný krůček medailím. Favoritem byl i celek Galacticos, který loni skončil ve finále. Letos
svoji základní skupinu nezvládl
a musel projít kvalifikačním sítem před play-off. Překvapivě se
z prvenství ve skupině radoval
celek Klenovic. “Muži v letech“
neboli Man of AGERs, co by
pořadatelský tým, naopak skupinu vyhrál, i když ne zas tak
přesvědčivě, jako v předchozích

letech. Poslední základní skupinu ovládl favorit s vypětím
všech sil až v závěru posledního
utkání, kdy vstřelil Rusínovu
vítěznou branku, jenž rozluštila
nejzamotanější skupinu letošního ročníku. Vyřazovací boje
přinesly vyrovnanější bitvy, a
tak se mnohokrát rozhodovalo
v nájezdech. Obsazení semifinálových dvojic se oproti loňsku
tedy značně změnilo, ale horcí
kandidáti s ambiciózními týmy
dokázali držet krok, někdy i
s kapkou štěstí. Příkladem jim
mohl být favorizovaný Galacticos, jež prošel do finále po
delším penaltovém rozstřelu. O
Bronz se tak porvali Molodci
s Klánovicemi. Placku nakonec
po těsné výhře 2:1 získal tým
Klenovic. Opakování loňského
finále ManAGERs a Galacticos
začali sice hůře pořadatelé, ale
postupem času svého soupeře
přehrávali a zaslouženě si došli
pro čtvrtý triumf v řadě.
Další podrobnosti nejen z hlavního turnaje, ale i individuálních dovedností přineseme
v příštím vydání.

Radost ze hry. Na turnaji se z branky raduje Jan Soldán z týmu Staré Hrušky. Celý den na hrací ploše v areálu ZŠ a RG města Prostějova
převládala sportovní zábava bez ohledu na výsledek.
Foto: Milan Fojt

Výsledky RG Playmakers Cup 2013
Skupina A: ManAGERs – Molodci 4:0, ManAGERs – Heges 3:1, Molodci – Heges 3:1
Skupina B: Sofizo – Tonerya Rousínov 3:3, Sofizo – Hrušky 0:0, Hrušky – Tonerya Rousínov 3:2
Skupina C: Juniors – Kostelec 1:5, Juniors – Jameson 0:4, Kostelec – Jameson 2:1
Skupina D: Blizzard – Klenovice 1:2, Blizzard – Galacticos 3:4, Klenovice – Galacticos 6:3
Předkolo Play- off: Galacticos – Juniors 3:1, Blizzard – Jameson 0:3, Heges – Sofizo 1:2, Molodci – Rousínov 2:1
O umístění: Juniors – Blizzard 1:2, Juniors – Heges 2:1p, Blizzard – Tonerya Rousínov 5:0k
Čtvrtfinále: Galacticos – Kostelec 3:2p, Hrušky – Molodci 1:2p, ManAGERs – Sofizo 3:1, Klenovice – Jameson 3:1
Semifinále: Galacticos – Klenovice 3:2p , ManAGERs – Molodci 4:0
O 3.místo: Klenovice – Molodci 2:1
Finále: Galacticos – ManAGERs 1:4
Nejlepší střelec turnaje: 8 branek – Martin Willmann (Galacticos)
Nejlepší brankář turnaje: Štěpán Panák (ManAGERs)
Vítěz individuální soutěže Penalty Shot Show : Pavol Nekl (ManAGERs)
Pořadí týmů: 1. ManAGERs, 2.Galacticos,3.Klenovice, 4.Molodci, 5.Kostelec,6.Hrušky,7.Jameson,8.Sofizo Protivanov,
9.Blizzard, 10.Juniors,11.Heges,12.Tonerya Rousínov.

Prostějovský velodrom přivítá Robin Wagner zlatý
mládežnické mistrovství republiky a stříbrný na mistrovství Evropy

Prostějov/jim, oš – Již za
týden od úterý 23. do soboty
27. července se stane velodrom
v Kostelecké ulici dějištěm
Mistrovství České republiky
mládeže v dráhové cyklistice.
Od úterý do soboty budou
ti nejlepší mladí závodníci a
závodnice z celé republiky
bojovat o cenné kovy ve všech
disciplínách s výjimkou madisonu, jehož mistráky se bude
konat až v záři. Svátek cyklistiky se do Prostějova vrací po
čtyřech letech, tradicí se stalo
střídání pořadatelství mezi
všemi čtyřmi venkovními velodromy v republice. Po Plzni,
Praze a Brně připadlo tak je
na řadě opět Prostějov.
Před čtyřmi lety zářili Tomáš
Goláň, Ondřej Tkadlec nebo
Robin Wagner, který se minulý týden stal mistrem Evropy
v závodě na jeden kilometr s
pevným startem a ve sprintu
družstev získal stříbrnou medaili.
Pravděpodobně nejvýraznějším
momentem celého tehdejšího

šampionátu však byla zlatá
jízda Ondřeje Vendolského,
který tehdy v dresu Mapei cyklo
Kaňkovský zvítězil ve stíhacím
závodě, navíc v novém a dosud
platném Českém rekordu.
I letos budou v Prostějově
k vidění závodníci, kteří mají
potenciál prosadit se v evropské i světové elitě. Mezi juniory
budou na startu účastníci právě
skončeného mistrovství Evropy
v dráhové cyklistice, konkrétně
domácí Luděk Helis, Luděk
Lichnovský z Mapei cyklo
Kaňkovský, Nicolas Pietrula z
Dukly Praha, a dvojice Dukly
Brno Jaroslav Snášel a Jiří
Fanta.
SKC TUFO Prostějov má
tradičně nejvyšší ambice. V kadetech a především v juniorské kategorii patří k největším
favoritům, předvést se budou
chtít i domácí děvčata. „Naši
závodníci budou určitě rádi,
když je přijdete na velodrom
povzbudit,“
vybízí
jeden
z trenérů Martin Cetkovský.

Mistrovství

republiky
eské
p
y
mládeže
v dráhové

Prostjov

cyklistice 2013
místo: Velodrom Prostjov, Kostelecká 49, Prostjov
datum: 23.-27. ervence 2013
poadatel: SKC TUFO Prostjov
úterý 23. ervence

od 13:00 hodin sprint

steda 24. ervence

od 10:00 hodin sprint družstev
od 18:00 hodin 500m p.s. a 1 km p.s.

tvrtek 25. ervence

od 10:00 hodin stíhací závod jedn., kvalifikace
od 15:00 hodin stíhací závod jedn., finále
od 18:00 hodin scratch

pátek 26. ervence

od 10:00 hodin keirin, rozjížky
od 15:00 hodin keirin, finále
bodovací závod, žáci, žaky/kadetky
od 18:00 hodin bodovací závod, junioi, kadeti

sobota 27. ervence

od 10:00 hodin stíhací závod družstev, kval.
od 12:00 hodin stíhací závod družstev, finále

Anadia (Portugalsko), Prostějov/jim – Výtečnou formu
si pro evropský šampionát
dráhových cyklistů připravil
odchovanec SKC Prostějov
Robin Wagner. Sprinter závodící
v současnosti již za Duklu Brno
nejprve zajel v kategorii do
třiadvaceti let nepřekonatelný
čas na jeden kilometr s pevným
startem, o den později pak bral
spolu s Pavlem Kelemenem a
Jakubem Vývodou stříbro v
olympijském sprintu.
„Jsem šťastný. Moc spokojený.
Před startem jsem v duchu doufal, že bych mohl být na bedně,
ale že to budou hvězdičky,
to mě ani ve snu nenapadlo,
je to můj životní úspěch,“

I

svěřil se čerstvý mistr Evropy
bezprostředně po závodu pro
webové stránky cyklistického
svazu.
Svým výkonem udělal velkou
radost i prostějovskému oddílu,
v němž strávil celkem čtyři roky.
„Oslavili jsme to a potěšilo nás,
když nám napsali, že polovina
medaile patří do Prostějova,“
jásal šťastný předseda SKC
Prostějov Petr Šrámek.
Wagner svým časem na jeden
kilometr nejen o pouhou desetinu zdolal německého favorita Erika Endlera, navíc
vylepšil národní rekord, když
překonal výkon Filipa Ditzela,
tedy dalšího jezdce, jenž prošel
prostějovským centrem mládeže.

„Je to odchovanec Láďu
Vačkáře, velice ctižádostivý,
tvrdě na sobě pracuje. Přišel
společně s Tkadlecem a Malcem, byl u nás v kadetech
i juniorech, sprintu se ale
věnujeme pouze v mládeži,
tak odešel do Dukly Brno,“
připomněl Šrámek, že na jeho
současných úspěších má velký
podíl i hanácké působiště.
Medaili si z Portugalska
veze i další bývalý člen SCM
při SKC Prostějov Ondřej
Vendolský, jenž pomohl
reprezentačnímu
družstvu
stíhačů do třiadvaceti let ke
třetímu místu a prvnímu cennému kovu v této disciplíně
po dvanácti letech.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Jan Stöhr dojel v Polsku dvanáctý mezi „třiadvacítkáři“
Polsko, Prostějov/jim –
Nabitý program mužského
týmu SKC TUFO Prostějov
se nezastavil ani na konci
června. Prostějovský výběr
startoval v Polsku na dalším
etapovém závodě kategorie
UCI 2.1, tentokráte se jednalo
o 24. ročník „Solidárnošti",
jedné z nejvýznamnějších

víceetapových akcí našich
severních sousedů.
Kvalita startovní listiny a sportovní úroveň závodu plně korespondovala závodům první
kategorie UCI. Závod sestával
ze čtyř etap o délkách 231,
103, 193 a 153 kilometrů a
vyjma extrémně dlouhé první
etapy, rychlostní průměr vždy

překonal hodnotu 46 kilometrů
v hodině. Průměr v poslední
etapě dosáhl dokonce 47,5
kilometrů v hodině.
Pro celkové vítězství si dojel
Ukrajinec Vitaly Popkov. O
necelé dvě minuty později
dokončil Čech Jiří Hudeček,
další čtvrt minuty zpět zůstal
třetí Němec Stefan Scha-

fer. Z šestice prostějovských
závodníků se nejlépe umístil na
začátku osmé desítky Jan Stöhr,
což v hodnocení kategorie U23
znamenalo dvanácté místo, jen
půl minuty od nejlepší desítky.
Pomohl mu k tomu i celkově
čtrnáctý nejlepší čas ve třetí
etapě. Jeho dvojče Pavel se v
redukovaném pořadí umístil

na čtrnácté pozici a také Jakub
Filip se jako devatenáctý
vměstnal do nejlepší dvacítky.
Výsledky 24th Course Cycliste de Solidarność et des
Champions Olympique:
Celkové pořadí: 1. Vitaly
Popkov (Ukrajina, ISD Continental team, 14:59:17, 2. Jiří
Hudeček (ČR, Bauknecht-Au-

thor) +01:53, 3. Stefan Schafer, (SRN, Team NSP-Ghost)
+02:11, 71. Jan Stöhr +07:16,
75. Pavel Stöhr +09:03, 86.
Jakub Filip +12:06, 102. Jan
Svorada, ČR +20:47, Michal Mráček ml. nedokončil,
Viktor Vrážel (všichni ČR,
SKC TUFO Prostějov)
nedokončil.

Jezdci do 23 let: 1. Jonas Koch
(SRN, LKT Team Brandenburg) 15:01:37, 2. Dieter Bouvry (Belgie, Ettix-Ihned) stejný
čas, 3. Petr Vakoč (ČR, EttixIhned) + 0:05, 12. Jan Stöhr +
4:56, 14. Pavel Stöhr + 6:43,
19. Jakub Filip + 9:46, 27. Jan
Svorada (všichni ČR, SKC
TUFO Prostějov) + 18:27.
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Exkluzivní interview s úspěšnou florbalistkou a současně kapitánkou hokejbalové reprezentace

„MOHLA BYCH UČIT TĚLOCVIK, ALE TO SE MI NECHCE, TAK VYJEDU DO SVĚTA“
Michaela Rullová právě dostudovala sportovní fakultu, na řadě je pilování angličtiny

Prostějov - V roli velké tenisové naděje získala Michaela Rullová coby vrstevnice Lucie Šafářové mistrovské tituly mezi žáky, o dekádu později pronikla do florbalové extraligy a semifinále mistrovství světa ve Švédsku. Před
třemi lety se pětadvacetiletá rodačka z Prostějova začala věnovat rovněž
hokejbalu a také zde sbírá úspěchy. Hned třikrát se stala mistryní republiky,
pro nedávný světový šampionát jí trenér dokonce svěřil kapitánské „céčko“
a ženskou reprezentaci dovedla v Kanadě k bronzovým medailím. Nyní má
čerstvá absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v
plánu cestu do zahraničí, pro příští mistrovství světa v hokejbalu ale bude
zpět. Ještě předtím poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
Na nedávném světovém
šampionátu jste vedla reprezentační družstvo coby kapitánka. Je to pro vás tradiční role?
„Vůbec. Hokejbal jsem začala
hrát asi tři týdny před minulým
mistrovstvím světa, když jsem
díky kamarádovi jela na mistrovství republiky. Trenér si mě
poté tehdy vybral do širšího reprezentačního výběru, z něhož
se tvořil užší pro mistrovství
světa. V pražské Slavii se mi
hodně střelecky dařilo, tak si mě
vybral. Poté jsem se začala hokejbalu věnovat víc, hrála jsem ligu
s dorostenci, protože ženy měly
výjimku. A teď do Kanady jsem
jela s tím, že jsem stále tak trochu
nováček oproti holkám, které tam
jely již poněkolikáté. Bylo to pro
mě velké překvapení, když trenér
li vzatrval na tom, abych tuto roli
ovala,
la. Zpočátku jsem protestovala,
ale marně...(úsměv)“
Jak jste se s touto rolí sžila?
„Vůdčí typ asi v sobě
mám, takže hecování, podrří, mi
žení holek, když se nedaří,
problém nedělá. Ale obnáší
áší to
věci navíc. Komunikace s trenéry, s rozhodčími, je tam hodně
anadě
angličtiny, rozhodčí v Kanadě
mluvili anglicky velmi dobře
m měla
a velmi rychle, naštěstí jsem
asistentky, které hrají v Americe hokej. Během skupiny jsem
se snažila s tím nějak pracovat
acovat
a konzultovala to se zkušenějšími
ějšími
hráčkami i trenéry. Myslím
ím si,
že celkově jsem to zvládla.
a. Jen
zápas se Slovenskem mě mrzí,
kapitán by to možná měl vzít
zít víc
na sebe a gól dát, ale ne vždy
ždy se
to podaří.“
Berete výsledný bronzz jako
úspěch, nebo zklamání?
ní?
„Má to dvě stránky. Od prvního
vního
mistrovství světa v hokejbalu,
jjbalu,,
kam Česká republika zavítala,
vítala,
byl šampionát čtyřikrát a vždy
jsme byli bronzoví. Já jsem
m to
ko
zažila podruhé a stejně jako
v Bratislavě 2011 jsme prororehráli se slovenskou repreožzentací, což je pro nás možjší.
ná ještě trochu bolestivější.
vní,
Zápas v Kanadě byl první,
načkdy jsme Slovenky jednoznačně přehrávaly, celý zápas jsme
ednou
byly lepší, vyslaly jsme jednou
takový počet střel, ony se k nám
dostána půlku skoro vůbec nedostávaly, takže to pro nás bylo hodně
velké zklamání.“
Co nakonec přiklonilo
lonilo
semifinálovou výhru
ru na
stranu Slovenek?

„Jejich gólmanka chytá v nejvyšší ruské hokejové lize a je jedna
z nejlepších brankářek v Evropě.
Celý turnaj jsme navíc hrály na
tři lajny a když šlo do tuhého, tak
jen na dvě, stejné hráčky chodily
na přesilovky i na oslabení. Na
rozdíl od Slovenek, které přijely
se čtyřmi lajnami a odehrály tak
celý turnaj. Mohly mít na mistrovství více hráček, finančně
je na tom jejich svaz lépe. To se
ukázalo na konci normální hrací
doby i v prodloužení. Minutu
a půl před koncem nás poslali
do čtyř, což nám taky vzalo síly,
a první dvě střídání v prodloužení byla od nich lepší než od nás.
A asi ve třetím se jim podařilo
vstřelit branku.“
Skórovat se vám nepodařilo nejen proti Slovensku, ale ani proti Kanadě.
Byly si tyto zápasy podobné?
„Ne. S Kanadou to byl zápas ve
skupině a myslím si, že jsme to
měly v hlavě. Sice to byl strašně důležitý zápas a možná
nakonec nejdůležitější,
protože kdybychom bodovaly, mohly jsme jít na
semifinále proti Americe, která neměla takovou
kvalitu jako na předchozích mistrovstvích. Takže
finále bylo nadosah. Po
všech stránkách jsme ale
duel nezvládly. Asi se projevilo, že šlo o druhý zápas, roli
možná hrál i časový posun
a únava. Hrálo se
až v osm večer
místního času,
tedy v jednu v noci

našeho, a byly jsme ospalé. Neměly jsme žádné šance, šlapaly
jsme vodu. Kanaďanky taky byly
doma a dokázaly využít skvělé
sestavy.“
Šampionát se konal
v Kanadě. Jak často se vy
jako sportovkyně dostanete
s družstvem do zahraničí?
„To je dobrá otázka (smích). Asi
tři roky jsem byla ve florbalové
reprezentaci, takže jsem se dostala do Švýcarska, na mistrovství
světa do Švédska, jinak spíše
Slovensko. S hokejbalem Slovensko a teď Kanada. Ani jeden
ze sportů na tom není finančně
tak dobře, aby nás pořád někam
vysílali. Stejně je to vždy jen hala
a hotel (úsměv).“
Jaký dojem na vás Kanada udělala?
„Je to obrovská země, vše je straš
strašně daleko a jinak než autem se to
nedá. Okolo hotelu nebylo víceméně nic, všude
hodinu pěšky.

Takže jsme se někam podívaly,
když nás tam zavezl autobus.
Moc jsme toho neviděly, nebyl na
to ani prostor. Zůstávaly jsme tam
den a tři čtvrtě navíc, ale nikdo nás
tam nechtěl vozit, takže to bylo na
nás a taxíku. Byla tam spíše jen
nákupní centra, ne něco, kam se
projít. Nelíbilo se nám, že jsme
byly tak daleko od dění.“
Berete hokejbal čistě
jako doplněk mimo florbalovou sezonu?
„Asi ne. Když jdu na florbalové
hřiště, tak mě to strašně baví, když
jdu na hokejbalové, je to stejné.
Od mistrovství v Bratislavě jsem
si hokejbal velice zamilovala. Začala jsem to brát nastejno a chtěla
odehrát, co nejvíc toho šlo. Florbal
jsem sice zprvu upřednostňovala,
ale postupně jsem se srdíčkem dostávala blíže k hokejbalu. V týmu
s dorostenci jsem hrála v lajně i se
svým tehdy osmnáctiletým bráchou, takže si mě to hodně získalo.
Sama mám v sobě boj. Tím, že
v hokejbalu není ženská liga, je nesmysl se na to příliš upínat, protože
stejně nemám možnost tolik hrát.
Objeli jsme všechny letní turnaje,
ale třeba teď hokejbal není. Zato
s florbalem mohu být stále někde.“
Florbal a hokejbal jsou
dva sporty s hokejkou
a míčkem. Co dalšího mají
m společného?
„Asi taktiku. Hokej je odlišný
v tom, že máte brusle, tady se
běhá. Jinak hokejbal je tvrdší,

Kromě těchto dvou sportů jste se v mládí věnovala i tenisu...
„Ano, tenis hraji od čtyř let a byl
to sport číslo jedna. Začalo se to
lámat, když jsem šla na střední,
rozhodla jsem se upřednostnit
studium a tenis šel do pozadí.
Tento sport jde ale dělat jedině
naplno, takže jsem pouze objížděla ligu v létě, něco se mi
podařilo tím i vydělat. Jak jsem
končila s tenisem, tak jsem zhruba
v šestnácti začala s florbalem. Tenis hraji doteď, hrozně mě to baví,
je to pro mě i brigáda, dá si tím
slušně při škole přivydělat, což se
o florbale ani hokejbale říct nedá.“
Čeho si za svou tenisovou kariéru nejvíce považujete?
„Hrála jsem v Prostějově a Prostějov je tenisové město. Takže
jsem několikrát vyhrála mistrovství republiky smíšených
družstev, stala jsem se i přebornicí kraje. V žácích jsem byla asi
sedmá v republice, ale žebříček
v tom věku moc nevnímáte. Pro
mě nejvýraznější tak asi bylo,
když jsem hrávala tři roky ligu
v Německu, to mi dalo nejvíce.
Co se týká jazyka, zkušeností,
i toho, jak to tam funguje.“
V čem to bylo v Německu jiné než u nás?
„V Německu tím víc žijí. Mají
spoustu věkových kategorií, vždy se všichni na tenise
sejdou, starší i mladší hodně

soustředěním. Dokončila jsem výrazně lepší, Švýcarsko bylo
studium na Fakultě tělesné vý- hratelné, ale my jsme končily
chovy a sportu v Praze, takže spíše čtvrté. Největšími zážitky
mám teď jedničkovou teniso- bylo mistrovství světa ve Švédvou trenérskou licenci. Jako sku, kde jsme skončili čtvrtí.
žena to nemám tak jednoduché, Jeli jsme tam autobusem i tratřeba vydržet na kurtě šest ho- jektem. A byla jsem i na univerdin je hrozně náročné na tělo ziádě, z níž jsme si přivezli střía nemohu hrát s klukama nad bro. To je asi můj nejvýraznější
patnáct let, začali by mě přetlá- úspěch ve florbale.“
Váš současný tým Elite
čet a trenér by měl být daleko
Praha se pravidelně
lepší. Takže přemýšlím, co dál.
Mohla bych učit tělocvik a zá- umisťuje uprostřed extraliklady společenských věd, ale gové tabulky. Jaké jsou vaše
to se mi nechce. Trénování mě nynější florbalové ambice?
baví, ale nevím, zda by mě ba- „Byla jsem u založení tohoto
vilo každý den. V září bych ale týmu a snad úplně první hráčměla vyrazit někam do světa...“ kou, když jsem tam přestoupila
Pracovně?
z Chodova. Mně se v tom týmu
„Ano. Angličtinu nemám zalíbilo a už jsem tam zůstala.
takovou, jakou bych si předsta- Každý rok končíme pátí, šestí,
vovala, a jelikož tenis je s anglič- protože se nám nedaří dostat do
tinou velmi spojen, takže bych první čtyřky a ve florbale je sysji chtěla zlepšit. Vyrážím do tém takový, že první tým tabulky
anglicky mluvících zemí a bě- si volí svého soupeře z pátého až
hem roku dvou bych se to chtěla osmého místa. Již třikrát po sobě
naučit, opět mi to otevře obzory. si nás vybral vítěz základní čásTakže florbalovou sezonu v září ti, takže jsme skončili v prvním
nezačnu, chtěla bych ale ještě kole play off, přestože máme na
odehrát Czech Open. Možná to být v semifinále. Je to trochu
budu rok a půl cestovat, určitě nešikovný systém a tím, že my
bych se ale chtěla dobře připra- i první tým jsme z Prahy, tak si
vit na hokejbalové mistrovství nás vybere a nemusí cestovat.
ve Švýcarsku. Budu mít osma- Zápasů play off může být sedm
dvacet, tož pak se uvidí...“
a je velký rozdíl cestovat po PraJak jste se vůbec od teni- ze, nebo do Vítkovic.“
Měla jste možnost přejít
su dostala k florbalu?
jinam, třeba právě do
„Díky kamarádkám, které to hrály tady v Prostějově. Odmalička mistrovského Herbadentu?
jsem chtěla hrát hokej a florbal „S Herbadentem jsem jednu
byl dostupnější. Najednou jsem dobu hodně jednala, ale přiměla víc času, tak jsem se tomu znám se, že tam se tomu dává
„Myslím si, že jsem to zvládla. mohla věnovat. S holkama jsem sto procent. Ale tím, že je to
„My
regionální ligu, tehdy dru- neprofesionální sport, tak se
Jen zápa
zápas se Slovenskem mě mrzí, hrála
hou nejvyšší v republice. Postup- jim to nevrací. Chodila jsem na
to začala brát vážněji vysokou školu, v bakaláři jsem
kapit by to možná měl vzít víc aněpojsem
kapitán
přechodu na vysokou školu měla dvojobor a neměla jsem
g dát, ne vždy se to podaří. do Prahy jsem šla do extraligo- čas mimo večerních tréninků
na sebe a gól
vého Chodova. Tam mě přived- chodit dopoledne do posilovny.
Vůdč typ však asi v sobě mám, la kamarádka, která také přešla Navíc jsem studovala tělesnou
Vůdčí
tenisu na florbal. A nastal zlom. výchovu, takže po dvou hoditakže hecování, podržení holek, zDostala
jsem se do oblasti, kde se nách plavání, atletiky a basketbalu jsem měla síly pouze na
n
když se nedaří,
mi problém nedělá.“ hraje nejvyšší soutěž.“
Hned v úvodu jste něko- večerní trénink. Nechtěla jsem
Reprezentantka
Reprezentantk MICHAELA RULLOVÁ o tom,
lik let nastupovala ve flor- tomu dávat tolik času, protože
vedla ve funkci kapitánky na MS balové reprezentaci. Co se vám mám ještě jiné věci, jimž se vějak si v
nuju. Škole jsem vždy dávala
v národním týmu podařilo?
„Ve florbalu je čtveřice Česko, přednost, abych v pořádku domůže se tam daleko fandí, obdivují to. Hrála jsem Finsko, Švédsko a Švýcarsko. studovala, protože florbalem se
víc věcí než ve flor- asi pátou nejvyšší ligu, úroveň Švédsko s Finskem bylo vždy nikdy živit nebudu.“
balu, i když na mis- byla jiná než u nás, přesto se
trovství to tak ne- tím dalo velmi dobře vydělat...
vypadalo. Tam to (úsměv) Bylo to strašně fajn
bylo spíš naopak, a vždy to bylo v krásném propískalo se všech- středí. Hrála jsem u Stuttgartu
Nao
no. Naopak
ně- a bylo vidět, jak je to bohatý
zák
které zákroky
se kraj. Každá malá vesnice tam
ani na florbalu má s nadsázkou osm kurtů
nepískají
nepískají,
což a všude kolem je nádherná
Šestadvacetiletá rodačka z Prostějova
b pře- zeleň. Tady je to založeno na
pro mě bylo
tíhla ke sportu odmalička. Začalo to
kvapení. O
Ofsajd je úspěchu: vyhraješ-nevyhraješ,
tenisem, v němž se opakovaně stala
hok tro- od toho se odvíjí, zda budeš
oproti hokeji
mistryní republiky smíšených družstev,
chu jiný, pposouvá pochválen. Tam je to tak, že
poté se začala věnovat i dvěma odvětvím
červeno čáru, hraješ, makáš, super a nevadí,
se na červenou
s hokejkou. Nedošlo sice na lední hokej,
když přejdete m
modrou, když prohraješ. Hlavní je, že
po němž toužila, ale i ve florbalu a hokejbalu to dotáhla
až do reprezentace a k medailím. Po odchodu na vysokou
vůb není, něco děláš.“
to ve florbale vůbec
školu do Prahy začala pravidelně hrát florbalovou extralsysté kdy
V současnosti si tenitakže se dá hrát systém,
igu a z mistrovství světa ve Švédsku má 4. místo, na letní
j den hráč stále stojí u brány.
je
sem přivyděláváte spíše
jeden
univerziádě pak družstvu pomohla ke stříbru. Hokejbal
techničtě střílí jako hráčka, nebo trenérka?
Florbal je techničtější,
začala provozovat před dvěma lety, podílela se tak na dvou
se tahem, tady se nastře- „Letos jsem toho bohužel moc
bronzových medailích ze světových šampionátů a letos
luje do pásma a více se neodehrála, protože jsem jedvyhrála se Slavií Praha již třetí titul mistryně republiky.
míčk
nak státnicovala, pak se to krylo
zbavujete míčku.“
s hokejbalovým mistrovstvím

kdo je

michaela rullová

Foto: Jiří Možný
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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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