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RAZIE
EXEKUTORA!
u vozíčkáře
To je ale herdekbaba…

ZMLÁTILA

PADĚLAL PRACHY!

Pěkné kvítko se vyklubalo z vozíčkáře
bydlícího v obci kousek od Prostějova!
Devětadvacetiletý muž si sám doma
vyráběl zdařilé falzifikáty bankovek, kterými
vzápětí platil útratu v kempu u plumlovské
přehrady. Za pár dní na něho doma klekla
prostějovská kriminálka a jeho továrničku
na falešné prachy mu zabavila…
Prostějov/mik
„Z trestného činu padělání a
pozměnění peněz je podezřelý
devětadvacetiletý muž z Prostějovska, který v místě svého
trvalého bydliště na multifunkčním zařízení vyhotovil

nejméně dvě padělané bankovky v nominální hodnotě
500 korun a jednu stokorunu.
Muž použil bankovky v posledním červnovém týdnu
k uhrazení vstupného na hudební produkci a nákup zboží
v kempu v Plumlově,“ uvedl

Ilustrační foto

Překvapení. Kriminálka našla v bytě vozíčkáře nejenom další falešné bankovky, ale také malou továrničku na falzifikáty.
2x foto: Policie ČR, 1x foto: internet
Josef Bednařík z Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. Na základě poznatků
prostějovských kriminalistů
byl muž zjištěn. „V jeho bydlišti našli další barevné tisky
bankovek stejných sériových
čísel, které byly nalezeny ná-

sledující den při přepočítávání
tržby. Případ v současné době
šetří Odbor hospodářské kriminality policie Olomouckého
kraje a muž je stíhán na svobodě,“ dodal Josef Bednařík
s tím, že podezřelému hrozí až
osmiletý kriminál!

Prostějovské kriminální policii se tímto podařil husarský
kousek. Během několika málo
dní se detektivům podařilo
jak odhalení samotného pachatele, tak přišli i na kloub
záhadě, kde vozíčkář falešné
peníze vyráběl.

Prostějov/mik - Povolání
exekutora není jednoduché.
Přesvědčil se o tom v domě
na Daliborce vymahač dluhů.
Ve chvíli, kdy majitelce chtěl
zabavit majetek, žena silnější
postavy mu začala dávat co
proto. Tři přivolaní policisté
měli co dělat, aby ženu, která
v jednu chvíli exekutora
škrtila, odtrhli a zpacifikovali!
„V úterý po deváté hodině
ranní na ulici Daliborka

v Prostějově napadla fyzicky
devětačtyřicetiletá žena ve svém
bytě exekutora, který zde
vykonával svoji činnost. Žena
exekutora uchopila pod krkem
a tloukla ho. Na místo byla
přivolána policejní hlídka, která
použila donucovací prostředky
a ženu zpacifikovala. Ke zranění osob a škodě na majetku
nedošlo,“ uvedl Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Opilec s fretkou
Ve středu večer vyjížděla
hlídka k opilci. Jednalo se
o osobu, která v poloze ležmo
odpočívala na nákladní rampě
y na
v zadní části pprovozovny
Kostelecké ulici. Čtyřiadvacetiletý mladík zde tvrdě spal. Po
probuzení nebyl schopen předložit doklady, dokonce ani sdělit své nacionály. Proto posléze
skončil na obvodním oddělení
Policie ČR k ověření totožnosti. V okamžiku, kdy nastupoval
do služebního vozu, vyběhla
zpoza keře fretka a přidala se k
němu. Muž uvedl, že je to jeho
zvíře, o které se v tomto stavu
nepostará. Strážníci tedy fretku umístili do přepravky. Po
vystřízlivění mu bude navrácena. Na Policii dotyčný uvedl
nesprávné údaje o své osobě.
Při dechové zkoušce nadýchal
2,33 promile. Lékař potvrdil
schopnost převozu na protialkoholní stanici. V přepravní
sanitce, kde strážníci prováděli
jeho doprovod, dostal mladík
záchvat zuřivosti a začal fyzicky hlídku napadat. Ta proti
němu použila donucovací
prostředky a agresor skončil
v poutech.
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Mlátí bojovníci ze Sambo combat lidi po diskotékách?

Dvanáct mladíků v kuklách si vyšláplo

na DJ v Kasku. Zřejmě šlo o mstu

Bojové sporty jsou skvělá věc. Rozvíjí kondici, postřeh, odolnost i vůli. V zápase muže proti muži však
proti sobě musí dobrovolně stát rovnocenní soupeři. Jakmile se vycvičený bojovník pustí do člověka,
který se s ním rvát nechce, není to čestný boj, ale
trestný čin. Došlo k něčemu takovému v případě členů prostějovského klubu Sambo combat? Na tuto
otázku hledal v úterý odpověď prostějovský soud.
Prostějov/mls
Bylo to přepadení jako z béčkového asijského akčního kung-fu filmu. Loni v srpnu naběhlo
do Kaska přibližně dvanáct
maskovaných mužů v černých
mikinách a kuklách na hlavě.
Jejich cíl byl jasný. Chtěli dát
za vyučenou DJ Davidovi K.,
který na akci vystupoval. Mělo
se jednat o pomstu za to, že
před časem z jiné akce vyhodil
patnáctiletého Tomáše H. kvůli
tomu, že na diskotéce dělal nepořádek. Tomáš H. však byl
jedním z členů prostějovského

klubu bojových umění Sambo
combat. Pravděpodobně jako
mstu vyrazili maskovaní muži
proti Davidovi K. Trošku to
však přehnali, David K. skončil
v nemocnici a celá věc u soudu.
Státní zástupce nakonec obžaloval tři mladíky. Kromě členství
v klubu, měli společné i to, že
všichni tvrdili, že v Kasku v inkriminovaný den vůbec nebyli.
Jeden měl být u babičky, druhý
u kamarádky a třetí pomáhat při
pořádání akce v Držovicích. První obžalovaný David Z. kromě
tohoto napadení toho měl víc.
Sebevědomý a inteligentně půso-

bící mladík navíc nebyl u soudu
žádným nováčkem. Z napadení
byl obžalován už několikrát, soud
jej však dvakrát zprostil obžaloby. I tentokrát se u soudu David
Z.velmi obratně hájil. Obdobně
jako v ringu tak činil i tvrdým
protiútokem. „O poškozeném
je známo, že není žádný svatoušek. Vím, že mě na facebooku
označil za útočníka, ovšem když
jsem řekl, že na něj podám trestní
oznámení pro křivé obvinění, tak
to stáhl. Myslím, že si nebyl moc
jistý, že jsem to byl právě já,“
vyjádřil se pevným hlasem David Z., který se i dle jednoho ze
svědků netěší právě dobré pověsti. „Všichni víme, kdo mlátí lidi
na prostějovských diskotékách.
Akorát o tom každý má strach
mluvit,“ kontroval Patrik P., který tím narážel právě na obžalovaného. Na přímou otázku, zda
obžalovaného viděl, že by někdy
někoho zmlátil, odpověděl, že ne.
Podobně sebevědomě vystupoval i další z obžalovaných.

„Jsem sportovec každým coulem a v životě bych v přesile
nenapadl jiného člověka. Nechápu, jak mě někdo může
z něčeho takového podezřívat.
Celé je to nesmysl, navíc desítky lidí mi mohou potvrdit,
že jsem se v ten den podílel na
pořádání akce v Držovicích,“
vypověděl Niki E. Pouze třetí
z obžalovaných vypadal, že očividně není ve své kůži. Právě na
něm se poškozený i svědkové

shodli, že jej v Kasku navzdory
kukle poznali. A to i díky jeho
charakteristickému hlasu. „Byl
to stoprocentně on, znám ho
dobře například z hokejového
kotle,“ prohlásil Patrik P. „Nemohl jsem to být já, v té době
jsem byl na chatě ve Vrahovicích,“ hájil se obžalovaný Dušan D.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, jednání bylo z důvodu náročného dokazování odročeno.

Snědý grázl zmlátil ženu v Kostelecké. Kvůli čtyřem stovkám…

Zachránil mu šrajtofli
V úterý v podvečer v prostorách autobusového nádraží
zkontaktoval hlídku jeden ze
svědků krádeže. Popsal celou
událost. Mladá žena si přisedla
k muži, který čekal na autobus.
Začala ho hladit a ze zapnuté
kapsy kalhot mu vytáhla peněženku. Její společnice se
snažila stát ve výhledu, aby si
přítomní ničeho nepovšimli.
Naštěstí jednomu z nich se
zdálo jejich chování podivné,
a proto je bedlivě sledoval.
Jakmile bylo dílo dokonáno,
začal na ně pokřikovat. V tom
okamžiku odcizenou věc vrátily. Strážníci podezřelé ženy
zadrželi a vyčkali příjezdu Policie ČR.

Nadýchal 3,76 promile!
Ve středu odpoledne spatřila hlídka ležícího muže na
chodníku u školního hřiště
v ulici Dr. Horáka. Stát na
vlastních nohou nezvládal.
Nadýchal 3,76 promile! Nezbývalo nic jiného, než ho
odvézt na záchytku.

Agresivní matka
V pondělí odpoledne bylo přijato na linku 156 sdělení od
občana o nastartovaném voze,
v němž jsou samotné dvě děti.
Při příjezdu na místo již matka
byla u svých ratolestí. Vysvětlila své počínání. Dvanáctiletou
dceru s malým sourozencem
zanechala v uzamčeném vozidle jen na malou chvíli. Nastartováno měla kvůli spuštěné klimatizaci. Oznamovatel setrval
na místě a ženě neustále vyčítal
její chování. Konflikt vyústil
v okamžiku, kdy přítomná do
telefonu sdělila na jeho adresu
nelichotivá slova. To dvaatřicetiletého muže zcela urazilo.
Celá událost byla předána
správnímu orgánu.

Nález bankovek
Ve čtvrtek dopoledne přinesla žena na služebnu finanční
hotovost v celkové částce
j
1 000 korun. Peníze objevila
u bankomatu na ulici Újezd.
Bankovky byly převzaty
y do ppeněžnía odevzdány
ho ústavu České spořitelny.
V poslední době není toto ojedinělý případ.

Prostějov/mik
„V pátek 12. července kolem půl
dvanácté v noci v Kostelecké ulici,
na pravém chodníku na začátku
ulice ve směru od Přikrylova
náměstí, přistoupil doposud
neznámý
pachatel
zezadu
k čtyřiadvacetileté ženě, chytil ji
jednou rukou za batoh a snažil se jí
ho strhnout ze zad. Pachatel ženu
opakovaně udeřil pěstí do hlavy
a povalil jí na zem. Následně se
mu podařilo zmocnit se batohu

a z místa utéci. V batohu měla
žena osobní doklady, platební
kartu a osobní věci. Poškozené
vznikla škoda kolem 400 korun,“
popsal Večerníku událost Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově
s tím, že mladá žena byla po útoku
v šoku a lehce zraněna. „Z tohoto důvodu žádáme veřejnost
o pomoc při pátrání po pachateli
loupežného přepadení. Jedná se
o muže ve věku do 30 let, 175
centimetrů vysokého, štíhlé post-

Tragédie
mezi Prostějovem a Kostelcem

USMRTIL CYKLISTU!

Prostějov/mik - K dopravní
nehodě s fatálními následky
došlo v noci ze soboty na neděli na silnici mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané.
„V neděli 21. července po
druhé hodině v noci na silnici
mezi obcemi Kostelec na Hané
a Prostějov došlo k vážné dopravní nehodě. Devatenáctiletý
řidič vozidla Škoda Felicia se
levou přední částí auta střetl
s cyklistou, který jel ve stejném

směru jízdy. Muž upadl na zem
a utrpěl vážná poranění, kterým
na místě podlehl,“ potvrdil Večerníku tragédii Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. U řidiče
byla provedena dechová zkouška na alkohol a test na drogy
s negativním výsledkem. „Nehoda je v současné době stále
v šetření a řidič je podezřelý
z trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ dodal mluvčí policie.

avy, oválného obličeje. Měl krátce
střižené tmavé vlasy, vpředu rovně
zastřižené, na tváři drobný porost
z vousů, snědší pleť, oblečen
byl do černého trika s krátkým
rukávem a tmavých kalhot,“ uvedl Josef Bednařík.
Trestného činu loupeže se
dopustili také dva neznámí pachatelé, kteří v úterý o půl jedenácté
večer na ulici Karla Svolinského
v Prostějově přistoupili k sedmapadesátiletému muži a nastříkali
mu neznámou látku do očí. „Napadený muž upadl na zem, kdy
mu pachatelé odcizili z taštičky,
kterou měl při sobě, peněženku
s doklady a finanční hotovostí
1500 korun. Jeden z pachatelů byl
snědé pleti oblečen do modrých
riflí, bíle modré kostkované košile
s krátkým rukávem a měl sluneční
brýle. U druhého pachatele není
popis znám.,“ sdělil k druhému
přepadení Josef Bednařík.

Poznáte ho? Podle popisu oběti přepadení z Kostelecké ulice sestavila
policie tento identikit pachatele. Případné poznatky k pachateli můžete
oznámit na linku 158 nebo v pracovní době, od 07.00 do 15.00 hodin,
přímo kriminalistům do Prostějova na linku 974 781 336. Zdroj: Policie ČR

Už dojela!
Auto, v němž ve
čtvrtek silně opilá žena bourala
u Bedihoště.
Foto: Policie ČR
stavila. Na místo byla přivolána
policejní hlídka, která provedla u
řidičů dechovou zkoušku na alkohol. U muže byla dechová zkouška
negativní, ale žena nadýchala 2, 42
promile alkoholu v dechu,“ řekl
Večerníku Josef Bednařík, zastu-

pující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. „Při nehodě nebyl
naštěstí nikdo zraněn. Řidička je
podezřelá z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Celková škoda na vozidlech činí 18
tisíc korun,“ dodal Josef Bednařík.

po kvartetu hledaných

Přes dvě promile!
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý padesátiletý
muž z Prostějova, který byl
předminulou neděli po druhé
hodině ranní na ulici U Stadionu kontrolován jako řidič
vozidla Renault Megane.
U muže byla provedena dechová zkouška, která byla
pozitivní
s výsledkem
2,, 13
p
ý
promile alkoholu v dechu. Řidiči byla zakázána další jízda.
Neznámý pachatel v noci
z pondělí na úterý odcizil
z areálu TJ FC Kostelec na
Hané dvě fotbalové branky a čerpadlo o váze 300
kilogramů. Celkově spolku způsobil škodu kolem
141 500 korun. Pachatel se
tak dopustil trestných činů
krádeže vloupáním a poškození cizí věci.

Ve Vodní pěstoval
MARIHUANU
Ač se to zdá k nevíře, za
pěstování konopí i v malém
množství a pro svoji potřebu
hrozí podle současných zákonů dlouholetý kriminál. Své
o tom ví mladík z Vodní ulice,
kterého minulý týden „vyhmátli“ prostějovští policisté.
Z trestného činu nedovolené
výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy je obviněný dvaadvacetiletý muž
z Prostějova. Ten si začátkem
tohoto roku pořídil semena
konopí setého, která zasadil
na dvorku u domu ve Vodní
ulici v Prostějově. Celkem
vypěstoval pro vlastní potřebu devět kusů rostlin. Za tento trestný čin hrozí muži trest
odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

Nepožádal o řidičák

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.

Bujarý mejdan
Trestného činu poškození
cizí věci se dopustili neznámí pachatelé, kteří v době od
12. do 13. července v restauraci kempu Baldovec v obci
Rozstání skákali a tancovali
na stolech, čímž ve stolech
vytvořili rýhy a rozlomili
dvě židle. Celkově tak majiteli způsobili škodu kolem
32 500 korun.

Okradl fotbalisty

NAMOL OPILÁ řidička bourala,
naštvaný chlápek ji pak dohonil
Bedihošť/mik - Neskutečný
případ! Ve čtvrtek v šestnáct
hodin mezi obcemi Bedihošť
a Čehovice došlo k dopravní
nehodě mezi dvěma osobními
vozidly. Totálně opilá šoférka
nabourala do protijedoucího
auta a snažila se ujet!
„Čtyřicetiletá žena s vozidlem
Opel Corsa před bezpečnostním
ostrůvkem náhle vjela do
protisměru a bočně narazila do protijedoucího vozidla Volkswagen
Golf, které řídil stejně starý muž.
Žena pokračovala dále v jízdě
a byla pronásledována řidičem,
kdy po třech stovkách metrů za-

Šlohnul traktor!
Zatím neznámý pachatel během předminulého víkendu
ze zemědělské haly v Kostelci na Hané odcizil traktor
Zetor 5011 a z neuzamčené
nádrže postřikovacího stroje 140 litrů motorové nafty.
Traktor byl vypátrán v Mohelnici, kdy ho řídil dvaatřicetiletý muž z Prostějova,
který má vysloven zákaz řízení. Muž policistům sdělil,
že traktor převzal od známého, jehož jméno odmítl uvést.
Případ je v současné době
stále v šetření a způsobená
škoda činí 4 760 korun.

Ilustrační foto

V Prostějově se dvakrát LOUPILO. Přímo na ulici!
V posledních dnech zvedly Prostějovany ze židle
dva poměrně hodně brutální případy loupežného
přepadení. Zvláště ten z Kostelecké ulice, kdy stále
hledaný ničema se snědou tváří zmlátil mladou ženu
kvůli jejímu batohu, v němž měla osobní věci za čtyři
stovky! Kriminalisté usilovně šetří i skutek z ulice Karla
Svolinského, kdy zatím dvojice neznámých pachatelů
měla sedmapadesátiletému muži nastříkat do očí slzotvornou látku a oloupit ho o doklady a peníze!

ČERNÁ KRONIKA

JAKUB KEJNAR

RADEK KUČERA

IVETA VAĎUROVÁ

LUBOMÍR STŘELEC

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. července 2013.
Jeho zdánlivé stáří je 18 let, měří
mezi 168 až 170 centimetry, má
hubenou postavu, modré oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 27. května 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. července
2013. Jeho zdánlivé stáří je 38 let
a měří mezi 180 až 185 centimetry. Má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

se narodila 25. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. července 2013.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
26 do 27 let, měří 165 centimetrů, má hubenou postavu, zelené
oči a hnědé vlasy.

se narodil 13. července 1981
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 16. července 2013. Jeho zdánlivé stáří
je 32 let a měří mezi 175 až 180
centimetry. Další údaje k popisu
osoby nejsou známy.

Prostějovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí, kterého se měl
dopustit dvaatřicetiletý muž
opakovaně v průběhu tohoto
měsíce tím, že řídil osobní
vozidlo, ačkoliv pozbyl řidičské oprávnění. Okresním
soudem měl vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel do 20. června letošního
roku, ale po uplynutí této
doby si řidičské oprávnění
neobnovil. Policisté se případem zabývají a prověřují
všechny okolnosti.

Zpravodajství
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Konicko se rozloučilo
se svojí hudební ikonou
Lojzu Grepla (63) na poslední cestě doprovodily stovky lidí

Světe, div se. Zájemci

o areál OP se našli!
Naděje, že se kolos ve Vrahovicích prodá, stále žije

Do probíhajícího výběrového řízení na odprodej hlavního areálu OP ve Vrahovicích se přihlásilo hned několik českých firem. Některé z nich mají zájem pouze
o některé z celkem šestnácti budov a dalších pozemků bývalého oděvního kolosu. Údajně se však našel i
zájemce, který by koupil areál celý!

Život skončil, hudba bude znít dál. Lásku k muzice od svého zemřelého otce zdědily i jeho děti.
Syn Tomáš a dcera Gabriela nad rakví svého otce neskrývali dojetí.
Foto: Martin Zaoral
zaštěbetání ptáků je v letním odpoledni nic
nerušilo. Výmluvné ticho umocňoval fakt, že
Tři písně vytvořené Lojzou Greplem zpívané v tu chvíli všude kolem v soustředěném zadjeho bratrem Vlastimilem ve středu zazněly umání stály stovky lidí. Přišly se rozloučit s
na hřbitově v Konici. Kromě občasného mužem, kterému se hudba stala osudem.
Konice/mls

Prostějov/mls - Areál OP ve
Vrahovicích je tím posledním, co zbývá ještě prodat
z bývalého oděvního kolosu. Zájemci o jeho koupi se
mohli hlásit do konce června.
Zasvěcení už nyní ví, kolik
firem se do výběrového řízení přihlásilo. „Zájemci o
výrobní areál OP Prostějov
se našli. Nejsou jich desítky,
ale pouze jednotky. Kolik
přesně jich je, to vám v tuto
chvíli neprozradím,” reagoval na náš dotaz Václav
Kovář, konzultant společnosti Knight Frank, která
výběrové řízení zrealizova-

la. Zajímalo nás, zda zájem
projevily české či zahraniční
společnosti a především, co
chtějí s areálem v budoucnu
dělat. „Jsou to všechno české
firmy. Jejich přesné záměry
však v tuto chvíli neznáme.
Byznys plán nebyl nutnou
součástí podaných nabídek,”
reagoval Kovář.
Chtějí společnosti koupit jen
některé z budov v areálu, nebo
se našel někdo, kdo by ho koupil celý? „Platí obě tyto varianty,” reagoval Kovář. Společnosti, které se do výběrového
řízení přihlásily, musely složit
finanční zálohu, přesto je třeba

Pomalu chátrá. Někdejší oděvní gigant poslaly ke dnu astronomické
dluhy, které jeho management nebyl schopen splácet bankám, zejména pak České spořitelně. Jeho rozprodej zatím vynesl něco přes sto
milionů korun. Na prodej čeká i jeho hlavní areál ve Vrahovicích, který
byl letos na jaře kompletně vyklizen.
Foto: Knight Frank
doufat, že z výběrového řízení
nakonec „nevycouvají”. „Jednotlivé nabídky nyní vyhodnocuje insolvenční správkyně,
která zjišťuje, zda jsou v pořádku. Následně je předloží věřitelskému výboru, který musí
prodej schválit,” nastínil další
vývoj událostí Václav Kovář.

Cílem výběrového řízení je najít
kupce, který nabídne nejvíce peněz. Hodnotu areálu odhadla společnost TPA Horvath na 183 475
100 korun, kolik nabídli jednotliví
zájemci, to je zatím tajemstvím.
Na příští případné využití někdejší
ikony Prostějova si budeme muset
ještě nějaký čas počkat.

LOUPEŽNÁ PŘEPADENÍ v Prostějově. Máme se začít bát vyjít na ulici?
Objasněnost případů je zhruba poloviční, některé loupeže si „poškození“ ale vymyslí…

Máme se v Prostějově a okolí cítit bezpečně, nebo
nás má znepokojovat počet loupežných přepadení? V posledních dnech sice veřejnost vystrašily
dva brutální případy loupeží v Kostelecké ulici a
ulici Karla Svolinského, nicméně statistická čísla dokazují, že zločinnost tohoto druhu v našem
městě nijak nevybočuje z průměru a srovnáním
s okolními městy a regiony.
Prostějov/mik
„Loupež je závažný trestný čin a
úměrně tomu vynakládáme prostředky a síly k tomu, abychom
jednotlivé tyto případy objasnili.
Co se týká celkových statistik,
procento objasněnosti je relativně dobré, nicméně musím říct,
že v řadě případů nám mnoho
lidí práci značně komplikuje. A
to tím, že mnohdy si loupežné
přepadení prostě vymyslí,“ řekl
Večerníku na úvod Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. „Pokud bych měl hodnotit četnost

loupežných přepadení, ta na
Prostějovsku nevybočuje nijak
z průměru ve srovnání s ostatními podobně velkými městy a regiony. Dokonce v letošním roce
počet loupeží mírně poklesl. Je
to i proto, že drtivá část takzvaně
známých firem, tedy pachatelů
několika případů za sebou, je
v současnosti ve výkonu trestu,“
uvedl Pavel Novák.
Po nedávných případech, kdy si
zatím neznámí grázlové pomohli hodně drastickým způsobem
k majetku druhých, se v Prostějově opět zvedla vlna obav
z bezpečnosti na ulicích. „Chtěl

bych všechny Prostějovany
uklidnit. Samozřejmě, šlo o závažné zločiny, nicméně v jiných
městech a regionech jsou na tom
mnohem hůř. Tím pochopitelně
nechci nikoho uchlácholit, ale
my děláme maximum pro to,
abychom pachatele přepadení
v Kostelecké ulici a v ulici Karla
Svolinského co nejdříve dopadli. Čím méně takových individuí
na svobodě, tím bude v Prostějově bezpečněji. Nedopustíme,
aby lidé měli strach vycházet
z domu nebo se volně procházet
po ulicích,“ ujišťuje šéf prostějovské policie.
Jak bylo konstatováno, procento objasněnosti loupežných
přepadení na Prostějovsku je
zhruba poloviční. „Sami bychom si přáli větší úspěšnost,
nicméně vyšetřování těchto případů je hodně náročné a mnohdy se loupež podaří objasnit
za rok či dokonce za delší čas.
Naopak někdy se zadaří a lupiče dopadneme během několika

Loupežná přepadení „u sousedů“ (k 30. 6.)

Rok
Olomouc
Přerov

2009
82
41

2010
111
35

2011
84
31

2012
71
41

2013
26
17

Zdroj: Policie ČR

„Samozřejmě, šlo o závažné zločiny, nicméně v jiných městech a regionech jsou na tom
mnohem hůř. Tím pochopitelně nechci nikoho
uchlácholit, ale my děláme maximum pro to,
abychom pachatele přepadení v Kostelecké
ulici a v ulici Karla Svolinského co nejdříve
dopadli. Čím méně takových individuí na svobodě, tím bude v Prostějově bezpečněji,“
říká šéf prostějovské policie Pavel Novák
dní. Kolikrát pomůže i náhoda
či chyba pachatele,“ dodává
Pavel Novák. Jak na závěr
ještě připomněl, drtivá většina pachatelů těchto zločinů se
rekrutuje z existencí na samé
spodní hranici společnosti. „Co
si budeme povídat, většinou jde
o uživatele drog, kteří se v závislosti na těchto omamných
látkách neštítí ublížit druhému
jenom proto, aby získal pár stovek korun na drogu. Jsou ale i
případy, kdy se k loupežné přepadení člověka nebo heren či
směnárny odhodlá člověk, který celou dobu vedl řádný život,
ale k tomuto zoufalému činu ho
dovedla tíživá finanční situace
a dluhy,“ připomněl Pavel Novák, vedoucí územního odboru
Policie ČR v Prostějově.

Snaha je velká. Šéf prostějovské policie Pavel Novák ujišťuje veřejnost,
že kriminalisté dělají všechno pro to, aby nedávná i další předcházející loupežná přepadení objasnili a dopadli pachatele.
Foto: archiv Večerníku

Loupežná přepadení v Prostějově
Zdroj: Policie ČR

(k 30. 6. 2013)

DRAMA na poliklinice
Potvrzeno! Paní Renata Další
Strážník zachránil sebevražedkyni!

půjde na tři roky do vězení
Tomu se říká pád až na dno! Někdejší majitelka cestovní kanceláře Mika Tour Renata Kamencová (45) dříve
Dohnalová má už nějaký čas trvalé bydliště na prostějovské radnici. Nyní jí zbývají poslední dny na svobodě. Brzy
totiž bude muset na tři roky nastoupit do vězení. Svému
bývalému milenci také musí vrátit dva miliony korun.
Brno/Prostějov/mls
Renatě Kamencové nepomohlo ani odvolání. Krajský
soud v Brně minulý týden
potvrdil rozhodnutí prostějovského okresního soudu v
případě podvodnice, která
si myslela, že žít na dluh je
normální a že muži jsou pouze loutkami, s nimiž si může
dělat, co se jí zamane.
Brněnský soud souhlasil s
tím, že Renata Kamencová je
vinna tím, že od roku 2003 do
roku 2011 vymámila z Miroslava Hofmana přes dva miliony kourun. Stejně tak soudu
přišla přiměřená výše trestu,
který zní na tři roky nepodmíněně. Renata Kamencová
totiž díky svým lžím o peníze

už dříve obrala nejen svého
milence, ale i manžela či klienty své zkrachovalé cestovky
Mika tour. Za to vše už byla v
minulosti odsouzena, přesto
u soudu nedokázala projevit
alespoň trošku sebekritiky.
Přestože její podpisy byly na
všech směnkách i úvěrových
smlouvách, ona stále tvrdila,
že si žádné peníze od svého
milence nevzala. Dokonce přišla s tím, že to byla právě ona,
kdo mu dával peníze.
Krajský soud v Brně však
neměl o její vinně větších
pochyb, navíc dokazování
prostějovského
soudu
v
tomto případě hodnotil jako
velice důkladné. Přestože
šlo o její další budoucnost,
Renata Kamencová k soudu

Kdo to za ni zaplatí? Vyučené kadeřnici Renatě Dohnalové
nyní Kamencové se zalíbil život na vysoké noze. Svému bývalému
milenci nyní musi vrátit dva miliony korun. Kdo za ni její závazky
uhradí, to zatím není jisté.
Foto: Facebook
neráčila přijít. Svoji absenci odůvodnila pracovním
vytížením, pouze tím však
dokázala, že to co teprve bude,

to ji nikdy příliš nezajímalo.
Po rozhodnutí Krajského
soudu v Brně rosudek fakticky nabyl právní moci.

Prostějov/mik - Další pokus
o sebevraždu! V krátké době
již podruhé se starší žena
pokusila vyskočit z okna prostějovské polikliniky, tentokrát ze třetího patra. Nebýt
pohotového zásahu strážníka
městské policie, seniorka už
nemusela být mezi živými.
BRAVO, STRÁŽNÍKU!
K celé události došlo v pátek po
sedmnácté hodině. „Strážníci při
příjezdu již z dálky viděli starší
ženu oblečenou celou v bílém,
stojící na parapetu okna ve třetím
patře budovy. Vedle ní byla spatřena jen hlava ženy, která se s ní
jednoznačně snažila komunikovat a skok jí rozmluvit. Strážníci
museli rychle jednat. Jeden zůstal
venku pro možnost vyjednávání
a druhý z dvojice běžel po schodech do třetího patra. Jakmile přiběhl na místo, slyšel ženský hlas,
vyčkával za rohem, prohlédl si,
kde žena stojí a jaké jsou možnosti jejího vtažení dovnitř místnosti.
Křídlo okna, kde stála, je děleno
v jeho polovině. Strážníkovi bylo
jasné, že pokud se mu povede
pevné uchopení a přitáhnutí k
uzavřené horní polovině okna,
tak jí znemožní seskok,“ popsala
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Večerníku dramatickou situaci
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Žena stála na parapetu, ničeho se
nedržela. V momentě, kdy však
odvrátila hlavu, strážník přiběhl
a chytil ji za pravou paži, přitáhl
na okno a pomalu sesouval po
rámu, až se mu ji podařilo dostat
dovnitř čekárny. „Sedmdesátiletá zachráněná byla ve značném

stresu, plakala, nemohla se udržet na nohou. Byla převezena
do příjmové ambulance, kde si ji
převzal lékař,“ dodala k záchraně
zoufalé ženy a famóznímu výkonu strážníka Jana Adámková.
Večerník zná totožnost hrdiny v uniformě městské
policie a do příštího vydání
připravujeme rozhovor!

Zpravodajství

3

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. července 2013

Konicko se rozloučilo
se svojí hudební ikonou
Lojzu Grepla (63) na poslední cestě doprovodily stovky lidí

Světe, div se. Zájemci

o areál OP se našli!
Naděje, že se kolos ve Vrahovicích prodá, stále žije

Do probíhajícího výběrového řízení na odprodej hlavního areálu OP ve Vrahovicích se přihlásilo hned několik českých firem. Některé z nich mají zájem pouze
o některé z celkem šestnácti budov a dalších pozemků bývalého oděvního kolosu. Údajně se však našel
i zájemce, který by koupil areál celý!

Život skončil, hudba bude znít dál. Lásku k muzice od svého zemřelého otce zdědily i jeho děti.
Syn Tomáš a dcera Gabriela nad rakví svého otce neskrývali dojetí.
Foto: Martin Zaoral
zaštěbetání ptáků je v letním odpoledni nic
nerušilo. Výmluvné ticho umocňoval fakt,
Tři písně vytvořené Lojzou Greplem zpívané že v tu chvíli všude kolem v soustředěném
jeho bratrem Vlastimilem ve středu zazněly zadumání stály stovky lidí. Přišly se rozloučit
na hřbitově v Konici. Kromě občasného s mužem, kterému se hudba stala osudem.
Konice/mls

Prostějov/mls - Areál OP ve
Vrahovicích je tím posledním, co zbývá ještě prodat
z bývalého oděvního kolosu. Zájemci o jeho koupi se
mohli hlásit do konce června.
Zasvěcení už nyní ví, kolik
firem se do výběrového řízení přihlásilo. „Zájemci
o výrobní areál OP Prostějov
se našli. Nejsou jich desítky,
ale pouze jednotky. Kolik
přesně jich je, to vám v tuto
chvíli neprozradím,” reagoval na náš dotaz Václav
Kovář, konzultant společnosti Knight Frank, která
výběrové řízení zrealizova-

la. Zajímalo nás, zda zájem
projevily české či zahraniční
společnosti a především, co
chtějí s areálem v budoucnu
dělat. „Jsou to všechno české
firmy. Jejich přesné záměry
však v tuto chvíli neznáme.
Byznys plán nebyl nutnou
součástí podaných nabídek,”
reagoval Kovář.
Chtějí společnosti koupit jen
některé z budov v areálu, nebo
se našel někdo, kdo by ho koupil celý? „Platí obě tyto varianty,” reagoval Kovář. Společnosti, které se do výběrového
řízení přihlásily, musely složit
finanční zálohu, přesto je třeba

Pomalu chátrá. Někdejší oděvní gigant poslaly ke dnu astronomické
dluhy, které jeho management nebyl schopen splácet bankám, zejména pak České spořitelně. Jeho rozprodej zatím vynesl něco přes sto
milionů korun. Na prodej čeká i jeho hlavní areál ve Vrahovicích, který
byl letos na jaře kompletně vyklizen.
Foto: Knight Frank
doufat, že z výběrového řízení
nakonec „nevycouvají”. „Jednotlivé nabídky nyní vyhodnocuje insolvenční správkyně,
která zjišťuje, zda jsou v pořádku. Následně je předloží věřitelskému výboru, který musí
prodej schválit,” nastínil další
vývoj událostí Václav Kovář.

Cílem výběrového řízení je najít
kupce, který nabídne nejvíce peněz. Hodnotu areálu odhadla společnost TPA Horvath na 183 475
100 korun, kolik nabídli jednotliví
zájemci, to je zatím tajemstvím.
Na příští případné využití někdejší
ikony Prostějova si budeme muset
ještě nějaký čas počkat.

LOUPEŽNÁ PŘEPADENÍ v Prostějově. Máme se začít bát vyjít na ulici?
Objasněnost případů je zhruba poloviční, některé loupeže si „poškození“ ale vymyslí…

Máme se v Prostějově a okolí cítit bezpečně, nebo
nás má znepokojovat počet loupežných přepadení? V posledních dnech sice veřejnost vystrašily
dva brutální případy loupeží v Kostelecké ulici
a ulici Karla Svolinského, nicméně statistická čísla dokazují, že zločinnost tohoto druhu v našem
městě nijak nevybočuje z průměru a srovnáním
s okolními městy a regiony.
Prostějov/mik
„Loupež je závažný trestný čin
a úměrně tomu vynakládáme
prostředky a síly k tomu, abychom jednotlivé tyto případy
objasnili. Co se týká celkových
statistik, procento objasněnosti je
relativně dobré, nicméně musím
říct, že v řadě případů nám mnoho lidí práci značně komplikuje.
A to tím, že mnohdy si loupežné
přepadení prostě vymyslí,“ řekl
Večerníku na úvod Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. „Pokud bych měl hodnotit četnost

loupežných přepadení, ta na
Prostějovsku nevybočuje nijak
z průměru ve srovnání s ostatními podobně velkými městy a regiony. Dokonce v letošním roce
počet loupeží mírně poklesl. Je
to i proto, že drtivá část takzvaně
známých firem, tedy pachatelů
několika případů za sebou, je
v současnosti ve výkonu trestu,“
uvedl Pavel Novák.
Po nedávných případech, kdy si
zatím neznámí grázlové pomohli hodně drastickým způsobem
k majetku druhých, se v Prostějově opět zvedla vlna obav
z bezpečnosti na ulicích. „Chtěl

bych všechny Prostějovany
uklidnit. Samozřejmě, šlo o závažné zločiny, nicméně v jiných
městech a regionech jsou na tom
mnohem hůř. Tím pochopitelně
nechci nikoho uchlácholit, ale
my děláme maximum pro to,
abychom pachatele přepadení
v Kostelecké ulici a v ulici Karla
Svolinského co nejdříve dopadli. Čím méně takových individuí
na svobodě, tím bude v Prostějově bezpečněji. Nedopustíme,
aby lidé měli strach vycházet
z domu nebo se volně procházet
po ulicích,“ ujišťuje šéf prostějovské policie.
Jak bylo konstatováno, procento objasněnosti loupežných
přepadení na Prostějovsku je
zhruba poloviční. „Sami bychom si přáli větší úspěšnost,
nicméně vyšetřování těchto případů je hodně náročné a mnohdy se loupež podaří objasnit
za rok či dokonce za delší čas.
Naopak někdy se zadaří a lupiče dopadneme během několika

Loupežná přepadení „u sousedů“ (k 30. 6.)

Rok
Olomouc
Přerov

2009
82
41

2010
111
35

2011
84
31

2012
71
41

2013
26
17

Zdroj: Policie ČR

„Samozřejmě, šlo o závažné zločiny, nicméně v jiných městech a regionech jsou na tom
mnohem hůř. Tím pochopitelně nechci nikoho
uchlácholit, ale my děláme maximum pro to,
abychom pachatele přepadení v Kostelecké
ulici a v ulici Karla Svolinského co nejdříve
dopadli. Čím méně takových individuí na svobodě, tím bude v Prostějově bezpečněji,“
říká šéf prostějovské policie Pavel Novák
dní. Kolikrát pomůže i náhoda
či chyba pachatele,“ dodává
Pavel Novák. Jak na závěr
ještě připomněl, drtivá většina pachatelů těchto zločinů se
rekrutuje z existencí na samé
spodní hranici společnosti. „Co
si budeme povídat, většinou jde
o uživatele drog, kteří se v závislosti na těchto omamných
látkách neštítí ublížit druhému
jenom proto, aby získal pár
stovek korun na drogu. Jsou ale
i případy, kdy se k loupežné
přepadení člověka nebo heren či
směnárny odhodlá člověk, který celou dobu vedl řádný život,
ale k tomuto zoufalému činu ho
dovedla tíživá finanční situace a
dluhy,“ připomněl Pavel Novák,
vedoucí územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Snaha je velká. Šéf prostějovské policie Pavel Novák ujišťuje veřejnost,
že kriminalisté dělají všechno pro to, aby nedávná i další předcházející loupežná přepadení objasnili a dopadli pachatele.
Foto: archiv Večerníku

Loupežná přepadení v Prostějově
Zdroj: Policie ČR

(k 30. 6. 2013)

DRAMA na poliklinice
Potvrzeno! Paní Renata Další
Strážník zachránil sebevražedkyni!

půjde na tři roky do vězení
Tomu se říká pád až na dno! Někdejší majitelka cestovní kanceláře Mika Tour Renata Kamencová (45) dříve
Dohnalová má už nějaký čas trvalé bydliště na prostějovské radnici. Nyní jí zbývají poslední dny na svobodě. Brzy
totiž bude muset na tři roky nastoupit do vězení. Svému
bývalému milenci také musí vrátit dva miliony korun.
Brno/Prostějov/mls
Renatě Kamencové nepomohlo ani odvolání. Krajský
soud v Brně minulý týden
potvrdil rozhodnutí prostějovského okresního soudu
v případě podvodnice, která
si myslela, že žít na dluh je
normální a že muži jsou pouze loutkami, s nimiž si může
dělat, co se jí zamane.
Brněnský soud souhlasil
s tím, že Renata Kamencová
je vinna tím, že od roku 2003
do roku 2011 vymámila z Miroslava Hofmana přes dva miliony kourun. Stejně tak soudu
přišla přiměřená výše trestu,
který zní na tři roky nepodmíněně. Renata Kamencová
totiž díky svým lžím o peníze

už dříve obrala nejen svého
milence, ale i manžela či klienty své zkrachovalé cestovky
Mika tour. Za to vše už byla
v minulosti odsouzena, přesto
u soudu nedokázala projevit
alespoň trošku sebekritiky.
Přestože její podpisy byly na
všech směnkách i úvěrových
smlouvách, ona stále tvrdila,
že si žádné peníze od svého
milence nevzala. Dokonce přišla s tím, že to byla právě ona,
kdo mu dával peníze.
Krajský soud v Brně však
neměl o její vinně větších
pochyb, navíc dokazování
prostějovského soudu v tomto případě hodnotil jako
velice důkladné. Přestože
šlo o její další budoucnost,
Renata Kamencová k sou-

Kdo to za ni zaplatí? Vyučené kadeřnici Renatě Dohnalové
nyní Kamencové se zalíbil život na vysoké noze. Svému bývalému
milenci nyní musi vrátit dva miliony korun. Kdo za ni její závazky
uhradí, to zatím není jisté.
Foto: Facebook
du neráčila přijít. Svoji absenci odůvodnila pracovním
vytížením, pouze tím však
dokázala, že to co teprve bude,

to ji nikdy příliš nezajímalo.
Po rozhodnutí Krajského
soudu v Brně rosudek fakticky nabyl právní moci.

Prostějov/mik - Další pokus
o sebevraždu! V krátké době
již podruhé se starší žena
pokusila vyskočit z okna prostějovské polikliniky, tentokrát ze třetího patra. Nebýt
pohotového zásahu strážníka
městské policie, seniorka už
nemusela být mezi živými.
BRAVO, STRÁŽNÍKU!
K celé události došlo v pátek po
sedmnácté hodině. „Strážníci při
příjezdu již z dálky viděli starší
ženu oblečenou celou v bílém,
stojící na parapetu okna ve třetím
patře budovy. Vedle ní byla spatřena jen hlava ženy, která se s ní
jednoznačně snažila komunikovat a skok jí rozmluvit. Strážníci
museli rychle jednat. Jeden zůstal
venku pro možnost vyjednávání
a druhý z dvojice běžel po schodech do třetího patra. Jakmile přiběhl na místo, slyšel ženský hlas,
vyčkával za rohem, prohlédl si,
kde žena stojí a jaké jsou možnosti jejího vtažení dovnitř místnosti.
Křídlo okna, kde stála, je děleno
v jeho polovině. Strážníkovi bylo
jasné, že pokud se mu povede pevné uchopení a přitáhnutí
k uzavřené horní polovině okna,
tak jí znemožní seskok,“ popsala
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Večerníku dramatickou situaci
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Žena stála na parapetu, ničeho se
nedržela. V momentě, kdy však
odvrátila hlavu, strážník přiběhl
a chytil ji za pravou paži, přitáhl
na okno a pomalu sesouval po
rámu, až se mu ji podařilo dostat
dovnitř čekárny. „Sedmdesátiletá zachráněná byla ve značném

stresu, plakala, nemohla se udržet na nohou. Byla převezena
do příjmové ambulance, kde si ji
převzal lékař,“ dodala k záchraně
zoufalé ženy a famóznímu výkonu strážníka Jana Adámková.
Večerník zná totožnost hrdiny v uniformě městské
policie a do příštího vydání
připravujeme rozhovor!

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

3 000

Kačenky
K
č k se stěhují.
ěh jí Přes
Př počáteční
čá č problémy
y
s čistotou vody v mlýnském náhonu se ryTo je grázl!
báři konečně rozhodli pro pomalé napouštění
Policie inforzrekonstruovaného rybníku v Drozdomovala veřejnost
vicích. Tato záležitost láká k „velké
o loupežném přepadení
louži“ v centru města řadu
v Kostelecké ulici. Zatím nelidí, kteří si nevšední
známý „hrdina“ snědé pleti tady
podívanou nenesurově zbil mladou ženu. A kvůli čemu?
chají ujít.
Jen pro její batoh, ve kterém měla
různé „cennosti“ celkem za čtyři stovky!
Chlape, ty jsi ale „hrdina“!

Osobnost týdne
JIŘÍ VESELÝ

Tato magická hranice návštěvnosti prostějovského aquaparku ještě letos stále sice prolomena nebyla, ale jak nám
potvrdil šéf Domovní správy
Vladimír Průša, v některých
dnech minulého týdne tomu
moc nechybělo. Přijdou ale
ještě vůbec tropické dny?

-

Tenisový supertalent se nedávno prodral
Teni
světové stovky a prostějovský
do první
p
dvacetiletý mladík má směle nakročeno
dvac
ještě výš. Jak přiznal v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, jeho dlouhoro
dobým snem je stát se jedním z nejlepších hráčů světa.

Výrok týdne
„KOUŘIT MI NECHUTNÁ,
PIVO MI NEJEDE
A DOMA SE UŽ NEHÁDÁM.
BUĎ JE TO TÍM VEDREM
NEBO BUDU MAROD!“
Štamgast jedné hospůdky
se Večerníku svěřil
se svým současným
„zdravotním“ stavem

ČERVENCOVÉ HISTORICKÉ POHLEDY...

Analýza
Martin Mokroš
Je to již dlouhých šedesát let, co
byl založen podnik Kovozávody
Prostějov. Ano, ano, dnes bychom jej marně hledali a upřímně
si už moc nepamatuji, co v hlavní
výrobní činnosti onen závod vyprodukoval, a ano uznávám mea
culpa, mea maxima culpa, ale
snad každý prostějovský muž
různých věkových kategorií si
pamatuje, že měl určitě doma
jako kluk model letadla, který
pocházel z jedné z mladších
divizí tohoto závodu, vzniklé
v roce 1969 pod vedením Jaroslava Zatloukala, vášnivého
pilota a leteckého modeláře.

Pokud se domníváte, že se toho v létě děje málo,
pokusím se vás dnes přesvědčit, že tomu tak není. Prostějovská červencová historie nabízí různá
data a události, na které není špatné okem pohlédnout a v případě starších ročníků i zavzpomínat.
Takže, co se nám v tomto měsíci například událo?
Vrtulové Avia, Lavočkin, Polikarpov, Letov, Jak, Aero
a také proudové Mig, Suchoj,
Delfín (toto byl úplně první kit,
který vyběhl mezi modeláře
v roce 1970) a mnoho dalších,
to byly názvy oněch modelů
a z osobní zkušenosti vím, že
tyto výrobky prostějovských
Kovozávodů byly ceněny i na
modelářských trzích v zahraničí a
dokázaly konkurovat výrobkům
renomovaných
světových
kitařských firem. Dnes již tyto
modely můžeme vidět pod
značkou KP models a v nových
designových krabicích.
Nepřekvapí vás jistě, když postoupím do období o patnáct let

mladšího, tedy do roku 1968.
Červenec byl i v Prostějově
velmi žhavý, místní tisk tehdy
šířil a řešil významný dokument tehdejšího obrodného
procesu „Dva tisíce slov“, pod
který se mimo jiné veřejně
přihlásili zrovna zaměstnanci
prostějovských Kovozávodů, ale
i desítky dalších občanů. Kultura
a mládež byla v létě také v rozpuku. Mladí se mohli sdružovat
v minimálně šesti významných
mládežnicích sdruženích dle
svého přesvědčení a smýšlení
a dále se realizovat v jezdeckém
klubu, poetickém sdružení a v
mnoha hudebních skupinách či
zařízeních a všichni dohromady

fejeton (Ne) bojte se zubaře!
Nikol Hlochová
Při poslední návštěvě zubaře jsem
se, chtě-nechtě, stala
svědkem krocení divé zvěře. Asi pětiletá holčička křičela, div nepopraskaly všechny
skleněné výplně v okolí. Její obličej přitom hrál všemi barvami
a drobounké tělíčko se křečovitě
svíjelo na zemi. Musím uznat, že
chvilkami vypadala opravdu jako
v posledním tažení...
Asi po deseti minutách se ji pokopaným a pokousaným rodičům
(k obdivu všech přihlížejících)
podařilo dostat za dveře ordinace. Všichni v čekárně jsme si
mysleli, že už je vyhráno, ale její
doslova „operní řev“ nás vyvedl

z omylu. Malá blonďatá princezna s culíky ječela za zavřenými
dveřmi celou dobu, jako kdyby jí
přinejmenším sekali ruce a nohy.
Chvilkami jsem váhala, jestli se
taky nemám zvednout a odejít,
můj vykotlaný zub by to byl býval
ještě chvilku určitě vydržel.
Ale bolest byla silnější než můj
strach, takže jsem byla statečná
a v čekárně jsem vydržela, na
druhou stranu totiž musím uznat,
že tu malou tak trochu chápu. Já
jsem jako malá mívala ze zubařů
noční můry. Paní zabalená až po
uši v roušce s divnými nástroji
v ruce mě v noci budila ze spaní
už týden před prohlídkou. O těch
příšerně zářících, snad tisíciwattových žárovkách nad křeslem
nemluvě. Taky máte vždycky po
prohlídce pocit, že nic nevidíte?
Ale zpátky k naší malé slečně. Ta
vylezla z ordinace po půlhodině

s úsměvem od ucha k uchu, plnou náručí bonbónů, omalovánek a kdo ví čeho dalšího
ještě. To za nás tedy nebývalo!
Já jsem nikdy nedostala nic,
když jsem křičela…tedy, ne,
že bych u zubaře někdy nějak
moc často brečela…možná občas…sem tam…maximálně
tak jednou za půl roku, ale víckrát určitě ne. Nicméně malá
holčička vítězoslavně vyběhla
z ordinace s mléčným zubem
v krabičce a plnou náručí dárků,
načež se za ní vypotáceli totálně
propocení rodiče a pokousaný
pan zubař.
Musím uznat, že v té chvíli mi
ho bylo (snad poprvé v životě)
trochu líto. Tato lítost se ale opět
rychle změnila v ´nenávist´, když
si otřel čelo, podíval se na mě
a s ´milým úsměvem´ řekl: „Slečno, tak pojďte, jste na řadě…!“

Konstelace hvězd Prostějova

Spousta kamarádů a dobrých přátel vám chybí, protože na
rozdíl od vás jsou už všichni na dovolené u moře. Budete se
tudíž muset zabavit sami a v Prostějově k tomu budete mít
dostatek příležitostí. Co se takhle vyplácnout do aquaparku?

Berani - 20.3.- 18. 4. Kupodivu se vám bude
dařit v lásce. Bude dobré, když se partnerovi
svěříte se svými tužbami. Možná se jen nemohl
rozhoupat a teď rád udělá to samé. Dlouholeté
vztahy mohou pořádně provětrat stereotyp.
Býci - 19.4.-19.5. Umíte poradit druhým, ale
ve svých financích máte trochu chaos. Zkuste
se zamyslet, kde děláte v hospodaření chybu.
Možná by to chtělo méně se zadlužovat na úkor
toho, že si najdete malou a dočasnou brigádu.
Blíženci - 20.5.-19.6. Nebudou vám vyhovovat
zamlklí a přemýšliví lidé doma ani v práci. Tento týden kolem sebe potřebujete ruch a energické jedince. Zkuste vyvolat hádku v pracovním
kolektivu, určitě se dočkáte velkých poznatků.
Raci - 20.6.-21.7. Ve vašem vztahu se usídlila
štěstěna. Jste plní lásky a protějšek je na tom
stejně. Bude vám to také dávat všemožně najevo. Pokud jste občas pochybovali, teď je z jeho
chování zřejmé, že stojí o vaše společné štěstí.
Lvi - 22.7.-21.8. Hrozí vám záchvaty žárlivosti,
které by mohly nepříjemně zamávat vaším spokojeným vztahem. Protějšek budete sledovat
ostřížím zrakem, i když vám k tomu nedá žádný
důvod. Odpusťte si zbytečné scény a emoce.
Panny - 22.8.-21.9. Budete bezdůvodně nervózní a nejistí. Obvykle jste to vy, kdo uklidňuje druhé. Teď ale potřebujete hodného partnera, který by vás konejšil. Nebojte se, on si
s vámi rád prohodí role. V nejhorším si vezměte dovolenou.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Dejte pozor, ať nevědomky nepodráždíte nadřízeného. Tento týden totiž
nebude vědět, kde mu hlava stojí, a vy byste
mohli být první na ráně. A jelikož toužíte po
zvýšení platu, tak raději neriskujte a zůstaňte
v klidu.
Štíři - 22.10.-20.11. Spíše než fyzická kondice
vás bude v nejbližších dnech brzdit ta psychická. Zkuste se vnitřně dostat do klidu. Pomůže
také spánek, ale zase si dejte pozor, ať neprospíte nejdůležitější okamžiky tohoto týdne.
Střelci - 21.11.-20.12. Ve vztazích to teď může
trochu haprovat, takže neuděláte chybu, když
se budete věnovat práci. Nebude vám proti srsti zůstat v zaměstnání přesčas. Nejlépe se vám
bude komunikovat v čistě pracovních vztazích.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nápady na rozjezd
vlastního podnikání vám asi nechybí. Problematické to ale může být se zajištěním potřebného
kapitálu. Nemusíte se bát menšího úvěru, nejste
na tom zas až tak špatně se schopností splácet.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Neztrácejte čas bezduchým tlacháním v pracovní době. Pak by se
vám mohly nahromadit problémy, které byste
vzápětí nestíhali řešit. Po práci se věnujte rodině, kterou v poslední době hodně zanedbáváte.
Ryby - 19.2.-19.3. Emoční bouře z vás mohou
dělat neřízenou střelu. Měli byste se vyvarovat
všech nepředložeností. Impulzivním vyznáním
lásky nebo rázným ukončením vztahu byste si
to mohli pěkně zavařit do budoucna.

mohli na dálku podporovat
jachty s posádkou zaměstnanců
TJ Železárny, které tehdy brázdily Atlantický oceán. Mladí i staří
ovšem jen vzdáleně tušili, že
v daleké Čierné nad Tisou naši
údajní slovanští bratři a spojenci
kují pikle proti našemu státu, leč
o tom až za měsíc.
Asi by bylo velmi nemístné
opomenout ve městě tenisu
zaslíbeném, i když v té době
jsme si mohli nechat o tenisovém centru jen zdát, že o pět let
později v roce 1973 se i tenisuznalí Prostějované mohli radovat z wimbledonského vítězství
Jana Kodeše nad Rusem Alexem Metrevelim a jak sám nedávno Kodeš uvedl, jeho vítězství
bylo takovou malou pomstičkou
za rok 1968 a okupaci.
Taktéž před čtyřiceti lety byl
Prostějov „bohatší“ o dvě obce
Vrahovice a Držovice, které
byly přičleněny a pomohly tak
dosáhnout celkového počtu obyvatel na 42 000.

I

Prostějov se tak stal třetí největší
na jižní Moravě, tedy správně
v Jihomoravském kraji. Ano,
ano, pro ty mladší, patřili jsme tehdy
pod Brno. Dnes jsou již Držovice
zase samostatné a patříme kraji
Olomouckému, nejsem si jist, že
je něco z toho pozitivní, ale to je
samozřejmě věcí názoru.
Již čtyřicet let také existuje
pětipodlažní budova v areálu
Gala v Krasicích, samozřejmě
situace s tímto podnikem je jiná,
než ještě před pár lety, ale na
rozdíl třeba od OP, je stále ještě
Gala na průmyslové mapě státu
a její výrobky, například v podobě
volejbalových míčů, doposud létají nad vysokými sítěmi i v utkáních našich „Agelek“.
O průmyslu na Prostějovsku se
hovořilo také před dvacetipěti lety.
Minulý režim v tomto období,
možná i pod vlivem Gorbačovovy
perestrojky, prováděl vlastní
přestavbu a to i v průmyslu. Jednou
ze změn bylo i zrušení národních
podniků a vytvoření tzv. „státních

foto:Internet
podniků“, kde významně posílily i odbory v podobě dozorčích
rad. V Prostějově tato změna zasáhla, na základě zákona č.88/1988
Sb. o státním podniku již výše
zmiňované Železárny a k dalším
patřily například podniky Zukov,
Minerva, Tona, Dopravní stavby
a Stavební strojírenství. Nikdo snad
ani nemohl tušit, že za pouhých
šestnáct měsíců se změní v našem
státě prakticky vše, že onen zákon
projde dokonce i po revoluci ještě
dvojnásobnou novelizací a bude
v jiné podobě existovat dál...
Ale o tom jsou právě ty dějinné
procesy a události, o kterých
se tady dnes v kostce zmiňuji,
a upřímně. Není to zajímavé tu
historii občas navštívit?

DR. CHOCHOLOUŠEK BY MĚL
Z NOVÝCH POLITICKÝCH STRAN RADOST

Martin Zaoral
Odchod dlouholetého prostějovského zastupitele Radka
Zacpala z ODS vyvolal
nebývalou vlnu emocí. Přitom
se nejedná absolutně o nic divného. Tradiční politické strany
jakými jsou ODS, ČSSD či
KSČM už nějaký ten pátek
přicházejí o své členy. Na
druhou stranu nám jako slimáci
po dešti přibývají strany nové.
Jejich jména raději uvádět
nebudu. Bojím se totiž hned

glosa týdne
politice. Za takové situace jsou
všichni, kteří se „vrhnou na
politiku”, nutně podezřelými.
Každého, kdo se v současné
době chce stát členem nějaké
politické strany, by si nejprve
měl proklepnout psychiatr
a hned na to kriminálka. Ovšem
každému, kdo chce nějakou
politickou stranu zakládat,
by měl být okamžitě zajištěn
relaxační pobyt v zahradách
kroměřížské léčebny. Nejenže
při výrobě keramiky v chráněné
dílně bude lidem užitečnější,
hlavně se tím výrazně minimalizují celospolečenské ztráty.
„Velká” politika má totiž jednu
paradoxní vlastnost: činí lidi
malými.

Agentura
o hospodaření s městským majetkem a přitom jsem přiznal,
že jsem si domů půjčil kancelářské nůžky a zvýrazňovací
fixy. To jsem neměl říkat, kolega Augustus teď na mě podal
žalobu za zpronevěru,“svěřil
se s nepříjemnou událostí Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek primátora. Prostějovští
zastupitelé si chtějí imunitu odhlasovat na zářijovém jednání
vrcholného orgánu města.
„Já jsem například kolegyni
Hemerákové tuhle na zastupitelstvu čórknul bagetu se
salámem. Měl jsem totiž hlad
a paní náměstkyně se při jednání furt cpala. Je to zločin?
Kolegyně se na mě sice po
celou dobu jednání pak škaredě dívala, ale já jsem nemohl

Neustále slyším od lidí okolo sebe, a taky se to dočítám
z novin, jak každý nadává na
uzavírku části rychlostní komunikace, omezení dopravy
na Poděbradově náměstí nebo
kvůli rekonstrukci kanalizace
uzavřenému centru Smržic. Co
se týká dálnice, nechápu, proč
lidi furt brblají, že měsíc musí
jezdit do Olomouce oklikou přes
Držovice a Olšany. Místo toho,
aby byli rádi, že se dálnice konečně opraví a bude se dát po ní
konečně normálně jezdit. Přitom
si myslím, že pro uzavírky byl
navržen jediný správný termín
přes prázdniny, kdy aut je z důvodu dovolených ve městě jen
polovina a netvoří se tak nikde
v Prostějově žádné významné
zácpy či další komplikace.
Jan Uličný, Prostějov

Je jich všude plno

Každý den chodím nakupovat
do různých supermarketů v Prostějově a musím říct, že kolikrát
se bojím. Čeho? Snědých mladíků a slečen, kteří se pohybují
mezi regály bez košíků či vozíků a jenom pokukují, co by kde
nebo komu ukradli. Byla jsem
svědkem i události, kdy zhruba
dvanáctiletá slečna se tak dlouho
motala okolo starší paní, až jí
z vozíku ukradla pověšenou kabelku s peněženkou a bůhví čím
ještě. Když jsem začala křičet,
holka kabelku zahodila na zem
a přes pokladny utekla z prodejny ven na ulici. Takže bych ráda
všem poradila, aby si při nákupech dávali maximální pozor,
nikdy nevíte, kdo vás pozoruje
a čeká na jakoukoliv chybu.
Jana Ošlejšková, Prostějov

Proč tu práci dělá?

Ráda bych se přidala k těm, kteří
si v této rubrice stěžují na řidiče
městské hromadné dopravy.
Drtivá většina z nich je laskavá
a slušná. Ale nejčastěji na lince číslo 4 z Domamyslic jezdí
silnější starší řidič, se kterým je
opravdu za trest cestovat autobusem. Jeho nepříjemné chování
a arogantní řeči při vracení drobných mincí za jízdenku, brblání,
když maminka nastupuje s kočárkem a dalšími dvěma malými dětmi, přičemž se všechno
trochu zdrží, je opravdu zarážející. Ptám se, proč takový člověk
tuto práci dělá, když ho viditelně
nebaví a je jen pro ostudu všem
slušným a přívětivým řidičům?
Jana Dospivová, Prostějov

Moc se nepřetrhnou

Zastupitelé chtějí taky imunitu!
Nedávné události ve vysoké
politice inspirovaly také prostějovské komunální pohlaváry.
Ne že by se snad báli vazebního stíhání, to chraň Bůh
a opatruj, ale chtějí rovněž dosáhnout imunity, která by jim
zajistila možnost beztrestnosti
za cokoliv, co řeknou na půdě
zastupitelstva. „Utrousil jsem
pár sprostých slov při nedávném projevu ohledně dopravní situace ve městě. Den na to
mě vláčeli ve všech bulvárech
v Prostějově a doma mi pak
manželka týden nevařila teplé
večeře,“ postěžoval si Agentuře
Hóser Radin Ucpal, stále ještě
druhý muž radnice, co má na
starosti městské peníze. „Já
jsem si také naběhl. Před zastupiteli jsem přednesl zprávu

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...

Spravit je to třeba!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
dvou věcí. Jednak, že bych je
všechny nevyjmenoval. Jejich
členové by se pak následně
u soudu pravděpodobně urputně domáhali odškodného za
vzniklou újmu. Svitla by jim
totiž naděje, že konečně seženou
nějakou korunu na předvolební
večírek. Obdobně mám strach
i z toho, že bych sem vypsal
úplně všechny strany českého
politického rybníčku. Rozsah
určený tomuto článku bych
tím totiž mnohonásobně
překročil a hlavně bych svojí
iniciativou čtenářům způsobil
těžkou nevolnost.
Je to prostě zvláštní. Jsem
schopen pochopit člověka,
který zná jména všech hvězd
na nebi, nemám dostatečně
bujnou fantazii na to, abych si
dokázal představit někoho, kdo
se orientuje v české „vysoké”

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

jinak. Za normálních okolností by se jednalo o krádež, ale
na půdě zastupitelstva by něco
podobného nemuselo být trestné,“ myslí si primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl. Ten
by podle všeho měl bod programu spojený s hlasováním
o imunitě našich zastupitelů
sám navrhnout. „Rád bych
ale, aby se tato nedotknutelnost při počínání zastupitelů
vztahovala i na věci mimo
půdu radnice. Neměli bychom
být postihováni za to, že v důsledku přepracovanosti přejdeme křižovatku na červenou,
zahodíme vajgl na zastávce
nebo v roztržitosti někomu nafackujeme,“ uvedl Agentuře
Hóser prostějovský primátor…
Za Agenturu Hóser Majkl
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Zatímco na rekonstrukci Prioru
se maká každý den včetně sobot a nedělí, ve Smetanových
sadech se dělníci zrovna moc
nepřetrhnou. Ve všedních dnech
tam vídávám jen pár zahradníků, kteří vysedávají na nových
lavičkách a jen sporadicky něco
udělají na záhonech, které měly
být podle mého názoru už dávno
zatravněny. A víkendy? Tak to
už v parku není ani noha! Tak mi
to tak trošku připadá jako za starých komunistických dob, kdy
nebylo potřeba zrovna dvakrát
spěchat s prací…
Jan Nedoma, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Určitě tuto situaci všichni znáte. Jdeme po ulici a chceme se na chvíli
posadit na lavičku. Ovšem lavička nebo spíše několik laviček jsou
obsazeny bezdomovci, dokonce na nich v některých místech tito lidé
i spí. Pak přijede městská policie, která se na bezdomovce jen podívá
a pak zase jede dál... Kromě toho způsobují tito lidé bez stabilního
přístřeší a zázemí další škody a potíže. Jak by podle vás mělo město
problémy s bezdomovci řešit? A jsou tyto problémy vůbec řešitelné?
Na to jsme se Prostějovanů ptali v uplynulém týdnu…

Dnes už pojedenácté 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.

MĚLO BY MĚSTO ŘEŠIT
PROBLÉMY S BEZDOMOVCI RAZANTNĚJI?
Petra PAVLŮ
Prostějov

Jindřich KRČEK
Prostějov

ANO

NE

Pražan odstavil v Prostějově

vrak a nechal ho být

Prostějov/mls

Problémy s odtahem a ekologickou likvidací svého starého auta si
zřejmě chtěl ušetřit Mojmír Š. z Prahy. Jeho tmavomodrý Opel Omega
stojí na parkovišti v ulici J. V. Myslbeka téměř už tři roky! Majitel auta
přitom na výzvy k jeho odstranění nereaguje.

„S bezdomovci je to v našem
městě čím dál horší. Není den,
aby se někde nepotulovali či
neosídlovali třeba lavičky, na
kterých i spí. Je asi těžké něco
s nimi udělat. Většina z nich
jsou alkoholici, kteří ani nechtějí pomoc, takže je těžké
s nimi vůbec něco řešit či se
jakkoliv na něčem domluvit.
Ale rozhodně by se s nimi
mělo začít něco pořádně dělat, ne je nechávat dál odpočívat na veřejných místech.
Město by jim třeba mohlo
zkusit nabídnout nějakou
ubytovnu či stravu výměnou
za přísně kontrolované prospěšné práce...“

Modrý Opel Omega dle strážníků městské policie stojí na parkovišti v ulici J. V. Myslbeka
na sídlišti Prostějov západ minimálně od roku
2011. Chátrající vrak na první pohled vypadá,
že na technické kontrole by neměl šanci projít.
Přesto zabírá místo lidem, kteří chtějí na sídlišti
zaparkovat. Majitelem je Mojmír Š., který by
v současnosti měl žít v Praze. „Majitele jsme už
začátkem června vyzvali k odstranění vozidla
z parkoviště. Pokud tak do dvou měsíců neučiní,
bude vozidlo odstraněno a zlikvidováno na ná-

„Tyto lidi potkávám každý
den. Když je vidím, jak vybírají popelnice nebo jak žebrají
o pomoc, moc dobrý pocit
z toho nemám. Nikomu se asi
nelíbí, jak se všude povalují
a je to čím dál horší. Ale většina z nich si za to může sama,
nechtějí se vzdělávat ani pracovat. Ale znám pána, který se
dostal na ulici, ale nic nevzdal
a teď má svůj byt, práci i přítelkyni a žije jako normální
člověk. Záleží na tom, jak se
k tomu člověk v této situaci
postaví. Město by mělo rozhodně zasahovat razantněji
než tomu je teď, třeba povinnými veřejnými pracemi.“

klady majitele,” uvedl Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Prostějova.
Je s podivem, že tyto komplikaci stojí majiteli za
to. Ekologická likvidace je zdarma, platí se maximálně za odtah vozidla.
Ať už vrak zmizí zásluhou majitele či města, jisté je, že parkoviště na auty přeplněném sídlišti
Západ po letech o jedno místo zvýší svoji kapacitu. Zda se z majitele, který se už několik let o své
auto nestará, po odstranění vraku zpětně podaří
vyrazit i nějaké peníze, zůstává otázkou.

Foto: Internet

Návrat ke

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zabírá veřejné parkoviště. Starý Opel Omega stojí v ulici J. V. Myslbeka na sídlišti Západ už téměř tři roky.
Foto: Martin Zaoral

„starým” případům

Úchyl na nádražních

jak šel čas Prostějovem ...

záchodcích má utrum

Trávnická

Prostějov/mls

Trávník. Podle původního vzhledu terénu v okolí ulice byl
prostor již od 16. století nazýván Trávník. Název Trávnická
ulice se užíval od roku 1833 (do roku 1892 a v letech 19401945 německy Wiesen-Gasse). Na rohu s Jihoslovanskou
ulicí stával podlouhlý dům s barokní mansardovou střechou.
Na prostranství byl rybník a socha sv. Floriána. Na adrese
č. 2-4 byl stadion Orla, kluziště, sklad dříví Lichtenštejnského
velkostatku, později zde byla postavena budova staré polikliniky.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Sušilova

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“
Vanilkový
polárkový dort
615 ml

Jste právě na dovolené nebo se na ni chystáte? Pak si
určitě pobyt u moře budete chtít pořádně užít se vším, co
k tomu patří. Sex u moře a v klidu? Povídali, že mu hráli.
U většiny moří je to v sezóně hlava na hlavě. Pokud nemáte dost odvahy, abyste se do sebe pustili za jasného dne
před skupinkou zvědavých německých důchodců vyzbrojených digitálními kamerami (a buďme objektivní, nejen
německých), zapomeňte na sex u moře. Můžete se podívat po nějaké osamocené plážičce, ale platí pravidlo, že
každá volná pláž už je obsazená, z čehož vyplývá, že žádná volná pláž nikde neexistuje. Navíc se strašně nachodíte, rozšmajdáte si boty a pokud jsou tam skály, můžete si
uklouznutím přivodit bebino nebo smrt. Ani v noci není na
plážích klid. Spousta lidí si tam dělá marihuanové večírky, potulují se tam ožralové všech národností, psi, rybáři
a milenecké dvojice, které měly stejně geniální nápad
jako vy. Nejlepší je půjčit si motorový člun a odjet na volné moře nebo se dopravit na pláž přístupnou jen z moře.
Auty a na motorkách se taky dostanete dál od civilizace,
v letoviscích ale vždy riskujete, že vás někdo načapá a vy
se objevíte na obálce bulvárního časopisu!

... tentokrát ze sortimentu:

NANUKY, DORTY
Y

Viennetta čokoládová 650 ml

Nanukový dort
Míša tvaroh
900 ml

Ledňáček vanilka
45 ml

Mrož jahoda
45 ml

Magnum White
120 ml

15,50

57,90

67,90

5,90

12,90

35,90

12,90

-

-

-

12,90

19,90

12,90

44,90

72,90

5,90

9,90

-

-

55,90

39,90

7,90

8,90

34,90

19,90

55,90 (vanilka)

39,90

7,90

12,90

-

12,90

56,90

64,90

7,90

12,90

39,90 (100 ml)

Naše RESUMÉ
Kdo by se rád v těchto vedrech
aspoň trošku nezchladil! Nanuků
a nanukových či polárkových
dortů najdete všude poměrně
široký výběr. Ovšem pro takového
klasického Leďnáčka si určitě
zajděte do Alberta nebo Billy,
kde ho mají za nejmenší peníz.
Mezi dětmi oblíbený jahodový
Mrož vás bude hlodat nejlevněji
v Kauflandu. Známé Magnum
od Algidy s bílou čokoládou
najdete v Lidlu. A dorty? Tak
například tvarohového Míšu si
rozhodně kupte V Kauflandu
či Tesku, kde ho mají za skoro
poloviční cenu než jinde!
Každopádně si pochutnejte!

PONDĚLÍ 23. ČERVENCE 2012
Prostějovské hlavní nádraží se stalo rejdištěm šmíráka. Několik měsíců nebozezem navrtává dveře od kabinek zdejších záchodků. Činí tak
zřejmě kvůli tomu, aby mohl ostatní muže sledovat při čurání. Díry ve
dveřích jsou při návštěvě pánských záchodů jasně patrné. Při šmírování muž zřejmě používá další erotické pomůcky. Strážníci o problému
ví, odhalit tajemného fantoma však není vůbec jednoduché!
ČERVENEC 2013
V průběhu uplynulého týdne jsme se vypravili na nechvalně proslulé záchodky na prostějovském hlavním nádraží. Důvodem nebylo pouze vykonání potřeby, ale také abychom zjistili, v jakém
stavu se po roce od napsání článku nacházejí. Hned po vstupu bylo
vidět, že jsou dobře uklizené. Také šmírák zde už zřejmě neřádí.
Dveře od kabinek na pánských záchodcích totiž byly pobyty odolným materiálem, do něhož vyvrtat díru očividně není vůbec snadné. Ve dveřích tentokrát nebyla ani jedna.
Na druhou stranu bylo patrné, že dlouholeté a velmi usilovné
nájezdy vandalů na veřejné toalety se na nich už jak se patří podepsaly. Ze dvou kabinek na pánských záchodcích fungovala
jediná, ta druhá byla zřejmě na delší dobu uzavřena. Ze sedmi
pisoárů byly kompletně zničeny „pouze” dva, dalších pět fungovalo. Ve dveřích jsme se minuli s uklízečkou. „Pořád nám to tu
někteří lidé ničí, nic na ně neplatí, vůbec nic je nezastaví. A taky
nám pořád kradou toaletní papír,” popsala současnou situaci paní
středního věku. Na závěr se stejně jako před rokem vtírá otázka.
Co ti lidé proti nebohým záchodům mají? A potřebují toaletní
papír tak nutně, aby ho tu museli krást?
napsáno před
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Pořezaného SEBEVRAHA
honili policisté na ulici!

Ve středu odpoledne se zapotilo hned několik hlídek městské policie
i Policie ČR. Muži zákona totiž
obdrželi hlášení o podivném
muži, který se měl podle všeho
pokoušet o sebevraždu přímo
na frekventované ulici!
„Na linku 156 nám oznámil
anonymní hlas, že na ulici před
ubytovnou se nachází podnapilý
muž, který si pokouší podřezat žíly
na rukou. První autohlídka spatřila
muže poblíž zdejší trafiky, jak si
střepem od rozbité lahve řezal
předloktí levé ruky. Hned nato
přijela na místo další hlídka Policie
ČR a všichni společně se podnapilého muže snažili přesvědčit, aby
svého jednání zanechal. Ten však

na to reagoval tím, že se rozběhl
na silnici mezi jedoucí vozidla.
Strážníci společně s policisty však
sebevraha zadrželi pomocí chvatů
a hmatů sebeobrany mu zabránili
v dalším ohrožování svého života.
Na místo pak byli přivoláni i lékaři,
kteří ho za doprovodu strážníků
převezli na chirurgickou ambulanci k ošetření. Poté pak ještě lékař
rozhodl, že podnapilý sebevrah
bude převezen do protialkoholní
léčebny ve Šternberku,“ popsal
nám celou událost Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Jak jsme se v souvislosti s tímto
případem dozvěděli, v poslední
době se případy sebevražd
v Prostějově množí. Policisté
však o nich neinformují, jelikož
respektují přání rodin.

Zpravodajství
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Rožič kradená auta na úřadě registroval

bez problémů
Ukrást auto je pro zkušeného chmatáka brnkačka.
Horší je, co s ním pak? Existují dvě možnosti. Buďto
se jej pokusíte zaregistrovat a následně dát někam do
autobazaru, nebo jej rozeberete a prodáte na náhradní
díly. Jak se s touto situací popasoval dlouholetý “král
hanáckého podsvětí” Vlado Rožič (40)? A kdo mu
v tom pomáhal? Tak na to v mnohém odpovědělo
čtvrteční hlavní líčení u Městského soudu v Brně.

Pohublý, pobledlý se sklopenou
hlavou a strhanými rysy ve tváři.
Tak v pátek předstoupil před
brněnský soud Vlado Rožič.
Jeho vizáž unaveného štvance
obzvláště kontrastovala s jeho
pohlednou a dobře pěstěnou
manželkou sledující v téže soudní síni proces se svým mužem.
V případu Vlada Rožiče přišlo
v pátek na řadu několik velmi zajímavých svědků. Mezi ty hlavní
patřili policisté z brněnské kriminálky. Ti měli na nebezpečného
a též velmi opatrného Vlada
Rožiče políčeno už pěkně
dlouho. K jeho sledování
i odposlouchávání využili všech
prostředků, které jim moderní
technika nabízí. Z důvodu utajení
jejich identit i speciálních police-

jních postupů, však nebyla jejich
výpověď veřejná. Následně
se v „ohrádce“ vystřídala řada
svědků, kteří Vlada Rožiče velmi dobře znali a to nejen z kavárny v prostějovské Arkádě.

„Namočení“ svědci ukázali
na mrtvého gamblera
Jedním z nich byl někdejší provozovatel jednoho z autobazarů
v Bedihošti Luděk Kuncek.
„Měli byste psát o něčem úplně
jiném než o nějakém Rožičovi,
kterého
vůbec
neznám,“
doporučil nám loni v říjnu právě
tento svědek. Zajímavé je, že
u soudu si na Vlada Rožiče najednou vzpomněl. „Znám ho už
několik let, jezdili jsme spolu pro
auta do Německa,“ vypověděl

o Rožičovi Kuncek, který se
před porotou pokoušel naznačit,
že ona nalezená kradená auta
k němu ve skutečnosti vozil Roman V. (31) zvaný Berty. Mladý
prostějovský automechanik se
vůči tomuto nařčení nemohl
nijak bránit. V dubnu letošního
roku totiž spáchal sebevraždu.
Důvodem byly zřejmě dluhy.
Kromě aut měl totiž další velkou
vášeň, kterou byl hazard…
O mrtvém Bertym se nezdráhal
hovořit ani další ze svědků,
který měl přitom pořádně velký
kus másla na hlavě. Prodavač
motorek Michal Pavlát (33)
na prostějovském odboru dopravy registroval řadu vozů pro
nejrůznější lidi. Některé z nich
byly jednoznačně ukradené.
Z jeho výpovědi jasně vyplynulo, že i na prostějovské „dopravce“ rozhodně nebylo vždy
vše v pořádku. „Jenom jsem
nosil papíry, nezajímalo mě,
jestli byla auta kradená nebo ne.
A že k některým z nich chyběl
velký techničák? Pokud ho po
mně na úřadě nechtěli, proč
bych to řešil?“ vypověděl Mi-

Chodník na Vápenici se propadá
Majitel „blešárny“ pochybil, opravu zaplatí on

Prostějov/mik - Chodník
na Vápenici před chátrající
„blešárnou“ se propadá! Radní o problému vědí a celou situaci již řeší s majitelem polorozpadlé budovy. Město nechá
chodník už podruhé opravit,
rekonstrukci však tentokrát
zaplatí ze svého majitel komunikace...
Chodník na Vápenici byl totiž
celoplošně opravován teprve
v roce 2010. Před budovou takzvané „blešárny“, která je v soukromém vlastnictví, se ovšem na
povrchu nacházely dvě zásobovací šachty, které jsou součásti
uvedené nemovitosti.
„Jedná se tedy o cizí stavbu na
našem pozemku. Na základě
naší výzvy majitel nemovitosti
jednu šachtu z bezpečnostních
důvodů zasypal, ale bez odstranění kovových dvířek. Po
tomto zjištění jsme provedli
odstranění zcela zbytečných
kovových dvířek a na místo
byla položena zámková dlažba. Jelikož majitel nemovitosti
dostatečně nezhutnil podkladní
vrstvu, dochází k postupnému
poklesu dlažby na chodníku.
Opravu propadu chodníku zabezpečíme prostřednictvím Od-

Dařilo se mu je i úspěšně rozebírat
na náhradní díly. Kdo mu pomáhal?

chal Pavlát, podle něhož je něco
podobného naprosto běžnou
praxí. „A já jsem zase za něco
podobného řadu lidí odsoudila,
jelikož se dopustili trestného
činu podílnictví,“ reagovala na
to pohotově předsedkyně senátu
Olga Řepková. Navzdory tomu
se i tento svědek snažil očernit
mrtvého Bertyho. Otázkou pak
zůstává, kdo obě patrně čelové
výpovědi režíroval a je na dalším
zvážení policie, zda se svědci
nedopustili křivé výpovědi.
Bohužel mrtvý Berty už své
svědectví poskytnout nemůže…

Ve hře je vězení i šest milionů
Vlado Rožič hraje o vše. V případě
odsouzení mu hrozí nejen
několikaletý trest vězení, uplatnění
náhrady způsobené škody ve výši
přes šest milionů korun a zřejmě
i vyhoštění z České republiky.
To by Rožič lpící hodně na své
rodině nepochybně velmi těžce
nesl. Rozsudek v této věci však
nakonec v pátek nepadl, jednání bylo odročeno na pondělí
19. srpna, kdy by měl padnout
i rozsudek.

U HŘBITOVA MÁ VYRŮST

DALŠÍ„OBCHOĎÁK“!
Příjezdu k němu ale brání cyklostezka

Prostějov/mls - Nové obchodní centrum mělo podle
původních plánů ještě letos
začít růst v prostějovské
Brněnské ulici naproti benzínové stanici Eurooil. Podle
původního projektu se mělo
jednat o „obchodní komplex o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy
a parkoviště pro více jak
sto aut.“ Jak se Večerníku
podařilo zjistit, výsledek
bude poněkud skromnější,
než se avizovalo...
Původní „velkolepý“ projekt vzbudil nedůvěru u
prostějovské radnice. Její
zástupci
upozornili,
že
vjezd do budoucího areálu
nosti propadajícího se chodníku přehrazuje cyklostezka, která
na Vápenici Jiří Pospíšil, první není stavěna na větší zátěž.
náměstek primátora statutárního města Prostějova.

Problém s chodníkem. Před třemi lety město nechalo ze zásobovací šachty odstranit železná dvířka a chodník byl vybaven
zámkovou dlažbou. Ta se ale dnes propadá, šachta totiž nebyla
dostatečně zasypána a zhutněna.
2x foto: Michal Kadlec a Magistrát města Prostějova

boru správy a údržby majetku
města a majiteli ´blešárny´ ji
samozřejmě vyfakturujeme,“
popsal Večerníku veškeré okol-

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Díru v kruháči opravili asi Marťané
NEUVĚŘITELNÉ! Po více jak roce se podařilo dát
do pořádku nebezpečné místo v Plumlovské ulici

Prostějov/mls - Těžko se
tomu chce uvěřit, ale vše
tomu nasvědčuje. Zřejmě
zelení mužíčci v oranžových
vestách přispěchali bezradným Prostějovanům na pomoc. Jinak se jen těžko hledá
vysvětlení toho, že po více než
roce jsme se dočkali opravy
rondelu u benzinky OMV
v Plumlovské ulici...
Nebezpečná díra po chybějící
mřížce na odvodňovacím
kanálu tu na motoristy
a především cyklisty číhala více
jak rok. S odstupem několika
měsíců se o ní dvakrát psalo
i v Prostějovském Večerníku.
Na celou věc to však mělo
pramalý efekt. Do opravy se
nehrnuli ani majitelé pozemku,
kterým je společnost OMV, ani
správce komunikace tedy Správa silnic Olomouckého kraje.
Celou věc mohli jen zpovzdálí sledovat zástupci města
Prostějova, kteří mají na starosti
příjezdovou Plumlovskou ulici.
To zapříčinilo několikaměsíční
status quo. Ten před nedávnem nečekaně skončil. Někdo
díru po odvodňovacím kanálu vyasfaltoval. Rondel po
opravě odvodňuje malá mřížka

Štvanec. Ve zlomeném muži se sklopenou hlavou, který v pátek předstoupil před brněnský soud, by
asi málokdo hledal nepolapitelného Vlada Rožiče, který loni v září po divoké honičce ujel policistům.
Foto: Martin Zaoral

Navíc zdůraznili, že plánovaná
velikost komplexu je v rozporu
s připravovaným územním
plánem, který v Brněnské ulici
počítá spíše s obytnými domy,
případně menšími obchody.
Podle radnice projekt blíže
nespecifikuje vlastní účel budovy. „Počítáme především
s prodejem náhradních dílů pro
malotraktory,“ přiblížil nám
olomoucký architekt Lukáš
Doubrava, který za projektem
stojí.
V
Brněnské
ulici
by
tak nakonec měl vyrůst
dvoupodlažní
polyfunkční
dům. Ve spodním patře budou čtyři obchody, v horním
kanceláře. Na „zelené louce“
se tu postaví také parkoviště
i chodníky a vysází zeleň.

V Brněnské ulici. Nové obchodní centrum zaměřené na zahradní techniku by mělo vyrůst „na zelené louce“ před prostějovským
hřbitovem naproti čerpací stanici Eurooil.
Foto: Martin Zaoral
Podle prvotních plánů se mělo
začít stavět už letos na podzim,
budova měla být dokončena
na konci příštího roku. „Vypadá to, že se vše zdrží, zatím nemáme ani územní ro-

zhodnutí. O tom, jestli vůbec
začneme stavět, rozhodne
prostějovský stavební úřad,“
dodal Doubrava s tím, že
náklady na stavbu dosud nebyly vyčísleny.

Návštěvy v aquaparku

atakují hranici 3 000 lidí
Prostějov/mik - Počasí se
během
uplynulých
dní
umoudřilo a konečně to
venku alespoň trochu vypadá na pravé léto. Přestože
teploty vzduchu nepřesáhly
tropickou třicítku, návštěvy
prostějovského aquaparku
byly více než radostné.
„Vždycky to samozřejmě
může být lepší, ale z hlediska
návštěvnosti a tím i tržeb můžeme

být za poslední dny spokojeni,“
potvrdil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy,
která prostějovský aquapark
provozuje. „Největší návštěvy
byly o předminulém víkendu
včetně svátečního pátku. V tyto
dny přišlo do aquaparku přes
dva tisíce šest set lidí, poté se
návštěvy od pondělí ustálily
zhruba na osmnácti stovkách
lidech,“ prozradil Večerníku

Vladimír Průša. Jak dodal,
z hlediska pohodlí návštěvníků
i zajištění komfortu ze strany
poskytovatelů občerstvení jsou
právě dvoutisícové návštěvy
ideální. „Více návštěvníků
pak znamená do určité míry
problém. Je takzvaně narváno, bazény jsou přeplněné
a u stánků s občerstvením se
tvoří příliš velké fronty,“ dodal
Vladimír Průša.

Rozpadající se stará zastávka
na Tylovce bude ZBOURÁNA
Dočkali jsme se! Díra po chybějící mřížce na odvodňovacím kanálu byla téměř celá vyasfaltovaná,
rondel po úpravě odvodňuje pouze malá mřížka na okraji silnice.
Foto: Martin Zaoral
ponechaná u okraje silnice. Kdo
tak učinil, to se však redakci
přes veškerou snahu nepodařilo
zjistit. „Zeptejte se na Správě
silnic Olomouckého kraje,“
odkázal nás Michael Vafek
z Dopravního inspektorátu
Policie ČR v Prostějově.
„Mohli by to vědět na Odboru dopravy prostějovského

magistrátu,“ doporučil nám
zase
prostějovský
cestmistr Vít Lamplota. „Kdo
to nakonec opravil, to vám
nepovím, možná tak učinil majitel pozemku,“ reagoval zase
Miroslav Nakládal, šéf výše
zmíněného úřadu. Společnost
OMV však už dříve opakovaně
tvrdila, že za stav silnice

odpovědnost nenese, protože
kromě toho, že vlastní pozemky pod ním, nemá s vybudovaným rondelem vůbec nic
společného. V dalším pátrání
jsme tedy už nepokračovali.
Ono je to vlastně úplně jedno.
I kdyby rondel skutečně
opravili Marťané, hlavní je, že
jsme se konečně dočkali!

Prostějov/mik - Už bezmála
dvacet let tady žádné autobusy
nestaví. Zastávka v Tylově
ulici se rozpadá, dřevěné
lavičky i obložení jsou rozebrány a pomalovány sprejery.
Místní občané upozorňují na
nebezpečný stav, který začíná
být neudržitelný. „Navíc se
tady schází omladina, která
kouří marihuanu a tropí
výtržnosti,“ poukazuje na další
fakt Jiří Vejvoda z Tylovy ulice.
„O problému víme. V rámci
připravovaného projektu rekon-

strukce Tylovy ulice se počítá
v brzké době s demolicí této
dřívější autobusové zastávky.
Na stejném místě bude vybudováno parkoviště, které by
alespoň částečně mělo vyřešit
velké problémy s nedostatkem parkovacích míst v této
lokalitě,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města
Prostějova. Jak dodal, k rekonstrukci prostoru by mělo dojít
během následujících dvou až
tří let.

Před demolicí. Občané z Tylovy ulice poukazují na neutěšený stav dávno nevyužívané
zastávky. Foto: Michal Kadlec

Kultura v Prostějově a okolí

7

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. července 2013

Prostějov a domácí mazlíčci
Zdravíme všechny čtenáře Večerníku, stejně jako v minulých týdnech, i dnes na vás na této stránce čeká další aktuální a
zajímavé téma. A na co jsme se zaměřili tentokrát? Na naše chlupaté kamarády! Ano, řeč bude o našich domácích mazlíčcích. V následujících článcích se dozvíte, jak a podle čeho vybírat králíčka, podíváme se také na to, jak můžete udělat radost
vaší kočičce, a v neposlední řadě přineseme několik tematických vtipů. Přejeme vám krásný a úspěšný týden a mnoho
hezkých chvil s vaším mazlíčkem.
Stranu připravil: Michal Kadlec, redakční texty: Nikol Hlochová

Jaké zvířátko byste si nejvíc přáli?

Nudíte se? Kupte si králíčka!

Chlupatých společníků je
v našich domácnostech habaděj. Pokud také po nějakém toužíte, ale víte, že
nemáte moc času, můžete
si pořídit zakrslého králíčka. Je nenáročný na čas
i prostor, ale společník je to
skvělý! Víte, co všechno takový ušák potřebuje a jak si
můžete vybrat toho pravého? Že ne? Pak je následující
článek právě pro vás!
Většina králíků prodávaných
ve zverimexech má věk 7 až
10 týdnů. To je doba, kdy se
mládě dokáže přizpůsobit novým podmínkám a dokáže žít
bez matky. Za nejnižší hranici,
kdy je možné králíčky nabízet,
se považuje věk 6 týdnů. Při
dřívějším odebrání hrozí, že
králíček nepřežije. A na co dávat pozor?
* tělesná stavba a délka krku:
králíček by měl připomínat

kuličku, delší ušáci pravděpodobně dorostou do větších
rozměrů.
* hlava: zakulacená, výraznější
skráně.
* délka a postavení uší: ouška
by měla být u dvouměsíčních
králíčků asi 3 cm dlouhá, ale
hlavně čistá – bez mazu nebo
hnisu.
* čilost: králíček by měl jevit
zájem o své okolí, reagovat na
vás nebo jiné návštěvníky zverimexu, pokud pouze leží a nehýbe se nebo je apatický, není
s ním nejspíš něco v pořádku.
* chování k ostatním zvířatům:
králíci jsou družná zvířata,
pokud se ostatních „spolubydlících“ straní, nebo je napadá,
není něco v pořádku.

krátká ouška a i v dospělosti
je velmi malý. Králík domácí
je větší než zakrslý králíček
a má mnohem delší ouška.
Posledním ze základních druhů je beránek, ten může být
i zakrslý, ale také ve velikosti
domácího králíka. Beránek má
velice dlouhé uši, které mu visí
dolů a nestojí mu jako ostatním
králíkům.

Co byste měli vědět?
Králíček se může dožít až 10
let. V dospělosti bude vážit
přibližně 1,5 kg, pokud není
čistokrevný, tak i více. Potřebuje hodně volného pohybu
a vaši pozornost, aby se necítil
osamělý. I když se nechá rád
hladit a má rád vaší společnost,
potřebuje i čas a místo kde bude
Jaké existují druhy?
mít klid a bude moct odpočívat.
Králíky můžeme rozdělit do V místnosti, kde bude králíček
třech nejzákladnějších skupin. běhat, by neměly být žádné cenZakrslý králíček má velice né věci, které by mohl ohryzat.

INZERCE
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No, nekupte ho! Králíčci zcela jistě patří mezi nejvyhledávanější
mazlíčky pro naši domácnost.
Foto: internet

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

Máte doma kočičku?
Vyrobte jí škrabadlo!
Spokojená kočka je hravá,
veselá a je na vás, abyste jí život v bytě zpříjemnili. Jednou
z velice důležitých věcí, která
je pro kočku v bytě nepostradatelná, je škrabadlo. Kočka
si musí svoje drápy obrušovat
tak, jak jí dorůstají, a přitom
se z nich uvolňují odumřelé
vrstvy. I když kočce ostříháte drápy, neodnaučíte ji tuto
činnost, je to totiž pudová
záležitost, proto je vhodné pořídit vaší malé chlupaté kouli
škrabadlo…
Je nespočetně mnoho škrabadel, které nabízejí prodejci,
ale pokud chcete vyrobit škrabadlo dle vlastní fantazie, není
to určitě problém. Nesáhnete
si ani hluboko do kapsy a ani
nemusíte být příliš manuálně
zdatní.

Co potřebujete?
- koberec
- přírodní provaz (sisal)
- dřevěnou desku
- papírové role
- kvalitní lepidlo

Postup:
Vyřízneme si jednotlivá patra.
Nejlépe s oblými okraji, protože
hrozí menší riziko poranění. Brusným papírem po vyříznutí začistíme okraje. Trubky si nařežeme do
potřebné délky.
Patra si obkreslíme na koberec
a poté vyřízneme (vystřihneme).
Pokud budeme patra skládat na
sebe, musíme počítat s otvorem,
kam později umístíme trubku.
Následně přilepíme lepidlem
koberce k dřevěné desce. Musíme počítat, že nám to bude déle
schnout. Při schnutí je to dobré
škrabadlo zatížit. Jednotlivá patra
a trubky spojíme lepidlem. Pokud
děláte více pater, vždy počkejte, až
vám spodní pořádně zaschne.
Trubky natřeme lepidlem (Herkules) a omotáme přírodním
provazem. Pokud zbude koberec,
můžeme ho na trubky také využít.
TIP! Pokud budete dělat větší
škrabadlo, okolo výšky 1,5 metru, je lepší na podstavec umístit
tři trubky pro větší stabilitu. Také
by podstavec měl být o něco větší
než patra.

/8&T+XCPC.WRGéMQX¾
798 27 Hruška 80
777 140 159 , 581 111 440

Chlupaté pobavení

www.veterinarni-lekar.cz

Jak se připravit na štěňátko?

Vylijte studenou vodu na koberec a proběhněte se tudy naboso
a potmě. Hned po probuzení se
postavte do deště (zůstaňte tam
tak dlouho, dokud bude tma)
a usilovně opakujte „Hodný
pejsek, čůrej, pospěš si, dělej.“
Vyválejte své nejlepší oblečení v psích chlupech. Pro světlé
oblečení použijte tmavé chlupy, pro tmavé oblečení zase
světlé. Kromě toho hoďte pár
chlupů (na barvě nezáleží) do
ranní kávy. Hrajte si s mokrým
oslizlým tenisákem, nechte si
ho párkrát sklouznout po ob-

ličeji. Sprintujte v ponožkách
sněhem přes dvůr, abyste rychle
zavřeli branku do zahrady. Vysypte kolem sebe koš čistého,
vyžehleného prádla a roztahejte
to po celém domě. Vyskočte
z křesla těsně před koncem svého
oblíbeného televizního pořadu
a upalujte ke dveřím s křikem:
„Ne, ne, udělej to až venku.“
Zmeškejte konec svého oblíbeného pořadu. Nechejte své
špinavé spodní prádlo ležet v
obýváku, protože tam je pes
stejně donese, a to zejména, pokud budete mít zrov-

na návštěvu. Vylijte ráno na
podlahu čokoládový puding
a teprve až přijdete z práce, tak
to ukliďte. Vezměte šroubovák
a vrtejte dírky do nohou jídelního
stolu – štěně zde bude zanedlouho pokračovat. Na procházce nesmíte jít po chodníku, ale křížem
krážem přes bláto a louže. Dbejte
na to, abyste měli kalhoty a boty
pořádně špinavé. Vezměte teplou
a měkoučkou deku ze sušičky
na prádlo a zabalte se do ní…
a přesně tento pocit budete
mít, až vám vaše štěňátko usne
v klíně…

Foto: internet
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Expres
z regionu
V Lešanechh ooslaví
slaví
l í 13
130
130.
0 vý
výročí
ýročí
čí
založení hasičského sboru
Lešany/mls - Už od roku
1883 působí Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech.
Historie lešanského sboru je
svědectvím obětavosti a pracovitosti hasičů, kteří nikdy
nelitovali času, který pro sbor
obětovali. Sto třicet let od
svého založení oslaví hasiči
z Lešan v sobotu 27. července.
Vše začne v 10.00 hodin slavnostní schůzí. Na 14.00 hodin je plánován průvod obcí.
V areálu „Rybníček“ pak bude
k vidění hasičská technika.
V průběhu odpoledne bude
hrát dechovka „Holóbkova
muzika“, následovat bude taneční zábava, na níž vystoupí
Jaroslav Knejp.
Triatlonisté se utkají v okolí
Čertových rybníků
Čunín/mls - Příznivce konického triatlonu letos čeká velká změna. Milan Dvořák již
tuto veleúspěšnou sportovní
událost po deseti ročnících organizovat nebude. Naštěstí se
našli jeho zdatní následovníci.
Zázemí nutné pro pořádání
akce poskytli provozovatelé
Čertových rybníků nacházejících se mezi Čunínem a Stražiskem. Na nich se nadšení
a většinou nikde neregistrovaní sportovci sejdou již v sobotu 27. července, start triatlonu
je plánován na 11.00 hodin.
Délky jednotlivých tras, tedy
půl kilometru plavání, 55 kilometrů na kole a pět kilometrů běhu, zůstanou zachovány.
Kdo se chce přihlásit, má ještě
šanci. Na startovní listině bylo
o uplynulém víkendu čtyřicet
jmen, což je asi polovina počtu
účastníků z minulých let. Přihlásit se můžete na stránkách
www.triatlon.kvalitne.cz.
Suchdol rozburácí Traktorpárty
Suchdol/mls - Sedmý ročník
Traktorpárty se bude konat
v sobotu 27. července v Suchdole. Vše vypukne hodinu
po poledni na louce za kulturním domem. Po shromáždění projedou stroje spanilou
jízdou po obci. Na závodníky
pak čekají divácky atraktivní
disciplíny, například barelový slalom, jízda bahnitým
brodem a řada dalších.

Navýšení výroby na ptenské pile vítá celé Konicko. Má to ovšem i své ale...

VE PTENÍ
ZASE
PRASKAJÍ
DOMY
Pokud si chcete zničit auto, zajeďte si do Růžova
Osmdesát kamionů každý den projíždí Ptením.
Některým místním každý z těžkých náklaďáků duní i 1,5
metru od postele. Nelze se divit, že se omítky drolí a domy praskají. Důvodem je i to, že po silnici z Ptenského
Dvorku do Růžova a Přemyslovic už neprojedete ani
v tanku. A její stav se letos určitě nezlepší. „Situace začíná být kritická,“ uvědomuje si starosta Ptení Jiří Porteš.
Ptení/mls
Přes Ptení nyní míří všechny kamiony jedoucí do pily Javořice.
„Omítka, která byla před šesti lety
jako nová, nám úplně popraskala.
Když sedím na pohovce a kolem
jede kamion, celá se natřásám.
Jelikož náš dům stojí těsně u silnice, kamiony projíždějí asi jeden
a půl metru od mojí postele, takže
si asi dokážete představit jaký je to
rachot. Navíc se bojím, že v zimě,
když se tu budou vyhýbat, nám
některý z nich do domu vrazí,”
nechala se slyšet Hana Burešová,
jejíž dům stojí v těsné blízkosti silnice hned na začátku Ptení.

Chcete si rozmlátit auto?
Vyjeďte si do Růžova
Druhá cesta přes Růžov je totiž
pro nákladní dopravu uzavřena.
Důvodem je katastrofální stav
silnice, která rozhodně nebyla
stavěna pro takové množství
těžkých aut. V doslova havarijním stavu se ocitla po letošní
zimě. Nyní v polovině prázdnin
je situace ještě o poznání horší.
Přesto se s její opravou tento rok
nepočítá. „Letos ji určitě neopravíme, neměli jsme to v plánu.
V tuto chvíli zjišťujeme, jaké
zatížení bude muset v budoucnu
vydržet, abychom ji po půl roce

nemuseli opět opravovat. Ve hře
je i to, zda nebude třeba ji kvůli
kamionům rozšířit. Do kompletní rekonstrukce se pustíme
nejdříve v příštím roce, hodně
bude záležet na tom, zda se na
projekt podaří sehnat peníze,“
vyjádřil se Radomír Zapletal
ze Správy silnic Olomouckého
kraje (SSOK). Silnice je v tuto
chvíli pro kamiony uzavřena
a letos takovou i zůstane.
„Bez kompletní rekonstrukce
nemůžeme nákladní auta na tuto
komunikaci pustit,“ potvrdil
Zapletal.

Dočkají se Ptenští
180 kamionů denně?
Ředitel ptenské pily si dle svých
slov velmi dobře uvědomuje,
že zátěž kamionové dopravy
na silnice i obyvatele okolních
obcí je obrovská. „V tuto chvíli k nám nebo od nás míří
osmdesát kamionů denně. V budoucnu bychom tento počet

rádi ještě zdvojnásobili. Proto
bychom velice uvítali, pokud by
se podařilo do konce dotáhnout
projekt obchvatu Ptení. Kamiony by pak jezdily po silnicích,
které jsou na podobnou zátěž
stavěné,“ reagoval Jan Vařeka.

Proč to nejde po železnici?
Přetíženým silnicím by mohla
pomoci ekologická doprava
vlakem. „Bohužel doba, kdy
se po železnici vozila polovina
námi zpracovávaného dřeva,
je pryč. Jedním z důvodů je
zrušení manipulačních skladů
na železnicích. Dřevo se tak
musí z lesa vyvážet po silnicích.
Ani při vývozu z podniku však
není situace jednoduchá. Svoji
roli hraje nejen dostupnost, ale i
cena železniční dopravy. Je třeba
říct, že vlaky jsou čím dál dražší.
A my bohužel stále nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit
utrácet víc peněz, než je nezbytně
nutné,“ vysvětlil Vařeka.

Nejhorší místo. Pětiletý Tomáš Bureš ze Ptení si hraje u svého
domu, na němž praská omítka v důsledku častého průjezdu těžkých
aut naložených dřevem. Kamiony přitom projíždějí necelá dva metry
od místa, kde spává jeho maminka.
Foto: Martin Zaoral

Jak je to s obchvatem?
Vedení pily i obce, stejně jako
řadoví občané volají po vzniku
dlouho plánovaného obchvatu Ptení. O něm se už mluví
několik let, nicméně zdá se, že
je stále v nedohlednu. Vznik
projektu spolufinancovala samotná pila Javořice, vydáno už
dokonce bylo i územní rozhod-

Letošní sezóna je ztracena, tak možná příští rok...
to bude opravená hráz. Průběh
prací naznačuje, že po rekonstrukci opravdu “prokoukne”.
To však bude asi tak všechno.
Šance, že by se v nádrži mohl
už letos v létě vykoupat jediný
dobrovolný plavec se fakticky blíží nule. V nádrži se
daří pouze žábám. V průběhu
týdne se spustil zkušební provoz srážedel, která se dle Povodí Moravy osvědčila v boji
se sinicemi při revitalizaci
Brněnské přehrady. „Kdy
přejdou do plného provozu, se
zatím nedá odhadnout,“ uvedla
Tomíčková. Teprve poté, co se
tak stane, se však bude moci
začít s dopouštěním přehrady.

Nejdříve se tak stane v srpnu.
Otázkou rovněž je, proč se na
začátku přehrady a Podhradského rybníka dosud nezačalo
s budováním litorálních pásem
s rostlinami, jejichž kořeny mají
v budoucnu zajistit čištění vody
místo chemie.

V Podhraďáku jsou
hnědé řasy i sinice
Obdobně jako loni se voda
v Podhradském rybníce i letos zbarvila do hněda. „V rybníce se daří hnědým řasám,
které však na rozdíl od sinic
nejsou toxické. Z rozboru
vody vyplynulo, že jsou v ní
i buňky sinic. Nejsou tu však

v takovém množství, aby to
bylo pro plavce nebezpečné,“
reagovala na náš dotaz Gabriela Tomíčková. Přestože voda
v rybníce na první pohled k letním radovánkám moc neláká,
v průběhu minulého týdne se
v rybníce řada lidí přece
jen koupala. Zda se sinice
v Podhraďáku v průběhu léta
rozmnoží stejně jako loni a bude
zde vydán zákaz koupání, to zatím není jisté. Po zkušenostech
z loňska se to však jeví jako
dosti pravděpodobné. V souvislosti s neustálým vypouštěním
splašků do rybníka se toho totiž
od loňského roku bohužel mnoho nezměnilo.

hasičských veteránů Blátošlap zatočil
Skalka hostila setkání

s rostlinami na dně přehrady

Měli rozhled. Hasiči z celého Prostějovska si mohli krásy Skalky
i jejího okolí prohlédnout z vlečky traktoru.
Foto: OU Skalka
Skalka/mls - Muži, kteří svůj
život zasvětili „Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci a vlasti ku
prospěchu” se minulé úterý sešli
v Prostějově a ve Skalce.
Hasičtí veteráni si dali sraz v úterý
v devět hodin v Národním domě,
po návštěvě prostějovského
muzea zamířili na radnici, kde se
setkali s primátorem Miroslavem
Pišťákem. V doprovodu senátorky Boženy Sekaninové pak
vyrazili do Skalky, kde shlédli
video o historii místního SDH,

ochutnali vodu z lázeňských
pramenů a na vlečce traktoru se
vypravili k jezírku ve zdejším
lesoparku.
Celé
setkání
zakončila
prohlídka vykopávek a nálezů
z druhé světové války v restauraci u Pramene. „Věříme, že se
hasičským veteránům v naší
obci líbilo a že někteří rádi zavzpomínali na doby, kdy do místního lázeňského sálu chodili na
odpolední čaje,“ shrnul setkání
starosta Skalky Antonín Frgal.

www.vecernikpv.cz

Organizátor i pracant. Do práce na cestovním kočáru pro hraběte
Emanuela Silva-Taroucu se zapojil i majitel Muzea kočárů a hlavní
motor celého Josefkolu Václav Obr.
Foto: Martin Zaoral

Spasí plumlovskou přehradu? Specializovaná firma naplnila čtveřici srážedel v okolí nádrže i Podhradského rybníku síranem železitým. Ten by měl zabránit přísunu živin pro jedovaté sinice do obou
vodních ploch.
Foto: Martin Zaoral

Ve Štětovicích se pytlačilo!
Na lidovou veselici se sjely
stovky lidí z okolí

Setkání řemeslníků o víkendu zcela ovládlo zámecký park v Čechách pod Kosířem

Čechy pod Kosířem/mls Jako hold patronu řemeslníků
svatému Josefu se v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem před šesti lety začal
konat
mezinárodní
sraz
mistrů řemesla kolářského
a kočárnického. Tato akce i
letos dostála pověsti jedinečné
události, při níž se tisíce lidí
může zastavit a popřemýšlet
o tom, jak žili, mysleli a také
pracovali naši předkové. Tento rok Josefkol diváky přenesl
do 18. století.

Živý obraz ukazující výrobu
cestovního kočáru byl hlavním
tahákem bohatého programu
letošního Josefkolu. Ten se
o uplynulém víkendu konal
pod mottem „Umění, krása
a příroda”. Letos mohly tisíce
návštěvníků parku obdivovat
zručnost i nápaditost řemeslníků
18. století.
Vše bylo prezentováno v hrané
scéně, kdy na své panství přijíždí
hrabě Emanuel Silva-Tarouc
a chce splnit slib, který před
časem dal své ženě Gabriele. Za

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

její lásku ji nechá vyrobit kočár.
Samotné práci předchází diskuse
mezi manželským párem, jak by
měl vůz vypadat. „Pozlacený
kočár bych vám nedoporučoval.
Zlato se na dešti a čestvém
vzduchu dříve nebo později
začne drolit, načež se odhalí,
že pod ním se nic pořádného
neskrývá,” upozorňoval oba
manžele Václav Obr. Právě na
něj se příslušníci šlechty obrátili, aby jim kočár společně
se svými spolupracovníky
vytvořil. Po pečlivém zvážení,

jak by měl kočár vypadat a
k čemu by měl sloužit, se do
práce pustili skláři, řezbáři,
kolaři, karosáři, prýmkaři,
krejčí, čalouníci, sedláři, tkalci,
truhláři, soustružníci, kováři,
bičaři,
zámečníci,
tesaři,
pasíři, zvonaři, malíři, košíkáři
a lakýrnici, krátce řečeno
příslušníci všech devatenácti
řemeselnických cechů, které se
podílely na výrobě kočáru.
Bylo by chybou si myslet, že
se Josefkol obracel pouze do
minulosti. Jeho hlavním cílem

je stát se svorníkem mezi minulostí, přítomností a také budoucností. „Pokud se alespoň jeden
z přítomných kluků bude
věnovat řemeslu se stejnou
oddaností, s jakou to činili
naši předkové, pak tu nejsme
zbytečně,” vyjádřil se v této souvislosti Václav Obr. Právě dětem
byly určené četné doprovodné
soutěže, společně s rodiči si pak
mohly pořádně užít projížděk
v historických kočárech či si
v neděli poslechnout výtečnou
folkovou kapelu Asonance.

3x foto: Martin Zaoral

Slavnostní příjezd. Hrabě Emanuel Silva-Tarouca se svojí Šlechtic a řemeslník. Hrabě chce pro svoji ženu nechat Devatenáctero řemesel. Pod jeho vedením se do práce
ženou Gabrielou právě přijíždí na zámek v Čechách pod Ko- vyrobit nový kočár. Správce panství mu za tímto účelem do- pustili mistři všech devatenácti cechů, kteří se podíleli na
stavbě historického kočáru,
poručil obrátit se na Václava Obra.
sířem.

Festival ve Vojtěchově voněl létem i romantikou
Vojtěchov/mls - Všichni milovníci světa zaprášených cest
vedoucích až na věčnost, výhledů na hvězdné nebe, které
nekazí jediná městská lampa,
chlapů, do jejichž tváří se vepsaly všechny tvrdé zápasy,
ve kterých kdy zvítězili a žen
v dlouhých sukních, pro jejichž
úsměv stojí za to zemřít a především muziky, do níž je tohle
všechno zakleto se v pátek a sobotu sešli na čtrnáctém ročníku
country festivalu ve Vojtěchově.
Do kouzelného prostředí vesničky
ztracené mezi lesy a pastvinami na
stezce z Konice na Bouzov letos
dorazilo něco přes tisíc návštěvníků. Akci si užili náramně. Sám
velký Manitou se totiž rozhodl

osudem těžce zkoušené organizátory konečně odměnit. Především
v sobotu jim tak nadělil počasí,
o němž při předchozích propršených ročnících mohli pouze
snít nad fotografiemi z prospektů
cestovních kanceláří. Na organizaci se přitom rukou společnou
a nerozdílnou podíleli místní hasiči, osazenstvo jedinečného Hostince U Posledního Mohykána
a také členové newgrassové kapely Taverna. A právě tato prostějovská legenda si v sobotu mohla
s plnou parádou mohla užít oslavy
svého dvacetiletého působení „na,
před, za i pod podii festivalů, sokoloven, kulturáků, klubů a hospod
v různých místech Moravy, Čech
a Slovenska”. „Překvapilo nás to.

Vůbec jsme nečekali, že bychom
se něčeho podobného mohli dožít,” zmínil se dlouholetý člen kapely Břetislav Hrda. Dvacetileté
výročí kapelu možná překvapilo,
nikoliv však zaskočilo. Oslavy ve
Vojtěhově pojeai opravdu ve velkém stylu. Během zcela ojedinělého koncertu, kterým vyvrcholil
celý festival, se na pódiu vystřídali všichni členové, kteří skupinou za dvacet let její existence
prošli. A že jich bylo požehnaně.
„Muzikanti jsou často složité
a citlivé osobnosti. V běžném životě s nimi často nebývá vůbec
snadné vyjít. Asi proto se kapely tak často rozcházejí. Ovšem
pokud nemohou někde hrát, tak
muzikantů hudba chybí víc než

cokoliv jiného na světě. To je nepochybně důvod, proč se kapely
znovu a znovu dávají dohromady,” uvažoval Hrda, jehož bratr
Libor je jediným členem, který
v kapele zůstal od samotného za-

čátku až do dneška. Pogratulovat
prostějovské Taverně ke kulatému výročí dorazily spřízněné
kapely, mezi nimiž nechyběly například Dobro, Gympleři, Fiddle
dedee, BG Nova a další.

Traktory ve Stínavě jsou rok od roku rychlejší

zábavě a posezení. No a samozřejmě k výbornému jídlu
a pití. A jak vidíte, daří se nám
to,“ přivítal Večerník v krásném
areálu štětovického „oddychového centra“ starosta Vrbátek
Ivo Zatloukal, který je zároveň
hospodář místního mysliveckého sdružení.
Pro návštěvníky, kteří přicházeli v průběhu celého sobotního
odpoledne a vydrželi se dobře
bavit až do hluboké noci, vyhrávala kapela Ella Band.

Stínava/mls
Za výkony, které předváděli
šoféři na sobotní Traktoriádě,
by se nemusel stydět ani
několikanásobný vítěz Rallye Paříž-Dakar Karel Loprais.
Některé z traktorů po malebném okolí Stínavy nejezdily,
ale doslova létaly. Nicméně vše
nebylo pouze o rychlosti. Na
všech 22 účastníků postupně
čekaly hned čtyři divácky atraktivní disciplíny, které dokonale
prověřily jejich všestrannost.
Zatímco ve sprintu a cestě do
lesa výsledek skutečně záležel
především na síle pohonu všech

rozvibroval divácké bránice

MFF se vším všudy. Tvorovickému mezinárodnímu festivalu sice
chyběl červený koberec, ale ceny pro vítěze byly uchvacující…
Foto: archiv Syslov o. s.
Prostějov/peh - Už podruhé se
staly Tvorovice místem setkání
všech milovníků filmů z širokého
okolí. Dvoudenní mezinárodní
filmový festival se tentokrát nesl
ve znamení komedie a přilákal
více než stovku filmových nadšenců.
Když se řekne komedie, spoustě
z vás se určitě hned vybaví tvář
jedinečného francouzského komika Louise de Funèse. Jeho nezapomenutelné filmy, při kterých se
otřásá bránice od začátku do konce,
ovládly sobotní podvečer festivalu
a vystřídaly tak komediální snímky
v hlavní roli s českým hercem Jiřím
Macháčkem, které bavily diváky
páteční filmový večer. „Původně
to měla být jen recesistická akce,
promítání filmů, dobré jídlo a bečka piva, nápad se ale ujal a my už
pomalu přemýšlíme nad tématem
dalšího ročníku,“ usmívá se prezidentka tvorovického filmového
festivalu a současně předsedkyně

pořádajícího občanského sdružení
Syslov, Ludmila Hýblová. Loňský
ročník patřil žánru sci-fi a na návštěvnosti se odrazilo nepříznivé
počasí, to se ale pro letošek předvedlo návštěvníkům festivalu v plné
kráse a tak si milovníci filmů mohli
vychutnat své oblíbené trháky za
příjemně vyhřátého letního večera.
„Je to skvělá akce, filmy s Louisem de Funèsem nejsou právě můj
šálek kávy, ale páteční komedie
s Jiřím Macháčkem jsme si užili.
Byl jsem včera poslední, kdo z kina
odcházel,“ potvrzuje pan Igor, který
se festivalu účastnil spolu s přáteli. Kromě komediálních snímků
v hlavní roli s Jiřím Macháčkem
a Louisem de Funèsem na festivalu
nechyběla dobrá nálada, pití ani lahůdky z grilu a udírny. Specialitou
byly i 2D brýle, které obdržel každý
z návštěvníků festivalu. A přestože
John Travolta na MFF do Tvorovic
nedorazil, všichni si akci užili jak se
patří.

Němčické hody se vydařily

V původní sestavě. Kapela Taverna vznikla v roce 1993 na troskách
někdejšího skupiny Fiakr. Po mnoha letech se původní obszení sešlo
opět ve Vojtěchově.
Foto: Martin Zaoral

Celkem dvaadvacet traktorů v sobotu otestovalo lepivost,
mazlavost i prokluznost bahna ve Stínavě. A to dokonale dostálo pověsti o tom, že „co schvátí, to jen tak nenavrátí”. Navzdory všem nástrahám však bylo na většině
závodníků jasně patrné, že vítězství v tradičním klání se
pro mnohé z nich stalo skutečně prestižní záležitostí.

Štětovice/mik - Srnčí guláš,
kančí živáňská a pivo teklo
proudem! Členové Mysliveckého sdružení z Vrbátek uspořádali předminuliou sobotu ve
Štětovicích už pětadvacátou
Pytláckou noc. Největší lidová
veselice v okolí přitáhla stovky návštěvníků, kteří se chtěli
dobře pobavit.
„Je to naše tradice, kterou dodržujeme už pětadvacet let. V první řadě nám jde o to, abychom
dokázali přitáhnout lidi k dobré

měla fungovat snoezelen terapie, která podporuje vnímání,
rozvíjí představivost a umožňuje
žákům navázat sociální kontakty. Pomoci dobré věci můžete
koupí výrobků žáků školy
nebo účastí na Zumba párty.
Akci podpoří instruktoři zumby
z Prostějova i Olomouce,
TS Free Dance Prostějov
a taneční kroužek Šárky
Miklíkové z Myslejovic.

jak se na josefkolu tvořil kočár pro hraběte...

Do tradiční Traktoriády se letos zapojily i tovární stroje

O zábavu postaráno. Vrbátečtí myslivci připravili ve Štětovicích výbornou a nefalšovanou lidovou veselici.
Foto: Michal Kadlec

Prostějovičky/mls - Občanské
sdružení Sopka, obec Prostějovičky a SDH Prostějovičky
vás v sobotu 27. července
zvou na charitativní akci pro
prostějovský Dětský domov
v Lidické ulici “Zumbou
pro
snoezelen”.
Výtěžek
bude určen na vytvoření
relaxační místnosti pro žáky
s těžkým mentálním postižením
a autisty. V této místnosti by

Patron řemeslníků by měl z Josefkolu radost II. ročník MFF Tvorovice

Kapela Taverna oslavila dvacáté narozeniny ve velkém stylu

S napouštěním se začne nejdříve v srpnu

Mostkovice/mls - Speciální
obojživelný stroj zbavil zaplavenou část dna plumlovské přehrady vzrostlé zeleně.
„Už jsem to viděl na internetu, v televizi i v novinách, teď
to konečně vidím na živo,“
pochvaloval si při pohledu na
obojživelný stroj Blátošlap
jeden z mužů, kteří v pátek
vyrazili na dno plumlovské
přehrady. Obojživelná sekačka
na trávu právě dokončila sečení a chystala se na shrabování
posečených rostlin. „Za den
bychom s tím měli být hotoví,“
konstatoval v pátek Josef Zavřel z Jindřichova Hradce. Zbavení se vegetace na zaplaveném
dně plumlovské přehrady je
Obojživelník. Na plumlovské přehradě v průběhu celého uplynulého týdne
jedním z kroků k připravovanéúřadovala tato netradiční plovoucí sekačka na trávu.
Foto: Martin Zaoral
mu napouštění přehrady. Těmi
dalšími je spuštění srážedel na ze přehrady. Vše by mělo být více jak třech letech a nespočtu
přítocích do nádrže a dokon- hotovo už v průběhu příštího odkladech měla začít opět plnit
čení oprav návodního líce hrá- měsíce, kdy by se přehrada po vodou.

region@vecernikpv.cz

podpoří dobrou věc

nutí. Jeho platnost však nedávno
vypršela. „Náměstek hejtmana
pan Alois Mačák mi přislíbil,
že do konce června dá vědět,
jak to s obchvatem bude. Zatím
se neozval,“ reagoval starosta
Ptení Jiří Porteš. I my jsme se
pokusili náměstka odpovědného
za dopravu v kraji v závěru uplynulého týdne kontaktovat,
úspěšní jsme však nebyli.

Hnědý Podhraďák ani zelená přehrada plavce nelákají
Plumlov, Mostkovice/mls Hnědý Podhradský rybník
s vodou obsahující sinice,
zelená plumlovská přehrada
se vzrůstající zelení. Ale
také očividné pokroky při
opravách hráze či zkušební
provoz srážedel, která by měla
na přítocích do obou vodních
nádrží zabránit přísunu živin
pro jedovaté bakterie. Taková
je aktuální prázdninová situace na plumlovské přehradě,
jejíž revitalizace začala před
více než třemi lety.
V Mostkovicích už několik
týdnů panuje čilý stavební ruch.
Je jasné, že jestli se letos na
přehradě něčeho dočkáme, pak

776 159 120

Zumba party v Prostějovičkách

PROTIVANOVSKO

čtyř kol a ochotě závodníků riskovat, pak při slalomu a jízdě
s vlekem rozhodovala hlavně
obratnost i zkušenosti jednotlivých strojů a jezdců. „Po
četných žádostech jsme se letos
poprvé rozhodli umožnit start
nejen strojům domácí výroby,
ale i těm továrním,” zmínil
letošní novinku starosta obce
Pavel Bokůvka.
Na Traktoriádu do malé obce znáDomácí borec. S četnými nástrahami trati se skvěle vyrovnával i Martin Klemeš, který byl jedním ze dvou
mé svým románským kostelíkem
závodníků ze Stínavy.
Foto: Martin Zaoral
za velmi vlídného letního počasí
dorazily desítky diváků všech
věkových kategorií. Obdivování připraveného občerstvení. V ok- příjemný den, ani nevěděli jak. na taneční zábavě. Od 19. hodin
výkonů strojů i jezdců prokládali ouzlujícím prostředí Drahanské Někteří z dospělých to pak pro- totiž burácení motorů v areálu nad
diváci pojídáním a popíjením vrchoviny tak všem utekl veskrze táhli až do noci, kdy „zapařili” Stiínavou vystřídala živá hudba.

Super zábava. Jízdu na řetízkovém kolotoči si skvěle užíval i malý
Filípek Vrána.
Foto: Petra Hežová
Němčice/peh- Počasí se pro
hodové veselí v Němčicích nad
Hanou opravdu vytáhlo, a tak
si návštěvníci užívali programu
se vším všudy.
Vzduchem se proháněly nafukovací balónky, plastové labutě
a pištící děti na řetízkovém kolotoči. A nechyběla cukrová vata
ani pouťová perníková srdce.
Němčické hody jsou sice o poznání menší než ty prostějovské,
ale aspoň se člověk vyhnul nekonečným frontám na atrakce nebo
na nějakou tu pouťovou lahůdku.
„Atrakce jsme si už prošli a teď
se vrhneme na stánky,“ libuje si

paní Marie, která si němčické
hody přišla užít spolu s vnuky.
„Nejdřív jsme si tu zašli na oběd
do restaurace Zátiší, kde pracuji,
a pak vyrazili na náměstí,“ usmívá
se paní Kateřina Gáborová, která
na hody dorazila až z Prostějova
spolu s rodiči. Dvoudenní hodové veselí jak má být zpříjemnilo
prázdninový víkend nejednomu
malému obyvateli Němčic nad
Hanou a ani mnozí dospěláci se
nedrželi zpátky a kromě sledování
krojovaného vystoupení si dopřáli
alespoň jednu jízdu na autodromu. Jen škoda, že jsou hody jen
jednou do roka...

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

Justýna Sázelová
15. 7. 2013 49 cm 2,85 kg
Prostějov

A GRATULUJEME!!!

Jakub Kuchař
15. 7. 2013 52 cm 3,85 kg
Prostějov

Alan Hrachovina
16. 7. 2013 54 cm 3,60 kg
Dubany

Lukáš Fialka
10. 7. 2013 52 cm 3,80 kg
Vrchoslavice
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!

Hubert Hubík
14. 7. 2013 51 cm 3,7 kg
Stínava

Dominik Ryšánek
14. 7. 2013 47 cm 3,30 kg
Brodek u Prostějova

Prázdniny s Cipískem jsou pohádkové,

brzo ho čeká i cesta kolem světa!
„Radost ze hry i poznání si užívají malí i velcí
účastníci,“ řekla Večerníku Markéta Skládalová

Hrátky v botanické zahradě nadchly více než

pět desítek malých i velkých návštěvníků
Prostějov/peh - Už podruhé si
v rámci Prostějovského léta
mohli malí i velcí procvičit
své znalosti z oblasti rostlin
a dřevin. Ekocentrum Iris
totiž připravilo návštěvníkům
prostějovské botanické zahrady prázdninovou soutěž,
která pobaví a zároveň poučí
děti i dospělé.
Uplynulý čtvrtek se už od devíti
hodin plnila prostějovská botanická zahrada Petra Albrechta
malými i velkými milovníky
přírody, kteří si chtěli ověřit své
znalosti rostlin a dřevin. Hravá
přírodovědná stezka pro děti
i dospělé uprostřed rozkvetlé
botanické zahrady přilákala více
než šest desítek návštěvníků. Ty
čekala nejen soutěž v poznávání
přírody, ale i výroba hmyzích
hotelů pro včely samotářky.
„Soutěžící obdrží pracovní list
s otázkami ohledně kvetoucích
rostlin a dřevin. Akce je určena
pro rodiny s dětmi a dorazily
i maminky s kočárky i prarodiče
se školáky a předškoláky.
Na návštěvnost si rozhodně
nemůžeme stěžovat, protože

ještě před jedenáctou hodinou dorazilo víc návštěvníků,
než tomu bylo při loňském
ročníku“ libuje si Mgr. Eliška
Valentová z Ekocentra Iris. Že
se akce povedla, dokazují i rozesmáté tváře malých i velkých
návštěvníků. „Miluji přírodu,
a proto jsem sem dovedla
i vnučku, aby k ní získala trochu
vztah,“ usmívá se paní učitelka
Jana Oršelová, která asistovala
čtyřleté vnučce Nikolce při
výrobě hmyzího hotelu. Láska
k přírodě dovedla do botanické
zahrady i paní Vyhlídalovou
s dvěma vnuky. „Baví nás
soutěžit a máme rádi přírodu,“
potvrdila trojice návštěvníků
v průběhu soutěžení. A pokud
si soutěžící nevěděli s některou
zapeklitou otázkou rady, na
pomoc přispěchaly pracovnice
Ekocentra Iris, takže nehrozilo nebezpeční, že by některý
návštěvník bloudil bezmocně
zahradou. Typicky letní počasí
se řádně vytáhlo, a i proto se
akce výborně vydařila, teď už
nezbývá, než se těšit na další
ročník!

Děti se o víkendu vyřádily
při olympiádě Ve-Le-Ba 2013

Pozdrav z Olympu.
Náročný olympijský program si zkusila i parta
nadšenců z Prostějova.
Foto: archiv Ve-le-ba
Drozdovská pila/mb - Předminulý víkend proběhl v obci
Drozdovská Pila, která se nachází
asi 10 kilometrů za Zábřehem
na Moravě, pod záštitou
prostějovské neziskové organizace Ve - le - ba, druhý ročník
zábavných hrátek, tentokráte
s názvem Olympijské hry.
Uprostřed krásné přírody kolem
řeky Březná soutěžilo šestnáct
dětí ve věku od čtyř do třinácti
let v netradičních sportovních
disciplínách. Nejednalo se o klasické sportovní dovednosti, ale
šlo zejména o zábavu. Děti se
během čtyř dní postupně utkaly ve
vodní bitvě, ve střelbě z flusačky,
dobývání papírového hradu,
v hledání pokladu, ve hře na

mumie. Jedna z nich byla dokonce
psí – se jménem Snivá! „Zlatým
hřebem byla šlehačková bitva
inspirovaná němými groteskami.
Tato disciplína měla největší ohlas
i v okolí. V samotném závěru se
účastníci her převlékli do masek
a slavnostně obdrželi hodnotné
ceny od sponzorů,“ prozradil
Večerníku Michal Bartoš, jeden
z organizátorů akce.
Nezisková organizace Ve - le - ba,
která organizovala celou akci,
připravuje další akce pro děti. Na
podzim například výlet do světa
miniatur do Ostravy, projížďku
v motokárách a dále pak zimní hry
v Karlově.
A pozor! Na Mikuláše zase peklo
vyvrhne své služebníky!

Jako malované. S Cipískem děti prožily nemálo pohádkových událostí. Stejně jako tyto dvě
princezničky.
Foto: MC Cipísek

Hrátky s kvítky. Rozkvetlá botanická zahrada přímo vyzývala k návštěvě a nějakému tomu soutěžení.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/red - Kde bydlí v Prostějově
vodník, jak se sází řepa, co všechno musí
umět trpaslík nebo jak se tančí na královském plese? To všechno a mnohem víc
se dozvěděli rodiče s dětmi při putování
pohádkovými týdny, které Mateřské
centrum Cipísek připravuje už sedmé
prázdniny.
Každý rok proběhne několik turnusů letních
příměstských programů, které jsou často
obsazeny pár dní po vypsání termínů. Rodiče a prarodiče s dětmi od dvou do šesti
let, kteří se účastní prázdnin s Cipískem,
mají možnost seznámit se s ostatními rodinami, najít nová přátelství, prožít společně
s dětmi netradiční situace, vyzkoušet si řadu
výtvarných i pohybových činností a odnést
si spoustu pohádkových zážitků. „Právě
v těchto dnech probíhá druhý turnus pohádkového týdne. Program je připraven tak,
aby se aktivně mohli zapojit nejen děti, ale
také jejich rodiče nebo prarodiče. Radost ze

hry i poznání si užívají malí i velcí účastníci,“ sdělila Večerníku Markéta Skládalová
z Mateřského centra Cipísek v Prostějově.
A není nad společné prožitky! Důkazem
toho je, že ti, kteří se pohádkových týdnů
účastní, se pak proto často rok poté vrací
znovu na příměstské tábory pro „pokročilé“. A tam je většinou čeká Cipískovo cestování kolem světa. „Ani letošní rok proto
nechybí v programu indiánská stezka, africký den nebo světové tržiště, kde se schází
národy všech světadílů,“ nastínila Markéta
Skládalová.
V době letních prázdnin v Mateřském centru Cipísek neprobíhá běžný provoz, ten
bude zahájen až v září.
Zájemci o programy Mateřského centra
Cipísek se ale mohou informovat během
prázdnin o všech aktivitách pro děti
i dospělé na www.mcprostejov.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov
nebo e-mailem: mcprostejov@centrum.cz

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 soutěžní otázku, která zní:

JAK SE JMENUJE ČESKÝ MÍSTOPŘEDSEDA 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 druhého kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 25. ČERVENCE, 16.00 hodin.
Třetí otázku zveřejníme v příštím čísle Večerníku, tj. v pondělí 29. července 2013.

Ze života města
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Odborníci to už spočítali:

Které KOUPALIŠTĚ

REKONSTRUKCE KULTURÁKU město upřednostní?

by stála 100 mega!

Zatímco společnost Manthellan si vyřizuje potřebná povolení k zahájení výstavby obchodního
centra u Špalíčku, prostějovští radní si stále lámou
hlavy nad tím, co se stane v případě, že Manthellan
nebude schopen splnit nedávno stanovené požadavky města. Pokud by od plánované investice
společnost ustoupila, budova Společenského
domu by se nebourala. Ale co potom? Opravit ji a
využívat dál jako kulturák nebo postavit nové multifunkční centrum v místě jezdeckých kasáren?
Prostějov/mik
Před časem radní zadali
odborníkům vypracovat studii
o tom, na kolik by městskou
pokladnu přišla kompletní
a z gruntu provedená rekonstrukce
Společenského domu.Av pátek se
Večerník jako první dozvěděl onu
astronomickou částku! „Mohu
potvrdit, že vypracovanou studii
již máme k dispozici. Celková
rekonstrukce starého kulturáku
by stála přibližně 100 milionů korun,“ potvrdil Večerníku v pátek
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova, který je na radnici
zodpovědný za stavební investice.

„Je to skutečně hodně peněz,
pokud chceme přemýšlet o tom,
že bychom staré „Kasko“ zachovali i pro příští roky. Na druhé
straně je třeba mít na paměti, že
v této budově je zapotřebí rekonstruovat vlastně skoro všechno.
Kotelna je v havarijním stavu,
musí se vyměnit všechny okna,
budova není absolutně zateplena,
střecha se musí z gruntu opravit
celá, protože na mnoha místech
jí protéká voda dovnitř budovy.
To nemluvím o výměně všech
rozvodů,“ vypočítal jen některé
ze závad na současné budově
Společenského domu Zdeněk
Fišer.

Dvě možnosti. Osud Společenského domu je stále na vážkách. Jsou dvě možnosti, buď bude nákladem 100 milionů korun rekonstruován, nebo padne k zemi.
Foto: archiv Večerníku
Otázkou tedy zůstává, zda investovat sto milionů korun do
rekonstrukce staré budovy,
nebo přidat pár dalších desítek
milionů a postavit zmíněné nové
multifunkční centrum. „Na to vám
teď odpověď nedám, budeme

se tímto tématem zabývat na
nejbližším jednání zastupitelstva
města. Ale stále ještě předbíháme
situaci, společnost Manthellan má
ještě dostatek času k tomu, aby
připravila svůj projekt výstavby
obchodního centra, který bude

schválen všemi dotčenými orgány. Pak se starý kulturák zbourá
a nebude o čem diskutovat. V tom
případě zahájíme přípravy na stavbu multifunkčního centra,“ dodal
logickou věc Zdeněk Fišer.dodal
na závěr Zdeněk Fišer.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Zatímco
prostějovský aquapark pra-ská ve švech a jen tak tak
stačí uspokojit potřeby pro
koupáníchtivé občany, na
radnici stále horečně rokují
o tom, jak dále zvýšit možnosti pro tyto účely. Otázka
je jedna jediná – počkat na
získání dotace pro obnovu
koupaliště v Kostelecké ulici
nebo peníze „přelít“ do Vrahovic?
„Stále ještě máme v rozpočtu
vyčleněnou částku pěti milionů korun na zahájení rekonstrukce koupaliště u velodromu v Kostelecké ulici. Tato
generální obnova by měla
vyjít celkem na 50 milionů
korun. Jak již bylo několikrát řečeno, na tuto investici
jsme bohužel nezískali dotaci, takže je minimálně o rok
odložena. Ovšem jelikož je
současná situace se stavem
prostějovských koupališť skutečně vážná, budeme se v radě
města nyní tímto problémem
zabývat. Ve hře je také to, že
bychom upřednostnili rekon-

I

strukci vrahovického koupaliště. Jenomže tato akce
by vyšla na stejnou částku
a navíc areál není ve vlastnictví města,“ pokrčil rameny
Zdeněk Fišer. „Vrahovití sokolové měli představu o tom,
že by stačilo pouze nově vyvložkovat bazén, ale dále je
tady problém s nevyhovujícími šatnami a dalším sociálním
zařízením, technologie čištění
vody nevyhovuje normám
a podobných věcí by se tady
našlo více. A jak už jsem řekl,
areál vrahovického koupaliště
není náš a nevím, jak se zastupitelé budou tvářit na to, že by
měli hlasovat pro tak velkou
investici do cizího majetku,“
dodal náměstek primátora.
Jak ovšem Večerník zjistil,
vrahovití sokolové, kteří spravují zdejší oblíbené koupaliště, jsou ochotni svůj majetek
převést na město. Obměkčí
to radní a zastupitele? A co
s kdysi ještě oblíbenější „jedničkou“ na Kostelecké? Vedení města bude mít určitě složitou úlohu při rozhodování…

www.
vecernikpv
.cz

Na většině prostějovských škol není klid ani o prázdninách
Ivana Hemerková: „V mnoha případech jsme na rozsáhlé rekonstrukce získali významnou dotaci.“

Prostějov - V minulém vydání Večerníku jsme náměstkyni primátora Ivanu Hemerkovou (na snímku
„Ředitelka ZŠ Majakovského paní Ambrožová
z archivu) vyzpovídali na téma rekonstrukce mlýnuvažovala o ukončení své profesní kariéry
ského náhonu a drozdovického rybníka. A jelikož
již nějakou dobu. Musím ale přiznat, že její
je tato radní zodpovědná nejen za životní prostředí,
ale i za školství, a právě v tomto oboru se i nyní
náhlá rezignace mě překvapila, ale chápu ji,“
uprostřed letních prázdnin na prostějovských škovyjádřila se Ivana Hemerková k nečekanému odchodu
lách děje mnoho zajímavého, položili jsme jí nědlouholeté ředitelky vrahovické základní školy Vlasty Ambrožové.
kolik otázek i nyní. Na téma rekonstrukcí škol, naplněnosti prvních tříd, ale také ohledně nečekané va, ZŠ Valenty a RG a ZŠ města ny obvodové stěny, vyměněna klesající počet narozenýchh dětí
Prostějova. Předmětem této mo- okna a zateplena střecha. Opra- bude nést své důsledky v náslerezignace ředitelky ZŠ Majakovského…
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, je během
prázdnin na základních školách v Prostějově absolutní
klid, nebo již probíhají přípravy na nový školní rok?
„Na všech základních školách
probíhají drobné opravy a běžná
údržba. Ale vzhledem k tomu,
že jsme byli úspěšní při získávání dotací, budou probíhat
i nákladné akce.“
Můžete být konkrétnější, o jaké
investice jde?
„Z Operačního programu životního prostředí na energeticky
úsporná opatření jsme obdrželi
INZERCE

dotaci více než 15 milionů korun
na akci v Základní škole v ulici
Dr. Horáka. Ještě v letošním
roce bude na této škole realizována výměna oken a zateplení
střechy. Příští rok přijde na řadu
zateplení obvodového pláště.
Tyto práce na škole budou dokončeny v srpnu 2014.“
a další rekonstrukční práce?
„Další úspěšná dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava ve výši 13 milionů korun
bude použita na rekonstrukci učeben pro výuku přírodovědných
předmětů na prostějovských
základních školách, a to na ZŠ
Palackého, ZŠ Majakovského,
ZŠ Melantrichova, ZŠ Kolláro-

dernizace jsou odborné učebny
přírodovědných předmětů fyziky,
chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Na těchto školách budou práce
probíhat průběžně až do poloviny
roku 2015.“
A co mateřské
školy, opravují
se některé z nich?
„V minulých letech jsme prováděli energeticky úsporná
opatření na základních školách,
letos jsme se zaměřili více na
mateřské školy. V těchto dnech
jsme obdrželi dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na dvě mateřské školy, a to MŠ
Šárka a MŠ na Husově náměstí.
Předmětem podpory je realizace
úspor energie. V obou mateřských školách budou zateple-

vy budou zahájeny co nejdříve
a měly by být dokončeny začátkem prosince.“
Paní náměstkyně,
polovina
prázdnin je pomalu za námi,
s jakými pocity vzhlížíte k novému školnímu roku?
„Jsem přesvědčena, že si prázdnin užívají jak děti a rodiče, tak
i pedagogové. A doufám, že na
nový školní rok se budou těšit a
bude pro ně rokem úspěšným.“
Pociťují některé
základní školy k
1. září nějaké problémy s naplněností prvních tříd?
„Naše základní školy nemají
v současnosti problém s naplněností. Ale jak už jsem několikrát
právě pro Večerník sdělila, stále

.“
dujících pěti či šesti letech.“
Večerník v minulém čísle
le informoval o rozhodnutí ředitelky ZŠ Majakovskéhoo
Vlasty Ambrožové rezignovat na svoji
funkci. Překvapilo
vás její rozhodnutí?
„Paní ředitelka uvažovala o ukončení
své profesní kariéry
již nějakou dobu.
Musím ale přiznat,
že její náhlá rezignace mě překvapila, ale
chápu ji.“
Kdo paní ředitelku Ambrožovou nahradí? Probíhá už výběrové řízení?

Foto: archiv Večerníku
„Ano, konkurz byl zahájen. Přihlášky uchazečů přijímáme do
22. července. Konkurzní komise otevře obálky 23. července a
posoudí, zda přihlášky vyhovují

všem požadavkům konkurzního
řízení. K pohovorům přijdou
uchazeči 14. srpna. Rada bude
rozhodovat o obsazení místa na
svém jednání 27. srpna 2013.“

NEZAPOMEŇTE!
Kramářská se uzavře

Prostějov/mik - Jak již nedávno Večerník informoval,
od 1. srpna bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce komunikace v Kramářské uličce v Prostějově. A jelikož
jde o jednu ze spojnic mezi Školní ulicí a náměstím T. G.
Masaryka, dají se očekávat menší komplikace.
„Od 1. srpna do 30. srpna 2013 bude probíhat rekonstrukce
zádlažby Kramářské uličky. V této souvislosti dojde od
5. srpna na dobu zhruba čtrnácti dní k její úplné uzavírce, poté
bude Kramářská ulička pro pěší opět průchozí,“ připomněla
Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.

Změna. Od prvního srpna zavřou majitelé zřejmě na dva týdny
své obchůdky v Kramářské uličce.
Foto: Michal Kadlec

Večernice

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. července 2013

Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy??
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Špatně se vám spí? Pořiďte si čističku vzduchu!

životního stylu
Pak jste na správné adrese
Zdravím všechny přátele Večernice,
jsem ráda, že se spolu opět po týdnu setkáváme a já vám mohu
ohu
přinést další várku rad, tipů a triků (nejen) do domácnosti.
A na co se podíváme dnes? Povíme si něco o čističkách, něco
dobrého si uvaříme a představíme si letní královny - begónie.
Chybět nebude samozřejmě ani rozhovor, na který jste zvyklí,
dnes na téma jóga. Doufám, že se při čtení následujících řádků
pobavíte a třeba i trochu poučíte a přeji vám krásný a úspěšný
týden! Vaše Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

Begonie – nenáročné krásky

Kromě nich existují ještě další
podskupiny hlíznatých begonií: s plnými či jednoduchými
květy, jedno i vícebarevné,
s okraji třepenitými nebo
zkadeřenými. Oblíbené jsou
i begonie převislé. Rostlina
všeobecně potřebuje dostaKam je umístit?
tek světla, nesnáší však přímé
Hlíznaté begonie, neboli jinak slunce.
kysaly, jsou vhodné především
Jak se o ně starat?
do truhlíků a závěsných nádob.
Zaléváme pravidelně, odstáExistuje více druhů
tou vlažnou vodou do spodní
Vzpřímené begonie se dělí na misky, nikdy ne na list! Běodrůdy velkokvěté, se středně hem roku obíráme oschlé listy.
velkými květy a drobnokvěté. Jednou za dva roky je vhodné
Léto je časem rozkvetlých
zahrad, teras a oken. Jednou
z ozdob vašeho domu nebo
bytu může být i begonie.
Jde o krásnou a nenáročnou
rostlinku, která vám nadělá
parádu na celé léto.

rostlinu přesadit do nové zeminy. Begonie dobře snáší řez,
takže rostlinu můžeme zaštípnout. Tím podpoříme rozvětvení rostliny. Hnojit bychom
měli od konce března do října.
Přibližně jednou za týden hnojivem pro pokojové rostliny
okrasné listem.

Co jim škodí?
Na rostlině můžeme ze škůdců nalézt mšice, puklice, štítěnky. Když se nám na listech
objeví skvrny, je nejspíš špatná zálivka nebo jde o poškození sluncem.

Foto: Internet

Dřív to bylo jednodušší

Jakou čističku koupit?

Pozor na přemíru decibelů

Kdysi bylo jednoduché otevřít
okna a získat zásobu čistého,
zdravého vzduchu. Dnes je
to kvůli znečištění životního
prostředí často problém. Také
vzhledem ke stále vzrůstajícím
cenám energií šetříme teplem
a izolujeme budovy, takže je
těžké dýchat zdravý vzduch.
Jednou z variant, jak si doma
vzduch „vylepšit“, jsou čističky, nebo chcete-li pračky
vzduchu. Jejich opodstatnění
je hlavně tam, kde relaxujeme,
odpočíváme a nabíráme novou
energii – v ložnici.

Pokud nad nákupem čističky
vzduchu uvažujete, přinášíme
vám několik rad, jak na to.
Vzduchový výkon ukazuje
množství vzduchu (udáváno
v m3), který čistička přefiltruje
a vyčistí za jednu hodinu. Čím
vyšší vzduchový výkon, tím
rychleji čistička vzduch vyčistí.
Pro menší místnost, ložnici či dětský pokoj, nám bude stačit méně
výkonná, tím pádem i levnější
čistička. Pro větší obytné prostory volíme čističku s vysokým
vzduchovým výkonem, aby si
s množstvím vzduchu poradila.

Dále je důležitá hlučnost, která se udává v decibelech, tady
obecně platí, čím míň, tím líp.
Filtrace by měla být několikastupňová. Ta zbaví vzduch
hrubších nečistot až po nejmenší alergeny a také kouř,
případně zápach. Nelze ale
všeobecně říci, jaký typ je nejlepší, u každého najdete nějaké
pro a proti. Při nákupu by nás
také měla zajímat dlouhodobější údržba zařízení, to znamená, jak často budete muset
měnit filtry, kolik stojí náhradní a podobně.

Trápí vás opary rtů? Zatočte s nimi!
Herpes neboli opar patří mezi
celosvětově nejrozšířenější infekce. Je to nakažlivé puchýřnaté onemocnění vyvolané
virovou infekcí. Oparům
můžete předcházet vhodnou
stravou. Pokud na opary
často trpíte, určitě omezte
ořechy a čokoládu a naopak
jezte zvýšené množství mléčných výrobků, masa a sojových bobů. Pomoci si můžete
i doplňky stravy jako hlíva
ústřičná, pivovarské kvasnice
nebo třezalka a ženšen.
Kdy vznikají?
Virus (herpesvirus), který vznik
oparů způsobuje, přetrvává po
prvotní nákaze v lidském těle
a čeká na svoji příležitost. Existují spouštěcí mechanismy,

které pak snadno vyvolají opětovný vznik oparu. Ten je často
důsledkem psychického či fyzického stresu. Běžnými spouštěči jsou: oslabený imunitní
systém, nachlazení či chřipka,
únava, chladné počasí, pobyt na
slunci, menstruace, hormony,
zvýšená teplota nebo stres.
Jak se jich zbavit?
Opary se po čase zahojí samy,
pokud vyzkoušíte některou
z následujících rad, můžete proces hojení o něco urychlit. A jak?
Zvlhčování puchýřů – Každá
kapka vody urychlí zasychání,
protože voda se odpařuje spolu s tekutinou z puchýřů. Když
puchýře zaschnou, není vhodné
je dále máčet.
Mast s antibakteriálními

účinky – Když už se vám začínají
dělat stroupky, použijte mast proti
infekci - zvláční kůži a urychlí hojení, takže se sníží riziko infekce
nebo vzniku malých jizev.
Trocha mléka – Namočte hadřík do studeného mléka a přiložte si ho na puchýřky. Mléko
obsahuje látky, které podporují
hojení a vysychání puchýřů.
Krycí pasta – K vysušení i ke
zmírnění pálení vám pomůže
kašička, kterou si můžete udělat
z kypřicího prášku a z vody. Ve
formě husté pasty ji nanesete
na postižené místo a necháte
zaschnout.
Kostka ledu – opary všeobecně
nemají rády chlad, proto vám led
pomůže pozastavit růst a zároveň hydratovat poškozenou tkáň

kulinářský koutek Dusno a horko? Dejte si k obědu letní salát!
víte, jak na to...

aneb tip do kuchyně...

Sušenky s brusinkami

a bílou čokoládou

Ingredience:
85 g másla, 40 g cukru, 1 žloutek,
130 g polohrubé mouky, 1 lžička jedlé sody, 200 g sušených brusinek, bílá
čokoláda, vanilka, případně oříšky

Foto: Internet

Postup:
Máslo, žloutek a cukr vyšlehejte do hladké směsi. Zvlášť smíchejte mouku, vanilku a jedlou
sodu a přes jemné sítko je přesejte do máslové hmoty. Pomocí stěrky vytvořte hladké, mírně
lepivé těsto (kdyby se příliš drolilo, přidejte trošku másla). Mezitím si vyložte plechy pečicím
papírem a z těsta vytvarujte kuličky o průměru asi centimetr a půl a naskládejte je na plech
v uctivé vzdálenosti (těsto se opravdu hodně roztéká, tak pozor, ať se vám sušenky nakonec
nespojí v jednu velkou placku). Každou kuličku pak zploštěte a ozdobte kousky bílé čokolády,
brusinkami, příp. oříšky a mírně je zamáčkněte do těsta po celé ploše. Pečte v předehřáté
troubě na 200 stupňů cca 7 minut.
TIP! Upečené sušenky nechte chvíli vychladnout, jinak by se vám mohly rozpadnout!
Přejeme dobrou chuť!

Letní počasí, sluníčko a vysoké teploty. Faktory, které
velice často způsobí, že nemáte na teplý oběd ani pomyšlení. Zkuste si v těchto
situacích připravit nějaký
chutný salátek. Ten vás zasytí, osvěží a pohlídá vám
i štíhlou linii, tady je pár receptů!

Zeleninový salát se semínky

Ingredience: 4 rajčata, 1/2
okurky, zelená paprika,
pórek, 2 stonky celeru, hrst
dýňových semínek, 150g
sýru Cottage, pepř, kmín,
sůl, kysaná smetana, olivový
olej
Postup: Všechnu zeleninu
nakrájíme nadrobno, osolíme,
Letní salát s nivou
okořeníme a rozmícháme se
Ingredience: salátová okur- sýrem cottage a smetanou.
ka, kapie, černé olivy, sýr Zakápneme olejem, ev. octem
Niva, smetana ke šlehání, a posypeme čerstvě nasucho
toastový chléb.
opraženými semínky dýně.
Postup: Okurku a kapii nakráLetní těstovinový salát
jíme na kostičky, dáme jednotlivé porce do misek, posypeme Ingredience: těstoviny, papristrouhanou nivou (čím víc, tím ka, okurka, rajčata, eidam,
líp), zalijeme smetanou (ne tuňák, hořčice, kečup, bílý
moc, aby zelenina neplavala), jogurt,; koření
ozdobíme olivami. K tomu Postup: Těstoviny uvaříme,
je výborný opečený toastový propláchneme studenou vodou
chleba nebo jiné pečivo dle a dáme do mísy. Jednotlivou
chuti. Už nesolíme, dle chuti zeleninu nakrájíme na kostičky,
můžeme lehce opepřit nebo eidam nahrubo nastrouháme
posypat čerstvou bazalkou.
a společně s tuňákem přidáme

Foto: Internet
k těstovinám. Všechno zamícháme. Podává se se zálivkou,
která je smíchaná z jogurtu, kečupu, hořčice a bylinek.

Lučina, sůl, pepř, bílé víno
Postup: Cherry rajčátka překrájíme napůl, přidáme na
kostičky nakrájenou šunku,
plátkový sýr, Lučinu, BalkánLehký letní salát
ský sýr a papriky. Osolíme,
Ingredience: cherry rajča- opepříme. Pokud nejsou mezi
ta, zelená paprika, balkán- „strávníky“ děti, zalijeme bíský sýr, plátkový sýr, šunka, lým vínem.

„Jde v podstatě o nějakou životní filosofii, duchovní nauku…,“

prozradila nám o józe Jana Dostálová

Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru
jsme pro vás vyzpovídali paní Janu Dostálovu.
Ta pracuje jako sekretářka, ve svém volném
čase se však věnuje velice zajímavému koníčku
– józe. Sympatická Prostějovanka nám prozradila, co to vlastně jóga je, jak často a proč se
cvičí a mnoho dalšího! To vše a mnohem více se
dozvíte v následujících řádcích!
Nikol Hochová
Paní Jano, co to vlastně
je jóga a jak jste se k ní
vy sama dostala?
„Hlavní a základní myšlenkou
jógy je žít šťastně. Nejdůležitějším aspektem je objevit v sobě
vnitřní klid, harmonii a mír a nehnat se jen za štěstím ve vnějším
světě, ale najít ho i uvnitř sebe. Jde
o nějakou životní filosofii, duchovní nauku; slovem jóga se
rozumí určitý způsob života jako
celek. Rozhodně by to nemělo

být tak, že si zacvičím a jdu, to
by pak nemělo smysl. Já jsem se
k józe dostala asi před patnácti
lety. Chtěla jsem na sobě začít
pracovat a jednou jsem v novinách
viděla článek o jogínech s krásnými fotografiemi. Nadchlo mě to
a začala jsem chodit třikrát týdně do
p
j a už mě to nepustilo. “
spolku
jógy
Můžete trochu blíže
specifikovat, čím se
vlastně jóga zabývá, nebo jaké
jsou její zásady?
„Jóga se zabývá daným momentem. Neřeší ani minulost ani bu-

doucnost. Jde o životní a duchovní příklad jóga Nidra je jóga pouze
styl, ale ne o náboženství. Jóga ni- relaxační, v józe Bhakti se zpívají
komu nepřikazuje, v jakého Boha mantry. Yin jóga je jóga rehabimá nebo nemá věřit. A co myslím litační, Jnana je jóga meditační a
tím životním stylem? Respekt dechová. Záleží na tom, co vám
k druhým lidem, přírodě a vše- bude vyhovovat. Při zdravotních
toj pomu živému, optimistický postoj
tížích je možné
ídí
k životu, skromnost. Jóga se řídí
upravit cvimyšlenkou „buďme vděční zaa
to, co máme“. Další jsou třeba
etické zásady – nekrást, nelhat,
nikomu neubližovat a tak dále.
Cvičení jógy v praxi znamená
zejména nácvik jednotlivých
jógových pozic, procvičováníí
různých metod relaxace, například blesková relaxace, relaxace
s napětím a uvolněním svalů
a základní dechová cvičení.“
Je těžké se jógu naučit,
pro
koho je vhodná?
„Jógu může cvičit úplně každý. Pohoda a vnitřní klid. Tyto a další
Dnes si totiž můžete vybrat z zásady paní Dostálová denně dodržuFoto: archiv Jany Dostálové
pestré škály druhů jógy, na- je.

čení na míru. Cvičení jógy není
nutné omezovat ani v těhotenství, existuje speciální druh jógy
určený pro budoucí maminky
nazývaný gravijóga. Jóga jako
taková není moc vhodná pro děti,
ty jsou totiž zvyklé být v pohybu
a vybíjet energii, jóga je opakem,

hledá klid a mír. Existují ale různé
alternativy cvičení, které některé
prvky z jógy přebírají. Pokud se
rozhodnete józe věnovat, musíte
vědět, že to děláte pro sebe, ne
pro nějakou prestiž nebo abyste
byli zajímaví, je důležité jít do
toho naplno a srdcem.“

Co vám jóga za ty roky
dala, příp. vzala?
„Nevzala mi podle mě nic. Dala
mi spoustu nových přátel, životní pohodu a klid, ale také zvýšenou odolnost. Jóga je svým
způsobem také otužování a utužování organismu.“

Zkuste si podle návodu paní Dostálové zacvičit pozdrav slunci!

Stůjte vzpřímeně s chodidly u sebe, ruce jsou sepnuté před hrudním ko-

šem, dlaněmi k sobě, jako při modlení. Nadechněte se a zvedněte ruce nad
TIP Večernice hlavu.
Mírně se zakloňte, paže jsou natažené, dlaně otočené ven ke slunci.

S výdechem jděte do hlubokého předklonu, kolena jsou napnutá. Časem budete schopni dotknout se dlaněmi
podlahy. S nádechem pokrčte kolena, dlaně nechte položené vedle chodidel, pravou nohu zanožte a koleno
opřete o podlahu s pohledem směřujícím dopředu. S výdechem zanožte také levou nohu vedle pravé, takže
se opíráte jen o palce u nohou a paže. Nadechněte se, přitom opřete obě kolena o podlahu, hýždě opřete o paty
a čelem se dotkněte podlahy. Vydechněte. Bez nadechnutí posuňte trup dopředu tak, aby kolena, hrudník
a čelo byly na podlaze, (ale ne břicho). Pak se nadechněte a vzepřete se na pažích tak, že se znovu opíráte jen
o paže a palce u nohou. Teď se ale dívejte nahoru a prohněte se v zádech. Vydechněte a vystrčte hýždě co
nejvýše nahoru tak, abyste s podlahou vytvořili trojúhelník. Paty se dotýkají podlahy. Při nadechnutí pokrčte
kolena, hýždě opřete o paty jako u bodu 6 a vydechněte. Při vdechnutí přitáhněte pravé koleno a chodidlo položte na zem mezi ruce. Při vydechnutí levou nohu přitáhněte k pravé noze, propněte nohy, ale dlaně nechte
co nejblíže k zemi. Při nadechnutí se postavte zpříma, krátce si odpočiňte a opakujte celý cyklus, tentokrát
s levou nohou zanoženou jako u bodu 4 a s levým kolenem přitaženým jako prvním.

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

Svaz tělesně postižených
v ČR,o.s., okresní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
zve své členy i nečleny na zájezd
24.8.2013 do Rožnova pod Radhoštěm - dožínky. Na programu
je návštěva skanzenu, výjezd lanovkou na Pustevny. Jste srdečně
zváni! Bližší informace a přihlášky v kanceláři č.106 nebo na tel.
čísle 724 706 773, 588 008 095
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 od čtvrtku 18. července
2013 do neděle 11. srpna 2013

Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.,
okresní organizace v PV, Kostelecká 17 oznamuje zájemcům, kteří
se přihlásili na pobytové zájezdy,
že se uskuteční INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA. Pro zájemce do PODHÁJSKÉ v termínu 26.8.-1.9.2013
se uskuteční inf.schůzka 12.8.2013
ve 14.00 hodin v kanceláři STP
na Kostelecké 17. Pro zájemce do
VELKÝCH LOSIN v termínu 9.9.15.9.2013 se uskuteční inf.schůzka
14.8.2013 ve 14.00 hodin v kanceláři STP na Kostelecké 17.

TIP Večerníku
WOLVERINE
KDY: čtvrtek 25. července
KDE: kino Metro 70

Nejudatnější ze všech Marvelových X-Menů vtrhne do
prostějovského kina už tento
týden i v 3D projekci! Legendární Wolverine v jedinečném
podání Hugha Jackmana tentokrát vystrčí drápky až v dalekém Japonsku, kam se v rámci
zbrusu nového akčního sci-fi
trháku podívá. I tentokrát se
bude bojovat na život a na smrt
a i téměř nezničitelný hrdina
se octne na pokraji svých sil.
„Líbí se mi představa, že do
Japonska, do světa plného cti,
dávných zvyků a tradic vpadne outsider s anarchistickými
sklony a začne si v něm razit
vlastní cestu. Navíc se tu Logan alias Wolverine střetne se
samuraji, kteří mu nakopou zadek, přestože nejsou mutanty,“
uvedl Hugh Jackman na adre-

ICM Prostějov, Komenského
17, Prostějov
Denně od 10 do 16 hodin máte
možnost naučit se psát na klávesnici všemi deseti.
Jimmy na cestách - vyfoť se
s ním na svých prázdninových
cestách, pošli fotku a můžeš vyhrát hodnotnou cenu. Více info
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov Regionální pracoviště Tyflo- na www.icmprostejov.cz
V době letních prázdnin nepro- Centra Olomouc v Prostějově
bíhá pravidelný provoz.
nadále poskytuje služby nevido- SEMTAMNÍK SONS
Letní prázdninové programy mým a slabozrakým občanům na V úterý 23.července - Výlet do
pro rodiče s dětmi jsou obsa- adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Rapotína u Šumperku s návštěvou Veterán muzea a ZOO parzeny.
Od kočárku k podnikání - Svaz tělesně postižených ku. Odjezd z Pv vlakem 8.35,
v době letních prázdnin přijímá- v ČR,o.s., okresní orga- příjezd Pv v 17.23. Pouze v příme přihlášky do kurzu pro ženy, nizace v Prostějově, Kos- padě předem nahlášené účasti.
který bude zahájen v září 2013. telecká 17 zve své členy
i nečleny do LUHAČOVIC
Ekocentrum Iris, Husovo
Kurz je pro účastnice zdarma.
- lázeňský pobyt v termínu
nám. 67, Prostějov
Poslední volná místa na PO- 2.9.- 7.9.2013. Cena 4100,- Čtvrtek 25. července vycházka
HÁDKOVÝ TÁBOR PRO Kč - PP,ubytování, bazén. Lé- pro veřejnost přírodní park VelRODIČE S DĚTMI - Malá čebné procedury dle indikace ký Kosíř. Odjezd 8:02 vlakem
Morava - 1. termín: 21.7.-27. lékaře. Jste srdečně zváni! z hlavního nádraží, návrat busem
7. 2013, 2. termín: 28.7. - 3. 8. Bližší informace a přihlášky v odpol hodinách. V průběhu
2013. Info na www.fitklublinie.cz v kanceláři č.106 nebo na tel. cesty čeká účastníky řada aktivit
nebo 608 881 704
čísle 724 706 773, 588 008 095 související s poznáváním přírody. Prostějov/red - V souladu
s „Projektem regenerace panelového Sídliště Svobody
v Prostějově“ zpracovaným
v roce 2005 firmou CAD Projekt Plus je k realizaci připravována další etapa. Hlavním cílem
tohoto projektu je vybudování
108 nových parkovacích míst,
jejichž provedení bude v souladu s platnými stavebními a hygienickými normami.
Potřeba nových parkovacích míst
je také v souladu s Generelem
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatou- statické dopravy zpracovaným
laných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech v roce 2000. „Realizací stavby
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útul- v celém rozsahu, jejíž zahájení
ku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ se předpokládá v závěru roku
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na 2013 a dokončení v roce 2014,
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu. bude vybudováno 350 metrů živičných komunikací a 120 metrů cyklistických stezek, plocha
parkovišť dosáhne zhruba 1000
metrů čtverečních a rekonstruováno bude více jak 850 metrů

su své role v šestém díle filmového zpracování populární
komiksové X-Men ságy, který
vznikal pod taktovkou režiséra
Jamese Mangolda. Po boku
Hugha Jackmana se v roli zákeřného Lorda Shingena objeví Hiroyuki Sanada a svým
šarmem okouzlí ruská blond
kráska Svetlana Khodchenkova jako Viper. Shlédnout
nejnovější Wolverinovo dobrodružství můžete v prostějovském kinu Metro 70 od 24. do
28. července.

Další etapa regenerace

Sídliště Svobody

Trio pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

chodníků. Dojde také k obnovení
trávníků, vysazení dvou desítek
vzrostlých stromů a více než 500
keřů,“ vypočítal Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.
Následně bude dotčený prostor
vybaven novým mobiliářem
a budou provedeny nezbytné
úpravy na veřejném osvětlení.
Komunikačně je řešeno napojení
na projekčně připravenou zbývající část vnějšího městského okruhu, jeho jihozápadní část, takzvaný druhý kvadrant. Napojení na
ulici Šmeralovu bude řešeno již
navrženou okružní křižovatkou.
„Dojde i k vybudování dalšího
úseku cyklistické stezky tak, aby
došlo k propojení dílčích úseků
cyklostezky od rondelu Plumlovská, rondelu Anglická, následně
k budovaným rondelům Šmeralova a Krasická až k rondelu Prčická,“ upřesnil Antonín Zajíček.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

SBÍREJ A VYHRAJ! Sběr vysloužilého elektra
podpoří soutěž občanů kraje o hodnotné ceny
Prostějov/red - O tablet, mobilní telefon či fotoaparát budou moci soutěžit obyvatelé
našeho kraje, kteří se zapojí
do klání „Sbírej a vyhraj!“.
Až do konce září budou moci
na vytipovaných sběrných

dvorech v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově
a Šumperku odevzdávat
nepotřebná elektrozařízení
a zapojit se tak do slosování.
„Za každý odevzdaný přístroj
obdrží razítko do speciální

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Zdeňka Soldánová 1921
Jaroslav Skoupil 1940
Ing. Jiří Staněk 1940
František Antorin 1933
Miroslav Konzbul 1922
František Piták 1935
Růžena Smolková 1928

Prostějov
Uhřice
Plumlov
Plumlov
Prostějov
Otinoves
Věrovany

Zdeněk Šmérek 1931
Určice
Jiří Kotyza 1943
Prostějov
Jiří Svozil 1939
Olšany u Prostějova
Zdeněk Ošťádal 1957
Smržice
Marie Navrátilová 1941
Želeč
Jarmila Procházková 1929 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 22. července 2013
pplk. Vlastimil Stískal 1931 Prostějov
Ing. Josef Mareš CSc. 1927 Prostějov
Věra Štěpánková 1933 Němčice nad Hanou
Ing. Václav Rais 1946 Prostějov
Božena Krbečková 1929 Otaslavice 1
Středa 24. července 2013
Miroslav Tesárek 1935 Vřesovice
Pátek 26. července 2013
Věra Kobzová 1934 Prostějov
Antonín Vozihnoj 1928 Otaslavice

11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
4.00 kostel Otaslavice
14.00 Dům smutku Vřesovice
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
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hrací karty. Ta bude společně s
drobnými dárky k dispozici na
sběrných dvorech zapojených
do soutěže. Pouze pět razítek,
respektive nepotřebných spotřebičů, stačí k zapojení do
soutěže,“ popsal princip soutěže
Zdeněk Kovářík, regionální
zástupce neziskové společnosti
ASEKOL, která klání organizuje v rámci společného projektu s Olomouckým krajem.
Hrací kartu si lze stáhnout
a vytisknout i na webu www.
asekol.cz v sekci Regionální
kampaně.
Cílem projektu, jehož pilotní
ročník proběhl v minulém roce,
je zvýšit povědomí občanů
o třídění elektra. „V kraji se vloni

do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří
odevzdali 745 elektrospotřebičů.
V celé republice se pak do klání
zaregistrovaly téměř tři tisícovky
účastníků a vybralo se téměř 15
tisíc kusů starých spotřebičů,“
upřesnil Kovářík. Nejčastěji podle jeho slov obyvatelé odevzdávali drobná elektrozařízení,
například mobilní telefony,
počítačové myši či klávesnice.
Do projektu jsou zapojeny
následující sběrné dvory: Olomouc - Neředín, (Třída Míru,
za krematoriem), Olomouc
– Hodolany (Chelčického),
Prostějov (Anenská 11),
Prostějov
(Průmyslová),
Přerov (Na hrázi 17, areál
TS města Přerova), Šumperk

(Příčná) a Jeseník (Otakara
Březiny 168/41, areál TS Jeseník).
Obyvatelé
regionu
mají
možnost odevzdávat nepotřebné
elektrospotřebiče v celkem 50
sběrných dvorech. Na čtyřiadvaceti místech v celém kraji
lze k uložení starých televizních
přijímačů využít speciální uzamykatelné přístřešky, tzv. Edomky. Mobilní telefony, drobné
elektronické hračky a baterie zase
patří do speciálních červených
kontejnerů, umístěných ve
frekventovaných
lokalitách.
Těch je na území Olomouckého kraje rozmístěno přes 80.
Občané do nich v loňském roce
vytřídili takřka 46 tun drobných
elektrozařízení.

Kino Metro 70
pondělí 22. července
18.00 Velký Gatsby
Am. filmové drama
21.00 Liberace
Am. životopisný film
úterý 23. července
18.00 Velký Gatsby
21.00 Liberace
středa 24. července
18.00 Velký Gatsby
21.00 Liberace
čtvrtek 25. července
18.30 Wolverine
Am. akční fantasy film
21.00 Wolverine 3D
pátek 26. července
18.30 Wolverine 3D
21.00 Wolverine 3D
sobota 27. července
18.30 Wolverine 3D
21:00 Wolverine 3D
neděle 28. července
18.30 Wolverine
21.00 Před půlnocí
Am. romantický film

Letní kino Mostkovice
středa 24. července
21:30 Království lesních
strážců
pátek 26. července
21:30 Tenkrát na Západě
sobota 27. července
21:30 96 hodin: odplata
neděle 28. července
21:30 Naboř a ujeď

Apollo 13
pátek 26. července
20:00 Malkovich Beach
2013 Warm Up.
Zahřívací mejdan skvělého
open air festivalu.

Kulturní klub Duha
Čtvrtek 25. července
21:30 Šest medvědů
s Cibulkou.
Noc s filmem a trochou nostalgie (v případě nepříznivého počasí promítání proběhne v Kulturním klubu Duha).

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 22. 7. DO 28. 7 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se koná za bezmračné oblohy
v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 22:30 hodin.
Na počátku pozorování je viditelná planeta Saturn. Měsíc
v úplňku 22. 7. v 20:15 hodin LSEČ.
Upozornění: každý den od 29. 7. do 2. 8. vždy od 10. 00 do 11. 00
hodin školička pro mladší děti zaměřená na Slunce. Povídání o
Slunci spojené s pozorováním.
Výstavy „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ a „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, expozici „OP

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 23. července 2013: Za Drahou, Průmyslová
Středa 24. července 2013: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok,
Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (most Hloučela
– most Romže)
Čtvrtek 25. července 2013: sidl. Svornosti, sídl. Svormosti parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Rokycany), Smatanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická – Říční),
Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (sídl.
Svornosti – Smetanova)

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Smržice
Dne: 5. 8. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: od
č.377 a 348 po č. 237 a 381
dále po č. 440 a 608, 234, 284,
603, 227, 228, 226, 224 a 341.
Obec: Prostějov
Dne: 5. 8. 2013 od 8:00 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice TORAY (č. 300038)

Obec: Hrubčice
Dne: 7. 8. 2013 od 7:30
do 10:30 hod. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Hrubčice Plant Select
(č. 300614)
Obec:Bohuslavice
Dne: 7. 8. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
objekt ZD č.87, dále č.67, 90,
VaK, 66, 70, 83, 61, 68.
Obec: Slatinky
Dne: 9. 8. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
RD od č. 194 po č. 201, dále
od č. 193 po č. 188
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor Večerníku s pořadateli tradiční Keltské noci

Keltská noc je konečně tady! Už podvanácté a s velkolepým programem!
‚Starý Viking‘ Tom Somr: „Zveme všechny lidi bez rozdílu věku, mladé i staré, s otevřeným srdcem i myslí!“

Prostějov - Dvanáctý ročník mezinárodního
festivalu Keltská noc je na spadnutí a kdo jiný
by měl zasvěceně pohovořit na toto téma, než
samotní organizátoři celé akce Vladimír Vitásek
a ‚Starý Viking‘ Tom Somr? Co stálo na počátku
festivalu, jak jsou na tom vikingští organizátoři
s konzumací medoviny a co si na návštěvníky
Keltové, druidi a druidské kněžky pro letošek
nachystali? To vše a mnoho dalšího se dozvíte
v exkluzivním dvoj-rozhovoru Prostějovského
Večerníku, který vám zkrátí to téměř nekonečné
čekání na pátek 26. července, kdy to na plumlovském kempu Žralok všechno konečně vypukne!
Petra Hežová
Jde už o dvanáctý ročník úspěšného mezinárodního hudebního festivalu, vzpomenete si na své
začátky? Co stálo na počátku
tohoto projektu? Proč právě
Keltská noc?
TS: „Ani se mi nechce věřit,
že už je to tolik let… Zhruba
od poloviny 90. let jsem působil jako hudebník v Dánsku
a tam jsem mimo jiné začal hrát
v kapelách s irskými muzikanty, například s Tom Donovan
Bandem a Comely Grace. Někdy na podzim roku 2001 nás
v Dánsku napadlo, že by bylo
fajn zahrát si taky na Moravě
a tím to všechno začalo.“
VV: „Tom Somr, se kterým
jsme dlouholetí kamarádi, mě
oslovil někdy na jaře 2002 s přáním zorganizovat dva koncerty
s jeho dánskou kapelou Comely
Grace. Podařilo se nám tehdy
společně uspořádat jeden koncert v Olomouci na ´Pevnůstce´
a druhý na pláži ´U vrbiček´ na
plumlovské přehradě, na který byl tehdy přizván jako další
účinkující i Tomáš Kočko.“
TS: „Tomáše Kočka jsem si
tehdy takzvaně ´vygoogloval´
INZERCE

na internetu, jeho hudba mě
velice oslovila a připadala mi
jako zajímavé spojení dánského
a moravského pojetí keltské
hudby. Tomáš Kočko moji nabídku spoluúčinkování přijal,
a vzhledem k hudebnímu zaměření dostaly oba koncertní večery
oficiální název Keltská noc. Velký ohlas, který tyto dva koncerty
vyvolaly, mi vnuknul myšlenku
v tomto projektu pokračovat a tak
vzniknul festival, který se dnes
řadí mezi nejlepší svého druhu
v ČR. Tehdy jsem samozřejmě
neměl vůbec tušení, jaké obrovské množství práce mě čeká
a nikdy bych to nemohl zvládnout bez několika kolegů, kteří
se ke mně od roku 2003 přidali.
Název festivalu Keltská noc jsme
zachovali, protože náš festival
se vždy zaměřoval výhradně na
prezentaci irské hudby a tance,
starých keltských řemesel, bojových umění a spirituality.“
Podle internetového odkazu na stránkách Keltské noci si zájemci mohou sami
vyzkoušet přípravu hned několika druhů medovin. Zkoušeli
jste vy sami někdy přípravu
tohoto pradávného nápoje?
A co jiné pochutiny typické
v době Keltů a Vikingů?

TS: „Medovina ke Keltům i Vikingům vždycky patřila a Keltská noc má od roku 2003 svého
dvorního medovináře Roberta,
který uspokojuje tímto skvělým
mokem chuťové pohárky nejen
všech návštěvníků Keltské noci,
ale mnohdy hojně i své vlastní a několikrát již prožil závěr
festivalu v horizontální poloze
za svým stánkem a opojen snil
o keltské bohyni Brighid, která
je nejen krásná a vznešená, ale
také bohyní léčitelů, básníků
a inspirace (smích)“.
VV: „Já jako abstinent to nemohu sám odborně posoudit a tak,
i když se letos možná Tomem,
o kterém je známo, že je nadšeným konzumentem tohoto
moku, nechám přemluvit k malé
ochutnávce, tak její výrobu jistě
nechám odborníkům. Tady bych
na ´Starého Vikinga´ prozradil,
že kromě keltské medoviny je
také velkým obdivovatelem moravské slivovice, kterou se svým
tatínkem na moravském Slovácku každoročně pálí a jejich
rodina je spjata i s pěstováním a
výrobou moravského vína. Sám
jsem se účastnil několika akcí,
které Tom organizoval pro své
irské a dánské přátele v moravském sklípku, a o tom by se dala
jistě napsat kniha (smích)“.
V uplynulých letech
jsme mohli zaznamenat
spor vedený o ochrannou
známku názvu Keltská noc.
Můžete ve zkratce přiblížit
čtenářům, o co šlo a jak spor
dopadl?
VV: „Ano, vznikl spor o název
Keltská noc, který vyvolali organizátoři jiného festivalu v Čechách téhož jména, i když oni se
jako festival na keltskou kulturu
vlastně vůbec nezaměřují a prezentují komerční hudbu z oblasti
rocku a ska. Po velmi bouřlivém
začátku sporu, kdy protistrana
v roce 2010 ve snaze odstranit

plumlovský festival z moravské kulturní scény tehdy, velmi
neférově a hrubě oslovila jeho
partnery výhružnými dopisy,
čímž ročník Keltské noci 2010
dosti poškodila. Tomáš Somr mě
v té době, ve snaze zachránit naši
Keltskou noc, oslovil s žádostí
o pomoc v této věci. Protože Tomáše znám již asi osmadvacet
let a vím, že ve všem, co dělá, je
dobrý úmysl, rozhodl jsem se do
tohoto sporu vstoupit a pomoci.
Oslovil jsem Patentovou advokátní kancelář, která náš festival
v tomto sporu zastupuje a ta
předložila příslušným úřadům
přesně doloženou historii našeho
festivalu, jeho keltské zaměření
a samozřejmě také dokumentaci Občanského sdružení Keltská noc o.s. Výsledkem je, že
náš festival má právo používat
název Keltská noc stejně jako
protistrana, grafický vizuál naší
keltské noci je evidentně odlišný
od vizuálu druhého festivalu. V
době registrace ochranných známek protistrany v roce 2009 měl
plumlovský festival za sebou již
sedmiletou historii, přesto se ale
na oficiální a konečný verdikt
ÚPV bohužel ještě stále čeká.“
Na co se tedy mohou
návštěvníci letošního
ročníku Keltské noci těšit?
TS: „Kromě hvězdných stálic
Keltské noci, jimiž jsou bezesporu irští SLIOTAR, ale také
třeba Tomáš Kočko a jeho Orchestr, skupina Bran a mnoho
dalších, máme letos v programu pět novinek. Je to irský
písničkář J.EOIN, který v minulosti vystupoval se slavnými
irskými Clanad, dále skupina
Clamortis, Curlies, Cheers
a skupina Goblin, se kterou vystoupí i Pepa Janíček, dřívější
člen undergroundové skupiny Plastic People a o němž
málokdo ví, že hraje skvěle
irskou hudbu. Po dvou letech

opět přijede i výborná dánská
skupina TRADISH. Kromě
hudby se na Keltské noci bude
samozřejmě tančit irský tanec,
v sobotu proběhne i jeho výuka, návštěvníci se mohou těšit
na různé ohňové show, budou
k vidění keltští kováři, stará
keltská řemesla a ukázky bojových technik. Zajímavé budou
jistě spiritualistické přednášky
Eriky Bábkové a keltského
druida Lunwera. Pro děti návštěvníků máme na sobotu
kromě angličtiny pro děti v režii prostějovské pobočky školy
Helen Doron přichystánu i akci
Poníci pro děti, kdy se děti mohou v průběhu celého odpoledne povozit za odborného dozoru na ponících ze stáje ve Velké
Bystřici u Olomouce.“
Na který ročník vzpomínáte rád a na který
naopak nerad a proč?
TS: „Vzpomínám rád na všechny ročníky Keltské noci, protože
je mým dítětem a atmosféra každého z ročníků byla úžasná. Chci
za to poděkovat všem účinkujícím i skvělému publiku. Tomáš
Kočko v jednom z rozhovorů
o Keltské noci řekl, že si našeho
festivalu velice váží, protože je
dělán srdcem a já udělám vše
proto, aby takový zůstal i do budoucna. Větru a dešti se Keltové
nesnaží poručit. Rozmary počasí
patří k životu, a i když osobně
miluji modrou oblohu a sluníčko, naučil jsem se respektovat
mocnou sílu přírody a tak i na
ročníky, kdy jsme byli promoklí
na kost, vzpomínám s láskou a
věřím, že nám keltští bohové zůstanou letos nakloněni!“
Kterou hudební skupinu
nebo zpěváka byste rádi
ukořistili pro některý z nadcházejících ročníků festivalu?
VV: „Těchto přání máme několik, ale nechceme momentálně
uvádět žádná jména. Tom Somr

V pátek to vypukne! Skvělý hudebník a organizátor Keltské noci
Tomáš Somr se v pátek těší na zaplněný autokemp Žralok!
Foto: archiv Toma Somra

„Chceme, aby naše Keltská noc byla příjemnou alternativou pro lidi, kteří netouží
po komerci a celebritách přehnaně propagovaných v médiích a chtějí si prostě prožít
příjemný víkend plný irské hudby, tance
a také dobrého jídla a pití,“

prozradil hlavní smysl oblíbené akce Tomáš Somr

je v jednání s několika manažery
světových umělců, bohužel je to
zatím zcela mimo finanční možnosti našeho festivalu.“
TS: „Honoráře umělců, s jejichž manažery jednám, se pohybují od 20.000 eur směrem
nahoru. Nicméně to nevzdáváme a doufáme, že se nám v budoucnu podaří pozvat i někoho
z těch nejvyšších světových příček. Samozřejmě se bude vždy
jednat o hudbu vycházející
z keltských kořenů.“
Na mezinárodním festivalu Keltská noc si zřejmě každý najde to své, komu
je ale festival primárně určen?
TS: „Na Keltskou noc tímto
zveme všechny lidi bez rozdílů
věku, mladé i staré, všechny,
kteří přijdou na Keltskou noc
s otevřeným srdcem i myslí,
s plánem odpočinout si od

běžného shonu moderní doby,
pobavit se a prožít příjemný
víkend plný irské hudby, tance, keltských tradic, spirituality
a také dobrého jídla a pití.“
VV: „Vstupné jsme nechali na
loňské, myslím, že rozumné
výši tak, aby Keltská noc byla
dostupná všem, a přesto vstupné dokázalo pokrýt alespoň část
nákladů spojených s organizací
festivalu.“
TS: „Závěrem bych chtěl velmi poděkovat Prostějovskému
a Olomouckému Večerníku za
prostor, který nám dali, všem
dřívějším i součastným partnerům Keltské noci za jejich
vstřícnou spolupráci, skvělým
účinkujícím a v neposlední
míře i návštěvníkům, kteří nám
zakoupením vstupenky vyjadřují podporu a respekt k naší
práci.“

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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Pondělí

Číslo

22. července 2013

fotbal
POSTUP V POHÁRU

1.SK Prostějov
vyřadil Sokol Tasovice
a jde na Fastav Zlín
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

VOLEJBALISTKY JSOU KOMPLETNÍ!
PŘIŠLY CIZINKY MARKEVIČOVÁ A HUTINSKÁ

21

Prostějov/son

basketbal

TVORBA HRÁČSKÉHO KÁDRU VOLEJBALISTEK VK
AGEL PROSTĚJOV PRO NOVOU SEZÓNU 2013/14
JE U KONCE. VEDENÍ HANÁCKÉHO KLUBU V UPLYNULÉM TÝDNU DOVEDLO DO ZDÁRNÉHO KONCE
JEDNÁNÍ S POSLEDNÍMI DVĚMA CIZINKAMI, KTERÝMI SE PO PODPISU KONTRAKTŮ STALY PĚTADVACETILETÁ BĚLORUSKÁ SMEČAŘKA TATSIANA
MARKEVIČOVÁ A DVAADVACETILETÁ SLOVINSKÁ
BLOKAŘKA SARA HUTINSKÁ.
„HLAVNĚ TATSIANA JE ŠPIČKOVOU EVROPSKOU
HRÁČKOU, JEŽ PŘICHÁZÍ Z FRANCOUZSKÉHO
CANNES A MĚLA BY BÝT HLAVNÍ TAHOUNKOU NOVĚ
SLOŽENÉHO TÝMU. NAŠÍM CÍLEM BUDE DALŠÍ OBHAJOBA VŠECH ČESKÝCH TROFEJÍ A K TOMU LEPŠÍ
VÝKONY I VÝSLEDKY V CHAMPIONS LEAGUE OPROTI
MINULÉMU ROČNÍKU,“ ZDŮRAZNIL KOUČ AGELEK
MIROSLAV ČADA.
PODROBNOSTI O NOVÝCH VOLEJBALOVÝCH POSILÁCH ČTĚTE NA STRANĚ 26!

VR AC Í SE NE ČA S

Z Nymburka míří
do BK Prostějov už
podruhé známý pivot
čtěte
na straně

27

rozhovor
VE SE LÝ JE VE STO VC E!

Vyzpovídali jsme
prostějovskou
tenisovou kometu
čtěte
na straně

beachvolejbal

Ivo Zbožínek zkouší fotbalové štěstí v Určicích

28
SOBOTA 27. 7.

9:00

TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC

SÉRIE KOUPELKY 2013
Hala Sportcentra DDM Prostějov

fotbal

SOBOTA 27. 7.

17:00

PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

1.SK PROSTĚJOV
SPARTAK HULÍN
Areál Fotbal Prostějov za místním nádražím

fotbal

SOBOTA 27. 7.

17:00

PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

FC KRALICE NA HANÉ
FK NOVÉ SADY
Fotbalový areál v Biskupicích

fotbal

NEDĚLE 28. 7.

16:30

PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

SOKOL URČICE
FC MORKOVICE
Fotbalový areál v Určicích

Prostějov/son – Třetiligový 1.SK
Prostějov po minulé sezóně už
nejevil o zkušeného stopera Ivo
Zbožínka zájem a pustil ho ze
svých služeb. Šestatřicetiletý
obránce však s velkou pravděpodobností nezůstane fotbalově
na ocet, neboť míří do TJ Sokol
Určice.

V dresu divizního nováčka je
momentálně na zkoušce a již
odehrál dva přípravné zápasy.
„Stejně jako řadu dalších hráčů
Ivoše zkoušíme a uvidíme, zda
jednání povedou k jeho angažmá v našem klubu. Já borce
takového kalibru samozřejmě
chci. A co vím, všechno vypadá

Jestřábi dnes

startují přípravu
Prostějov/son – Dosud hokejisté
LHK Jestřábi Prostějov trénovali
individuálně, teď se konečně sejdou ke společné letní přípravě. Ta
začíná právě dnes odpoledne na
prostějovském zimním stadionu.
„Od pondělí do čtvrtka budeme
makat dvoufázově, v pátek
dopoledne přidáme ještě jednu fázi
a o víkendu dostanou kluci volno.
Úplně stejně pak bude probíhat
i druhý týden. Náplní těchto prvních
čtrnácti dnů se stane výhradně
suchá příprava, to znamená cvičení
na zimáku, posilovna, výběhy do
terénu, fotbálky, další míčové sporty
a podobně. Na led bychom poté měli
vyjet od 4. nebo 5. srpna,“ prozradil
Večerníku nový lodivod výrazně
obměněného A-mužstva Jestřábů
Josef Málek.
Cílem notně posíleného týmu
jednoznačně je postup ze druhé
ligy do první, k čemuž mají přispět
renomovaní hráči s extraligovými
zkušenostmi, například útočníci
Lukáš Luňák ze Sparty Praha či Juraj Jurík ze Skalice (předtím Zlína).
Tyhle i další hvězdy mohou nyní
hokejoví příznivci naživo sledovat
v přípravě.
Více o aktuálním dění v LHK
Prostějov najdete na straně 27.

slibně v tom směru, že by v Určicích měl zůstat,“ řekl hlavní
trenér vítěze krajského přeboru
mužů 2012/13 Evžen Kučera.
Podobně situaci vidí i sám plejer, až do loňské zimy kapitán
eskáčka. „Vypadá to, že se dohodneme. Ještě chybí doladit
nějaké formality, ale myslím, že

vše dopadne mým přechodem
do Určic,“ nechal se slyšet Zbožínek.
V barvách Sokola absolvoval
oba dosavadní přátelské duely
během minulého týdne, když
proti HFK Olomouc B (2:0)
i Novým Sadům (1:4) nastoupil
v základní sestavě.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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

„poupravena“. Vaším úkolem
je odhalit náš záměr a správně
vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU



Správná odpověď z č. 28: na snímku byl dům z Arbesova
náměstí v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která získává poukaz na sortiment v hodnotě 400 Kč, jenž věnuje Prodejní galerie
Duhový květ, Vápenice 29, Prostějov, se stala Zdeňka Jedličková, Joštovo náměstí 4, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně
zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište
na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVRTKU 25. ČERVENCE 2013,14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 29. ČERVENCE 2013.
Cenu do soutěže, lůžkové povlečení věnuje firma Profitex,
Wolkerova 37, Prostějov.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

Rondony
Pracovní pláště
Pánské a dámské kalhoty
Velký výběr zdravotní obuvi
www.profitexprostejov.cz

HURÁ, 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.
... V PRÁZDNINOVÉM OBDOBÍ

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

TIP
k obrazovce
KRÁL SOKOLŮ
FILM, ČR/SR/POL.
/MAĎ./N/FR. (2000)

ČTVRTEK 25.7. 2013

20:00 HODIN

CÉVA, CÍCHA, DUHA, EREB, FÚRIE, CHLÉB, CHOROŠ,
JARA, KANY, KEČUPY, KLUK, KOŠLER, LEČA, LÍPY, LUSK,
OTOLITY, PASÍVA, PAVÉ, PRŮCHODY, UHER, ÚHYB,
VÁZY, VCHOD, ZNOJ, ZVLÁŠŤ, ZVON
Znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝVečerník,Olomoucká10,Prostějov.Můžete
také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to DO
ČTVRTKU 25. ČERVENCE 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DÝCHÁNKY“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Zuzana ZEDKOVÁ, Lumírova 52, Ostrava-Výškovice, která
se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
je BOWLING PALACE, sídlící v prostějovské ulici Újezd.
POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si bude moci i tentokrát dopřát trochu
toho zdravého pohybu pro své tělo a sportovního zápolení.
Také dnešním partnerem nového kola je totiž BOWLING
PALACE sídlící v prostějovské ulici Újezd! A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni
do slosování o již zmíněnou POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 29. ČERVENCE.

PRÁZDNINOVÉ CENY OD 160 Kč
www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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CENU v podobě poukázky
od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stoosmnáctém pokračování
tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Štěpána
Kojana. Známého regionálního hudebníka a jednoho ze
zakladatelů skupiny KEKS
opětovně poznala celá plejáda
čtenářů...
Z porce 466 soutěžících,
které jsme zařadili do osudí,
se tentokrát usmálo štěstí na
výherkyni, kterou se stala
Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov. Od
Večerníku tak obdrží ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukazu na nákup zboží
v prodejně ŽELEZÁŘSTVÍ
U VĚŽIČEK v hodnotě 400 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
mistra světa světa z roku 2001
a vícemistra světa z roku 2006
v hokeji. V roce 2000 působil
v New York Rangers, slavnou
NHL si však nikdy nezahrál.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodevatenáctého kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU
25. ČERVENCE 2013, ale do
14.00 hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu, od
občerstvení Brutus v hodnotě
500 Kč, zveřejníme v příštím čísle, které vychází
TRADIČNĚ V PONDĚLÍ
29. ČERVENCE 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Braňo Holiček, Juraj Kukura, Klára Jandová, Waldemar
Kownacki, Agnieszka Wagner,
Manuel Bonnet, Jaroslav Žvásta, Vladimír Jedlovský, Judit
Miklósy, Mária Bálintová
Romantický a zároveň dobrodružný příběh z patnáctého století vás zavede hluboko do hor, podlého a mstivého Ivera, hradkde v magickém sepětí s příro- ního sokolníka. Chlapec před
dou a dravými ptáky žije čtrnác- ním musí prchnout hluboko do
tiletý Tomáš spolu s otcem, dě- hor a zde se setkává s Vaganem,
dečkem a sestrou Agátou. Otec bývalým hlavním sokolníkem,
náhle nešťastnou náhodou zahy- kterého Iver kdysi lstí vyhnal
ne, a tak se Tomáš s dědou vy- z hradu. Mezi odvážným mupraví na hrad prosit o práci. Zde žem a chlapcem vzniká pevné
právě slaví zásnuby půvabná přátelství. A Vagan Tomáše,
Formina a mladý šlechtic Osrik. obdarovaného schopností poroTomáš však musí uprchnout, zumět řeči zvířat, učí sokolnicprotože se stane terčem nenávisti kému řemeslu...
VÍCE NEJEN O TÉTO FILMOVÉ POHÁDCE
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 našemu 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. ČERVENCE 2013, 14.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 6 - 6 - 1, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už
celkově stoosmým výhercem stal
Petr Trajer, Edvarda Beneše
10/16, Prostějov, jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednoutcenu od partnera minulého
kola soutěže, kterou je POUKAZ NA OBČERSTVENÍ
V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází tradičně
v PONDĚLÍ 29. 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]

Nabídka realit a nemovitostí
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D+V Investing s. r. o.

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.

BYTY - PRODEJ
1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 500 000 Kč
2+1 OLOMOUC, os. vl.
1 190 000 Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
2
2 500 000 Kč
podkrov., 100m , 2. patro
2+kk ul. Mlýnská, PV. OV, 45m2, zastřešené
park. místo
1 500 000 Kč

Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Kvalitní
služby
od roku
1992

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

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

tel.: 607 915 184

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

SUPERNOVINKA:

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

E-mail: info@srdcerealit.cz
NOVINKY!

Prodej 2+1,sídl. E. Beneše,lodžie, šatna,po rek.

Info v RK

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP 

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
2

Pronájem RD 1+1, Kostelec na Hané, cihla, zahrada 4.000,- Kč

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk po rekonstrukci. Zast. plocha 98
m2, zahrada 62 m2.
Cena: Kč 1.990.000,-

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

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

Poptt

y

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

Olomouc, Pavlovická ul. Prodej novostavby bytu 4+kk v OV, 2. patro, část.
podkrovní, 134 m2, terasa, sauna.
Cena: Kč 2.200.000,!!!
VOLEJTE ! I SMS !

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.

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč

Tel: +420 605 011 310
TOP NABÍDKA!!!
Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD 5+kk. Zast.
plocha 154 m2, zahrada 716 m2.
Cena: Kč 3.445.000,-

RD 2+1, ŠUBÍŘOV, po rekonstr.

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží. Zast. plocha
227 m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.390.000,-

RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, zahrada, vjezd, SLEVA!! 499.000,- Kč

BYTY – PRODEJ:

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

360.000,-Kč

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

Kč 820.000,Kč 780.000,Kč 1.100.000,Kč 2.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
pozemek 2846m2.
Cena: 1 700 000 Kč

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
2+1, Biskupice
2+1, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Pv, Rejskova ul.
3+1, Klopotovice
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+kk, Pv, Rejskova ul.
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul.
3+1 s garáží, Pv, J. Kučery
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 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 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 3.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

GARÁŽE - PRONÁJEM

Prodej RD 4+1 v Mořicích. Plyn.vytápění, plast.
okna, garáž, zahrada. Udržovaný. Po D1 10min. do
Kroměříže,20min. do Brna. Cena: 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání SLEVA!

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

REALITY
POHODA

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kompletní nabídku najdete na:

Kč 69.000,-

www.jhreality.cz

INZERCE

5-·6428

2NWONQXUM¾2TQUV÷LQXX
X¾OPCDÊ\Ê
APRILIA SPORT CITY 198 ccm, r.v. 2006
%GPC-é
HONDA ITALIA 150 ccm, r.v. 2001
%GPC-é
KYMCO PEOPLE 125 ccm, r.v. 2009
%GPC-é
PIAGGIO SKIPER 125 ccm, r.v. 1998
%GPC-é
PIAGIO SKIPER 150 ccm, r.v. 2000
%GPC-é

PIAGGIO FLY 150
50
0 ccm,
cc
c
cm 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

2Ą+,ª//'&1241&','1,'6-1.##5-Č64;
Info na tel.: 602 715 162

co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

rostějov
ucká 10, P
o
m
o
l
O

Tel.: 608 9
60

1.700 tis.Kč
1.169 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 M.Pujmanové, zařízený
5,2 tis.měs. + ink., kauce
3 tis.
1+kk Fügnerova - po rekonstr.
5 tis.+ ink.
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.
4+1 Partyzánská, po rekonstr.
8 tis.+ ink., bez kauce, trv.pob.
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
890 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 tis.Kč + prov.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
2
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.250 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
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
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 110 tis.Kč
- Hostinec 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
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
2
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:
Novinky: Pronájem garáže na ul.Lidická
1 tis. Kč/měs.
- Pronájem garáže na Husově nám.
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,

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.

042

E-mail: reklama
E

UZÁVĚRKA pro nabídku realitních kanceláří
pro následující číslo je ve čtvrtek 25.7. 2013 do 12.00 HODIN

CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.
990 tis.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
2
RD Brodek u Konice - 338 m , 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
Lešany - 2400 m2,
200 Kč/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:
Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
2
- 1000 m
240 tis.Kč
2
Alojzov - 3000 m ,
375 Kč/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.

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 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Dolní cihla
1+1 Daliborka 40m2 cihla
1+1 Kolárova 40m2 cihla
2+kk Daliborka 50m2
2+1 Vrahovice
2+1 Karlov 60m2 cihla
2+1 Daliborka 60m2
3+1 Výšovice 74m2 garáž
3+1 Němčice 74m2
RD Rozstání garáž
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.000Kč+ink
5.000Kč+ink
5.900Kč vč.ink
5.500Kč +ink
5.000Kč+ink
8.100Kč vč. ink
5.500Kč +ink
8.500Kč vč.ink
5.000Kč+ink
6.000Kč +el.
9.000Kč+ink
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

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

Nabídka realit a nemovitostí
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D+V Investing s. r. o.

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.

BYTY - PRODEJ
1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 500 000 Kč
2+1 OLOMOUC, os. vl.
1 190 000 Kč
3+kk s terasou, Česká, PV, os. vl., nadstand.,
2
2 500 000 Kč
podkrov., 100m , 2. patro
2+kk ul. Mlýnská, PV. OV, 45m2, zastřešené
park. místo
1 500 000 Kč

Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Kvalitní
služby
od roku
1992

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

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

tel.: 607 915 184

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

Rostislavova
Rostislavova
8
8

 605 011 310

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

SUPERNOVINKA:

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

E-mail: info@srdcerealit.cz
NOVINKY!

Prodej 2+1,sídl. E. Beneše,lodžie, šatna,po rek.

Info v RK

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP 

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
2

Pronájem RD 1+1, Kostelec na Hané, cihla, zahrada 4.000,- Kč

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk po rekonstrukci. Zast. plocha 98
m2, zahrada 62 m2.
Cena: Kč 1.990.000,-

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

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

Poptt

y

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

Olomouc, Pavlovická ul. Prodej novostavby bytu 4+kk v OV, 2. patro, část.
podkrovní, 134 m2, terasa, sauna.
Cena: Kč 2.200.000,!!!
VOLEJTE ! I SMS !

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.

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Pozemek 466m2.
Cena: 990 000 Kč

Tel: +420 605 011 310
TOP NABÍDKA!!!
Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD 5+kk. Zast.
plocha 154 m2, zahrada 716 m2.
Cena: Kč 3.445.000,-

RD 2+1, ŠUBÍŘOV, po rekonstr.

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží. Zast. plocha
227 m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.390.000,-

RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, zahrada, vjezd, SLEVA!! 499.000,- Kč

BYTY – PRODEJ:

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

360.000,-Kč

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

Kč 820.000,Kč 780.000,Kč 1.100.000,Kč 2.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
pozemek 2846m2.
Cena: 1 700 000 Kč

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
2+1, Biskupice
2+1, Pv, Spitznerova ul.
2+1, Pv, Rejskova ul.
3+1, Klopotovice
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+kk, Pv, Rejskova ul.
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul.
3+1 s garáží, Pv, J. Kučery
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 5.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 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 3.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

GARÁŽE - PRONÁJEM

Prodej RD 4+1 v Mořicích. Plyn.vytápění, plast.
okna, garáž, zahrada. Udržovaný. Po D1 10min. do
Kroměříže,20min. do Brna. Cena: 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání SLEVA!

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

REALITY
POHODA

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kompletní nabídku najdete na:

Kč 69.000,-

www.jhreality.cz

INZERCE

5-·6428

2NWONQXUM¾2TQUV÷LQXX
X¾OPCDÊ\Ê
APRILIA SPORT CITY 198 ccm, r.v. 2006
%GPC-é
HONDA ITALIA 150 ccm, r.v. 2001
%GPC-é
KYMCO PEOPLE 125 ccm, r.v. 2009
%GPC-é
PIAGGIO SKIPER 125 ccm, r.v. 1998
%GPC-é
PIAGIO SKIPER 150 ccm, r.v. 2000
%GPC-é

PIAGGIO FLY 150
50
0 ccm,
cc
c
cm 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

2Ą+,ª//'&1241&','1,'6-1.##5-Č64;
Info na tel.: 602 715 162

co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

rostějov
ucká 10, P
o
m
o
l
O

Tel.: 608 9
60

1.700 tis.Kč
1.169 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 M.Pujmanové, zařízený
5,2 tis.měs. + ink., kauce
3 tis.
1+kk Fügnerova - po rekonstr.
5 tis.+ ink.
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.
4+1 Partyzánská, po rekonstr.
8 tis.+ ink., bez kauce, trv.pob.
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
890 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 tis.Kč + prov.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
2
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.250 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
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
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2 110 tis.Kč
- Hostinec 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
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
2
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:
Novinky: Pronájem garáže na ul.Lidická
1 tis. Kč/měs.
- Pronájem garáže na Husově nám.
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,

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.

042

E-mail: reklama
E

UZÁVĚRKA pro nabídku realitních kanceláří
pro následující číslo je ve čtvrtek 25.7. 2013 do 12.00 HODIN

CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.
990 tis.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
2
RD Brodek u Konice - 338 m , 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
Lešany - 2400 m2,
200 Kč/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:
Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m ,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
2
- 1000 m
240 tis.Kč
2
Alojzov - 3000 m ,
375 Kč/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.

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 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Dolní cihla
1+1 Daliborka 40m2 cihla
1+1 Kolárova 40m2 cihla
2+kk Daliborka 50m2
2+1 Vrahovice
2+1 Karlov 60m2 cihla
2+1 Daliborka 60m2
3+1 Výšovice 74m2 garáž
3+1 Němčice 74m2
RD Rozstání garáž
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.000Kč+ink
5.000Kč+ink
5.900Kč vč.ink
5.500Kč +ink
5.000Kč+ink
8.100Kč vč. ink
5.500Kč +ink
8.500Kč vč.ink
5.000Kč+ink
6.000Kč +el.
9.000Kč+ink
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

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

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
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REALITY

REALITY

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Pronajmu byt 3+1 na sídl. Svobody,
1NP. Ne RK! Tel:608 481 690

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 460.000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 690.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.140.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
960.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.200.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD, 5+1, Čechovice 2.990.000 Kč
* RD 6+3 s garáží, PV 5.300.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 370.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice- Březský vrch 440.000 Kč
* St.pozemek,Kostelec n/H 590.000 Kč
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

Rodina s dětmi koupí RD s dvorkem a zahradou v PV a blízkém
okolí. Na splátky i k rekonstrukci.
Dohoda jistá. Děkuji za nabídky,
nejsem RK. Tel:702 481 871

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

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

Pronájem bytu 1+1, přízemí, Olomoucká ul. Tel: 608718813
Koupíme byt 2+1 po rek., na E. Beneše. 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 pěkný prosluněný byt 3+1
cihla v OS s balkonem v centru
města. Ne RK. 723 691 185
Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I sms na tel.: 724 906 630
Prodám
dvougenerační
RD
v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.:
737 563 847, 731 471 123. RK
NEVOLAT!
Pronajmu 1+1, zař. 608752315
Pronajmu
garáž,
Prostějov
-Krasická ul. Dlouhodobě. Tel.:
739 322 781
Pronajmu prostorný byt 2+1 po rekonstrukci v centru města. Nájem
5 000Kč+inkaso. K nastěhování
ihned. Tel.: 603 100 102
Prodám ornou půdu v Pv, 1 hektar.
Tel.: 608 944 201
Pronajmu byt 1+1 v Pv, A. Slavíčka. Po celkové rekon. Možno i
kompletně zařízený. Cena 6 000Kč
včetně inkasa + 1x kauce. Volat po
16 hod. Tel.: 731 260 758
Účinně zajistíme prodej Vaší nemovitosti. Tel. 774 409 430
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
Prodám garáž na Žeranovské. Cena
dohodou. Tel.: 774 664 966
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
3. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitosti – pozemková parc. č.
3187 v k.ú. Runářov a obci Konice
za min. kupní cenu ve výši 82.500,00
Kč. Další informace poskytne Ing.
Růžičková na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 592, e-mail:
marcela.ruzickova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz
Prodám starší RD 4+1 v Dubanech,
dvůr, zahrada, veškeré IS. 800 000
Kč. Tel.: 602 75 15 35
Pronajmu byt 3+1+garáž v PV-Držovice. Tel.: 774 300 463 RK nevolat!
Pronajmu byt na sídl. E. Beneše, 2.
patro na východ. Tel.: 776 561 214
Pronajmu novou garsonku 33m2 na
Újezdě, plast. okna, nová kuchyň,
velká koupelna s oknem. Cena 5 000
Kč + inkaso. Tel.: 602 553 222
Pronajmu byt 3+1 v 5. patře, nezařízený, volný ihned. Nájem vč.
inkasa 9 tis. 1x kauce + 1 nájem
dopředu. Tel.: 775 974 977

Pronajmu menší jednopokojový zařízený byt v domě se zahradou v centru PV. Cena 5500,- Tel: 725 449 531
Vykoupím za hotové zadlužené nemovitosti. Exekuce, zástava není
překážka. 723 565 897
Pronájem komerc. prostoru na Újezdu v Pv. 95m², výloha. 14 000 Kč/měs.
+ inkaso. Tel: 720 750 511

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

Prodám byt 1+1 cihla, po celk.
rekonstr. OV, 45m² + 8m² sklep.
1. patro V. Outraty, velmi nízké náklady. Cena 800 000. Tel:603707033

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

Pronajmu byt 3+1 na Mozartově ul., po rekonstrukci. 5.600 Kč
plus ink./měs. Tel.: 731 507 619

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

Pronajmu 1+1, po rek., tř. Svornosti, Pv. Tel.: 724 711 106

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245

Koupím pozemek nebo zahradu
na stavbu RD v Mostkovicích.
T.: 731 510 079
Postoupím pronájem zavedené prodejny zahrádkářských potřeb v centru
Prostějova. Velké parkoviště před prodejnou, podmínka: odkoupení zásob a
zařízení. Tel. kontakt: 603 485 311
Pronajmu cihl.byt 1+1, Krasická
ul., 2. patro s balkonem, 6 500 Kč
vč.ink/měs. Volny od 1. 8. 2013.
Tel.: 776 040 066 RK ne!
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
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

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

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
Chybí vám momentálně peníze?
Rádi vám pomůžeme, půjčka do
48hod. Pracuji pro jednoho věřitele. Tel: 607 275 496

PRODÁM
Prodej palivového dřeva, metrové, skládané. Cena tvrdého 1 050
Kč/m. Měkké 800 Kč/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013
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.
Prodám palivové dřevo štípané,
délka 35 cm(nebo dle dohody).
Cena tvrdého 990 Kč/prms, měkké 790 Kč/prms. Doprava zajištěna Prostějov, Olomouc, Přerov,
Konice, Vyškov. Tel.: 734 481 013
Prodám org. stav. vrátek na 300kg,
lano 60m. Tel: 608718813
Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané(dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013

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

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce
koupelen a bytových jader a další zednické práce i mimo okr. PV.
Tel.: 774 627 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Převoz materiálu včetně stěhování, auto
do 1,5 t. Půjčovna lešení. Tel:608718813
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
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

Přijmeme brigádníky na roznos
letáků ve vašem okolí. Pro bližší
informace nám volejte na telefon:
607 401 737
Hledáme kuchaře, možnost i brigádně. Tel.: 775 186 915

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
Přijmeme spolupracovníky/-ce
z různých oborů pro chod
pobočky v Prostějově. Výdělky
25-35 000 Kč.m. T. 732 259 667
Největší energetická společnost
ČR nabízí práci a spolupráci pro
absolventy vysokých škol a maturanty. Životopis zašlete na mail:
ludwig54@seznam.cz. Všechny zájemce pozveme k osobním pohovorům.
Firma RS nabízí jednoduchou práci z domu pro zaměstnané, důchodce a ženy na MD, rozsáhlá nabídka.
Info 777 923 257
IF FACILITY a. s. nabízí volné
pracovní místo na pozici účetní
pro pracoviště v Prostějově. Praxe min. 2 roky. Pozice vhodná i
pro ČID, Životopisy zasílejte na:
benesova@iffacility.cz. Kontaktní
osoba paní Benešová 773 784 562,
588 882 513

Kdo zahraje a zazpívá u táboráku s kytarou? Pro menší společnost. Dopravu zajistím. Tel.:
739 239 694

Kdo daruje větší nepotřebnou psí
boudu? tel:777 969 922

www.vecernikpv.cz

Dne 26. července 2013
tomu bude 25 let, co zemřel
pan Vlastimila MERDA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
s námi. Manželka, dcera
s rodinou a syn s rodinou

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

Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na
zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485

www.vecernikpv.cz
.cz

Odešel tiše, jak si
osud přál, ale v našich
srdcích žije dál…

DARUJI

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

I

Dne 24. července
by se dožil 65 roků
pan Oldřich ZATLOUKAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují a
vzpomínají sestry Dana a Liba
s rodinami.

Hledám učitele Italštiny pro začátečníka. Tel.: 728 511 591

OZNÁMENÍ

Prosím, kdo našel v úterý 16. 7.
2013 v době mezi 16.15-16.40 hod
ve spořitelně na sběrném boxu mobilní telefon(nokia), ať je tak laskav
a odevzdá jej v informačním centru
radnice nebo ve spořitelně. Děkuji.

ného manžela a tatínka,
pana
Antonína PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene nejbližší
rodina.

PRÁCI HLEDÁ

RŮZNÉ

Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309

Dne 26. července 2013
vzpomeneme 3. smutné

Trvalé uplatnění pro absolventy VŠ bez praxe, pro okresy PV
a VY-a.s. se sídlem v Brně. Tel.:
702 484 292

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

Ruční výkopové práce a bourací. Levně, rychle. Soušek tel.:
736 111 076

tvoje srdce náhle ztichlo
a už tě nic nebolí.
Svoje srdce jsi za života
rozdával,
nedovedl jsi žádnému nic
odepřít,
pak přišla tvoje chvíle a
musel jsi odejít.

Hradební pivnice v PV přijme
kuchaře na celý úvazek, od
1.9.2013. Tel.: 777 344 507

Zedník s 13-ti letou praxí, hledá práci na HPP nebo ŽL. Tel.:
776 036 750

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

Děkuji veliteli posádky
Prostějov, příslušníkům 601.
skupiny speciálních sil a
102. průzkumného praporu
v Prostějově, posádkové
hudbě Praha a pilotům 23.
základny vrtulníkového
letectva Přerov za přípravu
a realizaci pohřbu pplk. v. v.
Jaroslava KUBICI. Děkuje
manželka s rodinou.

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

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

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

VZPOMÍNÁME

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

INZEROVAT MŮŽETE
I NA WEBU
TEL.: 608 960 042

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 26. července 2013
v 10.00 hodin

Kultura v Prostějově a okolí
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Muzeum si návštěvníky hýčká i o prázdninách

Prostějovem zamávala

‚šmajdománie‘!

Čtvrteční koncert Mira Šmajdy
nažhavil několik stovek fanoušků
Slováci to prostě umí pořádně roztočit! Po návštěvě slovenské popové
princezny Kristiny zavítal do Prostějova finalista televizní talentové soutěže Česko – Slovenská SuperStar Miro Šmajda s kapelou Rosemaid a
na náměstí T. G. Masaryka bylo zase pořádně živo!

Prostějov/peh - Stálé expozice
se doplnila ve výstavních prostorách Muzea Prostějovska
v Prostějově krátce před
začátkem prázdnin o dvojici
výstav s názvem Jiří Trnka –
Ve službách imaginace a Kouzlo vějířů.
Výstavu věnovanou legendárnímu českému malíři a ilustrátorovi, který mimo jiné vdechl
život Karafiátovým Broučkům,
můžete navštívit v těchto dnech
pod střechou prostějovského
muzea. A nejen to! Jestlipak
víte, co znamená, když žena
před vámi upustí na zem svůj
vějíř? Nebo co, když si vějíř
přitiskne na ústa? Vějířovou
mluvu, kterou ovládala každá
dáma uplynulého století, si

filmová projekce, která přiblíží
návštěvníkům život slavného
výtvarníka.

nejvýznamnější kulturní akce

Schyluje se ke dvěma velkolepým
Skvělá atmosféra: Miro Šmajda si prostějovské publikum nemohl vynachválit.
Foto: Petra Hežová
protáhla až do půlnoci. „Mysleli
jsme si, že je to takový ten frajírek, co jen háže vlasama, ale
je vážně sympatický,“ potvrdila
parta přátel Karel, Vojta, Kuba,
Terezka, Markéta, Mája a Bája.
„A má vážně hezký zadek,“
doplnila ženská část skupiny fanoušků, která využila možnosti
se se slovenskou PopStar vyfotografovat. „Byla tu opravdu
úžasná atmosféra a zdá se, že fanoušci byli spokojení. To je největší odměnou pro pořadatele,“

usmívala se Alice Gregušová,
která si stejně jako několik stovek příznivců hudby nenechala
koncert ujít.
Pokud jste skvělý hudební
zážitek v režii Mira Šmajdy
propásli, nezoufejte, velký rozhovor s mladým slovenským
showmanem vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník exkluzivně
nabídne už v následujícím čísle
a bude plný překvapivých odpovědí, které jistě potěší každého fanouška!

VYHRAJTE LÍSTEK NA... KELTSKOU NOC!
A už je to tady, už to nikdo nezastaví. Tolik
toužebně očekávaná Keltská noc je konečně
zde! Kdo by si rád neposlechl nebo se nezavrtěl při tónech řízné muziky? Už tento
pátek 26. července mají v 16.00 hodin v Autokempu Žralok na plumlovské přehradě
sraz všichni, kteří netouží po komerci a celebritách přehnaně propagovaných v médiích a chtějí si prostě prožít příjemný víkend
plný irské hudby, tance a také dobrého jídla
a pití.
A Prostějovský Večerník bude samozřejmě bezprostředně u toho. A nejenom to.
Pro milovníky irské hudby jsme připravili
bleskovou soutěž o deset volných vstupenek
a velmi zajímavé ceny v celkové hodnotě
5 000 korun!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner všech akcí PLUMLOVSKÉHO
LÉTA!

Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 22. do čtvrtku
25. července do 12.00 hodin

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Kolikátý ročník Keltské noci se letos pořádá?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Keltská
noc“. 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.
U svých odpovědí uveďte číslo svého telefonu. V případě výhry vás budeme okamžitě
kontaktovat!

hudebním událostem letošního roku
Druhou polovinu léta odstartuje PlumRock
a v září to v Prostějově rozjede legendární Olympic!

Prostějov/peh - I v následujících měsících se příznivci
hudby mají na co těšit. Už
10. srpna vypukne na pláži U
Vrbiček šestý ročník festivalu
PLUM ROCK, který nabídne
publiku to nejlepší ze zdejších
revivalových kapel a těšit se
tak můžete na revival bandy
LED ZEPPELIN, DEEP
PURPLE, KABÁT a přivalí
se i ROLING STONES!
„Název PLUM ROCK se
dá chápat dvěma způsoby,
tím prvním je odkaz k nadcházejícímu období sběru
vzácných plodů švestky – anglicky ‚plum‘, které se užívají
k výrobě ještě vzácnějšího
moku – slivovice. Ten druhý
význam se vztahuje k městu
Plumlov, dle kterého získala
název i přehrada, kde se PLUM
ROCK tradičně odehrává,“
vysvětlil majitel pořadatelské
agentury Hittrade Petr Zlámal.
„Zajímavostí koncertu bude
i člen revival kapely Kabát Jiří
Bušek, který je shodou okolností zakládajícím členem jedné z nejúspěšnějších českých
kapel – originálních Kabátů,“
doplnil Petr Zlámal. K dispozici budou opět autobusové spoje,
které vás i s přáteli doručí téměř
až před pódium.

Bude tu zas! Jiří Bušek (vlevo) vystoupí stejně jako vloni na festivalu PLUM ROCK s revivalovou bandou
Kabátů.
Foto: Michal Kadlec
V polovině září čeká všechny
hudební fajnšmekry skutečná
lahůdka. Legendární kapelu,
která na české hudební scéně válí
už padesát let, není třeba dlouze
představovat. Nesmrtelný OLYMPIC dorazí do prostějovského
Společenského domu 20. září a
už podle podtitulu jejich letošního
tour ‚Už jiný nebudem...‘, je

Galakoncert Paca de Lucíi bude

vrcholem kulturní sezóny v Olomouci
Olomouc/pr – Už jen čtyři dny
dělí Olomouc od jedné z největších
kulturních událostí letošního roku,
galakoncertu flamencového génia
Paca de Lucíi. Fenomenální španělský kytarista a skladatel vystoupí v pátek 26. července v 19:00 hodin na Horním náměstí společně se
svou sedmičlennou doprovodnou
skupinou. Galakoncert Paca de
Lucíi je vrcholem programu, který
nabídne letošní 5. ročník festivalu
Colores flamencos.
Na Horním náměstí vyroste kvůli
koncertu mezi Sloupem Nejsvětější
Trojice a Arionovou kašnou hlediště
s tribunami pro tři tisíce lidí. Pódium ozdobí šest vzrostlých palem.
Koncert budou snímat čtyři kamery, které divákům unikátní hudební
zážitek přenesou prostřednictvím
obrazovky velikosti třípatrového
domu. „Velkolepé hudební zážitky
pod širým nebem se u nás stávají
tradicí. Čeká nás další mimořádná
událost světové úrovně. Loni v létě
vystoupil v Olomouci přední světový tenorista José Cura, nyní Paco de
Lucía, jednička světové flamenkové
kytary posledních několika desetiletí. Pro mě se jeho koncertem v Olomouci splní něco jako osobní sen,“
vyzdvihuje chystaný galakoncert
primátor města Martin Novotný.

muzea si nemohla vynachválit
Foto: Petra Hežová

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

Prostějov/peh
Prostějovským náměstím se rozléhal ohlušující řev ‚šmajdochtivých‘ fanynek, ještě než se
blonďatý chalan z Košic vůbec
objevil na pódiu. Finalista televizní soutěže Česko - Slovenská
SuperStar rozjel ve čtvrtek večer
skvělý letní koncert, při němž se
ve vzduchu ocitly ruce bezpočtu
prostějovských fanoušků, fotoaparáty a dokonce i podprsenka,
která doputovala až na pódium
do rukou Mira Šmajdy, který si
kořist zavěsil po zbytek vystoupení na mikrofon. „Mockrát
děkuji prostějovským fanouškům za skvělé přijetí, moc si to
s kapelou užíváme, to je prostě
Morava!,“ ocenil vynikající atmosféru koncertu blond zpěvák,
který za ohlušujícího jásotu publika prohodil, že by si kvůli
tak vynikajícím fanouškům rád
našel poblíž Prostějova menší
dům. Na závěr hodinového koncertu, při kterém zazněly skladby
z Mirova posledního alba mirosmajda.com i starší písně z vlastní produkce, čekala na jeho věrné
příznivce autogramiáda, která se

můžete procvičit ve výstavních
prostorách muzea a přesvědčit
se tak, že si i v dobách minulých věděli zamilovaní rady
i bez esemesek a vzkazů na
sociálních sítích. „Návštěvníci
si mohou prohlédnout na osmdesát exponátů ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni od
období baroka až po padesátá léta
20. století. Připomene historický
vývoj tohoto neodmyslitelného
doplňku každé dámy, k vidění
jsou vějíře z různých materiálů
a zajímavých konstrukcí, zdobené nejrůznějšími technikami. Zpestření prázdnin. Návštěvu
K vidění jsou vějíře fran- ani rodina Jarečka Ščuky
couzské, italské, anglické i holandské provenience,“ uvedla loutky, kresby a ilustrace legprůvodkyně muzea. Druhá část endy mezi českými ilustrávýstavy představí návštěvníkům tory - Jiřího Trnky a nechybí ani

Přípravy koncertu zabraly více
než rok. Jen dolaďování detailů
smlouvy trvalo téměř dva měsíce. „Bez pojistky na milion euro by
nebylo možné smlouvu podepsat,
pokrývá všechna i nemožná rizika,
která mohou být s koncertem v Olomouci spojena,“ prozrazuje detaily
náročné organizace ředitel festivalu
Colores flamencos Viktor Šebesta.
Technický manuál k vybavení pódia, ozvučení a osvětlení koncertu
čítá celkem dvanáct stran. „Manuál
obsahuje detailní rozpis každého
sebemenšího světla, koncovky, drátu či elektrického kabelu. Vše musí
být přesně tak, jak požadují,“ uvádí
k technickým parametrům koncertu
ředitel festivalu. K ozvučení galakoncertu světové hvězdy na aparátu, který bude přenášet zvuk v Olomouci,
mají certifikát jen čtyři lidé v Evropě.
Další manuál v rukou organizátorů
pak řeší požadavky, které je třeba
zajistit při pobytu umělce, skupiny
a jeho doprovodu.
Vysoké nároky byly ze strany
managementu kladeny na ubytování a stravování. „Bylo navrženo
několik hotelů, po důkladné obhlídce byl vybrán hotel NH Olomouc
Congress. Je však třeba zdůraznit,
že ve hře byly do poslední chvíle
i hotely mimo město Olomouc,“

vysvětluje ředitel Viktor Šebesta.
Velmi striktní a neúprosný je při
organizaci koncertu také požadavek na zákaz pořizování audio a videozáznamů, a to včetně
fotografií pro soukromé použití.
Za porušení zákazu hrozí sankce
v řádech desetitisíců euro.
„Vzhledem k tomu, že Paco de
Lucía letos oslaví šedesáté šesté
narozeniny, velmi pečlivě si vybírá
místa pro své koncerty. Získat světovou hvězdu proto nebylo vůbec
jednoduché,“ přibližuje za organizátory Viktor Šebesta. „Koncert
zcela určitě patří k největším a nejvýznamnějším kulturním počinům
letošního roku. V posledních letech
jsme se z iniciativy města snažili pořádat kvalitní kulturní akce. Je vidět,
že si na ně lidé začínají zvykat a chodí na ně. Věřím, že se nám i nadále
bude dařit lákat do města umělce
tak velkého významu,“ uvedl primátor Martin Novotný a naznačil,
že v trendu hodlá pokračovat také
v příštím roce.
Jubilejní 5. ročník festivalu Colores flamencos nabídne divákům
kromě galakoncertu také další
bohatý program. Návštěvníky čeká
tradiční flamencová fiesta s módní přehlídkou, která se uskuteční
27. července na Horním náměstí a je

plně v režii domácí olomoucké skupiny Aires del Sur a jejích hostů. Tentýž večer se potom od 20:00 hodin
představí v Jazz Tibet Clubu španělská tanečnice a choreografka Virginia Delgado s projektem Con Cierto
Flamenco. Společně s ní vystoupí
tanečník a hudebník Mateo el Gallito a jeho bratr, kytarista Morenito de
Triana. Na nedělní podvečer 28. července je připraven vokální recitál našeho předního kytaristy a skladatele
Petra Víta a sólistky Janáčkovy opery Národního divadla Brno Andrei
Priechodské-Široké. V nádherných
prostorách slavnostního sálu Klášterního Hradiska zazní od 19:00 hodin
skladby španělských autorů.
Příznivci španělské kinematografie
mohou již od čtvrtka 25. července
navštívit přehlídku španělských filmů v kině Metropol, která je jako
každým rokem zdarma. Skvělá
španělská kuchyně bude zastoupena
v rámci Dnů španělské gastronomie,
jež budou po dobu festivalu probíhat
v hotelu NH Olomouc Congress.
Festival Colores flamencos pořádá agentura Friendly&Loyal.
Galakoncert Paca de Lucíi spolupořádá společně s agenturou
Friendly&Loyal také statutární
město Olomouc a marketingová
agentura TK PLUS.

INZERCE

jasné, že to bude přesně takový
nářez, na jaký jsou příznivci Petra
Jandy a spol. zvyklí. „Připravte
se na neskutečný hudební zážitek
a oslavu padesátin existence legendární české kapely ve velkém
stylu,“ zve na koncert Petr Zlámal,
jehož agentura pro Prostějov vystoupení zakladatelů českého bigbítu zajistila.

Společným pojítkem obou
akcí bude skvělá hudba
a výborná atmosféra, proto na
nich ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nebude chybět.
Určitě dojděte i vy! Více informací o PLUM ROCK
a vystoupení kapely OLYMPIC najdete na internetových
stránkách www.hittrade.cz.
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Kušisté Savany opanovali mistrovství republiky

Otrokovice,
Prostějov/jim
– Se třemi zlatými, jednou
stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi se vrátili
členové Savany Kostelec na
Hané z nedávného domácího

šampionátu v polní kuši.
V Otrokovicích ovládly
kategorie
družstev,
žen
i kadetů, mezi muži brali za
nedostižným
Bohumilem
Korbařem stříbro a bronz,

smolně třetí pak v seniorské
kategorii skončil František
Sedláček.
Nejhodnotnějšího výkonu ze
všech českých závodníků dosáhl
v dvoudenním klání plumlovský

Výsledky mistrovství
republiky v Otrokovicích:
Muži: 1. Bohumil Korbař
(SK Plumlov) 1637 bodů
(817+820), 2. Jan Nedělník
1602 b. (804+798), 3. Josef
Nedělník 1555 b. (786+769),
8. Jiří Složil (všichni Savana
KK Kostelec na Hané) 1440
b. (708+732).
Ženy:
1.
Jaroslava
Nedělníková (Kostelec) 1580
b. (795+785), 2. Kateřina
Štětkářová (TJ Jiskra Otrokovice) 1551 b. (775+776), 3. 3. Sabina Kubesová (SKPK Suché
Lazce) 1525 b. (773+752), 4.
Hana Nedělníková (Kostelec)
1498 b. (749+749).
Senior: 1. Václav Losert (TJ
Opava) 1517 b. (750+767),
2. Aja Kaszonyiová (Otrokovice) 1492 b. (753+739), 3.
František Sedláček (Kostelec)
1492 b. (756+736).
Junioři: 1. Jana Šilhánová 1425

b. (700+725), 2. Jan Krejča (oba
Otrokovice) 1395 b. (729+666).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés
(Kostelec) 1190 b. (644+546), 2.
František Nemochovský 1001 b.
(489+512), 3. František Máj (oba
Otrokovice) 517 b. (235+282).
Družstva: 1. Savana Kostelec
„A“ (Jaroslava, Josef a Jan
Nedělníkovi) 2385 b., 2. Opava
„A“ (Petr Lelovský, Václav
Losert, Dalibor Lhotský) 2285
b., 3. Otrokovice 1 (Kateřina
Štětkářová, Aja Kaszonyiová,
Zdeněk Janda) 2254 b., 4.
Hana Nedělníková, František
Sedláček, Jiří Složil) 2213 b.

8. Josef Nedělník, 14. Jiří Složil.
Ženy: 1. Branka Pereglin 1690
b. (832+858), 2. Tihana Odlešič
Kačavenda 1672 b. (827+845),
3. Sanja Komar (všechny Chorvatsko) 1659 b. (832+827),
7. Jaroslava Nedělníková, 11.
Hana Nedělníková.
Senioři: 1. István Mátrai
(Maďarsko) 1521 b. (783+738),
2. Váslav Losert, 3. Micky
Scotlund (Švédsko) 1494
b. (752+742), 5. František
Sedláček.
Junioři: 1. Valentina Pereglin
1678 b. (841+837), 2. Ivan
Kelečič 1671 b. (842+829), 3.
Marijan Kajfeš (Chorvatsko)
1666 b. (827+839).
Kadeti: 1. Valentina Kozumplik (Chorvatsko) 1643 b.
(822+821), 2. Georgy Shishorin
(Rusko) 1614 b. (810+804), 3.
Luka Štrbenac (Chorvatsko)
1579 b. (793+786), 6. Lukáš
Andrés.

Celkové výsledky
Bohemia Cupu:
Muži: 1. Domagoj Pereglin
1710 b. (862+848), 2. Andrej
Krstinič 1687 b. (839+848), 3.
Zoran Špoler (všichni Chorvatsko) 1649 b. (824+825), 4. Bohumil Korbař, 6. Jan Nedělník,

Bohumil Korbař. Mnohonásobný mistr republiky s výjimkou
pětatřicetimetrové vzdálenosti
v první den neustále navyšoval
náskok a došel si pro další titul.
Hned za ním se umístil Jan
Nedělník z kostelecké Savany
a díky povedeným posledním
dvěma položkám bral bronz
i Josef Nedělník, když smazal
osmnáctibodovou ztrátu. Do
první desítky se vešel ještě
osmý Jiří Složil.
„Jsem
spokojen,
nikdo
z nás neměl poruchu. Rušilo
nás jen nesnesitelné vedro
a nárazový boční vítr. Honza
ztrácel po prvním dnu jen
pár bodů na vedení, já jsem
začal druhý den velice špatně
a před poslední položkou jsem
ztrácel osm bodů,“ vracel se
k závodu předseda oddílu Josef Nedělník.
Mezi ženami nepřipustila
žádné komplikace Jaroslava
Nedělníková a zvítězila o téměř
třicet bodů, těsně pod medailí
pak při svém premiérovém
šampionátu mezi dospělými
skončila Hana Nedělníková.
„Jarka vyhrála zaslouženě,
zúročila svou přípravu. Hanka

má poslední dobou smůlu
a moc jí to nešlo,“ zhodnotil
předseda Savany.
Další medaili do své bohaté sportovní sbírky přidal
František Sedláček, když si
mezi seniory vystřílel bronz,
ale mohl to být ještě cennější
kov. O stříbro ho totiž připravil
pouze menší počet centrových
desítek, o zlato pak přišel jen
slabším druhým dnem, když
po úvodních třech položkách
vedl s náskokem tří bodů. V kadetech pak dokonce zlato bral
Lukáš Andrés, jenž tak potvrdil
titul z velikonočního halového
mistrovství republiky.
„U kadetů jsme v to doufali,
potvrzovaly to výsledky, které
měl Lukáš nejlepší, u seniorů
to bylo menší překvapení
a zejména první den vyšel panu
Sedláčkovi velmi dobře,“ poznamenal Nedělník.
Poslední, a již třetí nejcennější,
medaili získali kostelečtí střelci
mezi družstvy, když jejich
„áčko“ nemělo konkurenci
a zvítězilo o rovných sto bodů
před Opavou. Třetí skončily
Otrokovice a hned za nimi
„béčko“ Kostelce. „Opava měla

Nepřekonatelní. Kušisté Savany Kostelec na Hané získali hned tři
zlata, mimo jiné družstvo ve složení Jan, Jaroslava a Josef Nedělníkovi (zleva trojice na nejvyšším stupni).
Foto: Svatoslav Kuba
první den slabší a nešlo to ani
Otrokovicím. Opět se potvrdilo, že ten, kdo pořádá závody,
na tom výsledkově není dobře,“
upozornil bronzový z mužské
kategorie.
Závod v Otrokovicích byl coby
Bohemia Cup zároveň součástí
Světového poháru, v absolutním pořadí neměli kromě seniorské kategorie konkurenci
Chorvaté. Čeští závodníci se
umístili s výrazným odstupem,
pouze Františku Sedláčkovi
scházely z pátého místa dva

body na třetího Micky Scotlunda ze Švédska. Mezi muži
chybělo čtvrtému Korbařovi
dvanáct bodů na bronz.
Nejbližším závodem pro členy
Savany bude další díl Českého
poháru a první ligy družstev
v sobotu 10. srpna v Litultovicích, po něm svaz urči nominaci na zářijové mistrovství
Evropy do rakouského Innsbrucku. 14. září pak uspořádají
závod i kostelečtí střelci, a sice
na fotbalovém hřišti v Čechách
pod Kosířem.

Lukostřelci si ve Vojtěchově Cyklisté Filip s Helisem
připomněli Lubomíra Sovíčka se v časovce vešli do desítky
Vojtěchov,
Prostějov/jim
– Více než čtyři desítky registrovaných i neregistrovaných lukostřelců se na konci
června sešlo ve Vojtěchově,
aby se zúčastnili již jedenáctého ročníku Memoriálu
Lubomíra Sovíčka. I letošní ročník terénních závodů
uspořádal domácí LK Mohykán Vojtěchov a výsledkově se dařilo rovněž reprezentantům prostějovského
a kosteleckého oddílu.
V kategorii reflexních luků
dosáhl nejhodnotnějšího výkonu Jakub Laciga z Prahy,
o fous za ním skončili Karel
Böhm z kosteleckého Sokola
a Miroslav Hudec z Lukostřeleckého oddílu Prostějov.
Seniorům vládl jeho týmový
kolega Zdeněk Zapletal, mezi

ženami zvítězila prostějovská
Hana Majarová před Magdou
Robovou.
V kladkových lucích nastřílela nejlepší dvojice Petr Verner
ze Startu Brno a Filip Reitmeier z KLK Praha shodný počet

bodů, z vítězství se nakonec
radoval prvně jmenovaný.
Zpovzdálí sledoval jejich
souboj třetí Petr Musil. První
místo mezi kadety pro sebe
získal taktéž prostějovský Pavel Zapletal.

Z výsledků 11. ročníku Memoriálu Lubomíra Sovíčka:
Reflexní luk, muži: 1. Jakub Laciga (I. Královský LK Praha)
314 bodů., 2. Karel Böhm (TJ Sokol Kostelec na Hané) 302 b.,
3. Miroslav Hudec 288 b., 10. Pavel Musil (oba LO Prostějov)
148 b.
Reflexní luk, senioři: 1. Zdeněk Zapletal (Prostějov) 290 b., 2.
František Preclík (SK Slavia Praha) 272 b., 3. Jaroslav Malošík
(SK Přerov) 258 b., 4. Ivo Macenauer (Prostějov) 197 b., 6.
Zdeněk Čepý (Kostelec na Hané) 151 b.
Reflexní luk, ženy: 1. Hana Majarová 281 b., 2. Magda Robová (obě Prostějov) 267 b.
Kladkový luk, muži: 1. Petr Verner (Start Brno) 363 b., 2. Filip
Reitmeier (KLK Praha) 363 b., 3. Petr Musil 336 b., 5. Radek Šín
(oba Prostějov) 289 b.
Kladkový luk, kadeti: 1. Pavel Zapletal (Prostějov) 272 b.

Dubnica nad Váhom (Slovensko), Prostějov/jim, oš – Čtyřdenní společný cyklistický
šampionát České a Slovenské
republiky nepřinesl prostějovské cyklistice „pouze“
zlato Luďka Helise, o němž
jsme již informovali, ale i další cenná umístění. V časovce
jednotlivců se kromě zlatého
juniora z individuálního závodu blýskli rovněž Jakub
Filip, Matouš Hynek či Petr
Fiala.
Do slovenské Dubnice nad Váhom vyrazila jako první časovkářská skupina složená z juniorů Petra Fialy, Luďka Helise,
Matouše Hynka a Pavla Vika.
V kategoriích U23 a Elite pak
družstvo zkompletovali Jakub
Filip, Ondřej Ponikelský a Jan
Wolf.
Časovka juniorů se jela na 20,6
kilometrů. Na rovinaté, tech-

Mladí nohejbalisté Prostějova zazářili

na Letní olympiádě mládeže

Zlín/pk - Ve dnech 23.až
27. června byl Zlínský kraj
pořadatelem 6. letní olympiády
dětí a mládeže. Mezi zhruba
dvacet sportovních odvětví
byl vybrán i nohejbal - na minulé Letní olympiádě, jejímž
pořadatelem byl Olomoucký
kraj mimořádně úspěšný
sport. V rámci jeho výběru
startovali opět žáci TJ Sokola I Prostějov a i nyní byli
v těžké konkurenci dalších
jedenácti krajských reprezentací mimořádně úspěšní.
Svěřenci trenérů Richarda
Beneše a Petra Matkulčíka
Jakub Ftačník, Jan Matkulčík
a Jiří Spáčil získali ve dvojicích
stříbrné
medaile
a v „královské disciplíně“
trojic dokonce celou soutěž
vyhráli a zlatou medailí
přispěli k úspěchu naší olomoucké výpravy.
V pondělí 25. června byly na
programu dvojice. Celkem
dvanáct družstev bylo rozděleno do dvou základních
skupin, z nichž pouze první

dva celky postoupili rovnou
do semifinále, které se již
hrálo vyřazovacím způsobem.
Družstva na třetích místech
hrála mezi sebou o celkové
bodované páté a šesté místo.
Prostějovská sestava v základní skupině nezaváhala a bez
ztráty jediného setu postoupila
z prvního místa do semifinále,
kde se utkala s reprezentací
Královéhradeckého
kraje.
Po velmi dobrém výkonu
zvítězila a ve finále se střetla
s mimořádně silným výběrem
Středočeského kraje. V nejlepším a nejdramatičtějším utkání
celého dne se v rozhodujícím
setu se kluci ujali důležitého
vedení 9:8 a měli k dispozici
dva mečboly. Bohužel soupeř
oba dva odvrátil a nakonec
o jediný míč získal zlaté medaile, našim zůstali stříbrné,
které mají i tak mimořádnou
hodnotu.
V úterý 26. června se hrála
soutěž
trojic.
Vzhledem
k nepříznivému deštivému
poča-sí byla družstva rozdělena

do čtyř základních skupin
po třech účastnících, z nichž
vítěz postupoval přímo do
čtvrtfinále a celky na druhém
a třetím místě hrály mezi sebou vyřazovacím způsobem
o postup mezi nejlepších
osm týmů. Olomoucký kraj
reprezentovaný stejnými hráči
jako ve dvojicích svou skupinu vyhrál a opět postoupil
mezi nejlepší celky soutěže.
Ve čtvrtfinále, které se hrálo
z důvodu deště již v hale,
vyřadil domácí Zlínský kraj, v
semifinále rozdrtil Ústecký kraj
naprosto jasným způsobem,
aby ve finále opět změřil síly
s vítězem dvojic - reprezentací
Středočeského kraje. Souboj
o titul nabídl divákům skvělý
nohejbal plný výborných
výměn, technických míčů,
tvrdých smečů a obranných
zákroků. Mladí prostějovští
nohejbalisté měli skvělý
nástup do zápasu a vedli již
4:0, soupeř sice dotahoval,
ale závěr si již pohlídali a set
vyhráli. Druhý set prohrával

mančaft pod hlavičkou Olomouckého kraje již 3:8,
skvělou hrou však dotáhl na
8:8, ale závěrečný míč patřil
středočechům a bylo srovnáno
na 1:1 na sety. Závěrečný set
začali naši hráči výborně a již
jasně svého výborného soupeře
přehráli - zlaté medaile jim patří
po zásluze!
„Do pořadatelského města Otrokovic jsme odjížděli jako jedni
z favoritů na medailové zisky,
ale že dovezeme stříbrné a zlaté
medaile jsme nepředpokládali!
Kluci zahráli skvěle a dokázali,
že v kategorii žáků patříme
v republice mezi extratřídu.
Doufám, že výsledky potvrdíme
i na srpnovém mistrovství ČR
straších žáků ve dvojicích a trojicích a i odtud dovezeme cenné
medaile,“ usmíval se od ucha
k uchu Richard Beneš, jeden
z trenérů prostějovských nadějí.
„Myslím, že nemá cenu chválit
jednotlivce, všichni si sáhli na
dno svých sil a předvedli své
letošní nejlepší výkony.“ dodal
na adresu svých svěřenců.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

nicky bohaté trati s dlouhými
rovinkami, mírnými kopečky a
technickou vložkou při přejezdu úzkého železného mostu, se
z SKC TUFO Prostějov nejlépe
dařilo Luďku Helisovi. Časem
29:11.90 si dojel pro celkové
dvanácté místo, mezi českými
závodníky z toho byla devátým
místem „top ten“.
Matouš Hynek a Petr Fiala dojeli v těsném třísekundovém
časovém rozdílu, kdy Matouš
vybojoval osmnáctou a v redukovaném pořadí patnáctou pozici, Petr byl v obou případech
hned za ním. Pavlu Vikovi se
tolik nedařilo a dojel ve čtvrté
desítce.
Další den přišli na řadu zkušenější muži kategorií U23 a Elite. Do 41,2 kilometrů dlouhého
závodu odstartovali na náměstí
v Nové Dubnici nejprve ti
mladší. Jakub dosáhl nejlepší-

ho prostějovského výsledku,
když s časem těsně nad šestapadesát minut obsadil celkové
desáté místo a porazil mimo
jiné všechny slovenské jezdce.
Ondřej Ponikelský vybojoval
pětatřicátou příčku a z českých
závodníků byl celkově čtyřiadvacátý.

V nejvyšší kategorii pak startoval Jan Wolf, který soupeřil
s takovými borci, jako jsou Peter Velits, Jan Bárta či Jiří Ježek.
Výsledný čas tři sekundy nad
sedmapadesát minut Honzovi
stačil na celkovou dvacátou
pozici. Pouze dvanáct českých
jezdců bylo lepších než on.

Z výsledků společného mistrovství České a Slovenské republiky:
Časovka, kategorie Elite: 1. Jan Bárta (ČR, Team NetApp-Endura) 50:26,74, 2. Peter Velits (SR, Omega-Pharma-Quick
Step) +27,03, 3. Vojtěch Hačecký (ČR, ASC Dukla Praha) +
1:53,05, 20. Jan Wolf (ČR, SKC TUFO Prostějov) +6:36,46.
Časovka, U23: 1. Josef Černý (ČR, CCC Polsat Polkowice) 53:08,95, 2. Josef Hošek (ČR,Bauknecht-Author cycling
team) +20,45, 3. Petr Vakoč (ČR, Ettix-Ihned.cz) +45,06, 10.
Jakub Filip + 2:53,07, 35. Ondřej Ponikelský (oba ČR, SKC
TUFO Prostějov) + 7:10,54.
Časovka, junioři: 1. Michal Schlegel (ČR, TJ Favorit Brno)
27:30,59, 2. Micolas Pietrula +36,43, 3. Michal Kohout (oba
ČR, Dukla Praha) +44,11, 12. Luděk Helis +1:41,31, 18. Matouš Hynek + 2:15,11, 19. Petr Fiala + 2:18,00, 39. Pavel Vik
(všichni ČR, SKC TUFO Prostějov) + 3:41,83.

LEHKÁ ATLETIKA

Muži skončili ve druhé lize šestí

Prostějov/jim - Družstvo
dospělých odcestovalo na svůj
díl moravské skupiny druhé
ligy do Uherského Hradiště.
Z jednotlivců si nejlépe vedl
Marek Reiskup, jenž zvítězil
v běhu na 100 metrů časem
11,77 sekundy a byl pátý ve
skoku dalekém výkonem 565
centimetrů. Radek Štěpánek
doběhl druhý v běhu na 400

metrů překážek v čase 60,13
sekundy a ještě si zaběhl patnáctistovku, kde skončil šestý
časem 4:24,37 minuty.
Třetí místa vybojovali Patrik
Albrecht, který si ve skoku
vysokém vytvořil výkonem 181
cm osobní rekord, a štafeta na
4x100 metrů v sestavě Albrecht,
Reiskup, Pospíšil, Štěpánek
v čase 48,54 sekundy. Pátý

byl Jan Pospíšil v běhu na 400
metrů s časem 55,89 sekundy
a sedmý v běhu na 800 metrů za
2:12,45 minuty.
Veterán Evžen Ohlídal bodoval
sedmým místem v hodu diskem
za 33,32 metru a osmým ve
vrhu koulí výkonem 10,16 metru. Pro něho to byla příprava na
atletickou veteraniádu, která se
koná v Olomouci již 15. června.

Pohár rozhlasu: Starší i mladší žákyně

postoupily do republikového finále
Šumperk, Prostějov/jim - Do
krajského finále základních
škol postoupila z okresního
finále všechna čtyři družstva Základní školy Jana
Železného. V něm si na šumperském závodišti nejlépe
vedla děvčata. Jak starší, tak
mladší vybojovala prvenství
a postup do republikového
finále. V kategorii starších
žákyň postoupily jako osmý
tým České republiky, v kategorii mladších žákyň postoupily dokonce jako třetí
nejlepší tým!
Starší kluci obsadili druhé
místo, mladší hoši zůstali
o pouhé dva body na nepopulárním čtvrtém místě.
To na postup nestačilo. Ze
čtrnácti krajů totiž postupovalo pouze šest vítězů s nej-

větším počtem bodů a další
dvě družstva, která dosáhla
nejvíc bodů.
Z jednotlivých výsledků vyčnívali výškaři. Filip Slouka opět
posunul své osobní maximum,
skočil 180 centimetrů a dostal
se tím na šesté místo v republice
v průběžných tabulkách žáků.
Petr Havier taktéž vyhrál výšku v osobáku 160 centimetrů.
Simona Ošťádalová, která se
pohybuje na špičce republikových tabulek mladších žákyň,
konečně skočila očekávanou
metu 150 centimetrů.
Další výškařky Karolína Klímová, Karolína Dopitová a Michaela
Přikrylová naskákaly svá osobní
maxima, shodně na výšce 150
centimetrů. Míša k výšce přidala
vítězství ve sprintu na 60 metrů
v pěkném čase 8,23 sekundy.

Medailová umístění přidali
i skokani do dálky. Lukáš Bílý
skončil druhý za 5,71 metru, Filip Slouka hned za ním za 5,58
metru. Nikole Kožnárkové naměřili 4,62 metru, což znamenalo druhé místo, Tereza Slavíková
skočila o jednadvacet centimetrů
méně a skončila třetí.
V mladších kategoriích Tobiáš
Moravčík skočil do dálky bez
dvou centimetrů rovných pět
metrů a byl druhý, přeskočil
tak třetího Petra Haviera o jediný centimetr. Aneta Kuželová
v dálce brala bronz za výkon
4,24 metru. V bězích vyhrála štafeta 4x60 metrů starších žáků ve
složení Bílý, Kochánek, Slouka,
Joch, na druhém místě doběhla
štafeta 4x60 metrů starších žákyň ve složení Přikrylová, Kožnárková, Slavíková, Halmo.

Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje
doma nejen
j ve sportu?
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Soustředění fotbalistů 1.SK: samé zlé zprávy! Eskáčko jasně zvládlo
Debakl v přáteláku od Pardubic, zranění Bureše
a nakonec Machálkova havárka. V Ústí nad Orlicí to byl pech

Ústí nad Orlicí, Prostějov – Probíhající příprava fotbalistů 1.SK Prostějov na nový ročník
Moravskoslezské ligy má zatím k ideálu daleko.
Po slibném vítězství 3:0 nad Opavou v úvodním
přátelském zápasu následoval během uplynulého týdne debakl 0:4 od Pardubic a hlavně pokračující zdravotní trable na soustředění v Ústí nad
Orlicí, kde Hanáci pobývali od úterý 16. do soboty
20. července.
Marek Sonnevend
Kemp musel vynechat Martin
Soušek, který si zlomil palec
ve zmíněné Opavě. Parťáka na
marodce brzy doplnil první gólman Tomáš Bureš, když si hned
na prvním tréninku nešťastně
zlomil malíček na pravé noze
a s velkou pravděpodobností
bude coby klíčová opora několik týdnů chybět. Navíc pouze
volně mohli trénovat rekonva-

lescenti Tomáš Hunal, Michal
Pospíšil a Tomáš Zatloukal, ke
všemu pak po návratu z Ústí
vážně havaroval při autonehodě
Tomáš Machálek, jenž by naštěstí měl být v pořádku.
Když k tomu připočtete středeční vysokou porážku v přípravném duelu s druholigovými Pardubicemi při trojím
nastřelení brankové konstrukce
(dvakrát břevno + jednou tyč),
nebylo eskáčku rozhodně co

závidět. „Výsledkově jsme se
dočkali téměř zrcadlového stavu
z předchozího střetnutí v Opavě, přesto obraz hry tomu příliš
neodpovídal. Dva góly jsme
soupeři doslova darovali. Samozřejmě protivník je velmi kvalitní a rozdíl v rychlosti zejména
po získání míče byl patrný. My
v podobné fázi příliš držíme
balón a velký počet doteků nás
připravuje o tuto výhodu. Každé
utkání s podobným soupeřem
je ale v přípravě velmi cenné.
Uvědomme si, že střídající hráči
jsou vlastně největšími skokany
roku, neboť z okresního přeboru jsou najednou konfrontováni
s profesionály z druhé ligy, byť
třeba Marek Pořízka má zkušenosti i z krajských soutěží. Právě
herním situacím po získání míče
se pečlivě věnujeme na trénincích, abychom tuto činnost zlepšili,“ shrnul hlavní trenér 1.SK
František Jura.

Pokud by pominul horší zdraví
řady svých svěřenců, nemohl by
si přitom na východě Čech nač
stěžovat. Prostějovská výprava
byla ubytována ve Sporthotelu
Tichá Orlice, který je součástí
stejnojmenného areálu na okraji Ústí nad Orlicí poblíž klidné
přírody. K dispozici měli naši
fotbalisté hned tři hřiště, z nichž
jedno je součástí atletického stadionu, dále tenisové kurty, aquapark, bowling, minigolf, saunu
i posilovnu. „Podmínky jsme
v Ústí našli perfektní a kluci
potrénovali výborně, jen škoda
tolika zranění. Absenci Toma
Bureše jsme vyřešili povoláním
Dominika Neorala, ale je jasné,
že nám jednička mezi tyčemi
bude scházet,“ posteskl si Jura.
Nyní čeká jeho družinu pokračování přípravy v domácích
podmínkách včetně příštího přáteláku na vlastním hřišti v areálu
Fotbal Prostějov za místním ná-

dražím. Na konci tohoto týdne
jím bude zápas proti Spartaku
Hulín, jenž muži eskáčka přivítají v sobotu 27. července od
17.00 hodin.

Přípravné utkání
ve statistice
FK Pardubice
1.SK Prostějov
4:0 (2:0)
Hráno 17. července v Ústí
nad Orlicí.
Branky: 18. Kakrda, 42. T.
Pospíšil, 60. Kusek, 74. Rešetár.
Sestava Prostějova: Kofroň
(61. Neoral) – Krejčíř, Hloch,
Pavlík (79. Dostál), Kazár –
Mazouch, Zelenka (70. Pořízka), Fládr (79. Olejník),
Krč (56. Pančochář) – Pančochář (46. Hirsch), Machálek (59. Kopečný).

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

pohárový zápas v Tasovicích
Prostějov/son – Bez větších
problémů postoupili fotbalisté
1.SK Prostějov do druhého kola
Poháru České pošty 2013/14.
V úvodním dějství přesvědčivě
vyplenili trávník divizních Tasovic rozdílem třídy a vstupní
soutěžní duel nové sezóny tak
zvládli na jedničku.

TJ Sokol Tasovice
1.SK Prostějov
1:4 (0:1)
Branky: 57. vlastní – 28. Krejčíř,
56. Pančochář, 69. Hirsch, 76.
Fládr. Rozhodčí: Julínek – Hanáková, Sedláček. ŽK: Paul, Blahoudek – Hloch, Fládr. Diváků:
300. Sestava Prostějova: Kofroň
– Krejčíř, Hloch (88. Olejník),
Pavlík, Kazár – Fládr (87. Rus),
Mazouch, Zelenka, Hirsch (82.
Pořízka) – Pospíšil, Pančochář.
Trenér: František Jura.
Favorit mohl otevřít skóre hned
zkraje utkání. „Už v zahajovací
minutě měl vyloženou šanci Hirsch, jenže neproměnil. Další dvě
slibné příležitosti nedal ani Zelenka, takže do vedení jsme šli až na
konci první půlhodiny Krejčířem
po standardní situaci. Vést jedna
nula o přestávce však bylo s ohledem na průběh málo,“ ohlížel se
za střetnutím kouč Hanáků František Jura.
Domácí příliš nezlobili. „Soupeř
byl trochu nebezpečný jen ze stan-

dardek a dlouhými nakopávanými
balóny za obranu. Nám se povedlo deset minut po změně stran
zvýšit díky Pančochářovi, bohužel
vzápětí kluci vlastní hrubou chybou vrátili Tasovice do zápasu.
Během následující čtvrthodiny
byl výsledek částečně na vážkách,
ale jakmile vstřelil třetí gól Hirsch
a zanedlouho přidal čtvrtou trefu
Fládr, nebylo co řešit. Vývoj jsme
opět dostali pevně pod svou kontrolu a závěr utkání se pak jen v klidu dohrával,“ popsal Jura.
S výkonem mužstva vyslovil spokojenost. „Ne vše vyznělo ideálně, ovšem celkově jsme to zvládli
dobře a podle plánu. Při početné
marodce s absencí řady opor přitom naše situace nebyla zrovna růžová, naštěstí se s tím mančaft dokázal poprat,“ ocenil hlavní trenér
mužů 1.SK Prostějov. Ti se díky
hladkému vítězství mohou těšit na
bitvu 2. kola Poháru České pošty
proti Fastavu Zlín, který ještě drtivěji vyřadil Mohelnici poměrem
5:0. Druholigové ševce Jurova
ekipa přivítá na vlastním hřišti ve
středu 21. srpna od 17.00 hodin,
přičemž lepší z této dvojice narazí ve třetím pohárovém dějství
koncem září na Spartu Praha! „To
je samozřejmě moc lákavé, ale
takhle daleko se zatím vůbec nedíváme. Momentálně máme dost
jiných věcí k řešení a soustředíme
se na ně,“ ujistil František Jura.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Hanáckou kopačku 2013 vyhrálo družstvo Trebišova
Slovenky ve finále ženského turnaje v malé kopané na kosteleckém hřišti porazily Nové Sady

Kostelec na Hané/red - Rok se sešel s rokem
a Hanácká kopačka absolvovala druhý ročník. Přestože figurovalo ve startovní listině šest
nových týmů, finálové obsazení bylo prakticky
stejné. Obhájce z Nových Sadů se popasoval
s východoslovenským výběrem, který tentokrát
nastoupil pod hlavičkou Trebišova. Slovenkám
se podařila odveta, když rivala přetlačily v penaltovém rozstřelu. Bronzovou příčku zabralo
Valašské Meziříčí, nepopulární brambory putují
do Jablonce nad Nisou.
Sobota: favorité postupují
První hrací den patřil dvěma
základním skupinám o šesti
týmech, které se praly o osm
postupových míst do nedělního
čtvrtfinále. V áčku kraloval Jablonec nad Nisou, jenž ztratil za
jedinou remízu a čtyři zbývající
zápasy vyhrál. Druhou příčku si
uhrál Trebišov, třetí skončil po
slabším rozjezdu posílený Kostelec. Poslední volnou vstupenku si pak pohlídal Štramberk.
Černý Petr zbyl Valašské Klobouky a mladý rezervní celek
Nových Sadů.

Pořadí skupiny A:

1. FK Jablonec n./N 13 bodů/
skóre 14:1 (- Trebišov 2:0,Kostelec 4:0,- Štramberk 1:1,V. Klobouky 3:0,- N. Sady
„B“ 4:0). 2. W.F.G. Trebišov

Pořadí skupiny B:

1. FK Nové Sady „A“ 13/14:0
(- Val. Meziříčí 0:0,- Komety
2:0,- Jehnědí 1:0,- Mn. Hradiště
7:0,- Zámrsk 4:0). 2. TJ Valašské Meziříčí 11/10:1 (- Komety
2:0,- Jehnědí 3:0,- Mn. Hradiště
1:1,- Zámrsk 4:0). 3. Komety
Brno 7/9:5 (- Jehnědí 2:0,- Mn.
Hradiště 7:1,- Zámrsk 0:0). 4.
FK Jehnědí 1980 6/4:6 (- Mn.
Hradiště 3:0,- Zámrsk 1:0).
5. DFK Mn. Hradiště 4/3:18
(- Zámrsk 1:0). 6. SK Zámrsk
10/13:7 (- Kostelec 3:0,- Štram- 1/0:10.
berk 2:2,- V. Klobouky 3:1,- N.
Neděle: předčasný
Sady „B“ 5:2). 3. FC Kostelec
konec domácích
n. H. 9/11:8 (- Štramberk 4:1,V. Klobouky 2:0,- N. Sady „B“ Nedělní dopoledne patřilo čtvrt5:0). 4. TJ Kotouč Štramberk finálovým skupinám po čtyřech
8/8:8 (- V. Klobouky 2:0,- N. družstvech. V céčku živily naSady „B“ 2:1). 5. Spartak Va- děje na loňský bronzový úspěch
lašské Klobouky 3/3:11 (- N. i Kostelecké fotbalistky. Jejich
Sady „B“ 2:1). 6. FK Nové šance však rapidně poklesly
Sady „B“ 0/4:19.
po dvou porážkách (Jablonec,
Druhou grupu ovládly podle Val. Meziříčí). Vítězství 2:1
očekávání zkušené plejerky s Jehnědím dávalo ještě naději,
Nových Sadů, které neinkaso- ale v posledním duelu uhrálo
valy jedinou branku. Druhý po- Valašské Meziříčí potřebnou
stupový post si pohlídalo velmi plichtu s Jabloncem, která posolidně hrající Valašské Meziří- sunovala mezi elitní čtyřku obě
čí, které doprovodily brněnské družstva.
Komety a FK Jehnědí. TrunaČF skupina „C“:
jová stopka pak byla vystavena
Mnichovu Hradišti a Zámrsku, 1. FK Jablonec n./N. 7/7:3 (jehož hráčky jako jediné nepo- V. Meziříčí 2:2,- Kostelec 3:1,znaly gólovou radost.
Jehnědí 2:0). 2. TJ Val. Meziříčí

4/4:4 (- Kostelec 2:1,- Jehnědí
0:1). 3. FC Kostelec n. H. 3/4:6
(- Jehnědí 2:1). 4. FK Jehnědí
1980 3/2:4.
V déčku si to rozdávaly tři celky až do poslední minuty závěrečného zápasu. Dvěma výhrami se kvalifikovaly dál Nové
Sady, další dva celky Štramberk
a Trebišov však nasbíraly stejný
počet bodů jako obhájkyně. Bez
zisku byť jediného pak zůstaly
brněnské Komety. O postupu
Nových Sadů a Trebišova muselo rozhodovat celkové skóre,
smolíčkem byl Štramberk.

ČF skupina „D“:

1. FK Nové Sady „A“ 6/9:4
(- Trebišov 2:3,- Štramberk
2:0,- Komety 5:1). 2. W.F.G.
Trebišov 6/8:5 (- Štramberk
1:3,- Komety 4:0). 3. TJ Kotouč
Štramberk 6/5:4 (Komety 2:1).
4. Komety Brno 0/2:11.

Poprvé na penalty
Závěrečné semifinálové play
off přineslo hodně dramatickou
podívanou. V prvním případě si
Nové Sady poradily s Valašským
Meziříčím 4:1. Ve druhém se
však po vyrovnaném boji musely
po remíze 1:1 poprvé v historii
kopat penalty. V těch byl úspěšnější Trebišov, který tak poslal
silný Jablonec do boje o bronz.
V utkání zklamaných se lépe mo-

Přípravné zápasy Určic, Kralic a Konice
Prostějov/son – V kostce se ohlížíTJ Sokol Určice
me za úvodními přátelskými duFK Nové Sady
ely fotbalových účastníků divize
1:4 (1:1)
a krajského přeboru mužů z Pro- Branka Určic: 20. Kopečný. Sestava
stějovska.
Určic: Nejezchleb (46. Dragon) – Petrásek, Zbožínek, Skopalík, Javořík –
TJ Sokol Určice
Zapletal, Matoušek, Svozil, Hochman –
HFK Olomouc B
Kopečný, Halouzka. Střídal: Bokůvka.
2:0 (2:0)
Branky: 17. Svozil, 44. Haluza.
Sestava Určic: Dragon (46. Nejezchleb) – Peka, Zbožínek, Rus,
Jahn – Zapletal, Zacpal, Svozil,
Petrásek – Haluza, Pekař. Střídali:
Hochman, Halouzka, Matoušek.

Hodnocení trenéra TJ Sokol Určice
Evžena Kučery:
„První poločas byl z naší strany velice
dobrý a měl vysokou úroveň. Od 65. minuty pak silný nováček KP převzal otěže, v závěru nás přehrával. Pro mě však
navzdory jasné porážce střetnutí splnilo
Hodnocení trenéra TJ Sokol Určice svůj účel, kluky jsem po větší tréninkové
Evžena Kučery:
zátěži mohl vidět v únavě a pod tlakem.
„Tímhle utkáním pro nás vlastně Mančaft se postupně formuje.“
začala letní příprava a s ohledem na
TJ Sigma Lutín
tento fakt jsme zápas proti stabilníTJ Sokol Konice
mu účastníkovi župy zvládli solidně.
1:1 (1:1)
V základu nastoupilo osm nových
kluků, takže se logicky musíme se- Branka Konice: 30. Rus. Sestava Konice:
hrávat a tým si potřebuje sednout.“ kouč ji nechtěl prozradit.

tivovaly hráčky Valašského Meziříčí, které zvítězily nejtěsnějším
poměrem 1:0.

Finále mělo říz!
Podruhé v jednom dni zkřížily
kopačky Nové Sady s Trebišovem. Zatímco v duelu čtvrtfinálové skupiny padlo pět gólů,
finále bylo pochopitelně na
branky chudší. Trebišovanky se
ujaly vedení zásluhou Tamary
Koflanovičové, Olomoučanky
však zanedlouho dokázaly odpovědět únikem Hanky Lexové
- 1:1. Nové Sady měly zvláště
ve druhé půli několik stoprocentních loženek, ale nevyužily
je. V závěru pak mohla odpálit
zlatou slovenskou radost Zuzka Fialová, ale její hlavičku
reflexívně vytáhla Kristýna
Pikartová. O držiteli hlavní
trofeje tak musely rozhodovat
penalty, ve kterých se dvakrát
blýskla trebišovská gólmanka
Terézia Holanová. Pikartová
zneškodnila jen jeden pokus
a tak v Kostelci mohla naplno
vytrysknout vítězná radost východoslovenek.
„Neřekl bych, že vyhrál výrazně lepší tým, bylo to hodně
o štěstí. Kompletní semifinálová čtyřka byla ohromně vyrovnaná. Vyhrát mohl opravdu
kdokoliv,“ komentoval Zdeněk
Vysloužil, ředitel turnaje.

Nejlepší. Vítězné fotbalistky Trebišova si na východ Slovenska
odvážejí zlaté medaile.
Foto: redakce
„Myslely jsme, že se nám podaří
obhajoba, ale jsme šťastné i za
to druhé místo,“ řekla Alžběta
Černušková, fotbalistka Nových
Sadů, vyhlášená nejlepší hráčkou
Hanácké kopačky.
„Jsem velmi šťastný, vůbec jsme
s tím nepočítali. Navíc jsme do
poslední chvíle nevěděli, jestli vůbec přijedeme, protože nás stíhají
určité ekonomické potíže. V Kostelci se nám už loni velmi líbilo,
tak jsme nakonec dorazili a bylo
z toho vítězství,“ usmíval se Stano
Lukčík, trenér vítězného souboru.
Kostelecký turnaj také oceňuje
největší individuality. Nejlepší

střelkyní se stala Pavla Trojáková z Jablonce, brankářkou Silva
Neradilová z Valašského Meziříčí, hráčkou Alžběta Černušková z Nových Sadů. Dívčí turnaj
je také přehlídkou ženské krásy,
proto se každoročně odborná komise snaží vybrat i miss turnaje.
Letos se jí stala Denisa Holinská
z Jablonce, I. vicemiss Nikola Urbanová (Kostelec) a II. Vicemiss
Terézie Holanová z Trebišova.
Velké poděkování patří sudím,
neboť celý turnaj prakticky bez
chyb odřídili Jiří Němec, Petr
Dokoupil, Radek Fojtek a Petr
Antoníček.

Okresní kolo Poháru

Hodnocení trenéra TJ Sokol Konice
Romana Jedličky:
„Šlo o klasický přípravný zápas, který nemá smysl nijak víc hodnotit. My
jsme proti účastníkovi I.A třídy nastoupili se všemi hráči, kteří byli k dispozici, a převážně šlo o mladé kluky
včetně několika dorostenců. Tomu Prostějov/jim – Osmička oddílů So- půdě, titul z loňska obhajuje Sokol Hvozd. Vítěz obdrží nejen diplom
odpovídala naše hra i výsledek.“
kol Konice, FC Kralice na Hané, TJ Konice. Pro letošek musí na cestě a pohár, ale i sadu dresů, poražený fiSokol Čechovice, TJ Sokol Mostko- jako první odklidit nováčka I.B třídy nalista získá míč a patnáct set korun.
FC Kralice na Hané
vice, FC Hvozd, TJ Sokol OtaslaviHFK Olomouc B
Los Poháru České pošty OFS Prostějov 2013/2014:
ce, TJ Sokol Brodek u Prostějova
1:2 (1:2)
a TJ Sokol Držovice se pro letošní 1. kolo 3 – 4. srpna 2013 od 17.00:
Branka Kralic: 10. Dostál. Sestava rok přihlásila do okresního kola 1. FC Hvozd – Sokol Konice (neděle)
Kralic: Běhalík (46. D. Neoral) – Valtr, českého poháru. Soutěž odstartuje
2. TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Mostkovice (sobota)
Martinka (46. Losman), Répal, Jamrich prvním kolem o prvním srpnovém
– Dostál, M. Neoral, Vybíhal, Chvojka víkendu, týden a půl nato se usku- 3. TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Čechovice (neděle)
4. TJ Sokol Brodek u PV – FC Kralice na Hané (neděle)
– Z. Petržela (70. Lexa), Lehký.
teční semifinále.
Hodnocení trenéra FC Kralic na Hané Okresní kolo je kvalifikační soutě- 2. Kolo středa 14. srpna 2013 od 17.00:
Petra Gottwalda:
ží pro krajské kolo, kam postupuje 1. Vítěz utkání č.1 s vítězem utkání č.2
„Chyběla nám spousta hráčů a oba góly vítěz, a hraje se vyřazovacím soubo- 2. Vítěz utkání č.3 s vítězem utkání č.4
jsme si po vlastních chybách dali prak- jem na jedno utkání, skončí-li utkání
ticky sami. Přesto i v kombinovaném v normální hrací době remízou, náslesložení zápas splnil svůj účel, kluci si dují přímo pokutové kopy. Finále se Finále: středa 18. září 2013 v 17.00 hodin, hřiště oznámí OFS
proti známému soupeři dobře zahráli.“ v polovině září uskuteční na neutrální finalistům s předstihem

České pošty je za dveřmi
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a další...
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DOPADLA SEZÓNA

Fotbalové zpravodajství

v podání regionálních


Fotbalové soutěže v ročníku 2012/2013 před několika týdny
skončily a nastal čas bilancování. Před třemi týdny dostalo
v rámci „Fotbalového zpravodajství“ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku prostor všeobecné shrnutí mužských soutěží, v
nichž mělo Prostějovsko svého zástupce, o týden později
jsme se ohlédli za mládežnickými soutěžemi.
V minulém vydání jsme vám přinesli podrobnější
zhodnocení výkonů „A“-mužstva 1.SK Prostějov
v Moravskoslezské fotbalové lize, aby nyní přišel na řadu
Přebor Olomouckého KFS mužů. A tak opětovně pomocí
tabulek, statistik a rozhovorů zaostření na výkony TJ Sokol
Určice, Sokola Konice a FC Kralice na Hané.
Příště se mohou všichni fotbaloví přívrženci těšit na okénko
do I.A třídy Olomouckého KFS...
Texty: Jiří Možný
Foto: Jiří Možný a Josef Popelka
Připravil: Petr Kozák
hráčské statistiky regionálních týmů Prostějovska

TJ SOKOL URČICE
Brankáři
Miroslav NEJEZCHLEB
Petr ŠTĚVULA

2606
94

Michal JÁN
David JAVOŘÍK
Roman KOCOUREK
Martin PEKA
Ondřej PETRŽELA
Miloslav POSPÍŠIL
Michal SKOPALÍK

1059
2068
1012
1682
1539
1050
1880

Dominik BOKŮVKA
Erik DREKSLER
Patrik HOCHMAN
David HOLLY
Michal PAVEL
Radim VANĚK

2413
5
2259
1770
1
2377

Petr HALOUZKA
Tomáš LOS
Petr MATOUŠEK
Petr VODÁK

1129
1958
1272
2676

29
20

1
0

0
0

0
0

3
10
2
2
0
4
7

0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
1
0
0
4

5
0
7
5
0
7

0
0
0
0
0
0

6
0
5
8
0
7

1
4
4
7

0
0
0
0

6
11
0
26

Obránci:
16
27
12
26
26
21
22

Záložníci:
28
7
26
29
2
27

Útočníci:
28
26
16
29

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Evžen KUČERA, Asistent: Miroslav VLÁČIL. Vedoucí týmu: František HÝBL

hráčské statistiky regionálních týmů Prostějovska

SOKOL KONICE
Brankáři
Patrik KAČER
Peter KMECIK
Petr MACHAČ
Pavel MÜHLHAUSER
Vojtěch NAKLÁDAL

450
1440
1
242
450

7
16
5
4
6

0
1
0
1
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

Obránci:
František BÍLÝ
Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Otakar CETKOVSKÝ
Filip DREŠR
Pavel KŘEČEK
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Jan SMĚTÁK
Lukáš VÁCLAVEK

55
900
114
2054
632
211
1582
1522
2410
1994
649

Jan BEDNÁŘ
Petr FRANC
Michal GOTTWALD
Zdeněk KAPRÁL
Ondřej KLOBÁSKA
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš KŘEČEK
Michal RÝDL
Tomáš ŘEHÁK
Richard SCHVARZ

1313
95
65
189
1998
953
21
90
628
450

Petr ANTL
Martin DOSTÁL
Michal DREŠR
Pavel KRYL
Lukáš MALÍNEK
Adam NOVOTNÝ
Patrik SEDLÁČEK
Martin SCHÖN

226
1546
68
1020
669
2059
25
2518

1
20
4
24
11
3
21
21
27
24
12

0
1
0
7
2
2
3
7
12
4
5

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
5
0
0
1
1
3
4
0

4
0
0
2
3
3
0
0
5
2

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

3
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
5
2
1
0
7
0
3

0
0
0
0
0
2
0
0

1
4
0
1
2
6
0
5

Záložníci:
15
2
2
4
23
19
5
1
7
22

KRAJSKÝ PŘEBOR PŘINÁŠEL ZEJMÉNA RADOST
Prostějovsko - Opětovně tři celky
z Prostějovska zasáhly do Přeboru Olomouckého KFS mužů ze
soutěžního ročníku 2012/2013.
Jednoznačným králem se od
prvního kola staly Určice, a to
i přestože na jaře postrádaly svou
předešlou suverenitu a dlouhou
dobu se trápily. Spokojeni mohou být i v Kralicích na Hané
a páté místo mohlo vzhledem
k zákulisním strastem udělat radost i v Konici.
Po skončení podzimní části jen
málokdo předpokládal, že by
hráči Určic mohli svůj náskok
prohospodařit. Přesto se tak
málem stalo, když se po shluku
ztrát začali soupeři nebezpečně přibližovat. Lídrovi tabulky
ovšem nahrály rovněž nečekané ztráty největších konkurentů a s předstihem několika
kol se mohlo slavit. Paradoxně,

• KOMENTÁŘ •
valo hodnocení, že Kraličtí svého soupeře přehrávali, byli lepší
a nebezpečnější, navzdory tomu
se jim „povedlo“ pětkrát v řadě
prohrát.
V tuto dobu se jistě hráčům nehonily hlavou veselé myšlenky,
jenže nastal obdivuhodný obrat.

Trenér: Roman JEDLIČKA, Vedoucí týmu: Vojtěch NEHANSKÝ

Bolelo to. Cesta Určic za prvním místem nebyla na jaře snadná, tým
se musel vypořádat s řadou zranění. Foto:
Jiří Možný
nejlepšími. Je to příslib do budoucna, byť by realizační tým
potřeboval pro potřeby „áčka“
a „béčka“ širší kádr.
Postup Určic do divize mimo
jiné znamená, že ubude derby,

místo šesti totiž budou pouze
dvě, a sice vzájemný duel Konice s Kralicemi. Tedy alespoň
do té chvíle, než se z I.A třídy
posunou nahoru Čechovice či
Klenovice...

Kralice na Hané - Až na šesté místo vystoupal
s Kralicemi jejich současný kouč Petr Gottwald. Loni
mužstvo zachránil na patnáctém místě, po podzimu
přezimovali Kraličtí osmí, při skončení sezony si o další
dvě pozice polepšili. V závěrečných sedmi duelech
pak hned šestkrát zvítězili a jen jednou remizovali. „Je
to trošičku nad očekávání, ale po podzimu jsem doufal
v nějaký posun. Nakonec jsme v jarní části byli na druhém
místě tabulky,“ připomněl Gottwald hned pětadvacet
bodů získaných v letošním kalendářním roce.
Co se stalo, že jste se na
jaře tak zvedli?
„Na podzim jsme si zápasy
prohráli zaslouženě, na jaře to
bylo vyústěním individuálních
chyb. Doma jsme utrpěli dvě
těžké porážky s Kozlovicemi
a Oskavou, kdy jsme jim body
doslova darovali. Jediný zápas,
kdy jsme nebyli tak důrazní
a lepší, byl v Hněvotíně, kde
jsme prohráli 2:0. Územní
převahu jsme tam sice měli, ale

nedostávali jsme se do žádných
šancí a ze dvou standardek jsme
inkasovali. To byl jediný zápas,
který nám nevyšel. Při dalších
čtyřech porážkách jsme ale
byli lepší než soupeř, jen individuálníma chybkama jsme se
připravili o bodový zisk.“
Hlavní rozdíl byl tedy
v herním projevu?
„Přesně tak, to je markantní rozdíl. Na podzim jsme v několika
zápasech byli opravdu lepší

hráčské statistiky regionálních týmů Prostějovska
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Záložníci:
Jan DOČKAL
Jan DVOŘÁK
Jan NEČAS
Ondřej NOVOTNÝ
Jan PEJŘIMOVSKÝ
Jan PETRÁSEK
Martin ŠÍN
Matěj VYBÍHAL
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9
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Bernard BOŠEK
Josef CIBULKA
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REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Petr GOTTWALD, Asistent: Zdeněk HALENKA, Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
(vysvětlivky: jméno, počet minut, počet zápasů, žluté karty, červené karty, vstřelené branky)
zdroj: www,ofisport.cz

o
a přehrávali jsme je, ale bylo
pár zápasů, kdy jsme pouze dotahovali a tahali za kratší konec.
Na jaře to bylo zcela naopak.
Byli jsme jednoznačně lepší, projevila se kvalita celého mužstva.
Při pěti porážkách sice přišly individuální chybičky, ale hra mělaa
nějaký řád, styl, jen jsme nemělii
štěstí. Gólovek bylo spoustaa
a kdybychom je proměnili, určitěě
bychom neprohráli.“
Takže v Kralicích se sešlii
hráči, kteří chtějí tvořit?
„Řekl bych to tak. Tolik kvalu
ity tu nebylo, jediný za zmínku
stojí Honza Nečas, ten tam
m
vnesl řád a systém, trošičkuu
podržení balonu. Kluci jsou alee
tak cílevědomí a sebevědomí, žee
jsou schopni odtrénovat čtyřikrátt
týdně, maximálně se věnovatt
v zápase koncentraci a psychice.
Tím, že chtěli a hráli srdcem a see
zaujetím, se dostali tak vysoko
o
a začali jsme mančafty přehrávat.““
Byla série porážek na
a
hráčích znát?
„Stoprocentně. Nemohl jsem
m
jim nic vytknout. Individuálníí
chyby člověk udělá a my jsmee
ď
za ně byli vždy potrestaní. Buď
jsme si gól dali sami, nebo jsme
jim nabili. Chtěl jsem ale zamezit tomu, aby se jim to dostalo do hlavy a psychika byla
těmito porážkami narušená. Po
sedmi jarních zápasech, kdy
jsme měli pět porážek a dvě
výhry, jsem si udělal statistiku,
sedl jsem si s klukama a řekli
jsme si, co máme zlepšit. Druhá
polovina jara stála za to, jedna
remíza a šest výher.“
Co se tedy stalo?
„Byli jsme natolik silní,
že jsme dokázali otáčet zápasy. Třeba ve Šternberku
jsme prohrávali 0:1 a otočili
to na 2:1, prohrávali jsme 0:1
v Určicích, otočili jsme to na
2:1, prohrávali jsme poslední
zápas v Litovli a otočili jsme to.
Ve všech těchto zápasech jsme
byli lepší, ale inkasovali jsme
jako první. Samozřejmě se
k nám přiklonilo i střelecké
štěstí, ale víceméně střelce,
který by dal za sezonu dvacet
branek, jsme neměli. Spíše
jsme to měli rozvrstvené,
Cibulka a Petrásek měli po
jedenácti gólech, Lehký deset,
Víťa Kopečný pět. Kdo měl
gól dát, ten ho dal. V první
polovině jsme štěstí neměli a
byly z toho tyčky, břevna, nebo
nám stál gólman v cestě.“
V
bráně
nahradil
Tomáše Urbánka David Krejčí. Jaký na vás udělal
dojem?

„Kvůli naprasklému menisku
měl tréninkové úlevy a chytal
s ortézou, v zápasech se
ale Kralicím odvděčil
velmi kvalitními výkony,
za což mu samozřejmě
děkuji. Počítám s ním
i na podzim, přestože
j i Rakon sám zvažuje
ousko. Říkám mu, ať
raději zůstane tady v
krajském přeboru, pak
mu umožním, ať někam
jde. Během půl roku
si za něj najdeme adekvátní
náhradu,
kterou by mohl být
dorostenec 1.SK
Běhalík, s nímž
tak trochu
počítám.

Sezonou jste procházeli větší částí suverénně.
Předpokládám tedy, že převažuje spokojenost...
„Od doby, co jsem přišel do Určic,
si nemůžu stěžovat na nic. Během
sezony mi dělal fotbal radost ve
všech parametrech, mančaft byl
z větší části složen trenéry přede
mnou. Ať to byl František Pitron,
Zdeněk Jareš, Svaťa Kovář. Víc
než základ byl daný a snažil jsem
se jen pokračovat v tom, co nastolili. Sem tam se podařilo sehnat
posily a mohu si jen vískat. První
rok jsme skončili šestí, druhý rok
druzí a teď jsme to vyhráli. Nevidím na fotbale nic negativního,
dva a půl roku mi dělá jen radost.“
Platilo to i na začátku
jara, když jste dlouho nevyhráli?
„Bohužel se nám nepodařilo udržet Matouška, jenž se těsně před
mistráky vrátil do Plumlova. Postupem času jsme zjistili, že to byl
jeden z klíčových hráčů na středu
zálohy. Nehledě k tomu, že se celá
sezona posunula o měsíc a během
toho se nám zranili další klíčoví
hráči Ján, Vaněk, Hochman. Dále
Peka netrénoval z pracovních důvodů. Najednou nám ze čtrnácti
lidí čtyři vypadli a bylo zle. První
zápas s Troubkami jsme odehráli
vcelku slušně a kdybychom ho

pohledem
předsedy klubu

Květoslava

kralický kouč PETR GOTTWALD
porovnal podzim a jaro
Z dorostu je ale trochu zanedbán,
takže sám je rád, že může jít ke
mně trénovat, abych ho trochu
nabudil, povzbudil a připravil na
kraj.“
Před jarem jste posunul
Pavla Valtra s Kubou
Jamrichem na krajní beky.
Jak tento tah hodnotíte?
„Osvědčilo se to. Bylo to
kvalitnější, než kdybych je zapojoval na kraj zálohy. Oba
jsou trochu útočné typy, Pavel
trošičku víc. Měl tam spoustu dobrých momentů a dobře se
doplňoval s Honzou Petráskem.
A z druhé strany Víťa Kopečný
s Kubou Jamrichem. Víťa to měl
trochu jednodušší, protože Kuba
moc nevyjíždí. Ale dostává se
tam.“
Co byste si přál do příští
sezony?
„Chci pokračovat ve výkonech,
které jsme nastolili. Aby byla
hojná účast na tréninku, aby

se noví hráči co nejdříve zapojili do systému, co produkujeme,
a mohli být pro Kralice platnými
hráči v krajském přeboru. Takže
po nich chci jen dobré výsledky
a dobrou herní kvalitu (úsměv).
Jestli se umístíme znovu
v horní polovině, je mi jedno,
samozřejmě ale těší, když se
člověk umístí vysoko.“
Koho tipujete letos na
špičku?
„Kvalitu si udrží i nadále Kozlovice, mají zázemí i finance.
Možná Konice, až se dá trošičku
do pořádku, měli totiž spoustu
zraněných a nedoléčených. Oskava se nepřihlásila, uvidíme
co Nové Sady, mají velmi
kvalitní kádr. Jsem na ně hodně
zvědavý, mohu je zanalyzovat
již v přípravě. Kojetín mám
zmapovaný ze zimního turnaje
v Chropyni, viděl bych ho jako
aspiranta na klidný střed tabulky.“

sport
sport@
@ vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Určický trenér Evžen Kučera připomněl úzký kádr a spoustu zranění

Určická sezona

„Byli jsme jednoznačně lepší, projevila se kvalita celého mužstva. Při
pěti porážkách sice přišly individuální
chybičky, ale hra měla nějaký řád,
styl, jen jsme neměli štěstí.“

608 706 148

„MUSÍME POSÍLIT VŠECHNO, HLAVNĚ ZÁLOŽNÍ ŘADU“
Určice - Kulatých dvacet výher, k nim čtyři remízy
a šest porážek při vysoce aktivním skóre 81:41 získal s Určicemi při výhře v krajském přeboru jejich
kouč Evžen Kučera. Na lavičce tak ještě vylepšil
předloňské šesté místo i loňskou stříbrnou pozici a
od srpna povede mužstvo premiérově v divizní „E“
skupině. Do té doby ovšem musí dořešit příchody
i odchody a opětovně stmelit kádr.

Trenér a generální sportovní manažer František Jura shrnul sezonu „A-týmu“
i konec Ivo Zbožínka a znovu okomentoval
„béčka“
val také zrušení „béčka

Útočníci:
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Druhá polovina jara Kralicím
až neuvěřitelně vyšla, pouze
jedenkrát nezvítězily a tučný
bodový zisk znamenal bodově
druhé nejlepší jaro a celkově
šesté místo s nepatrnou ztrátou
na pátý celek.
A pátá příčka patřila Konici
a kouč Roman Jedlička si musel připadat jako v lazaretu.
S mírnou nadsázkou až geometrickou řadou mu narůstal
počet marodů neschopných
zasáhnout do hry, k tomu navíc
chyběla hráčům větší disciplinovanost a nechali se lehce vylučovat. Sedm červených karet
je na pováženou, zejména když
se často nejednalo o trest za
fauly při hře, ale za řečnění či
oplácení. Hráči z „béčka“ i dorostenci tak rovněž dostali šanci
projevit se a překvapivě i v této
sestavě se Konice držela mezi

PETR GOTTWALD: „Dokázali jsme otáčet výsledky!“

Útočníci:
13
22
15
12
19
23
1
28

avšak trochu stylově, po domácí porážce v derby s Kralicemi.
Právě Kralice mají za sebou
taktéž velmi úspěšný ročník.
Petr Gottwald od svého jarního
příchodu mužstvo pozvedl, projevily se rovněž příchody zkušených i talentovaných fotbalistů.
Na podzim to stačilo na osmou
příčku, jaro bylo ještě mnohem
lepší. Týden co týden se opako-

2012 - 2013

Petružely
„Sezona Určic dopadla velice
dobře. Máme radost z přípravek, žáků i dorostenců, kteří
byli přeřazeni do krajského
přeboru. Kluci tak už budou
přípravou pro vyšší soutěže.
„Béčko“ rovněž hrálo dobrý
fotbal a vyrůstají nám tam
dva tři hráči, kteří by mohli
jít výš. Naše „áčko“ vyhrálo
krajský přebor, máme z toho
velkou radost i velké starosti.
Postoupilo se do divize, což
přinese nejen úpravy areálu,
ale i někteří hráči nám odchází a některé musíme přivést.
Kádr zůstává v podstatě stejný, musí se však samozřejmě
doplnit a nemáme možnost
jinde než 1.SK Prostějov, kteří mají hromadu dorostenců.
Snažíme se spolupracovat i s
Čechovicemi, které také mají
velký výběr kluků. Naším velkým sponzorem je obec, bez
ní by to nešlo aplikovat. Ale
je to také reprezentace Určic.
Mým prvořadým úkolem bylo
vyrovnat nějaké mínusy. Podařilo se nám to stabilizovat
a nemáme žádné pohledávky.
Rád bych poděkoval všem příznivcům určické kopané, kteří přicházejí i z okolních obcí.
Byli bychom moc rádi, kdyby
na nás přišli i dál.“

vyhráli, jako že jsme měli, tak by
sezona taky vypadala jinak. Bohužel poté psychika trochu upadla
a trvalo nám prakticky měsíc, než
jsme to dali dohromady.“
Jak se na výkonech projevilo odsouvání počátku
jara?
„Zimní příprava proběhla velmi
dobře bez žádných problémů, byli
jsme stále komplet, trénovalo nás
patnáct šestnáct lidí. Výsledky
tomu napovídaly, ať jsme hráli
se Zábřehem či Mohelnicí, zdálo
se, že jsme na sezonu připraveni.
Kluky chystáte na to, že vrchol
přijde s prvním mistrovským zápasem, ale začátek se o čtyři týdny
posunul. Dvakrát jsme vynechali
i přátelák, protože jsme nevěděli,
zda se bude nebo nebude hrát. Do
toho přišla zranění a bohužel se
nám nepodařilo mužstvo na začátek přichystat.“
Na jaře jste inkasovali
prakticky dvojnásobek
branek. Bylo to právě zraněními?
„Ano. Odešel nám střed zálohy.
Vaněk kvůli kotníku tři týdny
nehrál a pak se už do vrcholné
formy nedostal, Matoušek nám
uprostřed zálohy odvedl kvantum černé práce, odebral velké
množství míčů, takže jsme byli
velmi zranitelní a tlak na obranu

Dva lidi nám skončili, lze tam ale
zapojit Vaňka, máme z 1.SK na
nadějného Rusa. Hledáme ale ještě
jednoho zkušeného
hráče.“
Překvapil vás
odchod Petra
Vodáka?
„Bavili jsme se
s hráči o tom,
jestli divizi budou

Mezi koho můžete rozdělit jeho branky?
„Je těžké sehnat takového hrá„J
če I když se mu nedařilo, jednu
če.
br
branku
dal. Na hodně branek
m nahrál ve výborné formě
mu
hr
hrající
Patrik Hochman, těžil
z práce Dominika Bokůvky
T
i Tomáše
Losa. Mladí kluci teď
bu
budou
mít šanci ukázat, že jsou
sc
schopni
ho aspoň částečně nahr
hradit.“
Co bude hlavním úkolem
v krátké letní přípravě?
„Soutěž
je velmi těžká, nedá se
„S
od
odehrát
se třinácti čtrnácti hráči,
vy
vytrestalo
nás to v kraji. Je potř
třeba,
aby hráčů bylo mnohem
ví tak šestnáct osmnáct bez
víc,
br
brankářů.
Gró by mělo zůstat,
al přijde k nim spousta nových
ale
hr
hráčů.
Teď bude nejdůležitější,
ab se dohromady dala partie,
aby
já totiž tvrdím to, že ta dělá
d
devadesát
procent výkonnosti.
ti Když je dobrá, je schopna
př
překonat
velmi těžké chvíle.
Tréninkové
jednotky musí být
Tr
trošku
tvrdší než v kraji, i když
tr
kluci
kl nepřestali trénovat a stále
jsou
js v pohybu. V přípravném
období budeme mít čtyři tré„Teď bude nejdůležitější, aby se dohromady dala ninky
plus zápas, ale v sezoně
partie, já totiž tvrdím to, že ta dělá devadesát přejdeme plynule na tři tréninky
plus zápas.“
procent výkonnosti. Když je dobrá, je schopna
Máte zmapované soupeře,
které nově narazíte?
překonat velmi těžké chvíle“ „Pan na
starosta je velký fanda
kouč Určic EVŽEN KUČERA fotbalu a společně jsme si pročío hlavním úkolu před startem sezony tali sestavy a dívali se, kdo kde
skončil. Ale jak posilujeme my,
tak budou posilovat i ostatní celdál, někdy na profesionální bázi. ochotni hrát. Devět lidí mi řeklo, že ky. Pro nás by bylo úplně ideMusíme posílit všechno, hlavně by si ji rádi zkusili a hráli, takže jsme ální, kdybychom se pohybovali
záložní řadu a vinou odchodu Pet- nepředpokládali, že by Peťa odešel. mezi pátým a desátým místem,
ra Vodáka sehnat i nějakého útoč- Nějaké indicie jsem měl, ale defini- ale buďme realisté. Když budeníka. A v neposlední řadě obrana. tivně jsem se to dozvěděl až od vás.“ me desátí, bude dobře.“
byl takový, že to už nezvládla.
me hrát na tři obránce,
Nemohli jsme
do toho se nám ještě zranil levý
bek, který měl silný otřes mozku
a přeražený nos. Pramenilo to ale
i od útočné fáze. Vodák nebyl v
ormě a mohl dát o
optimální formě
k víc, Tomáš Los
deset branek
byl zcela mimo formu, nem standardní situdařili se nám
ace, z nichž jsme dokázali dát
každý zápass gól. Mužstvo to tak
razilo a dostávali jsme
psychicky srazilo
hodně lacinéé branky.“
Jak se na mužstvu promítnou
letní
změny?
m
„Razil jsem
m
a stále razím
cestu, že po-stup si vybo-jovali hráči,,
kteří tu hrajíí
již několik
let. Je prav-da, že divizee
je jiná soutěž,
utěž,
fotbalově mnohem

„Taková vesnice jako Určice, by divizi

hrát neměla,“ míní opora týmu Radim Vaněk
Určice – Stálicí v sestavě Určic
je již dlouhé roky Radim Vaněk.
Letos na jaře ho sice přibrzdilo
zranění nohy, přesto i on přispěl
kvalitními výkony k prvenství
TJ Sokol v krajském přeboru
a postupu do divize. Tedy kroku,
s nímž osmadvacetiletý záložník
či obránce osobně nesouhlasí.
Obává se totiž rozbití kolektivu
a problematického skloubení
práce a fotbalu.
„Změn bude hodně a dobrotu to
dělat nebude. Partie byla celkem
slušná, teď se kompletně rozpadne
a je otázkou, jak zapadnou noví
kluci. Může to fungovat, ale taky
nemusí. To ukáže čas,“ není si jistý,
co na určické „áčko“ čeká.
Nováčka ve středu zálohy Martina
Svozila zná ještě z mládežnického
působení v LeRKu, ostatní jména
pro něj budou nová. Mimo jiné se
očekává, kdo nahradí kanonýra Petra Vodáka, který definitivně odešel.

„Pro mě osobně to překvapení bylo,
protože Petr byl pro to, aby se zachovala parta a hrála divize. Petrovi
už není dvacet a potřebuje zajistit
rodinu, takový střelec se ovšem
těžko nahrazuje,“ uvědomuje si.
Možnost postupu do divize byla
diskutovaným tématem po celou
sezonu, krátce před jejím koncem byli hráči dotázáni, zda by
ji chtěli hrát, nebo ne. „Já osobně
jsem byl jednoznačně proti. Řeknu
to otevřeně, taková vesnice jako
Určice, by divizi hrát neměla,“
vysvětlil svůj postoj.
Neláká ho ani možnost zkusit si
vyšší soutěž, on sám totiž hrál divizi
ještě za 1.SK Prostějov, když klub
padal ze třetí ligy do kraje. „Vedou
mě k tomu i osobní důvody. Mám
spoustu své práce a na divizi se
musí alespoň třikrát týdně trénovat.
Já se svým pracovním vytížením to
stíhat nebudu. Přijdou noví kluci a
třeba to bude fungovat,“ doplnil.

K prvnímu místu přivedl Určice
podle Vaňka zejména povedený
podzim a v něm kvalitní obrana.
„Dostali jsme nejméně gólů, potom se nám to začátkem jara trochu zkomplikovalo. Nervy trošku
byly, ale nakonec jsme to udrželi.
Až taková kvalita to od nás ale na
jaře nebyla,“ ohlédl se sedmigólový
střelec.
Právě obrana ve druhé polovině
ročníku tolik nefungovala, vždyť
Určice k patnácti gólům dostaly
dalších šestadvacet. „Zpočátku
to bylo tím, že se trenér snažil dát
do zálohy Michala Skopalíka,
který celý podzim držel obranu.
Podle mě trenér neměl se sestavou nic dělat a nechat Michala
vzadu, soutěž bychom rozhodli
daleko dřív,“ domnívá se Vaněk.
Důvodů je podle něj ale více.
„Celému kolektivu chybělo nasazení a nějaké zapálení, po náskoku
dvanácti bodů po podzimu přišlo

asi nějaké uspokojení. Dařilo
se nám v přípravě a asi jsme si
všichni mysleli, že to půjde samo.
I k nějakému podcenění došlo a
první zápasy ukázaly, že se nám
něco stát může,“ dodal.
Konkrétně ho navíc postihlo na
startu odloženého jara zranění, do
podzimní formy se pak již těžko
dostával. „Kotník to opět nevydržel.
V pohodě to už nebude nikdy, ale
nyní je to jakž takž,“ připomněl
své vážné zranění, které utrpěl před
třemi lety a po němž si myslel, že už
fotbal nikdy hrát nebude.
Vaněk věří, že se Určice v divizi neztratí a dokáží navázat na výsledky
z přípravy, kdy odehrály povedená
střetnutí s třetiligovým Zábřehem i
divizní Mohelnicí. „Mužstvo se ale
musí hodně doplnit, kluci, kteří hráli
kraj, na to mít nebudou. Mohl by se
hrát poklidný střed, ale nemusí se
první tři zápasy povést a už se to s
vámi veze,“ podotkl.

Statistiky Přeboru Olomouckého KFS, sezona 2012/2013
Nejlepší
střelci:
26 - Petr Vodák (Určice),
23 - Matěj Šinogl (Velké Losiny), 19 - Lukáš Kaďorek
(Kozlovice), Petr Vojtášek
(Šternberk), 15 - Jiří Uvízl
(Velké Losiny), 14 - Gianpaolo Pezzotti (1.HFK Olomouc
„B“), 13 - Lumír Stoklásek
(Troubky), 12 - David Chuda
(Želatovice), 11 - Josef Cibulka (Kralice na Hané), Tomáš
Los (Určice), 10 - Jan Petrásek (Kralice na Hané), Jan
Dohnal (Kozlovice), Michal
Škařupa (Ústí), Vasil Charalambidis (Velké Losiny).

Brankáři s nejvíce
čistými konty:
12 - Jaroslav Běhalík (Hněvotín), 9 - Jakub Pavelka (1.HFK
Olomouc „B“), 7 - Miroslav
Nejezchleb (Určice), 6 - Petr
Kmecik (Konice), Jakub Zeman (Ústí), Vladimír Mánek
(Kozlovice), Milan Vytřísal
(Šternberk), Jakub Švrčina (Zlaté Hory), Zdeněk Studený (Oskava).
Žluté karty - hráči:
16 - Lumír Stoklásek (Troubky),
15 – Jan Mrňka (Zlaté Hory), 13
– Martin Jindra (Litovel), Filip
Škoda (Zlaté Hory) 12 – Radek

Řehák (Konice), Tomáš Klvaňa (Opatovice), 10 – David
Javořík (Určice), Jiří Jurečka
(Šternberk), Tomáš Drmola
(1.HFK Olomouc „B“), Tomáš
Čevela (Troubky).

Žluté karty - týmy:

82 - Konice, Troubky, 72 - Opatovice, Dolany, 71 - Hněvotín,
70 - Šternberk, 69 - Určice, 67 Kozlovice, 63 – Zlaté Hory, 59 –
Ústí, 58 – Želatovice, 56 – LitoČervené karty - hráči:
vel, 54 - 1.HFK Olomouc „B“,
2 - Adam Novotný, Tomáš 51 - Velké Losiny, 45 – Kralice
Řehák (oba Konice), Jaromír na Hané, 43 – Oskava.
Tomčík (Kozlovice), Petr NoČervené karty - týmy:
vák (Hněvotín), Jan Čtvrtníček
(Želatovice), Michal Juřica 7 - Konice, Oskava, 5 - Zlaté Hory,
(Ústí), 1 – mj. Radek Řehák, Želatovice, Litovel, Velké Losiny,
Otakar Cetkovský, Pavel 4 - Troubky, Kozlovice, Ústí, 3
Mühlhauser (všichni Konice), - Hněvotín, Šternberk, 2 - OpatoRoman Kocourek (Kralice na vice, 1 - Kralice na Hané, 1.HFK
Hané/Určice).
Olomouc „B“, 0 - Určice, Dolany.

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

Celková tabulka:

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

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


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

Mužstvo
Oskava
Určice
1. HFK „B“
Kozlovice
Zlaté Hory
Kralice na Hané
Šternberk
Troubky
Hněvotín
Litovel
Konice
Želatovice
Velké Losiny
Ústí
Dolany
Opatovice


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

Mužstvo
Určice
Konice
Kozlovice
Oskava
1. HFK „B“
Dolany
Šternberk
Kralice na Hané
Hněvotín
Velké Losiny
Ústí
Litovel
Želatovice
Zlaté Hory
Opatovice
Troubky


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

Mužstvo
Určice
Oskava
Kozlovice
Konice
1. HFK „B“
Šternberk
Zlaté Hory
Kralice na Hané
Velké Losiny
Hněvotín
Želatovice
Litovel
Ústí
Troubky
Opatovice
Dolany

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

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

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

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

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

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

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

S
38:16
41:17
39:17
32:16
30:21
32:25
33:22
22:20
21:19
29:21
20:21
27:28
33:28
23:23
21:28
20:24

B
33
32
32
30
28
28
26
26
25
24
23
21
20
20
19
15

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

B
32
23
23
22
20
19
17
17
16
15
13
12
12
11
8
7

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

S
50:15
39:28
30:23
25:21
35:20
35:29
22:25
23:34
37:37
19:23
29:38
22:24
22:29
22:32
17:31
12:30

B
42
30
29
29
27
24
22
20
19
19
19
18
18
17
12
11

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

S
26:24
28:17
27:20
29:24
27:18
31:26
17:14
20:19
24:25
25:28
20:24
28:31
17:27
20:25
14:23
15:23

B
27
25
25
25
24
22
22
19
18
17
17
16
16
15
14
11

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

tabulka Doma:
Z V
15 11
15 10
15 10
15 9
15 8
15 9
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 3

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

P
4
3
3
3
3
5
5
3
4
3
4
6
7
7
6
6

tabulka venku:
Z V
15 10
15 7
15 7
15 7
15 5
15 5
15 5
15 5
15 4
15 3
15 2
15 3
15 3
15 3
15 2
15 1

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

P
3
6
6
7
5
6
8
8
7
6
6
9
9
10
11
10

S
40:24
25:24
25:25
30:36
24:20
17:26
22:26
18:29
15:18
32:40
19:31
17:28
16:33
17:32
12:30
17:39

tabulka podzim:
Z V
16 13
16 10
16 9
16 9
16 8
16 7
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 4
16 4
16 4
16 3
16 2

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

P
0
6
5
5
5
6
6
8
7
7
7
6
6
7
10
9

tabulka jaro:

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

Mužstvo
Dolany
1. HFK „B“
Kralice na Hané
Oskava
Kozlovice
Určice
Hněvotín
Šternberk
Litovel
Zlaté Hory
Konice
Velké Losiny
Troubky
Ústí
Želatovice
Opatovice

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
8
7
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
2

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

P
3
3
5
5
4
6
4
7
6
7
5
6
6
7
8
7

průřez Přeborem Olomouckého KFS
pokračuje na straně 25

Malá kopaná
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 22. července 2013

Závěrečné ohlédnutí hlavního organizátora Martina Ošťádala aneb TURNAJ POHLEDEM BOSSE
„PŘESTALY K NÁM JEZDIT TÝMY, KTERÉ SE POSKLÁDALY U PIVA A PŘIJELY SE HLAVNĚ POBAVIT...“
„Je to za námi. O předminulém
víkendu proběhl v pořadí již
sedmnáctý ročník Krumsínského Haná Cupu 2013, který
jsem jako organizátor pořádal
již podvanácté. Ještě před začátkem turnaje se udály velké
změny. Tentokrát se turnaj
konal dva dny oproti dřívějším
třem. Dospěli jsme k tomu po
zralé úvaze již loni. Je čím dál
větší problém shánět lidi, kteří
bezplatně pomohou v obsluhách bufetů, které jsou otevřené
čtyřiadvacet hodin denně.

I v budoucnu „jen“
se 40 týmy a ve dvou dnech
Dalším důvodem bylo moje přesvědčení o tom, že do Krumsína
se šedesát týmů již nikdy nesjede.
Každý, kdo se letošního turnaje
účastnil, ať už jako hráč, nebo
jako divák, si musel všimnout, jak
kvalitně obsazený tento turnaj je.
Minimálně deset mančaftů mělo
šanci turnaj vyhrát. Do Krumsína
přestaly jezdit týmy, které se poskládaly někde u piva a přijely se
hlavně pobavit... Nyní se k nám
sjíždí absolutní špička malé kopané a k vidění je parádní fotbal.
Rozhodl jsem se, že turnaj zůstane
omezený čtyřiceti celky a bude se
hrát i do budoucna na dva dny.
Rekordní návštěvnost,
prodalo se v podstatě vše...
Měl jsem jen obavu, jestli se
k nám přijede podívat i tolik diváků, jako v minulých letech. Už
pátek tyto obavy rozptýlil... Na
hřišti bylo tolik lidí, že se určitě
jednalo o rekord v návštěvnosti.
Bylo to vidět i u výčepů a jídla.
Prodalo se v podstatě vše a to
jsme měli strach, že toho spousta
zůstane. Další velkou změnou byl
výběr piva. Po vynikajících zkuše-

nostech s pivovarem Černá Hora
při pořádání seriálu soutěží Velká
cena Prostějovska v požárním
útoku, jsem se rozhodl toto pivo
čepovat i při turnaji v Krumsíně.
Pivovar a jeho obchodní zástupce
Petr Hanák nám nabídli luxusní
podmínky, dodávky byly podle
plánu a kompletní. Petr Hanák
s námi komunikoval i v době své
zahraniční dovolené a dohlížel na
dálku, aby bylo vše v pořádku, za
což mu patří velké poděkování. Se
zásahem do piva na turnaji jsme
neměli ty nejlepší zkušenosti, ale
letos hráči chodili a pivo chválili,
takže jsem byl moc spokojený.

Pozdější přihlášky,
odhlášená Indiana...
Před začátkem turnaje jsem si liboval, jak kvalitní týmy na turnaji
máme a mohlo to být ještě lepší.
Zvací dopisy se posílají dva měsíce dopředu, a přesto se najdou
týmy, které se snaží platit startovné ještě po uzávěrce. Letos jsem
jich musel odmítnout kvůli naplněné kapacitě celkem šest. Diváci díky tomu neviděli na turnaji
třeba Griffins Prostějov nebo AC
ROMA. Je to alespoň ponaučení
do příštího ročníku. Další ránou
pro mě bylo, když se dva dny
před začátkem turnaje odhlásila
plumlovská Indiana. Naštěstí se to
podařilo vyřešit...
Celý týden před turnajem jsem
měl dovolenou, stejně jako někteří další členové TJ Krumsín. Od
pondělí se naváželo zboží, vařil se
guláš, polévky, udilo se maso. Zajímavostí je, že vaření jídla na turnaj se neúčastní žádná žena, takže
je to taková akce „chlapi sobě“.
Do čtvrtečního večera probíhaly
přípravy turnaje a v pátek v šest
ráno jsme naskočili do dvoudenního maratonu.

Po příchodu na hřiště již byly vidět první stany týmů z Mouřínova
a slovenského FC 2 LITRE, kteří
dorazili již ve čtvrtek a evidentně
se dobře bavili dlouho do noci.
Po osmé hodině začaly na areál
nájezdy fotbalistů a diváků. Dorazili také rozhodčí, které jsme letos
pečlivě vybírali. V devět hodin byl
turnaj za přítomnosti paní senátorky Boženy Sekaninové zahájen.

Tuhé boje i v dešti zakončil
večerní rockový nářez
Ve skupině A předvedl famózní
výkon Brodek u Prostějova. Tým
poskládaný z hráčů divizních Určic a prostějovského Lerku válcoval jednoho soupeře za druhým.
Skupinu zakončili s plným bodovým ziskem a s impozantním
skóre 19:0! Do osmifinále je doprovodily podle očekávání týmy
S.K. Haná a BEERFORT UTD.
Skupinou B stejně suverénně kráčel FK Peliny Choceň s gólmanem futsalové reprezentace České
republiky Liborem Gerčákem,
který také nedostal v základní
skupině ani jeden gól. Společně
s Chocní nakoukly do osmifinále
také týmy KOSTKY A LISTY
a Kobra Kobeřice. Ve skupině C
se postaral hned na úvod o šok favorit Relax Prostějov, který těsně
prohrál s béčkem týmu Radegast
u Zacha. Relax hrál páteční skupinu v podstatě s jediným střídajícím, neboť se jim zranil Petr Kiška. Kouči Františku Kocourkovi
tak zbylo pouze pět hráčů. Franta
je ale starý lišák a Relax nakonec
postoupil z prvního místa ve skupině a druhý den dorazil s úplně
jinou sestavou... O postupu Dobrochova jsem nepochyboval, ale
překvapením byl postup ´béčka´
Radegastu u Zacha. Naopak Řešetova Lhota se tak s turnajem roz-

SPONZOŘI A PARTNEŘI ROČNÍKU 2013
záštitu nad turnajem
převzala:

turnaj významně
podpořil

generální partner
turnaje

mediální partner
turnaje

Božena Sekaninová

loučila nečekaněě brzy. Ve skupině
D jsme se dočkali
ali dalšího velkého
y postoupil z prvpřekvapení, kdy
ře hrající 2MAX,
ního místa dobře
z druhého Montáže
ntáže Kučera a ze
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pohlídal GD Sportswear
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tak jednoznačná
ahlo si poKonické Vyprahlo
stup pohlídalo o skóre před
Zdětínem, ze třetího místa
řínov. V této
postoupil Mouřínov.
edstavil tým
ý
skupině se představil
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Orlic z Čechovic.
plněný branse o tým žen doplněný
ma fotbalisty.
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ly v KrumHolky zanechaly
ký dojem
síně sympatický
konce bod
a uhrály dokonce
m. Ze skupis Manhattanem.
ny G postoupil dle očekáRT a s ním
vání DD SPORT
ndiany také
při neúčasti Indiany
ivo a stará
pražské FC Pivo
slického Pogarda domamyslického
urnaji vystukopu, která na turnaji
ko. Poslední
povala jako béčko.
skupině F vládlaa Zavadilka.
ečně se sloPostoupila společně
venským FC 2 LITRE a
amaní byli
FC Hlučín. Zklamaní
ci, protože
domácí fanoušci,
před branami osmifinále
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zůstal 1. FC Krumsín.
Turnaj narušil kolem poledne déšť. Bouřka,
ouřka, která
poslala na hřiště
ště dvanáct
mm vody během
em hodiny,
brzy skončila, a do konce
turnaje vládlo
o parádní
počasí. Po skončení
o č í záá
kladních skupin začala

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.
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TJ KRUMSÍN děkuje všem sponzorům za poskytnuté finanční i věcné ceny.
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během turnaje jediný gól a byl po
zásluze vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Patrik Hochman
z Brodku a nejlepším střelcem Michal Spáčil z Relaxu. Vítěz turnaje
si odvezl z Krumsína krásný dort,
pohár, věcné ceny, deset tisíc korun
Vyřazená Choceň!
Vyřazen
a poukázku na výrobu dresů ve firJiž před turnajem jsem avizoval, že mě DD SPORT, která byla jedním
v sobotu se bude začínat až v deset ze sponzorů turnaje.
hodin, aby měl
měly týmy čas si po
Poděkování všem...
večerní akci od
odpočinout. A byla
to správná volb
volba. Přesně v deset Během turnaje běžel na oficiálos
se rozběhly osmifinálové
skupi- ních stránkách textový online,
ny, kde šlo již o všechno. Brodek který jsme psali přímo ze hřiště,
po
u Prostějova postoupil
bez obdr- výsledky šly okamžitě na internet,
ženého gólu do čtvrtfinále a rázem aby měli přehled i ti, kteří sledop
se předváděnou
hrou zařadil mezi vali turnaj mimo areál. Z turnaje
kandidát na vítězství. Šok vznikla rozsáhlá fotogalerie, která
hlavní kandidáty
fan
připravilo fanouškům
družstvo je k dispozici na stránkách turnaje,
Peliny Choceň
Choceň. Libor Gerčák ob- jsou tam i nějaká videa. Bylo fajn,
turnaj jediný gól a to od že se na turnaji nikomu nic nestadržel na turnaji
Spo
týmu GD Sportswear.
Ale proto, lo, neregistroval jsem žádné hádky
br
že Choceň branku
nedala, rado- a dohady, neměl jsem stížnosti na
vítě
val se po vítězství
1:0 z postupu rozhodčí, takže jsem s letošním
právě jejich ssoupeř. Choceň je ročníkem po všech stránkách madomá týmem, účast- ximálně spokojen.
v podstatě domácím
roč
nila se všech ročníků
turnaje, tak to Na závěr bych chtěl speciálně
bylo líto i nám pořadatelům... Ze poděkovat Radkovi Kocourkovi
postoup bez obdrženého a Františkovi Krpcovi, kteří mi po
skupiny postoupil
prostějovs Relax. Dalšími celý turnaj pomáhali a díky nim
gólu i prostějovský
by týmy FC Pivo, jsme to společně po organizaččtvrtfinalisty byly
Jiřina Prostějov, o jediný vstřelený ní stránce bez problémů zvládli.
gól S.K. Haná, KOSTKY A LIS- Velký obdiv patří členům výboru
Dobrocho
TJ, kteří jsou již většinou v důchoTY a Dobrochov.
dovém věku a pořád se stejným
Play ooff ovládl
Playo
elánem se vším bez řečí pomáBrodek u Prostějova
hají. Opravdu před nimi smekám.
Ve čtvrtfinále už se čekalo, že Díky těmto lidem jsme schopní
některý zápas půjde tradičně do turnaj pořádat. Dále bych chtěl
penalt, ale nestalo
nesta se tak. A bylo poděkovat našim štědrým sponpoprvé Týmy vyhráva- zorům za finanční i věcné dary.
to snad poprvé.
ly své zápasy celkem pohodlně. Moc si toho vážíme a věříme, že
Pozornost byla upřena hlavně na nám zachovají přízeň i do dalších
Han s Relaxem Pros- ročníků. V neposlední řadě chci
zápas S.K. Haná
tějov. Relax ale držel otěže zápasu poděkovat všem, kteří se jakkoliv
pevně v rukou a oplatili tak Hané podíleli na přípravě a konání tursemifi
loňskou semifinálovou
porážku. naje, všem, kteří obsluhovali ve
podivem s jakou suvereni- výčepech nebo fungovali mimo
Bylo s podivem,
turnaj borci z Brodku ně. Pro všechny tyhle lidičky přitou kráčeli turnajem
u Prostějova. Ve čtvrtfinále smázli pravujeme v srpnu poturnajovou
4:0 Dobrochov.
párty, aby věděli, jak moc si jich
Semifinále bylo opět nečekaně vážíme.
jasnou záležitostí. Brodek smetl Velmi mě letos překvapili rozJiřinu nečekaně vysoko 4:0 a Relax hodčí, kteří vládli pevnou rusi poradil 4:1 s týmem KOSTKY kou na hřištích v sestavě Petr
A LISTY. Finále tedy vyznělo: Motal, Radek Motal, Pavel
Brodek u Prostějova – Relax Pro- Majer, Dušan Vachutka, Kamil
stějov. V té chvíli jsem si vzpomněl Krutovský, Jaroslav Procházka,
na slova Františka Kocourka, ma- Jaroslav Milar, David Kopecký,
nažera Relaxu, který mi při placení Petr Dokoupil a Michal Jelínek.
startovného řekl, že letos ještě na- V šichni obdrželi na závěr paposledy přijedou s Relaxem turnaj mětní medaile a nejlepším z nich
vyhrát...
byl vyhlášen samotnými hráči
Dravci z Brodku u Prostějova se Dušan Vachutka.
do Relaxu zakousli a od začátku Letošní ročník je za námi a už
finálového mače měli převahu. vzhlížíme k tomu příštímu. Pár
Porážka 5:0 byla pro Relax až pří- chybiček se ještě objevilo, ale
liš krutá, ale naprosto zasloužená. i tak v Krumsíně vládne maxiVždyť brankář Brodku Miroslav mální spokojenost z dobře odveNejezchleb z divizních Určic pustil dené práce.“

Jiří Kresta k Bedihošť Cupu: Mám v hlavě nové nápady
První ohlédnutí za pátým ročníkem turnaje mužů v malé kopané

Bedihošť/son - Pevné místo v
kalendáři letních turnajů v malé
kopané na Prostějovsku získalo
stále oblíbenější klání Bedihošť
Cup. Letos se o druhém červencovém týdnu konal jeho už pátý
ročník, který tradičně ovládl
prostějovský FC Anděl. Tentokrát dokonce hned dvojnásobně, když A-tým tohoto oddílu ve
finále porazil své béčko.

„Už tři roky je putovní pohár
pro vítěze u Andělů a bylo by
dobré, aby se do boje o prvenství zamíchaly i další silné
celky. Jako recept bych viděl
dostat sem kvalitní mužstva,
která jezdí po ostatních regionálních akcích malé kopané,
například Jiřinu, Relax nebo
Hanou Prostějov,“ dumal při
hodnotícím ohlédnutí za Be-

dihošť Cupem 2013 hlavní
organizátor Jiří Kresta mladší.
Neúčast vícero skutečně špičkových mančaftů ho viditelně
mrzela. „Nevím, kde je zakopaný pes, že týmy pravidelně
startující na konkurenčních
turnajích nemají zájem zkusit
to u mě. Možná bude řešením změna systému turnaje,

jeho časové zkrácení ze dvou
dnů na jeden. Letos jsme při
čtyřiadvaceti zúčastněných
týmech zvolili model se třemi základními skupinami po
osmi, následně se dvěma finálovými skupinami opět po
osmi a závěrečnými duely
o konečné umístění. Třeba za
rok zvolíme něco jiného,“ naznačil Kresta.

Případné novinky a změny
se mu již teď honí hlavou.
„Mým hlavním přáním dosud
bylo, aby si všechna mužstva
v Bedihošti co nejvíc zahrála.
Stále se však objevují faktory
ovlivňující celkové dění turnaje, což mě trochu mrzí. Ale
takový je sport. Momentálně už přemýšlím nad řadou
detailů, co vypustit či zlepšit

a jakým způsobem na určitých věcech zapracovat, aby
se kvalita naší akce zvyšovala
a bylo to atraktivní pro účastníky. Samozřejmě přitom vím,
že se nikdy nezavděčím všem,“
řekl Kresta s tím, že uvažované
novoty si zatím nechá pro sebe
a bude na nich dělat směrem
k příštímu ročníku.
Ten letošní pátý se však na-

vzdory trochu kritičtějšímu
šéfovu hodnocení určitě vydařil. Měl solidní sportovní
úroveň i dobrou organizaci.
„Rád bych poděkoval všem,
kteří se na pořádání Bedihošť Cupu 2013 podíleli.
A mé díky pochopitelně patří
také všem partnerům turnaje
a sponzorům. Za rok nashledanou,“ doplnil Jiří Kresta.

Galerie nejlepších týmů Bedihošť Cupu 2013

FC Anděl A

FC Anděl B

AC Roma A

Clewer

Fotbal
Konická sezona očima
jednatele Jiřího Kučery
„Potýkali jsme se se zraněními
a nedostatkem hráčů, nakonec jsme vše zdárně ukončili.
Jak áčko, tak béčko, i dorost.
Chválím všechny hráče a trenéry. Hráčů je málo, když nám
všechny vezmou centra mládeže v Prostějově a Olomouci.
Tím pádem nejsou v žácích ani
v dorostu. Objeví se talent, třeba
v Ludmírově, a už je v Prostějově. V odchodu nikomu nebráníme, každý se může rozhodnout.
Měli jsme hráče na hostování,
s tím nic nenaděláme, o našich
hráčích s námi musí někdo jednat. Potřebujeme, aby se nám
doléčili, někteří jdou na školy.
Trenéři mají představy, hráči
mají představy, vedení má také
své představy. Chceme hrát
dobrý fotbal, pokud nám ho
nepokazí rozhodčí, jako když
nám v devadesáté minutě vyloučí hráče, kteří nejsou ukáznění. Když bude rozhodčí pískat rovinu, nebude zkreslovat
rozhodnutí, tak hráči nebudou
diskutovat. Někteří rozhodčí
šli na hřiště s tím, že věděli, že
stačí udělat blbé rozhodnutí a
hráč dostane za protesty žlutou,
pak ještě jedno a může jít ven.
Je to amatérský fotbal, musíme
z toho mít radost.“
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Roman Jedlička: Páté místo odpovídá realitě
Kouč konických fotbalistů se musel vyrovnávat s hráčskými problémy, přesto Sokol dokončil sezónu se ctí

Konice - Úskalími nelehkého soutěžního ročníku
2012/13 provedl fotbalisty TJ Sokol Konice z pozice hlavního trenéra Roman Jedlička (na snímku vlevo). Neměl snadnou úlohu, neboť tým se
mu během sezóny z různých důvodů oslaboval.
Komplikující okolnosti však konický mančaft do
kolen nesrazily a v krajském přeboru nakonec
obsadil solidní pátou příčku. Lodivoda konických
fotbalistů požádal Večerník o rozhovor.
Marek Sonnevend
Měli jste loni v létě
před startem krajského přeboru konkrétní výsledkový cíl?
„Nic takového nebylo. Kluci
samozřejmě chtěli co nejvíc
vyhrávat, jenže to vycházelo
pouze do první vložené středy. Pak jsme dvakrát za sebou
podlehli a tím začalo horší období, které se pak zase povedlo
překonat. Na jaře šla naše výkonnost poněkud dolů, do čehož se promítlo oslabení kádru. Bodově jsme měli mnohem
lepší podzim a celkově páté
místo asi odpovídá tomu, na co
tým reálně měl.“

Ještě předloni se v Konici mluvilo o touze postoupit zpět do divize. Tohle
už letos neplatilo?
„Určitě ne. Hráči zprvu měli
takovou představu, ale ve finále to dopadlo trochu jinak.
Pokud chce klub postup, musí
i v současném krajském přeboru platit, a když se tak neděje,
motivace fotbalistů rapidně
klesá. Což nás v průběhu sezóny potkalo. Postupně se pak
zhoršovala tréninková docházka, projevily se i další okolní
vlivy, v zimě odešel gólman
Peter Kmecik coby dlouhodobě největší opora a během
jara odpadli někteří další kluci.
Zhoršené situaci odpovídalo

pár vyloženě špatných zápasů,
například vítězným Určicím
jsme doma podlehli 0:4. Byť
se nám je dařilo většinu času
přehrávat. O možnosti postoupit zpátky do divize se však
za daných okolností rozhodně
mluvit nedalo.“
Vybavíte si nejlepší
a nejhorší střetnutí za
celý uplynulý ročník?
„Dost nám nevyšlo podzimní
utkání v Želatovicích a neradi
vzpomínáme také na domácí
porážku s Oskavou, kterou bohužel zařídil rozhodčí. Hodně
povedené zápasy se mi hledají
těžko, protože jsme jich naprostou většinu odehráli vyrovnaně bez nějakých výkyvů
nahoru nebo dolů.“
Jak mužstvo obstálo
po herní stránce?
„Někdy jsme měli problémy se
střílením branek i z naprosto
vyložených šancí. Dokud byl
tým v plném složení, měl herní
sílu, ale jakmile vypadlo kvůli
zraněním několik hráčů, předváděli jsme to, na co mančaft
v takovém složení měl. Zkraje soutěže jsme se snažili hrát
útočněji na jednoho defenziv-

ního záložníka s jedním hrotem, postupem času nás však
okolnosti donutily přejít na dva
defenzivní halvy. Kluci na křídlech to někdy uběhali a jindy
ne, ovšem tam bych problém
neviděl. Hlavní slabina totiž je,
že nemáme žádného top střelce
schopného nasázet dvacet gólů
za sezónu. Víc branek nám občas citelně chybělo, s lepším
zakončením jsme určitě mohli
posbírat o nějakých sedm osm
bodů víc.“
Zaslouží si někteří vaši
svěřenci pochvalu za
stabilně dobré výkony?
„V Konici to bylo dlouhé roky
specifické tím, že se hodně
spoléhalo na Peťu Kmecika
v bráně. Ten v zimě odešel,
ale na jaře jsme dostali jen
o několik gólů víc v porovnání
s podzimem, tudíž tahle komplikace nás nepoložila. Jak
už jsem řekl, potíž vidím spíš
v útočné činnosti, neboť pětačtyřicet nastřílených branek je
na krajský přebor hodně málo.
Vyzdvihovat někoho z kluků
za uplynulou sezónu nebudu,
žádný totiž neměl dlouhodobě
excelentní formu, kterou by

vynikal. Většinou platilo,
že každý jednou zahrál
a podruhé ne, přimíchalo
se do toho navíc i příliš mnoho červených
karet. Vinou častých
vyloučení a výše zmíněných zranění jsme
pořád museli měnit
sestavu, což pochopitelně nebylo ideální. Proto říkám,
že letošní páté
místo lze brát
jako dobrý výsledek.“

Vyhlíží těžké časy.
Konický trenér Roman
Jedlička (vlevo) má starosti, z hráčského kádru
mu před novou sezónou
zmizela řada opor.
Foto: Jiří Možný

„Mám utržený křížový vaz a nechtěl jsem jít na operaci,“

vysvětlil Tomáš Řehák svůj přesun do Konice

Konice – Opět po šesti letech se v jednom týmu sešla
bratrská dvojice Řeháků.
K Radkovi, jenž je neochvějnou
stálicí v základní sestavě Konice, přibyl pro jarní část o pár
let mladší a výrazně útočněji laděný Tomáš Řehák. Ve čtrnácti
duelech stihl nastřílet pět branek, mimo to však také obdržel
hned dvě červené karty.
„Dostal jsem je od stejného rozhodčího, což je rarita, vždy v nastaveném čase po dvou žlutých za
komentování. Nechtěl jsem věřit
tomu, že rozhodčí někdy můžou
být hrozní... Ve třetí lize měli roz-

hodčí nějakou úroveň, tady jednak
nemají úroveň, k tomu je vrcholem jejich arogantnost,“ upozornil.
Konice si s arbitry nesedla během celé sezony, jako jediná
obdržela za třicet kol hned sedm
žlutých karet. Z toho právě Tomáš Řehák a spolu s ním Adam
Novotný dvě. „Třeba v Určicích jsme ztratili jasně vyhraný
zápas. Měl jsem žlutou a domácí
takticky střídali. Říkal jsem rozhodčímu, ať ho aspoň popožene,
odpověděl mi, že to není moje
věc. Tak jsem se obrátil na hráče,
protože Davida Hollého znám,
zda by se nemohl rozběhnout.

Rozhodčí ke mně přiběhl a dal
mi druhou žlutou,“ popsal Řehák druhé ze svých vyloučení.
A jak se vlastně udál jeho zimní příchod z třetí ligy do kraje?
„První otázkou bylo zdraví.
Mám utržený křížový vaz a nechtěl jsem jít na operaci, protože
mi to drželo. V Uničově jsem se
domluvil, že to výkonnostně nebude na třetí ligu, tak jsem chtěl
pomoci bráchovi v krajském
přeboru, kde bych měl možnost
si ulevit v tréninku a zápasech,
kdyby mě to bolelo,“ vysvětlil
s tím, že žádnou úlevu nakonec
nepotřeboval.

V zimě o něj stál také kouč
Vyškova Miloslav Machálek,
mladší z dvojice Řeháků ale
nelituje, že se rozhodl pro město
v severozápadní části okresu
Prostějov. „Sám jsem nevěděl,
co koleno vydrží, tak jsem raději
šel za bráchou. Musím zaklepat
na dřevo, všechno drží. Nevím,
jak je to možné, bavil jsem se o
tom s Radimem Kučerou, který
měl to stejné a také s tím půl
roku hrál. Dělal jsem vše normálně, jak bych to dělal ve druhé
i třetí lize,“ potěšilo záložníka či
útočníka zcela nejraději podhrotového hráče.

Do Konice přišel s ambicemi pokusit se smazat náskok
Určic a zabojovat o postup,
nakonec však hlavní úkol zněl
jinak. „Kvůli zraněním jsme to
látali a byli jsme rádi, že jsme
pomohli béčku zachránit se
v I.A třídě. Z dvacetičlenného
kádru pro oba mančafty zbylo
třináct nebo čtrnáct hráčů, kteří museli hrát za oba výběry.
V ten moment tak nebyl kádr
natolik silný, aby mohl hrát na
postup,“ podotkl.
Místo postupu s „áčkem“ tak
nečekaně pomáhal záchraně
rezervy. Vyzkoušel si tak ještě

nižší soutěž. „Pak Kučera řekl,
že když už nemůžeme postoupit, bude prvním úkolem zachránit béčko. Šel jsem na tři zápasy,
z nich jsme dva vyhráli a jeden
remizovali, takže jsme se nejen
zachránili, ale ještě dostali před
Šumvald. Opravdu je to markantní rozdíl, překvapilo mě to,“
porovnal obě krajské soutěže.
V jednatřiceti letech si už velké
cíle nedává, přestože se hned
dvakrát stal nejlepším střelcem
Moravskoslezské fotbalové ligy
a přípravu zahájil v Uničově.
„Přednost dostávají mladí kluci,
kdyby Uničov měl zájem, tak

bych třetí ligu ještě hrál. Jestli
ne, tak bych šel za bráchou do
Konice a budu hrát tam. Je tam
kvalitní zázemí, pan Kučera
je výborný, takže nemám problém,“ prohlásil.
S novými spoluhráči si totiž
velice dobře sedl a prostředí se
mu zalíbilo. „Byl jsem až překvapen, že mě vzali jako vzor.
Je pravda, že Konice má hodně
mladý tým a já rád hecuji i na
tréninku. Nejsem konfliktní typ,
snažím se dělat srandu v kabině a nemám v tomto problém,“
zmínil hráč s druholigovými
zkušenostmi.

Jan Nečas: „Říkal jsem klukům, že to přijde“
Zkušený záložník se zkušenostmi z Maďarska, Rakouska či Malajsie byl v Kralicích spokojen

Konice – K návratu ze zahraničí se během zimní
pauzy odhodlal bývalý hráč
LeRKu Prostějov, Liberce,
Plzně či Brna Jan Nečas.
A vybral si k tomu Kralice
na Hané, kde pod taktovkou Petra Gottwalda pomohl mužstvu k šestému
místu v krajském přeboru
jen o fous za Konicí. Se svými výkony, přínosem pro
tým i celkovým vystoupením byl spokojen, stejně
tak si povšiml, že v Česku se
stále hraje kvalitnější hra
než v sousedním Rakousku.

„Zahrál jsem si fotbal, tam
je to spíš o bojovnosti. Tady
jsem si fotbal opravdu užil,
byla to velká změna,“ potěšilo
již šestatřicetiletého matadora.
Většinu z posledních dvanácti let strávil Nečas v cizích
ligových soutěžích. Zahrál si
na Slovensku, v Maďarsku,
Malajsii, více než tři roky
strávil v Rakousku poblíž St.
Pöltenu. „Pak se změnil majitel, který chtěl mladé perspektivní hráče a se mnou již
nepočítal. Fotbal mě ale stále
baví, hrál jsem ho od šesti let,
takže jsem hledal, kde bych

Koničtí dost oslabili,
čeká je těžká šichta
Konice/son - Hráčský kádr fotbalistů TJ Sokol Konice prošel
po skončení uplynulé sezóny výraznou obměnou směrem k papírovému oslabení. Odešla celá
řada stabilních opor (například
Cetkovský, Klobáska, Bednář, Schön, Novotný, Dostál) a
je otázkou, na co bude citelně
omlazený A-tým v krajském
přeboru mužů 2013/14 stačit.
„Mančaft opustilo okolo deseti
kluků, kteří momentálně zkoušejí
štěstí ve vyšších soutěžích. Pokud
se někteří z nich vrátí, samozřejmě
je uvítáme, ale počítat se s tím moc
nedá. Současná situace rozhodně
je problematická,“ připustil hlavní trenér konické družiny Roman
Jedlička.

K dispozici má nyní osmnáct
hráčů převážně mladšího věku.
„Prostě dostanou šanci jiní a mají
příležitost ukázat, co v nich je.
Někteří mladí jsou přitom dost šikovní, třeba se ukáže, že i v daném
složení bez předchozích tahounů
budeme soutěž zvládat dobře,“
nezatracuje Jedlička novou krev.
Přípravu už Koničtí mají v plném
proudu. „Začali jsme 10. července
a trénujeme denně kromě víkendů. Zařadíme i několik přátelských zápasů vesměs na hřištích
soupeřů, přesný program ještě
dolaďujeme. Vybíráme však spíš
soupeře z nižších soutěží, aby si
náš obměněný mančaft postupně
osahal své aktuální možnosti,“ připojil Jedlička.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

si mohl zahrát. Peťu Gottwalda znám již dlouho, zavolal
jsem mu a dohodli jsme se,“
připomněl svůj návrat zpět na
Hanou.
Nejexotičtějším z jeho angažmá byl ovšem rok strávený
v Malajsii. Tam se dostal
díky kamarádovi ze Slovenska. „Když jsem končil
v Maďarsku a bylo mi jednatřicet, tak jsem si říkal, co na
závěr. Oslovil jsem ho, jestli
by nešlo něco sehnat. Pak zavolal, že má místo a jestli tam
chci letět. Slovo dalo slovo,
letěl jsem tam, dohodli jsme

se,“ zavzpomínal na cestu do
Asie.
A skutečně se mu tam velice líbilo, zpátky se mu příliš
nechtělo. „Byla to fotbalová
dovolená, jiná kultura, jiný
svět, celý den jsem se válel na
pláži. Opravdu příjemný rok
pro mě,“ usmíval se. Původně tam měl strávit i další dvě
sezony, po jednom roce se ale
musel vrátit zpět do Evropy.
„Objevil se problém. Konalo se zasedání malajského
svazu, kluby měly finanční
problémy a navrhly, že budou
hrát jednu sezonu bez cizin-

ců. Náš klub byl finančně zajištěn a prezident to nechtěl,
ale poměrem hlasů to prohrál,
takže nedobrovolně jsem se
musel vrátit,“ objasnil.
A čeho si na tom všem nejvíce
cenil? „Získaných zkušeností,
kontaktů. Bylo to velice zajímavé, v Malajsii chodí oproti
Česku na fotbal mnohem víc
lidí, dvacet třicet tisíc diváků,“ poukázal.
V Kralicích platil za nejstaršího a nejzkušenějšího
fotbalistu. Odkopané sezony
mohl využít v momentu, kdy
družstvo pětkrát v řadě pro-

hrálo. „Problém je, když není
dobrý kolektiv a mužstvo
hraje špatně, my jsme ale
měli výborný kolektiv, byli
tu skvělí fotbalisté na úroveň krajského přeboru, hráli
jsme dobře, jen jsme nedávali
šance. Říkal jsem klukům, že
to přijde,“ vysvětlil tehdejší
situaci.
A skutečně se tak stalo a přišla vítězná série. „Štěstí je
potřeba a zlomilo se to. Hráli
jsme stále aktivní fotbal, aby
nás to bavilo, otočilo se to
k nám a začali jsme šance dávat a vyhrávat. Když je muž-

stvo dobré, je to jen otázka
času,“ upozornil.
V létě si Nečas opět pohrával
s rakouskou myšlenkou, pokud
by to ale nevyšlo, rád by pokračoval v Kralicích. „V Rakousku moc domácích fotbalistů
nehraje, je tam hodně Maďarů,
Čechů, Chorvatů. Pořád má
český fotbal navrch a projevuje
se to i v nižších soutěžích. Mají
tam samozřejmě víc peněz, ale
chybí mládežnická koncepce,
trenéři. Tréninky nemají úroveň a hráči tak nemohou jít
nahoru,“ pokusil se porovnat
české a rakouské soutěže.

Fotbalisté Určic i Kralic naplno makají v přípravě
Určice, Kralice na Hané/son - Nový ročník nižších
fotbalových soutěží odstartuje už o víkendu 10.
a 11. srpna. Je tudíž jasné, že v drtivé většině klubů našeho okresu již zahájili letní přípravu. My se
v tomto článku podrobněji věnujeme mužstvu Určic,
které postoupilo do divize, a týmu Kralic na Hané,
coby stabilnímu účastníkovi krajského přeboru.
TJ Sokol Určice
Hlavní trenér Evžen Kučera
dovedl svou ekipu z krajského
přeboru o patro výš. „Je zřejmé,
že na mnohem silnější divizní
konkurenci musíme rozšířit
i zkvalitnit hráčský kádr,“ povídal kormidelník Sokola hned po
historickém oddílovém úspěchu. Nejprve se však musel vyrovnat se čtyřmi odchody, když
Petr Vodák zamířil do zahraničí,
David Holly do Dolan, Ondřej
Petržela do Kralic a Miloslav
Pospíšil ukončil fotbalovou kariéru.
Výčet nových tváří v určických
službách je však ještě mnohem
vydatnější, neboť nováček čtvr-

té nejvyšší soutěže ČR zkouší
plnou jedenáctku potenciálních
posil! Jsou jimi Dragon, Rus,
Zbožínek, Petrásek, Svozil, Zapletal, Pekař, Haluza, Halouska, Matoušek a Kopečný. „Někteří zůstanou určitě, u jiných
se teprve bude rozhodovat. Záleží na výkonech v přípravě i na
jednání, každopádně pro divizi
nutně potřebujeme jak dostatečně početnou soupisku, tak odpovídající fotbalovou úroveň,“
zdůraznil Kučera.
Letní tréninkový proces odstartovali jeho svěřenci ve středu
17. července hned prvním přátelským utkáním, další budou
v rychlém sledu následovat.
„Pokud sečtu zápasy a tréninky,

budeme během přípravy pětkrát
týdně na hřišti. Prioritou je po
tolika změnách v kádru stmelit partu, aby kluci společně
fungovali jako jeden mančaft
a táhli za stejný konec provazu.
Jedině tak se můžeme i po postupu prosadit,“ doplnil Kučera.
Program přátelských zápasů:
středa 17. července Určice –
HFK Olomouc B (v Určicích,
více na straně 21), sobota 20.
července Určice – Nové Sady
(v Určicích, více na straně
21), středa 24. července Lutín
– Určice (17.00 hodin, v Lutíně), neděle 28. července Určice
– Morkovice (16.30 hodin,
v Určicích), středa 31. července
Určice – Uničov (17.00 hodin,
v Určicích), neděle 4. srpna
Určice – 1.SK Prostějov U19
(17.00 hodin, v Určicích).

FC Kralice na Hané
Týmu se jarní část krajského
přeboru hodně vydařila, a proto v roli kouče logicky pokračuje Petr Gottwald. Naopak
hráčský kádr prochází četnými

změnami. „Na odchodu jsou
hned čtyři kluci. Honza Petrásek s Vítem Kopečným šli na
zkoušku do Určic a až koncem
přípravy se ukáže, jestli si je
kolega Evžen Kučera ponechá ve svém celku. Jan Dočkal
musí s fotbalem skončit kvůli
velkému pracovnímu vytížení
a Honza Nečas si hledá angažmá v Rakousku, v jeho případě
čekám na aktuální zprávu,“ prozradil Gottwald.
Co nové posily? „Na zkoušku
přichází trojice z 1.SK Prostějov, jež strávila jaro v tamním
béčku. Jde o Marka Pořízku,
Martina Olejníka a Davida Grygláka, což jsou vesměs šikovní
hráči, kteří by se u nás mohli
prosadit. Totéž si slibuji od navrátilce z určického hostování
Ondry Petržely, šanci dostávají
také dva chlapci přecházející
z dorostu, Ondřej Běhalík a Petr
Dostál. Tím pádem máme kádr
dostatečně široký, na čemž se dá
stavět,“ těší Gottwalda.
Jeho družina zahájila přípravu
15. července. „Pondělí bylo

takové seznamovací a v úterý
měli kluci ještě volno, ale od
středy už makáme naplno. Do
začátku soutěže zbývá velice
málo času, proto musí být náplň v rámci možností intenzivní
a každý týden bude volný pouze jeden den, maximálně dva.
Při tak extrémně krátké přípravě i četných změnách v kolektivu není jednoduché dát mančaft
rychle dohromady, ale musíme
se s tím poprat, abychom vstup
do nové sezóny zvládli co nejlépe,“ vypíchnul Gottwald.
Program přátelských zápasů:
neděle 21. července Kralice
– HFK Olomouc B (v Biskupicích, více na straně 21), středa 24. července SK Prostějov
U19 – Kralice (17.30 hodin,
na některém z prostějovských
hřišť), sobota 27. července
Kralice – Nové Sady (17.00
hodin, v Biskupicích), úterý
30. července Kralice – Vyškov
(17.30 hodin, v Kralicích),
neděle 4. srpna Brodek u Prostějova – Kralice (17.00 hodin,
okresní pohár).
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Dva týdny před startem přípravy vedení prostějovského volejbalového oddílu doplnilo hráčskou soupisku

Přišly Markevičová s Hutinskou a tým VK je kompletní!
Hlavně běloruská smečařka z Cannes je špičkovou hráčkou a společně s Točkovou by měly táhnout nový kádr Agelek

Napjaté čekání volejbalových příznivců VK AGEL
Prostějov je u konce! Dva týdny před začátkem
přípravy na novou sezónu oznámilo vedení hanáckého klubu jména posledních dvou posil do
hráčského kádru A-družstva žen 2013/14, kterými jsou smečařka Tatsiana Markevičová a blokařka Sara Hutinská.
Prostějov/son
„Tatsiana patří k tahounkám
běloruského národního výběru
a svými kvalitami se řadí do
mezinárodní špičky, o čemž
svědčí její dosavadní angažmá
ve francouzském Cannes. Má
vyvážený útok i přihrávku na
opravdu vysoké úrovni a v pět-

advaceti letech je na pokračujícím herním vzestupu. V našem
obměněném kolektivu by měla
plnit úlohu jedné z hlavních
opor,“ představil Markevičovou kouč VK Miroslav Čada.
„Sara je také reprezentantkou
své země, a to Slovinska. Má
teprve dvaadvacet let, tím pádem se řadí k našim nejmlad-

ším hráčkám s perspektivou
do budoucna. Zaujal mě její
styl hry i talent, který delší čas
prokazovala nejen ve Středoevropské lize. U nás dostane
prostor své schopnosti dál
rozvíjet,“ poznamenal Čada
k Hutinské.
Se dvěma čerstvě oznámenými
jmény dostala soupiska Agelek
pro příští soutěžní ročník definitivní podobu. Jakou? K dispozici jsou: nahrávačky Pavla
Vincourová a Lucia Růžičková, blokařky Quinta Steenbergenová, Sonja Borovinšeková
a Sara Hutinská, smečařky
Tatsiana Markevičová, Andrea Kossányiová, Kateřina
Kočiová a Barbora Gambová,

univerzálky Olga Točková
a Solange Soaresová, libero
Julie Jášová.
„Již dříve jsme avizovali, že
chceme přivést dvě nebo tři
špičkové volejbalistky schopné vzít na sebe zodpovědnost
a táhnout kolektiv v klíčových
okamžicích těžkých utkání.
Takovými oporami by se měly
stát Olga Točková, Tatsiana
Markevičová a Quinta Steenbergenová, přičemž vůbec
není vyloučeno ani výraznější
prosazení dalších členek kádru. Pevně věřím, že především
po útočné stránce budeme
o poznání silnější než v minulé sezóně,“ zdůraznil Miroslav
Čada.

Představení posledních dvou posil VK AGEL
TATSIANA
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Rodačka z Brestu působila do léta 2010 v rodném Bělorusku, než zamířila do průměrného tureckého klubu. Pak už následovaly zvučné štace v Azerrailu Baku
a RC Cannes, kde neustále se lepšící ranařka pronikla do společnosti evropsky
uznávaných volejbalistek.

Předchozí působiště:
Kovrovščik Brest (Bělorusko, do 2005), Slavjanka Minsk (Bělorusko, 2005 až 2007),
Kommunalnik Mogilev (Bělorusko, 2007 až 2010), Yesilyurt Istanbul (Turecko,
2010/11), Azerrail Baku (Ázerbájdžán, 2011/12), RC Cannes (Francie, 2012/13).
Reprezentace:
členka národního týmu žen Běloruska.
Nejzajímavější úspěch:
vítězka francouzské ligy i poháru 2013 s Cannes.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:
„Tatsiana patří k tahounkám běloruského národního výběru a svými kvalitami se řadí do
mezinárodní špičky, o čemž svědčí její dosavadní angažmá ve francouzském Cannes.
Má vyvážený útok i přihrávku na opravdu vysoké úrovni a v pětadvaceti letech je na pokračujícím
herním vzestupu. V našem obměněném kolektivu by měla plnit úlohu jedné z hlavních opor.“
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Fandové Agelek si tuto pohlednou mladou ženu mohou pamatovat z dresu nejsilnějšího slovinského oddílu Branik Maribor, za nějž proti VK bojovala ve Středoevropské
lize 2010/11. Od té doby udělala další herní pokrok, volejbalově vyzrála, pomohla
k letošnímu mistrovskému titulu a stala se členkou reprezentace.

Předchozí působiště:
Branik Maribor (do 2013).

Reprezentace:
členka národního týmu žen Slovinska.
Nejzajímavější úspěch:
dvojnásobná vítězka Středoevropské ligy (2012, 2013) s Mariborem.

Charakteristika trenéra Miroslava Čady:
„Sara je také reprezentantkou své země, a to Slovinska. Má teprve dvaadvacet let, tím
pádem se řadí k našim nejmladším hráčkám s perspektivou do budoucna. Zaujal mě
její styl hry i talent, který delší čas prokazovala nejen ve Středoevropské lize. U nás
dostane prostor své schopnosti dál rozvíjet.“

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Bude to na nich? Trenér Miroslav Čada bude v nadcházející sezóně hodně spoléhat hlavně na novou posilu
Bělorusku Markevičovou (vlevo), zatímco mladá Slovinka Hutinská má perspektivu do budocuna. 2x foto: internet

Miroslav Čada vedl slovenskou reprezentaci
na Světové letní univerziádě v ruské Kazani
Prostějov/son - Dolaďuje detaily příchodu dvou posledních
hráčských posil, chystá program přípravy A-týmu VK
AGEL na novou sezónu a vedle
toho strávil téměř dva týdny
s vysokoškolským výběrem volejbalistek Slovenské republiky
v Rusku. Tamní město Kazaň
hostilo hry XXVII. Světové letní
univerziády a ženský výběr SR
pod vedením trenéra Miroslava
Čady nemohl chybět.
„V přípravě během soustředění
v Bojnicích jsme hodně pracovali
na obraně. Hlavně na mladých
holkách bylo ze začátku vidět, že
měly pauzu, ale postupně se do
toho dostaly a makaly dobře. Věřím, že jsme připravení a zabojujeme o co nejlepší umístění,“ říkal
Čada před odletem na východ.

V Tatarstánu jeho svěřenky mezi
šestnácti zúčastněnými družstvy
nakonec obsadily devátou příčku.
V základní skupině C Slovenky narazily na výhradně asijské
soupeře, když nejprve podlehly
jasně KLDR 0:3 (-14, -15, -17),
poté získaly cenný skalp Číny
poměrem 3:1 (22, -18, 20, 26)
a v přímé bitvě o postup do čtvrtfinále těsně prohrály s Tchajwanem
2:3 (20, -14, 21, -21, -12). Následně pak Čadova ekipa vítězně
zvládla všechny tři duely v soubojích o 9. až 16. pozici, a to bez
ztráty jediného setu: USA 3:0 (10,
18, 19), Hong Kong 3:0 (22, 11,
11) a Česko 3:0 (23, 20, 16).
„Konečné deváté místo určitě není
špatné, ale měli jsme na víc. Mrzí
hlavně ztracené klíčové utkání
s Tchajwanem, přes který jsme

mohli a měli přejít mezi nejlepší
osmičku. Bohužel zrovna v tom
střetnutí jsme podali nejslabší výkon, jinak mančaft zvládl všechny ostatní zápasy kvalitně. Proto
škoda, na umístění někde mezi
pátým a osmým postem náš tým
rozhodně měl. Naproti tomu elitní
čtyřka byla o úroveň výš,“ zhodnotil Čada univerziádní vystoupení svého volejbalového ansámblu.

Mládežnice VK zahájí přípravu ve Sloupu
Prostějov/son - Obvyklý start
do tréninkového procesu na
nový soutěžní ročník čeká na
mladé volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Přípravu před sezónou 2013/14 zahájí tradičním
kondičním pobytem ve Sloupu
v podobě náročného týdenního
soustředění od 10. do 17. srpna.
„Už pátého přitom začnou trénovat holky, které v tu dobu budou
v Prostějově a ne ještě někde na
prázdninách. Půjde však o takovou lehčí přípravu na rozběhnutí,
kterou si vezme na starost kolega
Jindřich Němeček,“ informoval
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj.
Naplno do toho nadějné Agelky
vlétnou až o pět dní později ve
Sloupu poblíž Moravského krasu.
„Na soustředění tam jezdíme pravidelně, neboť je tamní prostředí
v daném období ideální. Tentokrát
se zúčastní 115 děvčat od juniorky přes kadetky až po žákyně,
tréninkově bude o tohle početné
kvantum mladých hráček pečovat
celkem čtrnáct koučů,“ vypočítal
Matěj.
Ubytování i stravování bude tradiční ve sloupském rekreačním

táboře. „Holky ale nečeká žádná
relaxace, naopak musí počítat
s těžkou dřinou. Zaměření bude
převážně kondiční, přičemž využijeme všechna dostupná sportoviště i okolní členitý terén jak pro
výběhy, tak pro výlety na kolech
včetně náročných výšlapů,“ popsal Matěj.
Juniorky s kadetkami se 17. srpna po skončení kempu přesunou
na druhé, tentokrát hlavně herní
soustředění do Morkovic. „Rovněž tam jezdíme už několikátý rok
s cílem dostat do děvčat další dávku fyzičky a především nezbytné
volejbalové drily. V Morkovicích
setrváme do středy 21. srpna, poté
se vrátíme zpět a zbytek přípravy
následně proběhne v domácích
podmínkách,“ navázal Matěj.
Do svých soutěží vstoupí vékáčková omladina koncem září, tudíž
plných pět týdnů zbude kromě
intenzivních tréninků také na přípravné turnaje. „V nabídce máme
Uherské Hradiště, Plzeň, České
Budějovice, Senicu a Přerov.
Z těchto možností vybereme v dohledné době tři nebo maximálně
čtyři akce, kterých se zúčastníme,“
upřesnil lodivod.

Hráčské kádry talentovaných
Hanaček doznaly několika dílčích změn. „Z Opavy přišla na
blok Aneta Faksová, z Nového
Jičína jsme získali Sarah Cruz
a z Frenštátu pod Radhoštěm Vendulu Valáškovou. Obě půjdou na
smeč, v případě Cruz má exotické
jméno prostý důvod: její tatínek
je z Kuby,“ řekl Matěj k novým
posilám vesměs kadetského věku.
„Bohužel jsme o dvě šikovné
volejbalistky též přišli, když nám
Elišku Koblerovou i Terezu Vymazalovou přetáhl Přerov. Z toho
důvodu se ještě snažíme sehnat
jednu nahrávačku, což však momentálně už bude složité.“
Potěšení kormidelník naopak
neskrýval z rozšíření trenérského
štábu. „Díky tomu, že si Miroslav Čada ze Slovenska přivedl
statistika Lukáše Mička, máme
o jednoho kvalitního trenéra mládeže navíc. Na juniorky a kadetky
tak budeme s Lubošem Petrášem
tři, tím pádem si můžeme rozdělit koučování obou extraligových
týmů a lépe mít vyřešené případy, kdy dojde k zápasové kolizi
jejich termínů,“ zaradoval se
Jaroslav Matěj.

Beachvolejbalové Koupelky 2013 odstartovaly, ale zatím jejich průběh sráží malý zájem účastníků
Prostějov/son – Nádherné
červencové počasí dokonale
svědčí
plážovému
volejbalu, jenže početná
základna výkonnostních či
amatérských hráčů i hráček
Prostějovska této přízně
zatím
příliš
nevyužívá.
A letošní ročník turnajového
seriálu Koupelky 2013 tak
z účastnického hlediska
notně strádá.
Úvodní klání mixů v sobotu
13. července absolvovaly
v areálu Beachsport Prostějov
u aquaparku jen čtyři smíšené
dvojice, z nichž nejlepší aktuální formu prokázal vítězný
pár Vanda Bromová, Jiří
Grošek. Ten porazil všechny
tři soupeře včetně stříbrných

Markéty Svozílkové a Radima
Kovalovského, když souboj
o zlato dopadl po velkém boji
těsně 2:1.
Bohužel o týden později
v neděli 21. července se již žádné
bitvy nekonaly, neboť souběžně
plánované
turnaje
mužů
a žen musely být zrušeny kvůli
nízkému počtu přihlášených
dvojic. „Malý zájem ze strany
volejbalistů nás pochopitelně
mrzí, ale co s tím? Informace o pořádání naší tradiční
soutěže i jejích termínech se
s dostatečným předstihem dostávají téměř ke všem potenciálním účastníkům, takže zbývá
jen přijet a hrát. Což se však
bohužel neděje,“ mrzí předsedu
Koupelek 2013 Jana Zatloukala.

Společně s dalšími pořadateli
proto už začíná uvažovat
o redukci celé série v příštích
letech. „Možná by v současné
složitější době bylo řešením
snížit počet termínů. Třeba
ze stávajících šesti na dva,
přičemž by muži, ženy i mixy
odehráli po jediném turnaji.
Taková kumulace by snad
přilákala víc dvojic a kvalita
akce nejen co do početnosti
vzrostla na úroveň, jakou si
všichni přejeme,“ nadhodil
Zatloukal.
Letošní ročník každopádně
pokračuje dalšími čtyřmi
díly o nejbližších čtyřech
víkendech. Bude z hlediska
zájmu hráčské veřejnosti
lépe?

Koupelky 2013 v beachvolejbalu
První turnaj, mixy (sobota 13. července) – výsledky:
Baláková, Slavíková – Kovalovský, Svozílková 0:2 (-5, -17),
Grošek, Bromová – Žák, Kyšová 2:0 (11, 11), Baláková,
Slavíková – Žák, Kyšová 2:1 (-18, 17, 14), Grošek, Bromová –
Kovalovský, Svozílková 2:1 (19, -16, 10), Baláková, Slavíková
– Grošek, Bromová 0:2 (-13, -7), Žák, Kyšová – Kovalovský,
Svozílková 0:2 (-10, -12). Pořadí: 1. Grošek, Bromová 3 body
(skóre 6:1), 2. Kovalovský, Svozílková 2 (5:2), 3. Baláková,
Slavíková 1 (2:5), 4. Žák, Kyšová 0 (1:6).
Druhý turnaj, muži a ženy (neděle 21. července): zrušeno.
Třetí turnaj, mixy: sobota 27. července.
Čtvrtý turnaj, muži a ženy: neděle 4. srpna.
Pátý turnaj, mixy: sobota 10. srpna.
Šestý turnaj, muži a ženy: sobota 17. srpna.
Podrobnosti o sérii Koupelky 2013
naleznete na webové adrese www.beachsport.cz.

Dvojice z turnaje mixů. Úvodní díl Koupelek 2013 vyhrál pár Vanda
Bromová (třetí zleva), Jiří Grošek (čtvrtý zleva). Foto: archiv Večerníku
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Jestřábi dnes zahajují přípravu na novou sezónu Michal Černý: K pokračování v kariéře
Po individuální dřině odstartuje společné trénování a zapojí se i několik nových hráčů na zkoušku

LHK PV nabírá zajímavé partnery
a sponzory, například Sigmu Lutín

Prostějov/son,lm - Pondělí 22. padné posily, jež chceme otestovat
července je dnem, kdy hokejisté a uvidíme, jestli získají angažmá.
LHK Jestřábi Prostějov vstoupí Tahle jména bych zatím nerad
do společné přípravy na sou- prozrazoval, během úvodního
těžní ročník 2013/14. A start to týdne společné práce se všechno Prostějov/son – Stejně jako travinových doplňků Nutrend,
dnes bude ostře sledovaný, ne- vyjasní,“ řekl Večerníku hlavní hráčské posily vedení pros- distributorem hokejové výstroboť výrazně posílené mužstvo kouč Jestřábů Josef Málek.
tějovského hokeje postupně je Střída sport a dopravní spoz Hané má jasně deklarovaný Zahajovací trénink je na progra- oznamuje i nové partnery lečností ATL, zatím poslední
cíl postoupit z druhé ligy do mu dnes odpoledne v prostorech a sponzory LHK Jestřábi.
sponzorský „úlovek“ je pak
první a hned od začátku se do prostějovského zimního stadio- V předchozích týdnech se tak díky kopané hodně zvučný.
tréninku zapojí celá řada zají- nu. „Od pondělí do čtvrtka bu- veřejnost dozvěděla, že hanác- LHK Prostějov totiž bude poddeme makat dvoufázově, v pátek ký oddíl bude spolupracovat se porovat firma Sigma Group,
mavých hráčských jmen.
„Na soupisce teď oficiálně máme dopoledne přidáme ještě jednu sázkovou kanceláří Tipsport, jejíž název nese jeden z nejsilosmnáct borců, ale přípravu zahá- fázi a o víkendu dostanou kluci dodavatelem sportovních po- nějších klubů českého fotbalu
jíme v šestadvaceti lidech. A těch volno. Úplně stejně pak bude třeb Tempish, výrobcem po- Sigma Olomouc.
osm navíc bude ze dvou různých probíhat i druhý týden. Náplní
skupin hráčů. První tvoří mladí těchto prvních čtrnácti dnů se dobně. Na led bychom poté měli fyzické připravenosti. „Po dosaProstějováci, kteří se pokusí prosa- stane výhradně suchá příprava, vyjet od 4. nebo 5. srpna,“ pro- vadní individuální práci musíme
dit do mančaftu, například Michal to znamená cvičení na zimáku, zradil Málek s tím, že důležitou co nejdříve zjistit a porovnat, jak
Tomiga nebo Tomáš Stráněl. Do posilovna, výběhy do terénu, fot- součástí startu do tréninkového na tom kdo po kondiční stránce
druhé skupiny spadají nové pří- bálky, další míčové sporty a po- procesu LHK budou zítřejší testy momentálně je,“ upřesnil Málek.
Současná hráčská soupiska mužů LHK Jestřábi
Brankáři: Ondřej Kocián (22 let, poslední působiště Sparta Praha + Litoměřice + Kobra Praha), Kevin Rozum (20 let,
Zlín + Šumperk), Lukáš Vydržel (22 let, Prostějov).
Obránci: Robert Jedlička (23 let, Prostějov), Marek Kaluža (19 let, Prostějov), Jan Kolibár (23
23
let, Prostějov), Filip Švaříček (21 let, Sparta Praha + Litoměřice + Kobra Praha), Jan Veselý (22
22
let, Sparta Praha + Litoměřice + Písek + Kobra Praha).
Útočníci: Šimon Antončík (22 let, Litoměřice), Martin Belay (22 let, Litoměřice), Michal
Černý (40 let, Prostějov), Lukáš Duba (35 let, Prostějov), Juraj Jurík (23 let, Skalica), Martin
Kryl (21 let, Prostějov), Frank Kučera (22 let, Písek), Lukáš Luňák (24 let, Sparta Praha).
Realizační tým mužů LHK Jestřábi
Hlavní trenér: Josef Málek
Asistent trenéra: Petr Zachar
Mentální trenér: Jiří Vykoukal
Vedoucí mužstva: Josef Ovečka
Kustod a masér: Luděk Olbert
Lékař: Vladimír Macháček
Fyzioterapeut: Michael Polák
Vedení oddílu LHK Jestřábi
Předseda: Michal Tomiga
Generální manažer: Jaroslav Luňák
Asistentka generálního manažera: Iveta Berková
Sportovní manažer: Josef Málek
Finanční ředitelka: Markéta Kožená
Marketingový ředitel: Bořek Nagy
Pracovník marketingu: Lukáš Majer
Sekretář: Petr Zachar

Nový ročník Mattoni NBL
odstartuje v polovině října
Praha, Prostějov/lv - V sobotu
12. října začne prvním kolem
nejvyšší česká soutěž v basketbalu mužů Mattoni NBL
2013/14. Z aktuálního rozpisu
vyplývá, že se tento den odehraje pět duelů, včetně utkání
prostějovských Orlů proti Slunetě Ústí nad Labem. Zápas
Nymburka v Kolíně ještě své
datum určeno nemá.
Totéž v případě mistra platí také
u jeho zbývajících 21 střetnutí
v základní části. Jisté zatím
je jen to, že všechny tyto své
souboje odehraje během úvodních 22 kol. Ve zbylých termínech až do play off tak bude
mít volno, neboť na rozdíl od
všech ostatních účastníků se
s každým ze soupeřů utká doma
i venku pouze jednou a bude tak
mít na konci v kolonce duelů

Program přípravných zápasů mužů LHK Jestřábi
Čtvrtek 8. srpna: Prostějov – Technika Brno (18.00
hodin).
Středa 14. srpna: Poruba – Prostějov (16.00 hodin,
turnaj v Porubě – základní skupina).
Čtvrtek 15. srpna: Krakov – Prostějov (16.00 hodin,
turnaj v Porubě – základní skupina).
Sobota 17. srpna: ? – Prostějov (? hodin, turnaj v
Porubě – o konečné umístění).
Úterý 20. srpna: Technika Brno – Prostějov (18.00
hodin).
Čtvrtek 22. srpna: Prostějov – Hodonín (18.00
hodin).
Pátek 30. srpna: Prostějov – Přerov (18.00 hodin).
Úterý 3. září: Hodonín – Prostějov (18.00 hodin).
Pátek 6. září: Přerov – Prostějov (18.00 hodin).

mě přiměly letní změny v celém klubu
Prostějov - Vítěz kanadského bodování Jestřábů
z minulé sezóny se rozhodl, že jako hráč ledního
hokeje bude pokračovat i v příštím soutěžním ročníku. A prostějovský fanoušek může být jen rád,
neboť 21 nasázených gólů ostříleného útočníka
Michala Černého (na snímku) dokázalo, že by konec kariéry byl předčasný. Navíc v novém mladém
týmu budou jeho bohaté zkušenosti k nezaplacení.
Lubomír Tesař

Souhlasíte s tím, že se
vám osobně minulá sezóna velmi povedla? Vždyť 52
kanadských bodů je totiž pěkná porce…
„Samozřejmě souhlasím, naší
lajně se opravdu dařilo a hodně
nám v tom pomáhal zezadu Pavel Kumstát. Jen je škoda, že se
zranil David Zachar a nemohli
jsme spolu celý ročník dohrát do
konce. Mohlo to být ještě lepší.“
Bylo následné play off
s vyřazením hned ve
čtvrtfinále pro vás zklamáním?
„Zklamání to pro mě nebylo.
Věděli jsme, že Karviná má
velmi zkušený mančaft, který
v průběhu sezóny ještě doplnila.
Naopak my jsme měli v závěru
spoustu zraněných, takže ta série
vyzněla dost jednoznačně. Jen

I

mě mrzí, že jsme je nepotrápili
trošku víc a aspoň jeden zápas
nevyhráli.“
Proslýchalo se, že uvažujete o možném konci
kariéry. Co rozhodlo o tom, že
budete v hokeji ještě pokračovat?
„Ano, zvažoval jsem i konec.
Ale po těch změnách, co se udály, bych rád ještě pomohl prostějovskému hokeji tam, kde by jej
fanoušci rádi viděli.“
Věříte nově sestavovanému týmu? Myslíte, že
bude mít na velký úspěch?
„Pokud vytvoříme v kabině tu
správnou partu, jaká tady byla
v posledních dvou sezónách,
tak si myslím, že by to mohl být
úspěšný rok.“
Takto rušné léto už zde
dlouho nebylo. Jak vnímáte změny v prostějovském
hokeji?

www.
vecernikpv.cz

Radek Nečas se po letech vrací do orlího hnízda!
Ostřílený pivot z Nymburka obdivoval jízdu sedmi statečných borců BK a věří v budoucnost hanáckého klubu
Zájem vedení prostějovského basketbalu o služby zkušeného podkošo- ho prostějovského basketbalu.
ní získalo prostřed
prostředVede
d
vého hráče Radka Nečase byl v posledních týdnech veřejným tajemstvím. Vedeky na další ses
tí. Bývalý reA doba nejistoty okolo případného přestupu je teď už minulostí.
zonu a věřím,
věřím
všechn
že
všechno
ymburských
prezentant se opravdu po pěti letech, které strávil v dresu nymburských
fungova
bude fungovat.
ony a získal
šampionů, vrací do týmu, kde před časem odehrál dvě sezony
peníz
Sehnat peníze
stříbrnou i bronzovou ligovou medaili.
kon
na sport a konPodle smlouvy v Prostějově strávíte nejbližší tři roky. Chtěl jste tak
dlouhý kontrakt?
„Ano. Říkal jsem si, že když
už přestup, tak na delší dobu.
Nechtěl jsem se s rodinou po
roce zase stěhovat někam jinam. Doufám, že to není moje
poslední smlouva, protože
se cítím dobře a chci basket
ještě nějakou dobu hrát. Čas
ukáže, jak to všechno půjde.
Bude pochopitelně záležet na
mých výkonech, jestli vydrží
zdraví.“
Sledoval jste BK v minulé sezoně, jak po fi-

nančních těžkostech a celé
řadě zranění uhráli finále
a vybojovali stříbrné medaile?
„Byl to takový remake Sedmi
statečných. Třeba v novém
ročníku uděláme něco ve stylu Klabzubovy jedenáctky.
Tým v každém případě ukázal svou kvalitu. Úspěch se
dostavil zaslouženě.“
I přes problémy se sestavou ve finálové sérii?
„Každý měl stejnou šanci.
I další týmy chtěly do finále
a měly možnost Prostějov porazit. To se až na finále nikomu nepovedlo. Proto si sérii
o zlato Orli zahráli zaslouženě.“

Prostějovu
ovu ještě
ár měpřed pár
síci hrozilo odstoupení z rozeozehrané
soutěže.
těže.
Podle toho, žee jste
se dohodl na svém
působení v klubu
ubu
u,
na delší dobu,
asi
nemátee
strach, že see
éněco podobnéoho bude opakovat, že?
o
„Přesně tak, to
si nemyslím.
Klub sice měll
nějaké problémy,
émy,
ale ty se podle všeho vyřešily. Začíná nová kapitola celé-

na zesnulého Aleše Rusa, který
v minulosti oblékal dres právě TJ
Sokola Protivanov. Přátelé, známí,
či bývalí kolegové se každoročně
scházejí, aby uctili jeho památku
tím, co měl tolik rád. Stejně jako
v minulých ročnících šlo na Memoriálu Aleše Rusa především
o pohledný fotbal mezi přáteli
a navození příjemné atmosféry.
Úvodní zápas obstarali úspěšní
žáci, doplněni svými staršími
spoluhráči, na straně druhé se
představili rodiče mladých nadějí.
Z těsného vítězství v poměru 6:5
se nakonec radoval mládežnický
výběr. Ke druhému souboji došlo
mezi celky domácích dorostenců
a výběru hráčů z Malého Hradiska.
Ten musel zkousnout drtivou porážku 8:2, když na mladší vrstevníky v úmorném vedru fyzicky
nestačil. Konfrontace protivanovského A-mužstva s rezervním
týmem obstaralo další, již třetí
utkání. V něm se po krásné brance
ujala rezerva vedení, v rychlém
sledu však zkušenější výběr vývoj
zápasu otočil. Nakonec se musel
strachovat až do posledních minut,
vedení 4:3 však do závěrečného
hvizdu udržel. Závěrečný souboj patřil týmu hasičů, kde Aleš

pracoval proti bývalým spoluhráčům. Ivana Rusová se již tradičně
ujala čestného výkopu. Dlouho to
vypadalo na bezbrankovou remízu, ve druhém poločase se střelci
z týmu hasičů probudili a rozhodli
o svém vítězství. O čestný úspěch
poražených se v poslední postaral
nejhezčí brankou dne Antonín
Dvořák.
Symbolický pohár pro vítěze
letošního ročníku získalo mužstvo
hasičů, jehož kapitánem byl mladší ze synů Aleše Rusa Adam.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení, děti měly k dispozici
skákací nafukovací hrad. Noční
zábavu obstarala skupina Styl.
O významné jubileum i vzpomínku na svého bývalého člena se
s námi podělil dlouholetý předseda klubu Antonín Krátký. „Ať
se klubu dařilo více či méně,
rozhodně si nemůžeme na nic
stěžovat. Pro hráče je velice dobře
postaráno, vybudovalo se zde
opravdu skvělé zázemí. Velmi
úspěšně se pracuje s mládeží,
každý člen výboru i samotní hráči odvádějí pro klub to nejlepší.
Věřím, že i nadále dosáhneme
skvělých výsledků, aby se tak i za
dalších osmdesát let mohlo mluvit

o úspěších protivanovské kopané.
Jsme moc rádi, že se z memoriálu
stává opravdu tradice a vždy si tak
můžeme připomenout i osobnost
svého bývalého člena Aleše Rusa.
Spousta známých se sejde a předvede krásnou podívanou pro naše
občany, kterých se tu letos sešlo
i díky příznivému počasí opravdu mnoho. Poděkování patří také
všem sponzorům a představitelům městyse Protivanov, “ dodal
spokojeně předseda protivanovského Sokola Antonín Krátký.

Prostějov/lv
číslo 22 oproti cifře 42 v případě zbytku ligového pelotonu.
Z uvedeného také vyplývá, že
prvních 22 dějství se bude hrát
pokaždé šest zápasů, ve zbytku
základní části pak už jen pět
a jeden tým bude vždy stát.
Před vánoční přestávkou se
bude naposledy hrát 18. prosince a závěrečné 44. kolo je na
programu 5. dubna.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

„Věřím, že nové vedení ví, co
dělá a bude to ku prospěchu prostějovského hokeje.“
Co říkáte na možnost
mentálních
tréninků
s Jiřím Vykoukalem?
„S mentálním tréninkem zatím
nemám žádné zkušenosti, takže
se nechám překvapit.“
Budete nyní patřit
k nejzkušenějším hráčům mužstva. Sdělil vám už
trenér, jaká bude vaše role
v mladém týmu?
„Ne, ještě jsme se s trenérem
o ničem nebavili. Myslím, že na
to bude času dost. A kouč určitě ví, že moje n jvětší přednost
je bránění, tak doufám, že toho
bude využívat.“ (smích)

n
krétně na
basketb
basketbal
hodn
je hodně

obtížné. V Pro
Prospodařil
tějově se to podařilo,
což je dobře.“
Přicházíte do týmu, jehož kostra zůstala po-

hromadě. Je to velká výhoda?
„Mužstvo ukázalo svoji sílu
a je dobře, že hráči i trenéři
zůstali. Sehranost je velmi důležitá. Teď se sestava doplní
a jsem přesvědčený o tom, že
budeme pro své soupeře hodně
nebezpeční.“
Vnímáte jako výhodu
také skutečnost, že je
kádr poskládaný z českých
a slovenských hráčů?
„Předností takové sestavy je
týmová hra. Domácí basketbalisté až tak nehledí na
osobní statistiky, což je rozdíl
oproti řadě hráčů z ciziny. Je
to také dobrá šance, aby domácí borci ukázali, že basket
umí.“
Máte představu o ambicích mužstva pro příští
sezonu?
„Vycházím z té minulé. Tým
hrál dobře, získal stříbro a teď
je doplňován. Naším cílem tedy
musí být postup do finále a doufám, že se nám to i podaří.“

Kopaná v Protivanově slaví osmdesátku

Protivanov/jp - Osmdesátiletá
historie protivanovské kopané
znamená osmdesát roků práce,
obětavosti a píle, které bylo zapotřebí k tomu, aby oddíl mohl
vůbec existovat. Při oslavách
svého významného jubilea zavzpomínalo vedení současného
klubu nejen na své zakladatele, ale také na svého bývalého
člena Aleše Rusa, pro kterého
uspořádalo již třetí pokračování
memoriálu nesoucí jeho jméno.
Celkem ve čtyřech zápasech se
představilo na pět desítek hráčů, od nejmenších až po zkušené
plejery protivanovské kopané
z let minulých či současných.
Počátky kopané se v Protivanově
datují od roku 1923, kdy se tehdejší mládež učila poznávat kouzlo
fotbalového míče a to na Korcových lukách. Fotbalový stánek jak
jej známe dnes v tehdejších letech
nebyl, proto klub zajížděl k přátelským utkáním do okolních obcí.
Žádné těžkosti však milovníky
kopané neodradily. Díky Františkovi Trundovi, velkému organizátorovi, obětavému pracovníkovi,
vedoucímu i trenérovi a dalších
fotbalových nadšenců, vzniká
v roce 1933 oddíl SK Protivanov.

Než došlo na boje v okresním
přeboru, většinou klub hrával
v soutěži STAK (soutěž tělovýchovných amatérských klubů).
Důležitou událostí protivanovské
kopané bylo otevření nového
hřiště, na kterém se 4. října 1970
odehrál první zápas s Němčicemi
nad Hanou vítězstvím 6:0 pro
domácí tým.
Klub se v té době představoval v
I.B třídě, později opět v okresním
přeboru, aby později i díky novému sponzoru firmě Sofizo využil
příležitost hrát I.A třídu. Tým si
v této soutěži vedl velice dobře,
několikrát byl blízko postupu, což
se mu nakonec podařilo v soutěžním ročníku 98/99. Široká hráčská
základna sbírala cenné zkušenosti,
které korunovala postupem do
čtvrté nejvyšší tuzemské soutěže,
Divize sk.D. V novém ročníku se
A - mužstvo představí opětovně
v okresním přeboru, rezerva druhým rokem bude hájit barvy ve
IV. třídě OFS. V klubu pravidelně
působí mládežnické oddíly žáků
(počtvrté v řadě vítězové okresního přeboru žáků) a dorostenců
(postup do I.B třídy sk.B).
Oslavy osmdesátého výročí byly
spojeny také se vzpomínkou

Výsledky:
Žáci/dorost - Rodiče 6:5
Dorost - Malé Hradisko 8:2
A-mužstvo - B-mužstvo 4:3
Hasiči PV - Spoluhráči AR 4:1
Děkujeme všem hráčům, kteří klub úspěšně
reprezentovali, všem, kteří
svůj život zasvětili aktivní
sportovní a funcionářské
činnosti a všem, kteří zůstali věrni v dobách slávy
i výkonnostních poklesů.
Těm, kteří již nejsou mezi
námi, patří naše tichá
vzpomínka...

SK Protivanov 1931. J. Kolář, K. Trnečka, J. Nevrlý, K. Sedlák, M.
Burget, J. Trnečka, Fr. Kejík, J. Vávra, Fr. Trunda, B. Šimek, A. Trnečka.
Foto: archív TJ Sokol Protivanov

Po stopách. Oba synové zesnulého Aleše Rusa Adam (vpravo) i Aleš
jdou v tátových šlépějích.
Foto: Josef Popelka
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Exkluzivní rozhovor Večerníku s mladým tenistou TK AGROFERT Prostějov

Jiří Veselý: „Můj průlom v letošním roce? Božský, snový!“
Z loňské krize až do světové stovky se talent dostal díky tvrdé práci, trpělivosti a sportovnímu psychologovi

Prostějov - Ještě před rokem se největší mladá naděje prostějovského tenisu Jiří Veselý potácel v krizi a marně se snažil v mužské kategorii navázat na
své juniorské úspěchy včetně grandslamových triumfů. Potom vyhrál domácí
future Prostějov Open 2012, čímž odstartoval razantní vzestup světovým žebsazovat
říčkem z jeho šesté stovky až mezi širší mezinárodní elitu. Začal se prosazovat
ošel do
vedle turnajů kategorie futures i na challengerech, několikrát v nich prošel
ž na akfinále či dokonce zvítězil a v současnosti tímto rychlovýtahem vyjel až
ko sen,
tuální 91. místo ATP Tour! „Tak bleskový průlom do stovky je skoro jako
černíku
nikdo včetně mě to asi nečekal,“ přiznává čerstvě dvacetiletý plejer. Večerníku
erview.
poskytl v areálu svého oddílu TK AGROFERT následující exkluzivní interview.
Marek Sonnevend
Právě před rokem se
vám povedlo utnout sérii porážek titulem z domácího
klání kategorie future. Šlo o
klíčový zlom v tehdy začínající
mužské kariéře?
„Určitě. Tam jsem se konečně chytil a po osmi nebo devíti
prohrách v prvním kole získal
potřebné sebevědomí, což mi
z toho trápení pomohlo. Tenkrát
na Prostějov Open 2012 byl
rozhodující zvládnutý úvodní
zápas, po kterém jsem se uklidnil
a uvolnil. Od té chvíle šla moje
hra strašně rychle nahoru, hned
po triumfu doma se mi povedlo
vyhrát i Prahu a daleko postoupit
také v Liberci. Tyhle tři týdny mi
hodně zvedly sebedůvěru poznáním, že futury můžu úspěšně
hrát a třeba na nich i získávat tituly. Což se mi pak dařilo jak ve
zbytku minulého roku, tak letos.
Díky tomu jsem přechod z junim muže nakonec zvládl.“
orů mezi
Nepochyboval jste o
sobě po té zmíněné
šňůře loňských porážek?
„Je pravda, že jsem tehdy byl
už docela zoufalý a psychicky
trochu na hraně. Přestávaly mě
bavit tréninky, nevěděl jsem
co dělat, ztrácel se jakoby sám
v sobě. Šlo o dost těžké období, ale teď zpětně vím, že i taková krize mi v kariéře něčím

pomohla. Každé složité životní
období je svým způsobem přínosné
nosné.“
Došlo tenkrát kromě nezbytného prvního vítězství ještě k jiné důležité změně?
„Od dubna 2012 jsem začal
spolupracovat se sportovním
psychologem a to určitě byla
postupem času velká pomoc.
Na kurtu jsem se zklidnil, mnohem víc o sobě přemýšlel, dal na
vlastní pocity a díky tomu zvládal klíčové momenty i situace.
Jakmile si člověk tímto zdravým
způsobem věří, může dokázat
podstatně víc. V mém případě se
jasn potvrzuje.“
to jasně
Stavíte z množství úspěchů za poslední rok některé utkání či turnaj nejvýš?
„Dobrých zápasů i turnajů jsem
v uplynulých měsících sehrál
opravdu hodně, takže těžko vybírat. Za poslední rok se toho v mé
kariéře stalo strašně moc a udělal
jsem takový skok do trochu neznámých vod, každopádně velmi
příjemných. Za zlomové utkání
přitom asi považuji březnové vítězství v Sarajevu nad Kavčičem,
který byl tehdy třiaosmdesátý na
světě. Tím jsem poprvé zdolal tenistu z elitní mužské stovky, což
mi dodalo další porci sebevědomí,
že i takové hráče můžu porážet.
Z vyhraných turnajů si pak nejvíc
vážím tureckého Mersinu, kam
jsem dorazil trochu psychicky

kvalitním borcem. Každopádně
hrát hlavní soutěž Roland Garros
a hned takovým způsobem bylo
super, dodalo mi to hodně energie
pro následující UniCredit Czech
Open.“

Na nesmírně silně obsazeném challengeru jste
doma senzačně prošel až do finále. Můžete se ohlédnout za
touto skvělou jízdou?
„Právě zmíněné utkání s Kohlschreiberem v Paříži mi dalo
sílu k tomu, abych v prostějovském čtvrtfinále porazil Lukáše
Rosola coby hráče okolo světové
čtyřicítky. Navíc už předtím jsem
měl těžký
těžk
tě
žkýý los,
žk
loss,
lo
s, musel
mus
usel
el jjsem
sem
se
m vy
yřa
řadi
ditt
di
měl
vyřadit

v prvním kole velmi dobrého Španěla Garciu Lopeze a ve druhém
jednoho z největších mladých
talentů Socka z USA. Včetně následného souboje s Lukášem Rosolem jsem dvakrát otočil málem
ztracené utkání a odvracel mečboly, což mě taky dost zocelilo. Nemluvě o zvládnutém semifinále
s nepříjemným Gojowczykem
a sice prohraném, ale kvalitním
finá
fi
nále
ná
le pproti
rotiti R
ro
adku
ad
ku Š
těpá
tě
p nk
pá
nkov
ovii.i.
ov
finále
Radku
Štěpánkovi.

„Mým dlouhodobým cílem vždycky bylo
a nadále je stát se jedním z nejlepších hráčů světa. Konkrétnější ale nebudu, protože
takové věci by se podle mě neměly říkat
nahlas, aby se někdy skutečně vyplnily,“

rozhozený a přesto díkyy výborné
přípravě odvedl skvěléé výkony
u triumfu.
vedoucí k suverénnímu
kud dokáTím jsem poznal, že pokud
m i na chalžu hrát svůj tenis, mám
výšil herní
lengery. Hodně jsem zvýšil
m mnohem
agresivitu, na kurtu jsem
aktivnější než dřív a to jee v dospělé
atego rozhodující.“
kategorii
Zásluhou toho jste v Paříži na French Open premiérově postoupil doo hlavní
soutěže grandslamu a ve druhém kole tam dost potrápil
a, v tu
Němce Kohlschreibera,
chvíli 25. tenistu ATP Tour.
oland
Jaké pocity jste si z Roland
Garros odnesl?
p
„Jen ty nejlepší. Philipp
m
je nejvýš postaveným
íčhráčem světového žebříčku, proti kterému jsem zatím nastoupil, a já mu tři
vsety do stavu 1:2 vyrovnaně vzdoroval. Tenhle
zápas mi dal obrovské
zkušenosti, odnesl
jsem si z něj pouze
to pozitivní a moc
mi pomohl spoustou
cenných nasbíraných
poznatků. Rozhodně mi porážka s tak
výborným tenistou
dala víc, než kdybych
třeba šťastným losem
postoupil do třetího
kola a v něm vypadl s mnohem méně

svěřila se Večerníku velká
světová tenisová naděje

druhý díl rozhovoru
přineseme v příštím čísle

kdo je

jiří veselý

Foto: Česká sportovní / Pavel Lebeda
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Přitom každý den chodilo hodně
diváků, hrajete před svými blízkými i před sponzory a to je psychicky docela náročné. Proto jsem
bral finálovou účast jako velký
úspěch, vždyť Czech Open patří
k nejlépe obsazeným challengerům na světě. Aby turnaj takové
kategorie pokaždé hrálo okolo deseti tenistů ze stovky ATP Tour je
kvalitativně abnormální. Celkově
t vnímám tak, že člověk na teto
n
nisovém
okruhu neustále leze po
ž
žebříku
a každý zápas i turnaj je
n
novým
stupněm, po němž může
n
nahoru
i dolů. Každopádně pořád
z
získávám
další cenné zkušenosti,
k se snažím zúročovat k průkteré
b
běžnému
zlepšování své hry.“

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

Klikněte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
MISTROVSTVÍ SVĖTA DRUŽSTEV CHLAPCŚ A DÍVEK DO 14 LET
ITF TEAM CHAMPIONSHIPS FOR BOYS AND GIRLS OF 14 & UNDER
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Tenista TK AGROFERT Prostějov se
narodil 10. července 1993 v Příbrami
a nedávno tedy oslavil dvacáté
narozeniny. S bílým sportem začal
už ve čtyřech letech v rodném městě,
odkud coby žák přestoupil na Hanou
do nejúspěšnějšího českého oddílu. Měří 192 centimetrů
a váží 80 kilogramů. Již v mládežnických kategoriích sbíral
řadu úspěchů a velkým průlomem byl rok 2011, kdy vyhrál
juniorský grandslam Australian Open a na US Open
postoupil do finále, vedle toho se podílel na triumfu ČR
v týmovém Galeově poháru, byl nominován do mužského
výběru Česka pro Davis Cup a Mezinárodní tenisová federace ho vyhlásila juniorským mistrem světa 2011.
Od sezóny 2012 plně přešel mezi dospělé a počáteční trápení změnil v pravidelný zisk trofejí. Postupně ovládl devět
turnajů kategorie futures (Teplice, Šen-čen, Prostějov,
Praha, Wels, Espinho, dvakrát Ejlat, Harlingen) a dva turnaje kategorie challenger (Mersin, Ostrava), na domácím
silně obsazeném Czech Open si zahrál finále. Díky všem
těmto úspěchům poskočil k 8. červenci 2013 na 89. místo
světového žebříčku, momentálně je 91.

