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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Pokladna v parku
Pokladna ležící v parčíku patřila majiteli bistra na náměstí.
Ve středu v ranních hodinách si
strážník, toho času mimo službu,
povšiml kasy pohozené v parčíku v centru města. Než vyslaná
hlídka dorazila na dané místo,
byla zkontaktována pracovnicí
provozovny. Ta popsala, že při
příchodu do práce objevila vypáčené dveře. Uvnitř chyběla
registrační pokladna. Přivolaný
majitel potvrdil, že jde o jeho
kasu, kde měl finanční hotovost.
p podezření
p
Událost pro
z trestného činu byla předána Policii ČR.

Ustlali si v autě
Předminulý pátek o půl deváté
ráno zjistil strážník okrskové
služby na parkovišti v lokalitě
ulice Anenská automobil s rozbitým okénkem. Uvnitř spali tři
muži. Po probuzení vyšlo najevo, že dotyční ve věku 27, 28
a 30 chtěli ve voze jen přečkat
noc. Dle jejich tvrzení nebyl vůz
zabezpečen, proto využili této
možnosti. Přivolaný majitel sice
toto vyvracel, ale nechtěl způsobenou škodu uplatnit. Celá událost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Vykradený bufet
To nečekal, vešel do vyloupené
provozovny. V pondělí před
čtrnáctou hodinou sdělil čtyřiadvacetiletý muž na linku 156
podezření na vloupání do prodejny s občerstvením na ulici
Svatoplukova. Po vstupu dovnitř
totiž spatřil otevřenou pokladnu
a kolem ní rozházené lístky. Nikde žádný personál. Raději tedy
místnost opustil. Až poté si všiml
cedulky
y na venkovních dveřích
„DOVOLENÁ“, čímž si svoji
domněnku jen potvrdil. Strážníy
ci o události vyrozuměli
Policii
ČR. Ta si případ pro podezření z
trestného činu převzala.

Prolhaný senior
Kiwi si chtěl odnést bez zaplacení. Při krádeži ovoce byl v úterý
přistižen devětašedesátiletý senior. K jednání se nechtěl přiznat
a vehementně se dušoval, že
zboží má zakoupené v jiné prodejně. Kamerový systém v obchodním domě na Plumlovské
ulici ovšem jednoznačně ukázal,
jak si muž dává ovoce do tašky,
kterou měl v nákupním košíku.
Jednalo se o 10 kusů kiwi v celkové hodnotě 49 korun. Hlídka
celou záležitost i se záznamem
předala správnímu orgánu.

Dezolátní občanka
Cyklista nejenže nerespektoval
dopravní značku zákazu vjezdu
všech vozidel v jednom směru,
ale při řešení dopravního přestupku se v úterý strážníkům
prokázal neplatným občanským
průkazem v zcela žalostném
vydání. Fotka těžko rozpoznatelná, nacionály téměř nečitelné
a s dobou platnosti do roku 2005.
Třiapadesátiletý muž se hájil nedostatkem času k vyřízení nového dokladu. Nyní mu hrozí až
desetitisícová pokuta.
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TREFA! Prostějovská kriminálka „vyhmátla“
šest pěstíren MARIHUANY po celém okrese!

Prostějov/mik - Enormní
úspěch v boji proti drogám
a jejím následkům zaznamenala prostějovská kriminální služba. Detektivové
v posledních dvou týdnech
odhalili celkem šest pěstíren
marihuany, z nichž tři prostřednictvím svých majitelů
dokázaly produkovat velmi
kvalitní drogu a zásobovat jí
celé Prostějovsko.
„V době od 15. do 25. července proběhla na Prostějovsku
realizace šesti případů nelegálních pěstíren marihuany
v sedmi objektech, kdy bylo
zadrženo šest pachatelů ve
věku od 40 do 45 let, kteří jsou podezřelí z trestného činu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamný-

mi a psychotropními látkami
a jedy. Jednalo se o tři větší
pěstírny, u kterých byl zjištěn, ve spolupráci s pracovníky E. ON, nelegální odběr
elektrické energie, kdy byla
energetické firmě způsobena
škoda za stovky tisíc korun,“
uvedl Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak dodal,
v těchto případech jsou tři
muži podezřelí kromě trestného činu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a jedy i z trestného činu krádeže. „V každé z těchto pěstíren bylo zajištěno více než sto
kusů rostlin a tři pytle sušené
hmoty. V dalších třech případech se jednalo o menší pěstír-

ny, jejichž majitelé si drogu
pěstovali pro vlastní potřebu,“
vysvětlil Josef Bednařík.
Všichni podezřelí jsou stíháni
na svobodě, k trestné činnosti
se doznali a s policií spolupracují. V současné době je všech
šest případů stále v šetření
a všechny zajištěné drogy
byly zaslány na expertízu.
Do současné doby na Prostějovsku bylo provedeno 21 realizací v souvislosti s drogovou
problematikou.
Další podrobnosti si přečtete
na straně 6!
Fotodokumentaci společně
s videozáznamem policejního zásahu najdete na
www.vecernikpv.cz

Z důchodců mámil peníze!
Dopaden grázl, který se vydával za pracovníka E.ON.u

Prostějov/mik - Během
května tohoto roku řádil na
různých místech Prostějovska
neskutečně drzý podvodník,
který se vydával za pracovníka energetické společnosti
E.ON. Důchodcům se snažil
namluvit, že buď nemají zaplacen poplatek za
spotřebovanou
elektřinu,
nebo je třeba za úhradu
v hotovosti přejít právě k tomuto dodavateli energie.
Bohužel, důvěřiví senioři
mu v pěti případech sedli
na lep a vyplatili hotovost.
Darebáka ale minulý týden
dopadla prostějovská kriminálka!
„Ihned poté, co k těmto
případům v rozmezí několika
květnových týdnů došlo, jsme
učinili bezpečnostní opatření
na celém území Prostějovska.
Požádali jsme starosty všech

obcí, aby varovali své občany
o
stávajících
případech
a apelovali na jejich opatrnost.
Především senioři museli být
znovu informováni o tom,
že žádný zástupce jakékoliv
firmy nemá právo vybírat
nějaké poplatky v hotovosti,“
řekl Večerníku Pavel Novák,
vedoucí územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
Kriminalisté intenzivně pátrali po grázlovi, který od pěti
lidí postupně podvodným
jednáním a pod falešnou
záminkou vymámil zhruba pětadvacet tisíc korun.
„Vesměs šlo o důvěřivé seniory ve věku pětasedmdesát
let a starší. Pouze jediná žena
podvodníkovi
nenaletěla
a odmítla mu poplatek za údajnou pokutu dát,“ uvedl šéf
prostějovské policie.
Minulý týden ale spadla

Zatčen. Muž obírající podvodem o peníze důvěřivé důchodce skončil v policejních
klepetech.
Ilustrační foto
klec a po mimořádném úsilí
se policii podařilo podvodníka dopadnout. „Jedná se
o dvaatřicetiletého muže,
který si již převzal usnesení
o obvinění z trestného činu
podvodu. Muž je v tuto chvíli vyšetřován na svobodě,“
informoval Večerník Pavel
Novák.

na
video rnikpv.cz
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Na tiskovce. Šéf prostějovské policie Pavel Novák společně s komisařem kriminální služby Markem Strouhalem informovali v pátek novináře
o velkém zátahu policie na pěstitele marihuany.
Foto: Michal Kadlec

SLIBY CHYBY

Ilie Sisov ve vazbě!
Prostějov/mik - Za své lumpárny, kdy si četnými krádežemi
obstarával peníze na drogy,
byl vloni odsouzen Okresním
soudem v Prostějově k domácímu vězení. A to hlavně proto, že se za něj zaručila matka
a on sám slíbil, že už se dá na
správnou cestu a krást nebude.
Ale chyba lávky! Ilie Sisova (na
snímku z archivu Večerníku)
nyní za opakované krádeže kol
poslali do vazby!
„Mohu potvrdit, že v minulých
dnech se podařilo policistům
objasnit sérii krádeží jízdních
kol. Dopustil se jí čtyřiadvacetiletý muž, který odcizil jízdní kola
v areálu společnosti Snah, dále
u hypermarketu Tesco a v areálu
společnosti Makovec v Držovicích. Jde o stejného mladíka, kterého jsme před časem řešili pro

krádež dalších jedenácti jízdních
kol. Za opakovanou trestnou činnost byl muž umístěn do vazební
věznice,“ sdělil Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Přestože policie odmítla sdělit
identitu pachatele, Večerníku se
z jiných zdrojů podařilo zjistit,
že jde právě o Ilie Sisova, který
nedávno slíbil matce i celé veřejnosti dát se na dráhu poctivého
občana. Holt, sliby chyby!

Josef Přikryl (27) kvůli pár sekundám na útěku dostal osm měsíců vězení

Prostějov/mls
Plnoštíhlý Josef Přikryl z
Prostějova na první pohled
rozhodně nevypadá jako nějaký
Usain Bolt. Navzdory tloušťce
patří mezi jeho oblíbené koníčky
útěky před policisty. K tomu
poslednímu se odhodlal letos
v únoru po vazebním zasedání
přímo v budově okresního soudu v Prostějově. Krátce poté,
co soudkyně Ivona Otrubová

rozhodla o tom, že půjde do
vazby, vyběhl Přikryl ze soudní
místnosti a snažil se uprchnout.
Brzy se však zadýchal a už na
schodišti jej zastavil příslušník
justiční stráže. „Nevím, proč
jsem to udělal. Asi jsem měl
strach z toho, že půjdu do vazby. Byl jsem pod psychickým
tlakem, byla to blbost, omlouvám se,” vypověděl Přikryl.
Navzdory tomu soudci Petrovi Vrtělovi citelně chybělo

Přikrylovo přiznání, že se na
útěk pustil, protože se pokoušel
vyhnout vězení. Vrtěl rovněž
upozornil na, že to v Přikrylově
případě nebyl vůbec první pokus
o útěk. „Před policií jste v minulosti prchal už nejméně dvakrát.
Při jedné divoké honičce jste
ujížděl z Prostějova do Myslejovic, kde jste odstavil auto
a prchal do vojenského lesa.
Jindy vás zase policisté naháněli
u Olšan,” připomněl Vrtěl.
Obžalovaný sice sliboval, že
se něco podobného už nebude
nikdy opakovat, soudce si však o
tom myslel své. „U soudu jsme
se viděli už několikrát. Dostal
jste několik šanci, ale pokaždé
jste zklamal. Z jakého důvodu
by mělo mít vaše slovo nyní
větší váhu než v minulosti?”
uvažoval Petr Vrtěl.

Josef Přikryl si v současné
době odpykává roční trest za
opakované řízení bez řidičáku
a přechovávání psychotropní
látky. Policisté jej totiž loni o
prázdninách načapali s pytlem,
ve kterém byl necelý kilogram
marihuany v hodnotě přibližně
čtvrt miliónu korun. Po úterním
zasedání mu k ročnímu trestu
přibylo ještě osm měsíců.
„Vašich útěků před policisty
bylo už příliš mnoho na to, aby
se jednalo pouze o ojedinělé
zkratkovité jednání. Spíše to vypadá, že nemáte absolutně žádný
respekt před policií. Je třeba
vám dát najevo, že takhle to dál
nejde,” zdůvodnil své rozhodnutí soudce Petr Vrtěl. Rozsudek
dosud nenabyl právní moci, obě
procesní strany si ponechali
lhůtu pro možnost odvolání.

Trestných činů krádeže
vloupáním a porušování domovní svobody se dopustil
také neznámý pachatel, který předminulý týden v Dubanech po překonání plotu
vnikl násilím do rodinného
domu, ze kterého odcizil
nástěnné hodiny, sportovní
batoh a peněženku s finanční
hotovostí. Celkově tak majiteli způsobil škodu kolem
12 500 korun.

Brusle jsou fuč
Trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní
svobody se dopustil neznámý
pachatel, který v blíže neurčené době na ulici Vodní
v Prostějově vnikl do sklepní
kóje, ze které odcizil pánské
brusle. Majiteli způsobil škodu kolem 1 500 korun.

Ocel ho zlákala
Krádeže se dopustil neznámý pachatel, který v ulici Na
hrádku v Mostkovicích odcizil ze stavební parcely patnáct vrtných ocelových tyčí,
deset vrtných ocelových
šneků a tři ocelové pažnice.
Celkově tak majiteli způsobil škodu za 144 000 korun.

Poškodil mincovník

Vnikl do bytů
Fotit se nechtěl. Josef Přikryl
je u soudu jako doma, na první
pohled bylo patrné, že o publicitu příliš nestojí.
Foto: Martin Zaoral
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Kolo ze sklepa
Trestných činů krádeže
vloupáním a porušování
domovní svobody se dopustil neznámý pachatel,
který se předminulý týden
v noci z pátku na sobotu na
ulici Kostelecké vloupal do
sklepní kóje, ze které odcizil
dámské jízdní kolo značky
Dema Arosa. Tímto jednáním tak způsobil škodu kolem 5 800 korun.

Trestného činu poškození
cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který předminulý víkend ve Vrahovické
ulici na veřejných toaletách
poškodil mincovník. Svým
jednáním tak městu způsobil
škodu kolem 7 000 korun.

po kvartetu hledaných
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.

Cyklistka narazila
V pondělí po dvaadvacáté
hodině v Olomoucké ulici
došlo k dopravní nehodě
y
y z Prosdvacetileté cyklistky
tějova. Žena jela od Držovic,
kdy z dosud nezjištěných
příčin narazila do zaparkovaného vozidla. Při nehodě
se těžce zranila a byla převezena do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dechová
zkouška u cyklistky byla
negativní.

Straka v domě

ze soudní síně...
Honička u soudu. Drogový dealer daleko neutekl
Jiří Kajínek našel v Prostějově dalšího následovníka.
Po nebezpečném recidivistovi Jiřím Peškovi, který
z prostějovského soudu úspěšně uprchl na podzim
2010, se o něco podobného pokusil drogový dealer
Josef Přikryl. Útěk zavalitého mladíka ukázal, že když
dva dělají totéž, není to totéž. Akce se Přikrylovi určitě
nevyplatila. Za necelých třicet sekund útěku vyfasoval
ke svému ročnímu trestu dalších osm měsíců.

ČERNÁ KRONIKA

LUKÁŠ FERKO

IVO GUZDEK

OLDŘICH LAKOMÝ

TOMÁŠ ZAORAL

se narodil 20. října 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. července
2013. Jeho zdánlivé stáří je 17 let
a měří 177 centimetrů. Má hubenou postavu. Bližší údaje k jeho
osobě nejsou známy.

se narodil 6. prosince 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 31. března 2011.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 37 do 42 let, měří mezi 180 až
185 centimetry. Má střední postavu a hnědé vlasy.

se narodil 31. července 1981
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 12. července 2013. Jeho zdánlivé stáří
je 32 let a měří mezi 165 až 170
centimetry. Další údaje k popisu
osoby se v databázi nevyskytují.

se narodil 14. dubna 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří mezi 175 až 180
centimetry. Další údaje k popisu
osoby se v databázi nevyskytují.

Trestných činů krádeže vloupáním, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody se dopustil neznámý
pachatel na začátku minulého týdne. Pachatel vypáčil
vstupní dveře do domu na
ulici Olomoucké v Prostějově, dostal se na schodiště,
které vede k bytům a následně z jednoho bytu odcizil dalekohled, šest zlatých mincí,
jednu stříbrnou minci, snubní
prsten a peněženku s finanční
hotovostí 7 000 korun. Celkově tak způsobil škodu kolem 48 000 korun.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství

ZACHRÁNIL sebevražedkyni!
„Patří to k mé práci,“ tvrdí strážník Jiří Navrátil

Prostějov/mik - Jak jsme
v minulém čísle informovali, v pátek 19. července
po sedmnácté hodině došlo
v budově prostějovské polikliniky k enormně vypjatému okamžiku. Starší žena
se zde pokusila spáchat sebevraždu z okna ve třetím
patře. Na místo jako první
přijela dvoučlenná hlídka
městské policie. Strážník Jiří
Navrátil neváhal a rychle začal vybíhat schody do třetího
patra. Nebylo to jednoduché,
ale seniorku oblečenou celou v bílém nakonec vytáhl
z okna těsně předtím, než se
rozhodla skočit!
Večerníku se jako jedinému
periodiku podařilo se strážníkem Jiřím Navrátilem pořídit
minulý týden rozhovor. Do
řečí mu moc nebylo, nechtěl
celou záležitost moc komentovat, protože pomoc v nouzi
prý považuje za běžnou praxi
v jeho zaměstnání. Na naše
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naléhání nám ale celou akci
na záchranu starší dámy krátce popsal. „Když jsme k poliklinice přijížděli, viděl jsem
v pravé části budovy ve třetím
patře stát v otevřeném okně
ženu, která se chystala skočit.
Stála na parapetu okna, naprosto bez držení. Vedle ní jsem zahlédl nějakou další paní, zřejmě uklízečku, která se snažila
se ženou mluvit. Nebylo na co
čekat, okamžitě jsem vyběhl
nahoru,“ řekl Večerníku Jiří
Navrátil. „Když jsem se objevil na chodbě u onoho okna,
postával jsem chvíli za rohem.
Ta druhá paní se s ní neustále
snažila mluvit, ale seniorka se
ani neohlédla, vůbec nejevila
snahu komunikovat. Pak se
najednou žena v okně jakoby
předklonila, vypadalo to na to,
že se v tom okamžiku skutečně rozhodla skočit. V ten moment jsem vystartoval, prolétl
jsem celou čekárnou a chytil ji
rychle za ruku. Vší silou jsem
jí začal tahat ven z okna dovnitř chodby, což se nakonec
podařilo,“ popsal nám napína-

Prior mizí!
McDonald´s v centru města nebude

Už hází prasátka. Na obvodu Prioru přibývají prosklené plochy, v nichž se odráží letní slunce. Foto: Martin Zaoral
Na svém místě. Strážník Jiří Navrátil projevil v pravý čas rozhodnost a odvahu při záchraně ženy, která chtěla spáchat sebevraždu.
Foto: Michal Kadlec
vý okamžik Jiří Navrátil. Nešťastné ženě tím bezpochyby
zachránil život, a není od věci
tvrdit, že za vteřinu dvanáct…
„Vážím si toho, že máme ve

svém středu takové strážníky.
Pana Navrátila samozřejmě
čeká finanční odměna,“ dodal na závěr Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

Prostějov/mls

Trik hodný Davida Copperfielda provádí stavbaři s právě opravovaným
Priorem. Skleněné obložení těžkotonážní stavbu hodně odlehčilo.
A nejen to. Dochází zde k zajímavému efektu. Zrcadlová fasáda odráží modré nebe i okolní historickou zástavbu. To budí zdání, jako by Více se dočtete na straně 6
se obchodní dům v centru města doslova rozplýval.

Prostějované platí za nemovitosti stále víc, přitom daň se nezvyšuje…
Do městské kasy připlulo vloni 27 milionů, více jak dvakrát tolik, co v roce 2006!

Městská pokladna se každoročně plní miliony korun
z vybraných daní z nemovitostí. Jejich výši už město přes sedm let nezvyšovalo, až na loňské drobné
úpravy určené státem. Potěšitelný je fakt, že finanční úřad, který je správcem a výběrčím těchto poplatků, posílá magistrátu rok od roku stále větší obnos
peněz. Čím to? Prostějované totiž vlastní čím dál
tím více nemovitostí. To zaprvé. Za druhé jsou větší
příjmy zdůvodňovány rostoucím zájmem investorů
o nemovitosti v Prostějově, zejména pak o pozemky.

Prostějov/mik
Prostějovská radnice už dlouhá léta nesáhla ke zvýšení
daně z nemovitosti s výjimkou jediného roku, kdy ale do
systému výběru těchto daní
zasáhla vláda. Přesto rok co
rok proudí do městské pokladny stále více peněz. „Bezmála
deset let jsme nesáhli k tomu
kroku, že bychom jako radnice sama o sobě zvyšovali

Vybraná daň z nemovitostí v Prostějově
Zdroj: Magistrát města Prostějova
26 978 493
24 991 363
14 380 294
16 024 419
14 380 293
15 322 975
12 190 232

tuto daň. Samozřejmě, tento
příjem městské pokladny je
lidově řečeno nejjednodušší a
lehce se od občanů vybírá. My
jsme ale nikdy nechtěli zatěžovat peněženky našich občanů
víc, než je absolutně potřebné.
Konstantní výší daní jsme také

Čím to? Je to snad tím, že lidé
vlastní stále více nemovitostí
nebo že se více staví? „Popravdě řečeno, na tuto otázku
neumím jen tak odpovědět,
protože podrobnou analýzu
této situace nemám k dispozici. Rozhodně to ale není tím,

„Daň jsme už skoro deset let z vlastní
vůle nezvyšovali, nechceme lidem
zbytečně zatěžovat peněženky,“

vyzdvihuje potěšitelný fakt
prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

chtěli výrazným způsobem
podpořit prostějovské podnikatele a rovněž investory
zvenčí. A podle toho, že každý
rok se vybraná částka zvyšuje,
soudím, že se nám náš záměr
podařil,“ řekl Večerníku na
úvod Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova, který
je zároveň strážcem městské
kasy.
Jestliže se v roce 2006 na daních z nemovitostí vybralo
u Prostějovanů jen něco málo
přes dvanáct milionů, vloni
už tato částka proudící do pokladny města atakovala hranici sedmadvaceti milionů.

že bychom daň z nemovitosti
rok od roku z vlastní vůle zvyšovali. Je ale docela možné, že
se skutečně daleko více staví,
mnohem častěji se k bytové
výstavbě používá zemědělská
půda,“ uvedl Miroslav Pišťák
s tím, že z technického hlediska tuto daň vybírá finanční
úřad, který utržené finanční
prostředky posílá na účet města. „Jde o jednu z daní, o jejíž
výši rozhoduje samo město či
obec. Peníze z těchto daní jsou
významné pro městský rozpočet. Jestliže celkové plánované
roční příjmy našeho rozpočtu
jsou okolo tři čtvrtě miliardy,

Balík peněz. Vloni prostějovský finanční úřad vybral rekordní
daně z nemovitostí. Do městské pokladny tak připlulo bezmála
sedmadvacet milionů korun.
Ilustrační foto
pak současných sedmadvacet
milionů z vybraných daní za
nemovitost rozhodně není zanedbatelnou částkou. Navíc
stovky milionů rozpočtem jen
protečou, protože jsou účelově vázány na úhradu nákladů
neinvestičního charakteru, na
platy zaměstnanců, sociální dávky, školy a jiné výdaje
města. Ale peníze z daní z nemovitostí je pochopitelně velice zajímavá, protože pokud
bychom si řekli, že o tuto sumu
nestojíme, museli bychom výrazně omezit například výdaje
do stavebních investic. A to si
myslím nepřeje absolutně ni-

kdo,“ dodal Miroslav Pišťák.
Na zvyšující úrovni výběru
daní má bezpochyby zásluhu i stále větší příval nových
investorů. Vidět je to na průmyslové zóně v Kralickém
Háji, kde ještě před deseti lety
byla holá pláň a dnes tu má
sídlo, výrobní haly či sklady
řada renomovaných firem.
„Narůstající počet firem, které
vlastní tyto nemovitosti mají
zcela jistě obrovský vliv na
výši vybraných daní. Vždyť
jsme také přípravám pozemků
v průmyslové zóně věnovali
zvýšenou pozornost,“ uzavřel
toto téma Miroslav Pišťák.

Vedro si vybírá svoji daň Lidé ze Seloutek BĚSNÍ ZLOBOU
Bouralo se i umíralo… ŽHÁŘ zapálil vyhlídkový altánek
Prostějov/mik - Neskutečná
vedra k nevydržení nyní
svírají celý Prostějov. Zatímco
ti šťastnější jsou na dovolené
u moře nebo přinejhorším na
koupališti, ostatní odolávají až

čtyřicetistupňovým teplotám
doma nebo se jako omráčení
plouží ulicemi. Tropická vedra
ale mají i nešťastné následky.
Uprostřed minulého týdne
vyjížděla záchranka do ulice

Vinou horka? Řidič Dacie včera v Brněnské ulici zkolaboval za
volantem a v protisměru narazil do Volkswagenu, v němž jela
čtyřčlenná posádka vietnamské národnosti. Mladá dívka byla lehce
zraněna.
2x foto: Michal Kadlec

Pod Kosířem. „O pomoc
požádala lékaře sedmdesátiletá paní, která si stačila ještě
sama zavolat na záchranku.
Podle jejích slov hlídala vnučku
a udělalo se jí nevolno z horka.
Přestože sanitka byla na místě
během pěti minut, přijela
pozdě. Žena zemřela, zřejmě
na srdeční slabost v důsledku
neskutečného vedra. Bohužel,
jakákoliv resuscitace byla
marná,“ sdělil Večerníku
jeden ze členů Integrovaného
záchranného systému v Prostějově.
Vysoké teploty jsou zřejmě
příčinou i nedělní havárie
v Brněnské ulici. „Staršímu
řidiči ve vozidle Dacia se
s největší pravděpodobností
udělalo za volantem špatně,
zkolaboval a vjel do protisměru,
kde narazil do protijedoucího
vozidla Volkswagen Golf. Ze
čtyřčlenné posádky vietnamské národnosti byla mladá
dívka lehce zraněna a společně
s řidičem Dacie byla převezena
do nemocnice na ošetření,“ uvedl Večerníku včera přímo na
místě za rondelem v Brněnské
ulici člen záchranářského týmu.

„My si toho grázla podáme,“

rozčilují se místní

To je škody! Dřevěný altánek v Seloutkách byl hojně navštěvovaný díky nádhernému výhledu z kopce na celý region. Ve čtvrtek po činu
žháře z něj zbyl jen černý flek!
2x foto: HZS Olomouckého kraje
Seloutky/mik
Hasiči jsou přesvědčeni, že za čtvrtečním požárem obecního vyhlídkového
altánku v Seloutkách stojí čin žháře,
přinejmenším ho někdo zapálil z nedbalosti. Oheň zničil hojně navštěvova-

nou vyhlídku, obci tak vznikla škoda za
více než 60 tisíc korun. Lidé ze Seloutek
a okolí pění zlobou.
„Ve čtvrtek kolem sedmnácté hodiny došlo v
Seloutkách k zahoření obecního dřevěného
altánku. Vyšetřovatel z hasičského sboru po
hledání uvedl, že příčinou požáru je úmysl-

né, nebo nedbalostní jednání. Věc je šetřena
pro podezření z trestného činu poškození cizí
věci. Celková škoda činí 60 tisíc korun,“ potvrdil Večerníku Josef Bednařík, zastupující
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.

více se dočtete na straně 9
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Barometr

Číslo týdne

+

37,40

Už se to rýsuje!
ý j ! Prior
P i měnící
ě í í se ve Z
Zlatou bránu
u
se skutečně mění každým dnem. Plášť noBez výstrahy.
vého obchodního centra už stavbaři přikryli
Prostějovany
obřími skleněnými panely, v interiminulý týden zaéru se také maká naplno. Navíc
skočila další uzavírka
veškerý mumraj na stavbě
rychlostní komunikace. Opraje vítanou podívanou
va estakády byla sice plánována,
pro všechny koale až od 1. srpna. Místo toho se už od
lemjdoucí.
minulého pondělí uzavřely všechny nájezdy na Brno, kromě žešovského.
A z Olomouce nesjedete!

Osobnost týdne

„DOKUD
DOKUD
DO
KUD MOJE
MO
OJE SLA
SLAVIA
VIA
A
NEVYHRAJE,
TAK SE NEOHOLÍM.
SNAD PROBOHA
NEBUDU MUSET AŽ DO
VÁNOC CHODIT JAKO TEN
RUMCAJS!“

JIŘÍ
JIŘ
Ř NAVRÁTIL

Motoristé musí od začátku minulého týdne počítat
s dalším průvanem v peněžence. Skoro všechny
čerpací stanice v Prostějově
zdražily nejvíce používaný
benzín Natural 95 na rekordních 37,40 korun. A to
prý není poslední zdražení!

-

Výrok týdne

Stráž
Strážník
Městské policie v Prostějově se Večerníku svěřil, jaké to je
zachr
zachránit ženu, která se chystala
skočit z okna polikliniky. Jiří Navrátil
byl tím hrdinou, který ženu na
poslední chvíli odradil od sebevraždy a stáhl ji z okenní římsy.

Jeden ze členů redakce
Večerníku a zapřisáhlý
fanoušek pražské Slavie
už dlouho chodí zarostlý
jak fotr Cipíska. Bohužel…

HLAVNĚ ROZUMNĚ, TŘEBA S HOKEJOVÝM NADHLEDEM...

Analýza
Martin Mokroš
Ta první kauza je, překvapivě
v těchto měsících, školská. Máme
tu žádost a už i petici na zřízení
církevní základní školy, máme
tu postoj magistrátu a teď pohled
hokejového fandy. Naše liga
(město Prostějov a nejen naše)
má určitý počet hráčů (žáků pro
základní školy) a určitý počet
klubů (základních škol). Počet
hráčů se snižuje a hospodaření
klubů je v současné krizové
době, řečeno jemně, na hraně.
A ejhle, objeví se nový zájemce
o licenci, má za sebou i podporu,
ale je založení nového subjektu
výhodné? Co se stane? Subjekt
bude založen a logicky odčerpá

fejeton
Petra Hežová
O tom, že lípa je
národní strom,
asi není třeba
diskutovat. A asi
kvůli tomuto ‚státnickému‘ důvodu jsou lípy jednou z dřevin, na které i při procházce Prostějovem narazíte
asi nejčastěji, za což jsou vděční určitě nejen alergici. Lípa se
totiž dokáže mstít obyvatelstvu
po celý rok těmi nejzákeřnějšími způsoby. V průběhu všech
ročních období totiž shazuje
na chodníky, chodce, vozidla
a lavičky všechno, co jí přijde
pod větev: listy, květy, pupeny
a plody, to jsou takové ty malé

Nevím, kdo vymyslel termín okurková sezona, ale
já osobně se domnívám, že nic takového poslední
dobou neexistuje a stále je co analyzovat. Dnes se
podívám na tři prostějovské kauzy pohledem hokejového fanouška. Zdá se vám to netradiční, divné,
překvapivé? To je účel a trochu popíchnutí pro zúčastněné strany v oněch kauzách.
„hráče“ ostatním. Ano, přibudou
noví „hráči“, ale jejich ročníky
jsou početně slabé, takže nikdo
střídačku (školní lavice) nenaplní,
tak jak potřebuje a logickým
východiskem je zánik některého
z „klubů“. A jaký to bude, ten nový
nebo někdo z těch tradičních? Ale
pozor, je dobré podívat se také na
financování klubů. Přestože zastánci nového subjektu tvrdí, že
město zřízení a provoz nebude
stát ani korunu, neboť finance
jdou z Ministerstva školství,
jedná se vlastně o protimluv.
Ministerské peníze jsou peníze
z rozpočtu, tedy i z daní nás
všech, takže bychom de facto
vznik zafinancovali všichni.
A ještě k financování, bylo by

dobré si uvědomit, že městské,
krajské je de facto státní a tudíž je
státem dotované a pouze státem,
kdežto soukromé a církevní má
překvapivě také státní a ne zrovna
malý tok financí (viz kapitola
333 MŠMT pro rok 2013) a ještě
školné i další toky, což aktuálně
v době církevních restitucí snad ani
netřeba dodávat. Takže jako hokejový fanda říkám: „Ligu prozatím nerozšiřovat, počet klubů
stabilizovat, a pokud přijdou davy
hráčů v letech příštích, inu pak
pojďme ligu rozšířit.“
A teď velká omluva všem, které
jsem na tomto místě lanařil do
soutěže o logo a logotyp města.
Proč ta omluva? No inu všichni,
kdo jsme do soutěže šli, jsme to

nepopulární a to čím dál víc
a už opravdu pouze minimum
fanoušků ho ve zdejší aréně chce.
Ano, jsou zde jakési výkřiky do
tmy (třeba ten o investované
miliardě pro město), ale většina
už má tohohle humbuku dost.
A že už se ten humbuk táhne ale
opravdu dlouho.. Myslím si, že
zbytečně. Návrh je myslím jediný
možný. Poslat jednoho ze soupeřů
na trestnou lavici a to až do konce
zápasu, tedy definitivně, celé toto
trapné utkání ukončit a kontumovat a finanční kompenzace budou
jistě menší, než ona ostuda a už
prošustrované peníze za posudky,
soudy a podobně. Mimochodem
stále ještě by se dala vyvodit něčí
osobní odpovědnost, tento návrh
přece již na zastupitelstvu padl,
takže?
Končím dnešní netradiční hokejový pohled, pokud je vám, laskavým čtenářům, ale díky tomu
pár věcí jasnějších, tak pak dnešní
analýza splnila svůj účel. Hezký
konec července a pozor ta opravdová hokejová sezona se blíží.

Stromy
Na exekutory můžeme vyzrát!
- blaho člověčenstva
tvrdé kuličky, které na chodníku vydrží až do jara a moc
rády ucpávají okapy a kanály.
Čert ví proč, jsou to právě lípy,
které jsou nejčastěji vysazovány v těsné blízkosti laviček
a parkovišť, kde především
v letních měsících dělají radost
všem majitelům automobilů,
kteří musí před každou cestou spláchnout z auta závěje
spadaného lipového květu
a pořádnou dávku lepkavého
pylu, na který nestačí ani ten
nejurputnější letní liják. Při
dešti se ze spadaných lipových
kvítků, plodů a pupenů vytvoří
lepkavá kašička, která s oblibou nalepí na podrážky i kola

a úplně nejraději se dostává do
sandálů a žabek. Například takový javor shodí jen pár listů
a neškodných létajících vrtulek a jírovec je sice vyzbrojený
zákeřnými opancéřovanými
plody, ty ale naproti tomu
potěší především děti. Takže
i když máte v důsledku útoku
zralých kaštanů potlučené
auto, hřeje vás vědomí, že
si děti mají s čím hrát a lesní
zvířata co žrát. Možná by se při
výsadbě stromů mělo přemýšlet i nad tím, jaký typ stromu
se hodí do které oblasti a ne
vysázet lipovou alej jen proto,
že vyjde levně nebo je hezká na
pohled.

Konstelace hvězd Prostějova

Berani - 20.3.- 18. 4. Ze stále sílícího vedra budete hodně zmoženi, takže logicky vezmete zavděk každému jenom trošku chladnějšímu místečku. Navíc vás hodně rozpálí šéf, který bude
v práci vyžadovat maximální nasazení.
Býci - 19.4.-19.5. Dávejte si pozor na večírcích,
kterých se tento týden zúčastníte. Budete mít totiž sklon k opíjení se, takže v některých momentech může být vaše chování naprosto nekontrolovatelné. Hlavně pozor na prořízlou pusu!
Blíženci - 20.5.-19.6. Lidem okolo vás začíná vadit, že jste až příliš uzavření a není s vámi žádná
sranda. Pokud vás trápí něco osobního, zkuste se
přes to přenést alespoň v pracovním kolektivu.
Co kdyby někdo z kolegů vám dokázal pomoci?
Raci - 20.6.-21.7. Návrat z dovolené do běžného
pracovního procesu proběhne naprosto hladce.
Přesto bude trvat několik dní, než se dokážete
vrátit do vyjetých kolejí. Na konci týdne počítejte
se zajímavým seznámením s milou osobou.
Lvi - 22.7.-21.8. Zřejmě se neubráníte pokušení vyzkoušet si nové zaměstnání. Hned v úvodu
týdne totiž obdržíte velice zajímavou pracovní
nabídku, která určitě bude stát minimálně za úvahu. Nejdůležitější budou samozřejmě peníze.
Panny - 22.8.-21.9. Konečně se dostanete
k tomu, abyste si mohli vybrat dovolenou.
Neváhejte v ničem, seberte celou svoji rodinu
a okamžitě uhánějte pryč. A hlavně vyžeňte
z hlavy pracovní myšlenky, ať nekazíte druhým
náladu.

+

bornou ho klidně dotvořit do
finální podoby a třeba se na něj
budeme dívat se slzou v oku,
jak je krásné. Předpokládám
totiž, že členové komise jsou
odborníci, graficky zdatní a tudíž
schopní dotvořit i třeba na první
pohled neumělý návrh, třeba
i graficky nemotorný a ne tak
dokonalý, příklad loga „černých
jestřábů“ z Chicaga je přeci velmi
inspirativní.
A poslední kauza? Ano je to stále
nekonečný seriál „Kasko“. Už
i památkáři na různých úrovních
se aktuálně přidali k negativním
hlasům v této kauze. Stručně
řečeno: „Galerie se do centra nehodí, bude znehodnocena památková zóna, předimenzovanost
a neadekvátnost stavby“. A co na
to hokejový fanda. Mám neustále
pocit, že se tady hraje hodně, ale
opravdu hodně nefér zápas, který
sleduje publikum, jež se stále víc
a víc přiklání pouze na stranu
jednoho ze soupeřů, ale ovšem
tomu publiku se nejde nedivit.
Ten druhý soupeř je evidentně

komentář redaktora

Zkuste si naprosto v klidu vychutnat poslední červencové dny a s nimi i
žhnoucí sluneční paprsky. Bůhví, jak bude v Prostějově další týden, takže
neváhejte, vezměte deku a šup na koupák. V centru rozpáleného Prostějova žádnou zábavu nenajdete, jedině posedět u půllitru oroseného piva.

...ještě

pěkně schytali od odborníků ve
výběrové komisi. Slova jako:
„nemilé překvapení, naivismus,
nedotaženost, lepší by bylo soutěž
anulovat a opakovat“, jste si již
mohli přečíst. A co na to hokejový
fanda? Tak přece nikdo nečekal, že
loga budou všechna luxusní, ale jde
přece o to nadšení a zapálení pro
věc a snahu něco udělat pro své
město. Logo aktuálně nejlepšího
klubu NHL Chicaga vzniklo tak, že
jej namalovala manželka majitele
v roce 1926. Ano, jedná se o onu
známou hlavu indiána, a pokud
jste ten první návrh viděli, tak je
fakt nepovedený, ale malovaný
s láskou pro klub. Během let byl
originální návrh sedmkrát upraven a překvapivě v roce 2008
bylo logo - hlava indiánského
náčelníka kmene Sauků Černého
jestřába vyhlášeno nejlepším logem celé ligy. Aha! Takže, pro
členy komise bych viděl řešení
asi takové. Možná méně pohrdavých slov, ale více úcty ke
snaze občanů a následně výběr
vítězného loga a pak rukou od-

Váhy - 22.9.-21.10. Ve schránce nyní naleznete
dopis, po jehož přečtení vás omráčí mdloby. Na
něco důležitého jste totiž zapomněli a nyní obdržíte poslední výzvu k možné nápravě. Nic nepodceňujte a ihned vyřiďte vše potřebné.
Štíři - 22.10.-20.11. Dostanete se do konfliktu
s nadřízeným. Nejvyšší čas odjet na dovolenou,
než byste se měli pohádat víc, než je třeba. Zkuste krotit své vášně, zaměstnání prostě potřebujete, jinak byste mohli mít existenční potíže.
Střelci - 21.11.-20.12. Vy jste prostě dítě paní
Štěstěny! Uprostřed týdne vyhrajete stovky tisíc
korun v loterijní hře, tudíž veškeré vaše problémy budou okamžitě v trapu. Významnou změnu v životě pořádně oslavte, nejlépe s vašimi
kolegy.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Začnou vás trápit
problémy s rodinou. Tu v poslední době značně
zanedbáváte, takže se nemůžete divit, že se vám
doma ozvou některé nespokojené hlasy. Jediné
řešení je společný výlet k moři.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Váš partner se v poslední
době začíná chovat divně, takže začnete přemýšlet o nejhorším. Jenomže důvodem jeho zachmuřené nálady není nevěra, tíží ho totiž značné
finanční problémy. Zkuste to probrat.
Ryby - 19.2.-19.3. Tento týden se konečně zklidníte a věci budete řešit s nebývalým nadhledem.
Tím si získáte na svoji stranu spoustu lidí, protože konečně s vámi bude normální řeč. Také se
zkuste zaměřit na řešení problémů s úřady.

Martin Zaoral
Někteří z nás si zvykají na to, že
dluhy se vracet nemusí. Co jim
kdo může? Peníze prý nemají
a se soudními rozhodnutími si
pak můžete akorát tak podložit vázičku! Nedávný případ z
prostějovské ulice Daliborka
svědčí o tom, že exekutoři musí
čas od času čelit dokonce i zběsilým útokům ze strany dlužníků.
Tohle však v boji proti vymahačům dluhů dlouhodobě nepomůže. Na ně platí něco docela
jiného…

Revizoři MHD se mohou radovat. Několik desítek let vévodili
tabulkám o nejméně populární
povolání. To však už neplatí, na
celé čáře je totiž předběhli exekutoři. Ženu z Prostějova návštěva
exekutora rozrušila natolik, že se
mu vrhla kolem krku. A začala ho
škrtit. S rozzuřenou dračicí se velmi těžce vyrovnával nejen sám
soudní vykonavatel, ale následně
i tři (!) přivolaní policisté. Jedná
se přitom o extrémní nikoliv však
ojedinělou záležitost.
Cesta ke kdysi půjčeným penězům je totiž čím dál trnitější. Platební morálka je morálkou, která
v poslední době upadá ze všech
nejvíc. Lidé se přitom řídí zcela
zvrácenou logikou: když své
dluhy není schopen splácet nikdo (Evropská unie, český stát,
firmy i soused), proč bych to měl
dělat zrovna já??? Na některé
dlužníky pak neplatí vůbec nic.
Buď se neustále vykrucují, nebo
se těm, kterým dluží, přímo vysmívají. Nelze se pak divit, že
čím dál drsnější vymahačství jen

kvete. Po službách svalnatých
hochů vyzbrojených injekčními
stříkačkami a jinými mučicími
nástroji je v dnešní době na trhu
práce výrazně vyšší poptávka
než třeba po absolventech divadelní vědy.
Jenže tudy cesta nevede. Každý
z dlužníků si musí uvědomit, že
třebaže jednoho exekutora vyhodí dveřmi, další dva k němu
vlezou oknem. A ti už si nebudou brát servítky. Teprve pak
člověk zjistí, že nikdy neměl tak
málo, aby nemohl mít ještě míň.
Jedna věc však na exekutory
skutečně platí. Je třeba si totiž
uvědomit, že své velké peníze
vydělávají pouze na lidské blbosti. Rozumní lidé tak proti
nim nejsou bezbranní. Rada je
jednoduchá. Nehleďte na to, co
mají ostatní, a kupujte si pouze
to, na co vy sami máte peníze!
A nechávejte si nějakou rezervu
pro případ, že byste se museli
potýkat s nějakým nečekaným
průšvihem. Pak se všem exekutorům můžete jen smát…

Agentura
„Jednička“ se začne napouštět
Jako rána z napoleonského
kanónu zapůsobila zpráva z radnice, že se v těchto neskutečných
vedrech začne napouštět bazén
na koupališti u velodromu za
Kosteleckou ulicí! Rozhodnutí
prostějovských konšelů překvapilo o to více, že zdemolovaný areál
kdysi tak oblíbeného a hojně navštěvovaného koupáku již několik let chátrá a nyní ho navštěvují
tak akorát bezdomovci toužící po
klidu a rozjímání. „Jsme si vědomi toho, že se pouštíme do obrovského rizika a málem válečného
konfliktu s hygienou. Jenomže
situace v těchto parných dnech
je z hlediska možností koupání
v Prostějově naprosto zoufalá.
V aquaparku je hlava na hlavě
a do Vrahovic je to pro mnohé
Prostějovany daleko. Necháme

tedy napustit osiřelý bazén za velodromem, ať se tam lidé alespoň
trochu osvěží,“ potvrdil slovutné
Agentuře Hóser rozhodnutí konšelů Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova. „Dostal jsem
za úkol nechat vykácet z bazénu
vzrostlé stromy, vydezinfikovat
ho jedem na krysy a napustit.
Uvidíme, jakou barvu bude mít
voda, ale rozhodně nebude méně
kvalitní, než kdysi na přehradě,“
zamyslel se náměstek primátora
zodpovědný za stavební investice
Zdenál Fišerek. O vodu chtějí
radní požádat hasiče. „Dříve,
než vypuknout požáry na polích
a v lesích, tak bychom nějakou
vodu mohli obětovat. Snad to
nebude nějaká močka,“ pokrčil
rameny šéf prostějovských hasičů Radek Soptík. Přestože se ode

dneška bude dát v bazénu za velodromem koupat, otázkou zůstává, co udělat s bezdomovci, kteří
se usadili v budově s bývalými
šatnami a bufetem. „Já myslím,
že když všude okolo bude stříkat
voda, bezdomovci sami utečou.
Každopádně jsme vyčlenili speciální hlídku, která by tyto nezvané
nájemníky neměla pouštět k bazénu,“ svěřil se Hóserovi velitel
Městské policie v Prostějově
Honza Nagymároš.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Vypečení manželé
Chtěla bych vás touto cestou
požádat o zveřejnění mé zkušenosti s pronájmem bytu,
u jednoho „velice solidního“
majitele bytu jako upozornění pro všechny, kteří pronájem hledají. V únoru 2012
jsem si pronajala od manželů D. byt na Krasické ulici
v Prostějově. Jednalo se o byt
2+kk o výměře necelých 50
metrů čtverečných za cenu
6 000 + 2000 korun zálohy
na služby spojené s užíváním bytu. Tuto částku jsem
každý měsíc řádně platila na
účet pronajímatele. Dále si
manželé vzali 10 000 korun
jako kauci pro případ, že by
se v bytě něco rozbilo nebo
jsme jej nějak poškodili. Na
konci října jsem se z bytu
odstěhovala a řádně jej panu
majiteli předala bez jakéhokoliv poškození. Pan majitel
mě ovšem překvapil tím, že
si chtěl nechat celou kauci
10 000 korun jako zálohu
na případné nedoplatky za
služby spojené s užíváním
bytu. S tím jsem samozřejmě nesouhlasila. Jsem matka
samoživitelka na mateřské
dovolené, takže je pro mě
každá koruna dobrá. Dohodli
jsme se tedy s panem D., že
mi vrátí 7 000 korun a zbylé
tři tisíce si nechá na případné nedoplatky. O tomto jsme
sepsali dodatek k nájemní
smlouvě, kde je také uvedeno, že majitelé bytu se zavazují mi vyúčtovat zálohy do
čtrnácti dní od doby, kdy oni
sami dostanou vyúčtování
služeb od společenství vlastníků. Bohužel, manželé D.
mají vyúčtování již od dubna
2013 a mě ho odmítají předat. Pan D. nejprve pořád jen
sliboval, později přestal komunikovat úplně, nezvedal
telefony, nereagoval na smsky ani na emaily. Když jsem
přijela k majitelům domů,
tak se mi pan D. vysmál do
očí s tím, že mi vyúčtování
předá, až on bude chtít. Dala
jsem mu tedy čas do neděle
21. 7. 2013 s tím, že pokud
do té doby vyúčtování mít
nebudu, podám na něj trestní
oznámení. Termín už dávno
vypršel, vyúčtování nemám
stále. Nyní se spojím se svým
známým právníkem a podáme na manžele D. trestní
oznámení. Chtěla bych tímto způsobem upozornit na
jednání tohoto páru, který se
vydává za „solidní pronajímatele“ ale ve skutečnosti
okrádají lidi.
Petra Růžičková, Prostějov

Jsou neviditelní?
Bývalo dobrým zvykem, že
v průběhu letních měsíců
a zvláště ve velkých vedrech
se kropily silnice. Já osobně
jsem zatím kropicí vůz viděl
letos v akci pouze jednou,
a to na náměstí T. G. Masaryka. Jinak se v ostatních
prostějovských ulicích a na
náměstí práší až běda. Zdá
se mi to, nebo jsem jen slepý
a technické služby kropí silnice neviditelně?
Petr Žáček, Prostějov.

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

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Ponecháme křižovatku nebo ji přestavíme na kruhový objezd či
vytvoříme nový rondel? To jsou otázky, které si v poslední době
kladou zejména radní. Ovšem i řidiči, ale i lidé žijící poblíž silnic často vzdychají a mnohdy i nadávají nad provozem v našem
městě. Jsou lepší klasické křižovatky nebo kruhové objezdy?
Na to jsme se v uplynulém týdnu ptali našich spoluobčanů…

JSOU PODLE VÁS LEPŠÍ RONDELY,
NEŽ KLASICKÉ KŘIŽOVATKY?
Jana VOŘÍŠKOVÁ
Prostějov

Michaela POLÁŠKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

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.

V Plumlově se s tím nepářou…

Výstražnou ceduli

přibili na strom!
Prostějov/mik

„Pokud je kruhový objezd dostatečně velký, je určitě lepší
než křižovatka. Například na
Petrském náměstí je provoz
daleko plynulejší s kruhovým
objezdem, než když tam byla
křižovatka. V Prostějově je
spousta míst, kde by bylo vhodné kruhový objezd vybudovat.
Třeba na Poděbradově náměstí
by se kruhový objezd hodil,
ulevilo by se dopravě a v neposlední řadě určitě i místním,
navíc je tam na něj i dostatek
místa. Vyjet z vedlejší ulice na
hlavních tazích v místech, kde
není světelná křižovatka, je obzvlášť v dopravní špičce nelehký úkol a díky kruhovému objezdu má řidič alespoň nějakou
šanci na hlavní tah odbočit.“

I

S údržbou plumlovského
zámku mají místní lidé na čele
s kastelánem pořád viditelné
problémy. Část pamětihodnosti je stále v zuboženém
stavu, takže není divu, že
ze stěn tu a tam na někoho
spadne kus omítky.
Majitelé se všemožně snaží
návštěvníky zámku uchránit
od tohoto nebezpečí, ovšem
jak jsme se na základě snímků
od našeho čtenáře dozvěděli,
s umístěním výstražných cedulek se zdejší vůbec nepářou.
Jedna z nich, upozorňující na
padající omítku ze zdí zámku,
visí přibitá napínáčky na staleté lípě na zámeckém dvoře.
Nebo že by omítka padala
přímo z tohoto stromu? Aby
se v tom návštěvníci i zámečtí
skřítci pak vyznali…

„Kruhové objezdy jsou dobrá
věc, provoz ve městě je určitě
plynulejší a na kruhových objezdech se nečeká tak dlouho,
jako tomu bývá u větších křižovatek. Ovšem co nemám ráda,
jsou kruhové objezdy víceproudové. Například kruhový objezd u Petrského kostela, kde se
mi jako chodci nejednou stalo,
že auto, které jelo v pruhu vedoucímu směrem k ulici Dolní,
nakonec stejně odbočilo na ulici Wolkerovu a mě jako chodce
na přechodu málem srazilo.
Ale jinak hodnotím kruhové
objezdy spíše kladně a některé
větší křižovatky v centru Prostějova by si určitě zasloužily
přestavět v kruhový objezd,
který dopravě značně uleví.“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Často se říká: „Co je v domě, není pro mě.“ Ale ještě častěji:
„Zakázané ovoce, nejlíp chutná.“ A snad právě proto většina vztahů – ať už mileneckých, nebo partnerských - vzniká
právě v zaměstnání. Pracoviště je naším druhým domovem,
trávíme v něm velmi často mnohem více času, než například ve svém obýváku. Existuje tudíž velká pravděpodobnost, že se tu sblížíme s někým, kdo se pro nás stane víc
než pouhým kolegou. Rozdat si to na kancelářském stole
je určitě zajímavý způsob, jak si užít polední pauzu, ale těžko to provedete v open-space nebo prosklené kukani. Leda
byste museli zůstat přesčas. Ovšem pokud hodláte provozovat sex v zaměstnání se svým šéfem či šéfkou, je to úplně
jedno. Nejvyužívanější k těmto účelům je kancelářský stůl,
a když je to přímo v šéfově kutlochu, tím lépe. Jenom si dejte
pozor, ať při náruživém sexu na stole nepomačkáte účetní
uzávěrku nebo jiné důležité dokumenty!

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Varování na stromě. Zvláštním způsobem informují o padající omítce na zámku v Plumlově.
Foto: Josef Popelka

V Přemyslovicích si už na

plesnivé párečky dávají pozor

jak šel čas Prostějovem ...

Sušilova

Přemyslovice/mls

Vykopali tu vzácnou minci. Původní název ulice zněl od 31.
května 1881 Hřbitovní (Fridhof-Gasse) podle směru k nedalekému
hřbitovu za kostelem sv. Petra a Pavla, od konce ledna 1893 nese
ulice současné pojmenování podle Františka Sušila (1804-1868),
sběratele moravských lidových písní. V letech 1940-1945 byla zvána německy Sušil-Gasse. Krátká ulice spojuje Sádky s Wolkerovou třídou, sídlí zde několik podnikatelských subjektů. V roce 1930
zde byl vykopán zlatý nizozemský denár z roku 1611. Foto: SOkA
a Martin Zaoral.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Lidická

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

SLADKOSTI

Čokoláda Milka
(různé příchutě)
100 g

Jesenka
75 g

Kofila
35 g

Kinder Joy
20 g

Lentilky
28 g

Nimm2 soft
90 g

25,90

19,50

10,90

25,90

8,90

22,90

25,90

-

10,90

24,90

-

-

25,90

18,90

10,90

27,90

9,90

29,90

25,90

-

10,90

-

8,90

-

16,90

18,90

10,90

28,90

9,50

-

24,90

19,90

11,90

19,90

6,90

29,90

Naše RESUMÉÉ

Sladkostmi
S
l
byste se určitě neměli
přejídat, ale určitě vám žádný
machr přes diety nebude vytýkat,
když si tu a tam koupíte něco na
zub. V tomto případě jsme pro vás
minulý týden provedli bleskový
průzkum cen všelijakých dobrot.
Jestliže máte rádi čokoládu,
určitě zamiřte do Tesca, kde
mají nejlevnější Milku s různými
příchutěmi. Tradiční Kofilu mají
všechny supermarkety za stejnou
cenu, jen Interspar se korunou
vymyká. Naopak do Intersparu
si zajeďte pro čokoládové vajíčko
Kinder Joy, které s cenou 19,90 je
naprosto bezkonkurenční, stejně
jako malé lentilky za 6,90 koruny.
Klidně si smlsněte!

PONDĚLÍ 30. ČERVENCE 2012
„Oslizlé, lepkavé, netypicky svraštělé, zkažené a zapáchající. K lidské spotřebě naprosto nevhodné,” takto charakterizovali kontroloři
z České potravinářské inspekce párečky delikates, které prodávala
ve svém malém obchůdku v Přemyslovicích Marie Kubová. Úplně
stejně pak charakterizovali také špekáčky nabízené ve stejné prodejně. Provozovatelka si je pochybení vědomá. Ví, že ji pokuta nemine.
„Obchod tady mám už osmnáct let a nikdy se mi nic podobného
nestalo. Šlo o zbytky uzenin, které jsem neměla ani vystavené, ale
uschované v ledničce. A víte, jak to chodí na vesnici. Každý mě tu
zná a dobře vidí, co mu nabízím. Kdo by něco vysloveně nechtěl,
tomu bych to neprodala,” hájila se při naší návštěvě Marie Kubová,
jejíž malý obchůdek je jeden z pěti, které v Přemyslovicích fungují.
ČERVENEC 2013
Po loňské ostudě si v obchůdku v Přemyslovicích na podobné pochybení zřejmě už dávají pozor. V průběhu roku, který uplynul od
nálezu plesnivých potravin, zde inspektoři žádné další pochybení
neobjevili. Přitom je pravděpodobné, že zde prováděli opakované
kontroly. Svědčil by o tom příklad obchodu Hruška ve Smržicích.
I ten inspektoři loni navštívili několikrát. Narozdíl od Přemyslovic
však krátce po sobě opakovaně našli uzeniny, u nichž bylo uměle
prodlužováno datum spotřebitelnosti. I ve Smržicích by se však
podle posledních zjištění už neměli k této nekalé praxi uchylovat.
Jednoznačně se ukazuje, že zveřejňování „hříšníků” nabízejíci nebezpečné „pochoutky” je správnou cestou, jak se do budoucna
vyvarovat podobných excesů a zajistit lepší kvalitu prodávaných
potravin. Pokusili jsme se v této souvislosti kontaktovat majitelku
obchodu v Přemyslovicích, úspěšní jsme však nebyli. „Nezlobte se,
nemám čas,” reagovala Marie Kubová.
napsáno před
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lety

Kroupy v Lipové
zabíjely!

Nefalšované
peklo s obavami o holý život v úterý večer
prožili obyvatelé Lipové a Hrochova. Husté černé mraky zahalily celé Konicko a nevěštily
nic dobrého. Několik desítek
minut trvající přívalový déšť
přinesl i obrovské kroupy,
jejichž velikost se směle dala
přirovnat ke slepičím vejcím.
„Kroupy nám z velké části zničily
střechu, brzy nato jsme měli
půdní prostor v domě zalitý vodou, která začala prosakovat do
obytných místností. Byla to jako
rána z nebe, kdyby nás to zastihlo
někde na poli za Lipovou, kusy
ledu by nás umlátily,“ myslí si Jitka Bartáková z Lipové. „Kroupy

doslova rozsekaly zeleninu
a ovocné stromky na naší zahradě.
Květiny byly rozmašírované na
malé kousky a umělohmotný
zahradní stolek zůstal po smršti
děravý jako řešeto. Tady v sousedství byla zraněna stará paní, která
se včas nestačila ukrýt a kroupy jí
rozbily hlavu. Má na ni deseticentimetrovou jizvu,“ popsala nám
následky úterního krupobití Jitka
Bartáková.
Jak jsme se ještě dozvěděli
přímo na místě od některých
starousedlíků, na jednom z dvorků
kroupy ubily kočku. „Nestačila se
rychle schovat, první kusy ledu ji
umlátily. Takovou spoušť jsem
v životě neviděl,“ podotkl muž
v montérkách z Lipové.

Zpravodajství
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V Prostějově došlo k sérii
MARIHUANY
SEBEVRAŽD

RAZIE na pěstitele

„Úplněk má vliv na psychiku některých

jedinců,“ potvrzuje šéf prostějovských strážníků

Prostějov/mik,mls - Nebývá zvykem, aby v rozmezí jediného týdne došlo v tak malém městě typu
Prostějova k tolika sebevraždám či jejím pokusům.
Bohužel, v uplynulých dnech se tak stalo. Nejvíce
rozesmutnila zpráva o sebevraždě třináctiletého
chlapce z Nerudovy ulice, který se doma pistolí svého
otce zastřelil. Další případy pak svědčí o tom, že poliklinika i další budovy nemocnice se pomalu ale jistě
stávají místem, které sebevrazi vyhledávají nejčastěji. Všechny případy se udály za úplňku Měsíce, což
i podle odborníků má velký vliv na myšlení některých
jedinců se sebevražednými sklony.
Třináctiletý chlapec
z Nerudovky se zastřelil
Případ, který v historii Prostějova nemá obdoby. Celému
městu vyrazila dech šokující událost, ze které musí
být každému úzko. V pátek
19. července se v bytě svých
rodičů v Nerudově ulici zastřelil třináctiletý David.
Tragédie se nejhlouběji dotkla
Davidovy rodiny, truchlí za
něj i spolužáci ze ZŠ Melantrichova. Na základní škole
se po jeho smrti objevil černý
prapor. Celá věc je o to bolestnější, že třináctiletý David byl
jediným synem svých rodičů.
V přízemí domu, kde s rodiči
žil, visí od čtvrtka Davidovo
parte. „Byl to hodný, pohodový
kluk. Chodíval často s velkým
černým kocourem. Vždy, když
jsem ho tu potkala, tak slušně

pozdravil. Nechápu, proč něco
takového udělal,” vypověděla jedna za sousedek, která
byla z celé události podobně
jako všichni obyvatel domu
v Nerudově ulici v naprostém
šoku. „Svírá se mi z toho žaludek. Přijít takhle o dítě, to je
něco strašného. Nikdy nevíte,
jestli se něco podobného příští
týden nestane vám,” vyjádřila
se sousedka. Podle nájemníků
to není první případ sebevraždy v domě na rohu Nerudovy
ulice. „Asi před deseti lety se
v podkrovním bytě oběsil
muž,” zmínil se jeden z nich.

Kde vzal PISTOLI?
Třináctiletý David byl podle
mnohých svědků naprosto pohodovým mladíkem a dobře se
učícím žákem základní školy.
Proč se tedy odhodlal k tak
zoufalému činu? Policie k pří-

padu odmítá sdělovat podrobnější informace. „Můžeme
pouze potvrdit, že k případu
skutečně došlo, nezletilý chlapec spáchal sebevraždu v bytě
svých rodičů v Nerudově ulici
v Prostějově. Blíže se k neštěstí s ohledem na rodinu nebudeme vyjadřovat,“ řekl Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Večerníku se však podařilo
získat alespoň dílčí informace
z jiných zdrojů. David údajně
nechal po sobě dopis na rozloučenou, což svědčí o tom, že
svůj zoufalý čin měl naplánovaný. A zbraň? Našel klíče od
otcova trezoru, který si odemknul a našel v něm legálně
drženou pistoli svého táty!

Pacient nemocnice
SKOČIL ze střechy
Z prostějovské polikliniky
a dalších nemocničních budov
se pomalu ale jistě stává vyhledávané místo pro ty, kteří chtějí
ukončit svůj život. Stejně jako
pro šestapadesátiletého muže,
který se minulý týden v noci ze
čtvrtka na pátek zabil skokem
z okna traumatologického oddělení! „Mohu vám potvrdit,
že ve čtvrtek ve dvě hodiny
ráno ze třetího patra budovy
prostějovské nemocnice vyskočil muž staršího věku. Na
místě byli ihned lékaři traumatologie, ale veškerá resuscitace
byla marná. Muž svým zranění

na místě podlehl. Případ vyšetřujeme jako sebevraždu,“
sdělil Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. „Jednalo se
o šestapadesátiletého pacienta našeho traumatologického
oddělení. Bohužel i přes okamžitou pomoc poskytnutou
personálem muž na následky
zranění, která utržil při pádu,
zemřel. Události se bohužel nedalo nijak zabránit. Co
ho k tomuto kroku vedlo je
nyní předmětem vyšetřování Policie ČR,“ dodala Hana
Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.

Mladík VYSKOČIL
z balkonu paneláku
Další sebevražedný pokus,
ovšem v tomto případě nikoliv
s tragickým koncem, zaznamenali policisté a záchranáři v sobotu 20. července v ulici Jana
Zrzavého. Těsně před jedenáctou hodinou dopoledne spatřili
svědci stát mladíka na balkoně
ve čtvrtém patře panelového
domu společně se svou babičkou. Podle námi oslovených
svědků události mladík chvíli
s ženou rozmlouval, pak si lehl
na zábradlí balkonu a převalil
se dolů. „Mohu tento případ
potvrdit. Mladý muž měl velké
štěstí, že spadl dolů na trávník,
kde rostou husté křoviny. I tak
ale utrpěl vážné zranění a byl

Petici za církevní školu
podepsalo přes tisíc lidí
Prostějov/mls - Vznikne u nás
nová církevní základní škola?
To by mělo být co nevidět jasné.
Rada města Prostějova bude
brzy jednat o záměru vedení
Cyrilometodějského gymnázia (CMG) pronajmout si část
budovy v Komenského ulici.
Pokud pronájem schválí, vzniku nové základní školy fakticky
nebude nic stát v cestě.
Pro vznik církevní základní školy
se svými podpisy pod petici do
konce minulého týdne vyslovilo
přes tisíc lidí. „Bylo to asi 1 150
občanů. Z jasné většiny se jednalo o obyvatele Prostějova,“ uvedl
jeden ze členů petičního výboru
Vojtěch Faltýnek. Hozená rukavice je nyní na straně vedení
města. To už dříve vznik nové
školy nepodpořilo. Vzhledem ke
klesajícímu počtu narozených děti
totiž považovalo za nezodpovědné zřizovat v Prostjějově novou
školu. Kvůli předpokládanému

nízkému počtu žáků by to v budoucnu mohlo dostat do velkých
problémů ty stávající. Hrozilo by
pak, že by se některý ze zavedených ústavů musel zavřít. To už
v minulosti potkalo školy na Husáku či v Rejskově ulici. S tím,
autoři petice nesouhlasí. Podle
nich v nové škole bude v každém
ročníku otevřena pouze jedna třída, což by ostatní velké školy nemělo nijak ohrozit. Navíc tvrdí, že
vyšší konkurence by mohla vést
ke zkvalitnění výuky na všech
prostějovských základkách.
Zda vedení města bude dál trvat
na svém, nebo svůj postoj přehodnotí, to se již brzy ukáže. Ve hře
je totiž aktuálně pronájem dvou
pater v budově bývalého SOU
stavebního v Komenské ulici.
Rada města Prostějova by do konce měsíce měla rozhodnout o tom,
zda přijme nabídku vedení CMG,
které by zde chtělo zřídit novou
školu. „Pokud nám město část bu-

Vznikne tu nová základka? Vedení CMG chce od města získat
prostory v budově bývalého SOU stavebního v Komenského ulici.
Foto: Martin Zaoral
dovy pronajme, bude to od vedení
města první signál, že vnímá hlasy
lidí, kteří podepsali petici a vzniku
církevní školy nechce dál bránit,“
prohlásil ředitel CMG Jaroslav
Fidrmuc.
Na výsledky jednání rady netrpělivě čeká nejen vedení CMG,

ale hlavně rodiče, kteří chtějí, aby
výchova jejich dětí měla tradiční křesťanský základ. Město by
provoz nové školy nepřišel ani
na korunu. Její provoz by stejně
jako v případě církevní mateřinky
či CMG financovalo olomoucké
arcibiskupství.

okamžitě záchrankou převezen
do nemocnice, kde byl hospitalizován,“ uvedl pro Večerník
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Podle námi získaných
dalších informací utrpěl mladý
muž dvojitou zlomeninu páteře.

Může za sebevraždy
úplněk MĚSÍCE?
Když připočteme i záchranu
sebevražedkyně strážníkem
městské policie předminulý
týden, došlo v Prostějově v poslední době ke čtyřem případům, kdy si lidé dobrovolně
sáhli na život nebo se o sebevraždu pokusili. A všechno
to bylo v době okolo úplňku
Měsíce! „Někomu se to může
sice zdát přitažené za vlasy, ale
z kriminologického hlediska
a dlouhodobých zkušeností policistů má úplněk výrazný vliv
na psychiku lidí. Právě v tomto období dochází u psychicky labilních, ale i dříve jinak
zdravých lidí, k depresím. Ty
bohužel mohou vyvrcholit až
sebevražednými pokusy,“ potvrdil Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. „Bylo
to potvrzeno odborným výzkumem a ověřeno v praxi. Každý
četník vám potvrdí, že v době
úplňku je počet sebevražd
vždy větší. V tomto období se
lidská psychika chová jinak
a dochází k zoufalým pokusům
vzít si život,“ doplnil Jan Nagy.

Trefa! Policistům se podařilo odhalit tři velmi profesionální pěstírny marihuany na jihovýchodě Prostějovska.
Foto: Policie ČR
Prostějov/mik - Jak informujeme už na druhé straně
dnešního vydání, policii se
v minulých dnech podařil
zcela husarský kousek. Během
krátkého období kriminalisté
odhalili hned šest pěstíren marihuany, z nich tři byly skutečně
„luxusní“. Policisté v pátek
k tomuto tématu uspořádali tiskovou konferenci.
„Ve třech případech se jednalo
o odhalení menších pěstíren, kdy
majitelé si pětovali marihuanu
výhradně pro svoji potřebu, přesto
se ale tímto dopustili trestné
činnosti. Ve zbývající polovině
realizovaných případů se jednalo
o daleko větší pěstírny zařízené
vysoce profesionálně. Majitelé
zde navíc načerno odebírali elektrickou energii,“ řekl na úvod
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Policisté ovšem nechtěli prozradit, ve kterých nemovitostech
a ve kterých obcích razie proběhly.
„Vesměs se jedná o obce na
jihovýchodě
prostějovského

okresu,“ podotkl jen stručně šéf
prostějovské policie. „Ve třech
případech byla zabavena marihuana s neobvykle vysokým podílem THC, a to až ve výši dvaceti
procent, což ještě musí potvrdit
odborná expertíza. V každé ze
tří zmíněných pěstíren bylo zabaveno více než sto rostlin. Majitelé k jejich pěstování využívali
nelegální odběr elektřiny, protože
v těchto případech je její spotřeba
enormní,“ dodal Marek Strouhal,
komisař kriminální služby Policie
ČR v Prostějově.
Zatímco černým odběrem elektrické energie způsobili pěstitelé
marihuany statisícové škody, na
otázku Večerníku, v jaké hodnotě
policisté zabavili kvalitní marihuanu, jsme konkrétní odpověď
nedostali. „To lze v tuto chvíli
opravdu jen těžko říct. Podobní
pěstitelé sklízejí „úrodu“ až
čtyřikrát do roka a za jedinou
dokáží srovnat veškeré náklady
spojené se zařízením velmi profesionální pěstírny,“ uvedl Marek
Strouhal.

Prior mizí!
McDonald´s v centru
města nebude

Rekonstrukce Prioru v centru
města probíhá přesně dle harmonogramu. Stavební dělníci
už na mnoha místech osadili
velké prosklené plochy, které
budou tvořit fasádu budoucí
Zlaté brány. Na obvodu stavby stále ještě na řadě míst
zůstává typická drobná žlutá
mozaika. „Už ji odstraňovat
nebudeme, zůstane pod novým obložením,” reagoval na
náš dotaz Adolf Vlk. Za své již
vzal i starý zásobovací sklad u
kostela. Budou z něj nové prodejní plochy. V Prioru rovněž
přibudou další dva vchody.
„Kromě hlavního, který zů-

stane na svém místě, vznikne
jeden vchod v prostoru bývalého pečiva a další ze strany
od kostela Povýšení svatého
Kříže,” zmínil se Vlk. Přibližně do třech týdnů by také své
nové místo měl najít i legendární eskalátor, na němž dovádělo několik generací dětí.

Proč se v Prioru nebudou
prodávat hamburgery?
Právě o Zlaté bráně se hojně
spekulovalo v souvislosti s řetězcem McDonald´s, který plánuje v Prostějově otevřít svoji
novou pobočku. „S McDonaldem jsme skutečně jednali. Už
nyní je však jisté, že ve Zlaté
bráně nebude. Dohodu zhatil fakt, že se na náměstí nedá

přijet autem. To byla podmínka
tohoto řetězce s rychlým občerstvením. V nové provozovně chce totiž otevřít i McDrive,
kdy při nákupu jídla nemusíte
vůbec opustit vůz,” vysvětlil
důvody Adolf Vlk. Už nyní je
jisté, že ve Zlaté bráně bude
působit obchod s potravinami
Billa, švédská oděvní společnost H&M a také Drogerie
DM. „S nikým dalším v tuto
chvíli smlouvu podepsanou
nemáme, jednání však stále
probíhají,” sdělil Vlk.
Rekonstrukce Prioru přijde na
přibližně sto milionů korun.
Pod názvem Zlatá brána by
se měl tradiční prostějovský
obchodní dům opět otevřít už
v listopadu letošního roku.

„Zloději asi měli nejdřív doklady, pak ukradli auto”
Jak Vlado Rožič legalizoval kradená auta? O tom jsme hovořili s Miroslavem Nakládalem

V uplynulém čísle jsme otiskli článek o soudu s Vlado
Rožičem. Minimálně jeden vůz, který měl dle policie
ukrást v Brně, se podařilo přihlásit na odboru dopravy
prostějovského magistrátu. Právě v kradeném šedém
Volkswagenu Sharan loni v září po divoké honičce
Rožič unikl policistům. O tématu legalizace kradených aut jsme se bavili s Miroslavem Nakládalem, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Prostějov.
Prostějov/mls
Jak je možné, že se Vladu Rožiči podařilo kradený Volkswagen Sharan přihlásit
na
prostějovském
odboru dopravy?
„To vozidlo bylo již v ČR registrováno a prošlo několika úřady v republice v rámci změny
svých majitelů. U každé změny
musel být předložen protokol
o evidenční kontrole vozidla, následně proběhlo porovnání s databází kradených vozidel. U našeho úřadu se objevilo, protože

jej koupil občan bydlící v našem
obvodě působnosti. Jak jsem
již uvedl, pokud chce někdo jakékoliv auto přihlásit, probíhá
automatizované srovnání jeho
jedinečného vin kódu s databází
aut, která byla ukradená po celé
Evropě. Za takové situace není
fakticky možné u nás kradený
vůz přihlásit. U uvedeného vozidla byly všechny doklady včetně
protokolu o evidenční prohlídce
v pořádku, systém pátrání nehlásil žádný problém, proto nebyl
důvod žádosti nového majitele
nevyhovět.”

Kde se tedy stala chyba,
že se to povedlo?
„To musí zjistit policie. Na úřadech probíhají pouze evidenční
úkony na základě předložených
dokladů od vozidel a protokolů ze stanic technické kontroly.
Faktem je, že my vůz nevidíme,
vin kód je pouze uveden v dokumentech, které musí majitel nebo
pověřená osoba předložit při přihlašování. Zda vin kód, vyražený
obvykle pod čelním sklem řidiče, souhlasí s údaji uvedenými
v dokumentech, to zase ověřují na
stanici technické kontroly při tzv.
evidenční kontrole, při které probíhá fyzická kontrola identifikačních znaků vozidla a kontroluje
se jejich shoda s doklady. Jakým
způsobem probíhá u vozů tato
kontrola, to my nezjišťujeme.”
Když ukradnu auto, obvykle od něj nemám potřebné dokumenty jako například velký techničák. Byly tedy

dokumenty od vozu zfalšované?
„Nemusely být přímo zfalšované. Nabízí se varianta, že zloději
někde získali platné doklady od
nabouraného auta a následně
podobný vůz odpovídající těmto
papírům ukradli a upravili jeho
identifikátory. Teprve pak jej nechali zaregistrovat na platné doklady od původního vozu.”
V tomto případě by se
však vin kód, vyražený
obvykle pod čelním sklem řidiče, neshodoval s údaji uvedenými v dokumentech...
„To ne. Ale jak už jsem řekl,
tuhle shodu neověřujeme my,
ale dělají to na STK. Stejně tak
ji není povinen ověřovat člověk,
který auto přihlašuje. Ani ten
v některých případech vůz vůbec nevidí. Za náš úřad mohu
říct pouze to, že veškeré převody aut proběhly v rámci zákona
o přihlašování vozidel a k vozidlům byly předloženy všechny

potřebné doklady. Pokud bychom zákon porušili, tak stojíme
před soudem společně s panem
Rožičem. A to se nestalo.”
Přesto na legalizaci kradených aut policie nějak
přijít musela. Víte jak?
„To tedy nevím. Kriminalisté
k nám chodí poměrně často, je to
běžná praxe. Asi před půl rokem
si od nás vzali v rámci celorepublikového prověřování asi tři
a půl tisíce spisů týkajících se
automobilů dovezených k nám
od roku 2009 z ciziny. Pokud
vím, tak asi u dvou zjistili určité
nesrovnalosti, které spočívaly v padělání některých údajů
v technických průkazech ze země
původu. Ty úpravy byly ale tak
dokonalé, že k odhalení musely
být použity složité kriminalistické metody. Z toho však určitě
nevyplývá, že naši zaměstnanci
jakkoliv napomáhali někomu,
např. obviněnému Vladu Rožiči,

Dal by za ně ruku do ohně. Vedoucí odboru dopravy Magistrátu
města Prostějov Ing. Miroslav Nakládal stojí za svými zaměstnanci.
Foto: Michal Kadlec
v legalizaci kradených aut. Pokud
by to někdo u nás dělal, riskuje
nejen ztrátu zaměstnání, vyšetřování policií, ale i vězení. Policie
však během vyšetřování žádného

z našich zaměstnanců v této souvislosti ani náznakem nepodezřívala, že by jednal při registraci
vozidel v rozporu se zákonem,
a to je pro mě směrodatné.”

Téma týdne, prezentace, sport

Zdravíme všechny čtenáře prostějovského
Večerníku! Léto a prázdniny jsou v plném proudu, sluníčku svítí a je vedro k padnutí. V tomto
období všichni hledáme způsob, jak se ochladit
a právě tomuto tématu se budeme dnes věnovat na naší tematické půlstraně. Letní osvěžení
může mít mnoho podob. My vám dnes představíme několik těch „gastronomických“. Podíváme
se společně na zmrzlinu a její historii, prozradíme vám také něco o dělení piva. Věříme, že se
při čtení následujících řádek pobavíte a třeba
se i něco nového dozvíte. Přejeme vám krásný
a úspěšný prázdninový týden!
Půlstranu připravil: Michal Kadlec,
redakční texty: Nikol Hlochová

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

Klikněte na
www.vecernikpv.cz
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Zmrzlina! Kde se vlastně vzala?

Není snad nikdo, kdo by si
za léto nedal alespoň jednou zmrzlinu nebo nanuk.
Všichni tuto pochutinu moc
dobře známe, víme, že existuje spousta rozmanitých
příchutí, také víme, co nám
osobně nejvíc chutná. Co už
ale mnoho z nás neví, je to,
kde a kdy se zmrzlina poprvé
objevila a jakým si prošla vývojem … a přesně tohle vám
prozradíme v následujícím
článku!
První mražený dezert je prý
spojován s římským císařem
Nerem, který žil v prvním století našeho letopočtu. Jednalo
se o směs sněhu, který přinesli
jeho otroci z hor, a ovocného
sirupu s medem. Další příběh
zase uvádí, že recept na první
zmrzlinu přinesl do Evropy
Marco Polo ze svých cest po
dalekém Východě. Mongolové tam připravovali slazené
nápoje z velbloudího a kozího
mléka, které v tamních chladných podmínkách zamrzaly.
Ve střední Evropě se zmrzlina
stala oblíbenou pochoutkou
v první polovině 18. století. Vyráběla se ze smetany a

žloutků šlehaných s cukrem.
Do této směsi se přidávalo
například ovoce, vanilka nebo
kakao. Výroba zmrzliny v českých zemích se rozšířila počátkem 20. století, kdy ji vyráběly
zejména cukrárny a mlékárny.
V roce 1903 byl vynalezen
zmrzlinový kornout a v roce
1921 byla vyrobena první
zmrzlina s dřívkem, tedy nanuk, který je pojmenovaný
podle indiánského hrdiny z filmu Roberta Flahertyho Nanuk,
v překladu člověk primitivní.

PROSTċJOVANÉ A ZMRZLINA
Máte rádi zmrzlinu?

Foto: internet

Co je co ve
zmrzlinové hantýrce?

Sorbet – zmrzlina na bázi ochucené vody (ledová tříšť), oblíbené jsou nejenom ovocné sorbety (obsahují alespoň 25 %
ovocné složky), ale také neobvyklé příchutě šampaňského
nebo bílého vína.
Parfait – ve francouzštině toto slovo znamená „perfektní“,
jedná se o zmrzlý sirup vytvořený z cukru, vajec a smetany,
přidávat se může ovocná dřeň, nasekané oříšky nebo čokoláda.
Granita – ledová tříšť, původem z Itálie. Klasickou příchutí je
citrusové ovoce, káva, máta či mandle.
Gelato – variace italské smetanové zmrzliny, obsahuje méně
tuku než její kolegyně.
Ovocná zmrzlina – vyrábí se z vody a ovocné složky (minimálně 10 %), neobsahuje tuk a měla by mít barvu typickou pro
dané druhy ovoce.

Jedno čerstvě orosené…znáte druhy piv?

Sedm z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ má
rádo zmrzlinu.
StĜední odborná škola
vzorek: 400 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 15 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

INZERCE

Po práci nejeden z nás ocení jedno chutné a vychlazené pivečko.
Pivo je tekutým chlebem a naším
národním nápojem, jak se říká.
U nás je pivo rozdělováno podle
takzvaných stupňů. Ne podle
stupňů alkoholu, ale podle Ballingovy stupnice, která vyčísluje obsah cukru v mladině. Nejběžnější
piva jsou 10°, 11° a 12°, případně
13° speciály. Víte, jak jinak
můžeme v základu piva rozdělit
a v čem se od sebe jednotlivé
druhy liší?

Skupiny piv:
světlá – piva vyrobená převážně ze
světlých sladů.
polotmavá – piva vyrobená z tmavých sladů, sladů karamelových,
případně z barevných sladů ve
směsi se světlými slady.
tmavá – piva vyrobená z tmavých sladů, sladů karamelových,
případně z barevných sladů.
řezaná – piva vyrobená při stáčení
smíšením světlých a tmavých piv
stejné skupiny.

Foto: internet

Podskupiny:
pšeničná - piva s podílem extraktu
z pšeničného sladu, který je vyšší než
jedna třetina celkového extraktu.
kvasnicová – piva, která jsou vyrobená dodatečným přídavkem
rozkvašené mladiny do hotového
piva v průběhu stáčení.
nefiltrovaná – piva, v nichž jsou
kvasnice přítomny ve formě neod-

filtrovaného zbytku po kvašení
(kvasnice do nich však přidávány
nejsou).
ochucená – piva s přídavkem aromatických látek (např. bylinky,
ovocné šťávy, med, přírodní aroma,
jiné alkoholické nápoje, atd.).
nealkoholická – piva s velmi
nízkým nebo žádným obsahem
alkoholu.

Aplikace botulotoxinu 12. ročník URNA CUPu

už i v Prostějově!

Prostějov/ak - V pondělí
22. července se uskutečnila v
areálu zdravotnického zařízení
Medicom’s prezentace aplikace botulotoxinu. Zdravotnické
zařízení Medicom’s tak nabídlo
první veřejnou prezentaci aplikace botulotoxinu v Prostějově.
I přes parné počasí, které v den
prezentace panovalo, byla účast
na prezentaci hojná.
Prezentace byla zaměřena především na působení botulotoxinu
při vyhlazování vrásek v obličeji, které se projevují například
při mračení. Botulotoxin je však
účinný i v boji proti pocení. Povrchově se aplikuje do vrstvy, ve
které se nachází potní žlázy, tedy
ve většině případů v podpaží
a účinně nás tak dokáže zbavit
nepříjemného pocení. „Aplikace
botulotoxinu jsou vhodné jak pro
mladší ženy, tak určitě i pro starší
ročníky, které mají zájem o vylepšení svého vzhledu. Co se týká
finančního hlediska, tak aplikace
botulotoxinu představuje jednu
z nejméně finančně náročných
aktivit,“ vysvětluje pořadatelka
prezentace MUDr. Jiřina Šilhánková. „Společně se zástupci firmy, která tento přípravek na náš
trh dodává, jsme byli příjemně
překvapení účastí. Během ně-

Pro krásu. „Aplikace botulotoxinu jsou vhodné jak pro mladší
ženy, tak určitě i pro starší ročníky, které mají zájem o vylepšení svého vzhledu,“ vysvětluje
MUDr. Šilhánková.
Foto: archiv MUDr. Šilhánkové
kolika odpoledních ukázek
aplikace se prezentace zúčastnilo pětadvacet žen. Dodavatel botulotoxinu začal s těmito
veřejnými ukázkami a aplikacemi nedávno a jejich ohlas
byl na prostějovskou účast
i úroveň naší prezentace velmi
pozitivní. Rádi bychom v této
formě osvěty dále pokračovali
a prezentaci s několikaměsíč-

ním odstupem opět zopakovali. Mezi návštěvnicemi jsme
rovněž zaznamenali pozitivní
ohlasy, protože přesto, že tato
metoda vyhlazování vrásek
už nějakou dobu funguje, veřejnost o ní stále mnoho neví.
A o čem toho málo víme,
z toho máme obavy větší, než
by být musely,“ pokračovala
MUDr. Jiřina Šilhánková.

Všechny zájemkyně o vylepšení
svého vzhledu, které se nestihly
zúčastnit předchozí prezentace, se
již mohou těšit na další předváděcí akci, která je v plánu v průběhu
září nebo října. Prezentace bude
opět zaměřena na boj proti dlouhodobému efektu projevů stárnutí
kůže. Všechny čtenáře a čtenářky
budeme včas o další prezentaci
v Medicom’s informovat.

měl i ve vedru vynikající úroveň

Prostějov/mik - Na dvou antukových dvorcích prostějovské
sokolovny se v sobotu uskutečnil v pořadí již dvanáctý ročník
tradičního a velmi oblíbeného
nohejbalového turnaje URNA
CUP 2013. Neskutečné vedro
neodlákalo od účasti šestnáctku tříčlenných družstev, které
zápolily o zlatou, stříbrnou
a bronzovou „urničku“.
„Kvalita týmů byla vynikající,
každý z nich mohl mít ve svém
středu profesionála. Díky tomuto
pravidlu se dnes na kurtech objevilo hned sedm velmi zkušených
nohejbalistů s extraligovými
i reprezentačními zkušenostmi.
Úroveň turnaje byla naprosto
skvělá,“ sdělil Večerníku přímo
na místě Jiří Spáčil, hlavní rozhodčí a organizátor turnaje. Na
otázku, zda se kvůli vedru nebál
toho, že na turnaj bude mít slabší
účast, zakroutil hlavou. „Po poledni byla sice na slunci na kurtech teplota i přes padesát stupňů,
ale když hlavním sponzorem celé
akce je pan Makový z pohřební
služby, nemáme se čeho bát,“
přidal fórek rozesmátý Jiří Spáčil.
Turnaj se stal nakonec po vyčerpávajících bojích kořistí týmu
Zemánci v čele s extraligovým
borcem Tomášem Zemánkem
z Přerova. Druzí skončili Mix
s Tomášem Procházkou, jenž
hrával nejvyšší nohejbalovou
soutěž za Vyškov, bronzovou po-

Horko nevadilo. Snímek nahoře je z urputných sobotních bojů,
dole vítězné družstvo Zemánci na společném snímku se sponzorem turnaje Pavlem Makovým.
Foto: Michal Kadlec
hřební urnu si pak převzali členové týmu Deco, kteří v boji o třetí
příčku porazili Pacienty.
„Já jsem s úrovní turnaje naprosto
spokojený. Jsem nadšený z toho,
že i v tak extrémním horku přijela
do Prostějova vynikající tříčlenná
družstva s velmi kvalitními nohejbalisty. Když si vzpomenu, že

v prvních ročnících jsme začínali
s pěti nebo šesti účastníky, tak ten
letošní ročník předčil všechna
očekávání,“ svěřil se Večerníku
se svými pocity Pavel Makový,
majitel prostějovské pohřební
služby, která se stala tradičním
sponzorem nohejbalového turnaje URNA CUP 2013.

Region
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Traktory v LLudmírově
udmí
dmír
írověě
Ludmírov/mls - Velkolepou
podívanou po všech stránkách
slibují tradiční závody malotraktorů, které se v Ludmírově
konají pod názvem Tructortrial.
Akce, která odstartuje v sobotu
3. srpna od 10.00 hodin slibuje
velice bohatý doprovodný program. Diváci se mohou těšit na
exhibici motokrosových jezdců,
výstavu veteránů Harley Davidson, ukázky zásahů hasičů,
výcviku policejního psa, sebeobrany a kung-fu. Pro děti bude
zdarma připravena jízda na koních a ponících, využít budou
moci i skákací hrad, skluzavku a
srandu si užijí v pěně vytvořené
hasiči. Zajímavostí rovněž bude
souboj mezi traktorem a lidmi,
který ukáže, kolik chlapů udrží
traktor. Více informací o akci se
dozvíte na webových stránkách
www.tructortrial.cz
Ve Smržicích hodí
kapely do kotle
Smržice/mls - Obec Smržice
a fotbalový oddíl TJ Smržice budou v sobotu 3. srpna od 14.00
hodin ve sportovním areálu pořádat akci nazvanou „Smržický
kotel“. Na ní se představí devatero převážně folkových a bluegrassových kapel jako Taverna
z Prostějova či Goodwill z Ostravy, jejichž vystoupení budou
patřit k vrcholům přehlídky. Na
konci se pak posluchači mohou
těšit na závěrečný společný jam
všech kapel. V případě nepříznivého počasí se akce koná v místním kulturáku.
Výtvarníci v Plumlově
vytvoří představení
Plumlov/mls - Na nádvoří
plumlovského zámku bude od
neděle 4. srpna tvořit asi dvacet
mladých výtvarníků, studentů
středních a vysokých uměleckých škol. Sjedou se sem už
počtvrté na tradiční letní výtvarný workshop nazvaný Týden
tvořivého myšlení. Společně
vytvoří i výtvarně – pohybové
představení pro veřejnost, jehož
premiéra je plánovaná na pátek
9. a sobotu 10. srpna 2013 vždy
od 21.00 hodin.
Litovelský Otvírák
Litovel/mls - V sobotu 10. srpna se v nedaleké Litovli bude
konat Den otevřených dveří
v pivovaru Litovel. Při této
příležitosti zde vystoupí kapely
Turbo či Stracené ráj, zpěvačka
Katarína Knechtová či zpěvák
Kamil Střihavka.

Jak to vypadá na hanáckém Mont Blancu měsíc po otevření nové vyhlídky?

KRÁSNÁ ROZHLEDNA ČELÍ VANDALŮM,

JEJÍ ARCHITEKT TĚŽKÉ NEMOCI
Po žírné Hané se rozhlédlo už přes dvanáct tisíc lidí

Úžasná stavba nové rozhledny na Kosíři se stala letním
turistickým tahákem číslo jedna (nejen) na Prostějovsku.
Svědčí o tom statistiky její návštěvnosti. Za měsíc od jejího
otevření se sem přišlo podívat už přes dvanáct tisíc lidí, během jediného dne si lístek na vyhlídku koupilo i 1 400 návštěvníků. Nad chováním některých z nich však zůstává
rozum stát. Navzdory všem vandalům i škarohlídům by se
měla rozhledna stejně jako její okolí i nadále zvelebovat.
Velký Kosíř/mls
Schody si nekoupili, ale svůj
otisk na nich chtějí zanechat. Nezdráhají se přitom bezohledně
ničit něco, čeho by oni sami nikdy
nebyli schopni. Jejich slepičí
mozeček stačí akorát na to, aby
vzali fix a svým nesmyslnými
klikyháky počmárali to, co patří
všem. Řeč je o vandalech naprosto nepochopitelně hyzdících
nedávno otevřenou rozhlednu na
Kosíři. „Chování těchto výrostků
mě strašně vytáčí. Najdou se
i takoví, kteří na vrcholu stavby
kouří a cigarety típají o dřevěné
trámy. Takové chování prostě

Jak dlouho se budeme
z rozhledny těšit?
Základ rozhledny tvoří kamenem
obložený betonový monolit, kostru pak kovová konstrukce. „Stavba
určitě něco vydrží. Podle slov architekta tu bude minimálně padesát až
osmdesát let. Její kovový vnitřek
vydrží i déle. Pokud bude problém
s některým z dřevěných trámů, lze
ho bez problémů vyměnit, aniž

Okolí rozhledny se zazelená
Půvabná rozhledna na Kosíři se jasné většině návštěvníků jednoznačně
líbí. Stav jejího okolí, kde byla
vykácena řada smrků, však už
méně. Kolem to stále vypadá jako
na staveništi. „Vše se tu brzy zazelená. Nové listnaté stromy, které
nebudou dosahovat takových výšek
jako původní smrky, zasadíme příští
rok na jaře. Tím podpoříme druhovou pestrost typického smíšeného
lesa, který na Kosíři vždy rostl.
I po vysazení nových stromů však
chceme, aby si vrchol Kosíře uchoval charakter lesní louky,“ sdělil
Oldřich Bárta, šéf prostějovské
pobočky Lesů ČR, jimž pozemky
na Kosíři vesměs patří.

vostavby pro turisty začít budovat dřevěný altánek. Jeho
autorem měl být stejně jako
v případě rozhledny uznávaný
brněnský architekt Svatopluk Sládeček. Jenže celou věc
zkomplikovaly jeho vážné zdravotní problémy. Kvůli nim musel třiačtyřicetiletý tvůrce řady
invenčních domů od projektu nakonec odstoupit. Stavba altánku
tak nabrala zpoždění.

Nedodělky se řeší
Rozhledna je jasnou většinou lidí
vítána s velkým nadšením. Po její
návštěvě se však často opakuje
jedna připomínka. „Je bezvadné,
že tady něco takového vzniklo.
Z rozhledny bylo krásně vidět na
Praděd i Svatý Hostýn. Rozhledna
má jedinou chybu a to, že na vrcholu není mapa, ve které by si
člověk mohl najít, co ve kterém
směru vidí,“ vyjádřil se v pátek
Kdy bude altánek?
návštěvník Stanislav Forman.
Státní podnik chtěl již v srpnu I v tomto případě by mělo být liv bezprostřední blízkosti no- dem brzy vyhověno. „Mapa se

Dorazil i pan „Penis”. Jak je patrné z „podpisů” fixem umístěných na
některých dřevěných schodech, výhledu z rozhledny na Kosíři si přišli
užít i pěkní č....i.
Foto: Martin Zaoral
už vyrábí, na rozhledně se objeví Mont Blancu. Tomu však dlouhá
v nejbližší době,“ reagovala Hana léta chyběla jakákoliv dominanta.
Rozsypalová, předsedkyně mikro- Stavba, která byla slavnostně
regionu Kosířsko, který za výstav- otevřena 22. června, přišla na
6,5 milionů korun. Na jejím fibou rozhledny stojí.
Rozhledna na Kosíři znamená nancování se kromě Olomoucksplněný sen pro celé generace ého kraje a obcí z mikroregionu
turistů, jejichž kroky vždy Kosířsko podílela také řada souksměřovaly na vrchol hanáckého romých mecenášů.

Báječná sportovní akce se přesunula na Čertovy rybníky
Čunín/mls - Triatlon Veteran steel
man žije! A těší se výtečné kondici. Tuto skvělou zprávu si mohli
ověřit všichni vitální milovníci
pohybu v krásné přírodě Konicka, kteří o uplynulé sobotě dorazili na Čertovy rybníky u Čunína.
Budoucnost jedinečného triatlonu
pro amatérské sportovce byla
dlouho ve hvězdách. Hlavní organizátor a otec zakladatel Milan
Dvořák se po deseti úspěšných
ročnících kvůli zdravotním
problémům rozhodl v dalším
pořádání nepokračovat. Bylo
velkým štěstím, že se našli jeho
zdatní pokračovatelé. „Tak jako
mnozí z pravidelných účastníků
tohoto triatlonu jsem si nedovedl
představit, co bych poslední sobotu v červenci dělal jiného, než
byl na triatlonu. Po rozhovoru
s panem Dvořákem jsem začal
zvažovat, že bych se pokusil

Odhadované náklady na jeho výstavbu jsou
220 milionů korun
problémem jsou peníze. „Náklady na vybudování obchvatu Ptení
se odhadují na 220 milionů korun.
Vše bude záležet na finančních
možnostech Olomouckého kraje,
případně na šanci získat na stavbu dotaci z EU. Zahájení samotné realizace obchvatu může být
otázkou spíše roků než měsíců,“
reagoval Mačák na náš dotaz, kdy
a zda vůbec se lidé ze Ptení obchvatu dočkají. „Výstavby obchvatů jsou z hlediska přípravy,
výkupů nemovitostí a zajištění
financování velmi náročné a složité,“ upozornil Alois Mačák. V
současné době kraj připravuje pět
obchvatů. Jeden mezi obcemi Čechy a Domaželice na Přerovsku
se už staví. Počítá se, že přijde na
takřka 360 milionů korun, dokončen by měl být letos v listopadu.

na tuto tradici navázat, ačkoliv
mi bylo jasné, že domácímu
prostředí u Dvořáků se nic nevyrovná. Definitivní rozhodnutí
padlo po debatě se členy klubu
orientačních běžců v Konici,
kteří přislíbili pomoc,“ vyjádřil se
Jan Kovanda z Křemence, který
převzal těžkou roli organizátora.
Nakonec se mu podařilo dát do
kupy výtečný tým, který nelehký
úkol zvládl naprosto perfektně.
Mimo jiné připravil a přehledně
vytýčil zcela novou trať. Díky
vstřícnosti jejich majitele našel triatlon azyl na Čertových rybnících.
V jejich vodách se plavalo celkem
osm set metrů. Dále se závodníci
na kolech vydali na 45 kilometrů
dlouhou trať, která je zavedla až
do Biskupic u Jevíčka. Po dojetí
zpět k Čertovým rybníkům na
ně čekalo 7,2 kilometru běhu do
a z velmi strmých kopců v okolí

www.vecernikpv.cz

Slatinky/mik - Za bílého dne
došlo ve Slatinkách v pátek
k vloupání do rodinného domu.
Majitelé jsou pochopitelně
naštvaní, zloděj se do nemovitosti dostal po vypáčení
okna a prošmejdil celý barák.
Samozřejmě neodjel s prázdnou…
„V pátek během dne vypáčil
zloděj okno do kuchyně v rodin-

ném domě v obci Slatinky.
Vnikl do domu, vše prohledal
a odcizil peníze a notebook. S lupem odjel na jízdním kole, které
si také přivlastnil. Policisté po
něm intenzivně pátrají,“ sdělila
Večerníku Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Jak dodala, zatím neznámý pachatel majiteli způsobil škodu za 28 tisíc korun.

Suchdolská Traktorpárty přepisovala historii
Nebezpečně vyhlížející nehoda se k radosti všech obešla bez úrazu

Suchdol/jim – New lóka ring
alias louka za suchdolským
kulturním domem hostila již
posedmé vybranou společnost
sériově vyráběných i podomácku
utvořených traktorů, fréz či
malotraktorů. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř třicet
závodníků na strojích různého
stáří, vzhledu i výkonu, již
o sedmý triumf pak usiloval dosud
jediný absolutní vítěz – Zdeněk
Korčák. Po šesti výhrách v řadě
ale poprvé našel přemožitele,
nejrychlejší byl Zdeněk Přikryl.
„Překvapení to bylo veliké,
nečekal jsem to. Hlavně jsem
rád, že jsem to nezavařil a dojel,“
usmíval se novopečený vítěz

s tím, že se o tak dobrý výsledek
postarala celá stáj a není to pouze
jeho jízdou.
Pořádající hasiči přichystali dráhu
s různorodými překážkami,
startující se tak vedle bleskového přesunu po louce museli
vypořádat se slalomem, podélným přejezdem přes klády, retardéry, houpačkou či členitým
brodem. Nechyběla ani technická dovednost v podobě co
nejrychlejšího vypití půllitru
nealka či nealkoholického piva.
„Překážky jsou uzpůsobené pro
velká vozidla, takže pro malá je
to hračka,“ zmínil za pořadatele
Zbyněk Trunda, jenž si vše sám
jako první závodník vyzkoušel.

Nejlepší desítka projela vytčenou
trasu s časem pod čtyři minuty,
vítěznému Zdeňku Přikrylovi pak
chyběly jen tři sekundy, aby si se vším
poradil za rovné tři minuty. Druhého
Zdeňka Korčáka tak za sebou nechal
o jedenáct sekund, třetí Tomáš Synek
ztratil dalších pět sekund.
Atraktivní program přilákal desítky
návštěvníků. Poklidné, ale parné sobotní odpoledne narušila pouze jedna událost, jež ovšem k úlevě všech
dopadla až na poškozený traktor
dobře. Jeden z účastníků se pustil
do závodu tak zběsile, že prudká
otočka kolem kůlu katapultovala
stroj všemi čtyřmi koly k nebi. Řidič
však stihl duchapřítomně vyskočit
a obtížnou situaci zvládl bez zranění.

Dobře to dopadlo. Jeden ze závodních strojů se v zápalu boje převrátil
kolama vzhůru, naštěstí se to obešlo bez zranění.
Foto: Jiří Možný

jaká byla traktorpárty...

3x foto: Jiří Možný

Šplouch! K nejatraktivnějším bodům trati patří každoročně I s jednou rukou. Speciální diplom si vysloužil Lukáš Umlá- Král padl. Vítězem se poprvé nestal Zdeněk Korčák (druhý
uměle připravený brod.
šek, jenž dokázal závodit i s vykloubeným ramenem.
zleva), ale Zdeněk Přikryl (druhý zprava)

První díl interview se starostou Plumlova Adolfem Sušněm:

Plumlov – Své druhé období v řadě a čtvrté celkem tráví
ve funkci plumlovského starosty Adolf Sušeň (na snímku
J. Možného). Poprvé stál v čele města se zhruba dvěma a půl
tisíci obyvatel v letech 1990 až 1998, poté si ho zastupitelé vySpolečné foto. I při jedenáctém ročníku Veteran steel man se nazapomnělo na tradici a před startem vznikl snímek všech účastníků. Foto: Martin Zaoral
bralizesvéhostředupokomunálníchvolbáchnapodzim2006
Čunína. Právě poslední disciplína, choutek. Z akce si pak všichni o prázdninách přijde triatlon, mě ský, druhý skončil Michal Bubla i 2010. Nyní přinášíme úvodní část rozsáhlého rozhovoru,
sportovního
zážitku nutí se aspoň trochu se hýbat během a třetí David Vronka. Redaktor zbylé otázky a odpovědi naleznete v následujícím čísle.
která se konala za pekelného ve- kromě
a radosti nad setkáním se stejně
smýšlejícími lidmi, odnášeli i diplom a slušivé žluté tričko. „Nejsem
žádný velký natož špičkový
sportovec, ale na konický triatlon jezdím nesmírně rád. Kromě
starých kamarádů tu potkám
i řadu dalších lidí, kteří se nechtějí
smířit s tím, že budou jenom sedět
někde u počítače, před televizí
či v hospodě. Navíc vědomí, že

celého roku. Jinak bych možná
zakrněl. Přesun akce na Čertovy
rybníky mi přišel jako dobrý tah,
aspoň odpadl ten přesun autobusem
na Náklo. A organizátoři to letos
zvládli skvěle! Už se moc těším
na další ročník,“ prohlásil za všech
devětatřicet závodníků Tomáš
Mlčoch z Vřesovic.
Vítězem letošního Veteran steel
man se nakonec stal Martin Lipen-

Prostějovského Večerníku Martin
Zaoral se probojoval do první desítky, když obsadil naprosto nečekané
deváté místo. „Toto zjištění mě
v cíli natolik šokovalo, že jsem
si chvíli myslel, že jsem v tom
šíleném vedru umřel a následně se
nějakým nedopatřením dostal do
nebe, kde mě na přivítanou chtějí
udělat velkou radost,“ reagoval náš
redaktor.

Kolos zdemoloval svodidla, řidič je lehce zraněný
být přeložen do přivolaného
vozidla. Vozovka byla uzavřena
do 12.00 hodin, v současné
době je úsek zprůjezdněn
v obou směrech pouze pravým
jízdním pruhem,“ uvedl v pátek
odpoledne Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Výše škody
zatím není stanovena, určitě se
ale bude pohybovat v řádech
statisíců korun. Kromě zdemolovaného kamionu došlo totiž
k výrazným škodám na zařízení
komunikace, především na svodidlech. „K události dorazily
hasičské jednotky z Prostějova
i Brodku, o pomoc jsme požádali
také hasiče Jihomoravského
kraje. Hasiči nejprve asistovali zdravotnické záchran-

Plno práce. Následky nebývalé havárie odstraňovali hasiči během celého pátečního dopoledne.
Foto: HZS Olomouckého kraje
né službě, poté pokračovali
v
nutných
protipožárních
zabezpečeních a likvidaci
úniku provozních kapalin sor-

bentem. Nyní je prováděno
odstranění středových svodidel
pro vyproštění vozidla a řešíme
odstranění vysypaného nákla-

du,“ informoval ještě v době
zásahu Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

POMSTA? V Ohrozimi
Ohrozim/mik – Vnikl dovnitř
rodinného domu, polil nábytek
hořlavinou a zapálil. Policie
nyní pátrá po lumpovi, který
majitelům domu v Ohrozimi
způsobil padesátitisícovou škodu. Důvody tohoto činu jsou
předmětem pátrání.
„Trestných
činů
krádeže
vloupáním a poškození cizí
věci se dopustil neznámý pa-

chatel, který v noci z úterý na
středu v obci Ohrozim vnikl do
neuzamčeného rodinného domu.
Uvnitř polil neznámou chemikálií
nábytek, který vzápětí zapálil.
Následným požárem vznikla majiteli škoda kolem 50 tisíc korun,“
uvedl k případu Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak dodal, ke
zranění osob naštěstí nedošlo.

Zlechov spí, bezďáci

stále nemají co ukrást

Vstup zakázán. Někdejší oblíbené letovisko u plumlovské přehrady se
svého času stalo oblíbenou ubytovnou lidí bezdomova. Ti už však zde
mají nějaký čas utrum.
Foto: Martin Zaoral

Město plánuje stavbu vodovodu a kanalizace v místních částech či opravu centra Plumlova

dra, skutečně prověřila odolnost
všech zúčastněných. I díky tomu
se všichni, kteří dorazili do cíle,
mohli těšit z jedinečného a nepopsatelného pocitu: podařilo se jim
překonat sebe samotné.
Pořadatelé pro ně navíc kromě
hektolitrů tekutin pohotově
připravili také vysoce osvěžující
občerstvení v podobě šťavnatých
melounů, banánů a dalších po-

„Na místo nahlášeného požáru společně s profesionální jednotkou požární stanice Prostějov vyslalo operační středisko další dvě dobrovolné
jednotky z Určic a Seloutek. Hasiči
po příjezdu lokalizovali velmi rychle rozšiřující se plameny v okolí,
a to již na ploše více jak dvacetkrát dvacet metrů. Pak pokračovali
v rozebírání požárem zničené konstrukce a dohašování menších ohnisek v chatce,“ popsal zásah Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.

to je v tuto chvíli v šetření. Jedna
z velmi pravděpodobných možností příčin vzniku je i úmyslné
založení či neopatrná manipulace
s otevřeným ohněm neznámou
osobou či osobami. Naštěstí se vše
obešlo bez zranění,“ dodal mluvčí
krajských hasičů. „Ten altánek patřil k chloubám naší obce, chodili
sem dospělí, hrály si zde děti. Je
odtud nádherný výhled do celého
okolí. Teď to někdo zapálil. Jakmile
toho grázla policie vypátrá, podáme
si ho! Všichni jsme tady rozezleni
na nejvyšší míru,“ volal v sobotu
do redakce rozčílený muž, který se
bohužel nepředstavil.

někdo lidem vypálil dům!

„Nápadů je spousta, práce bude pořád!“

Na dálnici u Brodku se převrátil kamion
Brodek u Prostějova/mik
- Provoz na rychlostní komunikaci z Vyškova do
Prostějova zcela ochromila
v pátek nehoda kamionu, ke
které došlo v šest hodin ráno.
Převrácený kolos museli ze
svodidel vyprošťovat hasiči,
řidič kamionu utrpěl jen lehké
zranění.
„Nehoda nám byla oznámena
v pátek kolem šesté hodiny
ranní, kdy se převrátil kamion
v úseku rychlostní komunikace u Brodku u Prostějova
ve směru z Vyškova do Olomouce. Proč k nehodě došlo je
předmětem šetření. Při nehodě
utrpěl řidič lehké zranění.
Během nehody došlo k rozsypání nákladu, který musel

region@vecernikpv.cz

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Konický triatlon ve velkém vedru upekl závodníky

Ptení obchvat jen tak mít nebude
Ptení/mls - Lidé ze Ptení
a okolních obcí si na projíždějící
kamiony z pily Javořice budou
muset zvyknout. Pokud někdy
vznikne obchvat obce, který
by těžká nákladní auta vyvedl
mimo Ptení, nebude to za několik měsíců, ale spíše let.
Olomoucký kraj v současné době
připravuje koncepci rozvoje silnic. Tu by vedení kraje mělo projednat někdy do konce letošního
roku. Přitom bude rozhodovat
i o osudu obchvatů Ptení, Ohrozimi a Vícova. „V případě schválení navržených priorit, mezi které
patří i obchvaty uvedených obcí,
bude záležet na tom, zda dojde
u problematických případů k vyvlastňování,“ uvedl Alois Mačák,
náměstek olomouckého hejtmana
odpovědný za dopravu. Dalším

nedokážu pochopit,“ rozohnil se
starosta Drahanovic Ivo Richter.
Muž, který dlouho prosazoval
„trvanlivější“ ale dražší kamennou
rozhlednu, je nakonec spokojen
i s levnější „dřevěnou“ variantou.

by hrozilo zřízení,“ osvětlil Richter důvtipné řešení stavby, kterou
navrhl uznávaný brněnský architekt Svatopluk Sládeček.

ji
Zapálí
?
kuřáci

776 159 120

Lidé ze Seloutek BĚSNÍ ZLOBOU
altánek
Zloděj vykradl dům a odjel na kole ŽHÁŘ zapálil vyhlídkový
„Co bylo příčinou vzniku požáru,

PROTIVANOVSKO STRAKA ve Slatinkách

Jiří Možný
Starostou jste byl již v 90.
letech a nyní opět od
roku 2006. Lze tyto dvě údobí
srovnat?
„V něčem se sice liší, práce starosty je ale neměnná – je to starost o město a snaha zajistit to,
co potřebují občané ke svému
spokojenému životu. Na počátku
nás zaměstnávala plynofikace,
kanalizace, připravoval se vodovod, který se teď bude realizovat. Do toho navíc komunikace,
obslužnost, spektrum je opravdu
hodně široké. Velký rozdíl byl
v tom, že v 90. letech ještě fungovaly okresy, pro mě pak byl velký
skok, když jsem nastoupil v roce
2006 a všechny věci jsem musel
vyřizovat na kraji nebo na pověřené obci.“
Naťukl jste vodovod, jak
to s ním vypadá?
„Právě před chvílí jsme měli jednání a vše směřuje ke zdárnému
cíli. Plumlov má většinu splněnou, stále nám ale chybí místní
části Soběsuky, Žárovice, Hamry.
Vodovod Pomoraví již rozbíhá
výběrové řízení na vodovod z přivaděče od Ohrozimi, takže příští
rok by občané měli mít všude
pitnou vodu. To je příslib z Operačního programu Životního prostředí. Souběžně s tím rozbíháme
výběrové řízení na odkanalizování Soběsuk a Žárovic, budeme

žádat ministerstvo životního prostředí o svolení, jestli bychom
mohli udělat společné výběrové
řízení, abychom to celé zjednodušili a hned po zapravení se úseky
znovu nerozkopávaly.“
O jak náročné investice
se bude jednat?
„Každá akce dosahuje desítek milionů, na obě už ale existuje rozhodnutí o přidělení dotace a čeká
se jen na výsledek výběrového
řízení, který se předloží ministerstvu. Pak se podepíše smlouva
o dotaci a rozběhne se stavba. Pokud by to vyšlo, zahájili bychom
některé věci ještě letos, jinak
hned na jaře, abychom s tím byli
do konce příštího roku hotovi.
Dosud občané využívají obecní
nebo vlastní studny, jenže voda je
rok od roku horší a horší. V Žárovicích je jí absolutní nedostatek
a museli jsme do studní navážet
vodu, v Soběsukách je znečištění
spodních vod vysoké.“

Z inženýrských sítí to
pak bude vše?
„Ještě nám zbývá odkanalizování
Hamer. Musíme nejprve požádat
o změnu v Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Původně jsme plánovali
přivaděč na Žárovice a následně
do Plumlova, pokusíme se to vyřešit ale několika místními čistírnami, abychom nemuseli zbytečně čerpat odpadní vodu.“
Přímo v Plumlově počítáte s rekonstrukcí centra,
v čem bude spočívat?
nikace i par
„Chodníky, komunikace
parkoviště jsou již opotřebované
ují a vyšel nám
a zastaralé. Dosluhují
program na revitalizaci
talizaci center
měst, takže jsme využili žádostí
k tomu, aby se upravily
avily i tyto povrchy. Podle zkušeností
eností i studie
dětí základní školy se rovněž odstraňovaly bodové závady týkající
se způsobu parkování
vání či výjezdů
na komunikaci. A samozřejmě
půjde o úpravy parku
ku i celkového
vzhledu. Bohužel nemůžeme za
stavební architekturu,
ru, která tu byla
v minulých letech, alespoň ji ale
chceme trochu upravit.“
avit.“
Pak už budete mít
tové a buvšechno hotové
at nohadete moci „šoupat
ma“?

„Čekáme, jak se zlepší podmínky pro
turistický ruch, přehrada s vypuštěným rybníkem nás hodně přibrzdily. Snažíme se to
nějak nastartovat, aby kemp už byl v plusu
a mohl zisky investovat do svého rozvoje“
Starosta Plumlova ADOLF SUŠEŇ
o plánech s autokempem Žralok

„Ne, v žádném případě. Nápadů je spousta, práce bude pořád.
Projekty máme rozjeté, například
některé ulice nebyly nikdy vyasfaltované, chtěli bychom dostavět
chodník na hřbitov, kde nám chybí asi dvě stě metrů. Dále opravy
budov, protože chátrají, potřebují
p či vyměnit okna.“
zateplit
V majetku města je
mimo jiné kemp Žralok.
Jaké s ním máte plány?
„V roce 2006 se podepsala kupní
smlouva na autokempink, následně jsme zjistili, že se nachází na
pozemcích státu. Licitovali jsme
nad cenou, nakonec
jsme se na ní letos
domluvili. Odsouhlasilo to
zastupitelstvo
a odkoupili
jsme pozemky, takže kemp
je kompletně
náš. Ale

bez investic za desítky roků. Čekáme, jak se zlepší podmínky pro
turistický ruch, přehrada s vypuštěným rybníkem nás hodně přibrzdily a snažíme se to nějak nastartovat, aby kemp už byl v plusu
a mohl zisky investovat do svého
rozvoje. Jsou tam třeba třicet let
staré sprchy, společná sociální
zařízení. Je nutné udělat po kempu rozvod vody a odpadů, udělat
rozvody v lepších chatkách. Socialistický turismus je pryč a jsou
lidé, kteří chtějí mít za příplatek
komfort.“
Myslíte, že napuštěnou
přehradou se turistika
opět obrovsky zvedne?
„Věřím tomu, že ano. Je
to předpoklad. Prohlídka
zámku, okolí, Moravského
krasu je otázka dne, ale co
zbytek týdne? Musíme mít
pestrost nabídky a lidé se
na přehradu ptají.“
Druhý díl rozhovoru přineseme v příštím
čísle.

Plumlov/mls - „Zlechov se už
opravuje. Šel jsem nedávno kolem a něco se tam dělo. Zajímalo
by mě, jak to tam bude vypadat a kdy se hotel opět otevře!“
Tak s tímto dotazem se na nás
v průběhu minulého týdne obrátil jeden ze čtenářů. A tak jsme
se rozhodli zjistit, co je na tom
všem pravdy.
Zeptali jsme se tedy majitele, který
nemovitost získal už v dubnu loňského roku. „S kompletní rekonstrukcí jsme zatím nezačali, chlapi
pouze opravovali vstup do hotelu.
Někdo nám ho totiž poničil, když
zjišťoval, jestli ve Zlechově už náhodou zase není něco k ukradení.
Musel však být zklamán, hotel se

stále nachází de facto v tom samém
stavu, v jakém jsme ho koupili.
I proto zklamaní zlodějíčci přes náš
pozemek pokračovali dál k blízké chatě, kde i přespali,“ vysvětlil
Ladislav Koláček. Právě Zlechov
byl dlouhá léta rájem bezdomovců
a dalších podivných existencí.
I díky nim se dostal do dezolátního stavu. Nový majitel na konci
dubna 2012 vyslovil záměr hotel
opravit a provozovat. Nemovitost
následně vyklidil a staticky zajistil,
aby nehrozilo, že se zřítí. Rovněž
zamezil přístupu nejrůznějším
existencím. Ty si však očividně
nedají pokoj. Dle posledních slov
svého majitele by se hotel měl začít
opravovat nejdříve příští rok.

Lešanští dobrovolní hasiči

oslavili STOTŘICÁTINY

Záchrana v poslední chvíli. Bleskový zásah záchranářů mnohdy
stojí mezi životem a smrtí přímých účastníků dopravních nehod, požárů a jiných katastrof.
Foto: Petra Hežová
Lešany/peh - Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech byl
založen v roce 1883 a právě o uplynulém víkendu měli zdejší obyvatelé příležitost s příslušníky
hasičského sboru ty významné
kulatiny řádně oslavit.
„Slavíme celý den, začali jsme
slavnostní schůzí a mší ve zdejším
kostele. Položili jsme věnec
k pomníku padlých a pro diváky
je připraveno několik ukázek
hasičských dovedností. Oslavovat s námi přijeli i hasičské sbory
z Kostelce, Pěnčína i Studence,
kterým bych za účast velmi rád
poděkoval, stejně jako hostům
ze spřáteleného města Lešany

u Prahy,“ doplnil hospodář
SDH Lešany Vojtěch Kudlička.
Návštěvníci akce mohli díky jednotlivým hasičským týmům sledovat zásah při dopravní nehodě
a byli navíc i poučeni o podstatných nezbytnostech v případě,
že se stanou svědky dopravní
nehody či požáru.
Lešanský sbor založil v roce 1883
důstojný pán František Svoboda
z Ohrozimi spolu s tehdejším starostou obce a členy představenstva.
Tehdejší sbor čítal asi třicet členů a
první hasičskou stříkačku si zakoupili až v roce 1889. V současnosti
SDH Lešany čítá okolo padesáti
členů z řad mužů i žen.

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

A GRATULUJEME!!!

Dominika Přikrylová
23. 7. 2013 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Amálie Paráková
12. 7. 2013 50 cm 3,35 kg
Kobylničky

Dominik Hron
12. 7. 2013 51 cm 3,60 kg
Prostějov

Laura Diana Malinová
21. 7. 2013 46 cm 2,80 kg
Prostějov

Jaroslav Jílek
19. 7. 2013 52 cm 4,40 kg
Prostějov

Lékaři prostějovské nemocnice v letošním roce
pomáhali přivést na svět malou Anelli i Santina
Prostějov/red - Anelli, Klaudie
Kim nebo Santino. Takto netradičně pojmenovali rodiče
své ratolesti, které se narodily
v prvním půlroce v prostějovské nemocnici, která je členem
skupiny AGEL. Zdravotníci
pomohli na svět od začátku
roku do konce června celkem
438 dětem.
Co do počtu novorozeňat vedou
zatím chlapci, těch přišlo na svět
celkem 223, jen o osm méně
se narodilo děvčátek, tedy 215.
„Mezi novorozeňaty byla také
dvě dvojčátka.
V porovnání s loňským půlrokem se letos narodilo o 42 dětí
méně. Znovu se tak potvrzuje,
že časy babyboomu jsou pryč.
Už čtvrtým rokem po sobě narozených dětí ubývá. A to nejen
v prostějovské nemocnici, ale ve
všech českých porodnicích. Nej-

silnějším rokem se stal pro prostějovskou porodnici rok 2009,
kdy se zde narodilo celkem 1 133
dětí, od té doby počet narozených
dětí postupně klesá. V loňském
roce se narodilo v prostějovské
nemocnici celkem 951 dětí,“
konstatuje Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti Agel.
„I v letošním půlroce volily prostějovské maminky pro své ratolesti tradiční česká jména. Na svět
letos přicházejí nejčastěji Elišky,
Anny, Adélky nebo Karolíny.
Mezi nejoblíbenější chlapecká
jména patří Jan, Jakub, David,
Matyáš, Tomáš a Filip. I letos
však volí rodiče pro svá dítka také
netradiční jména. Za pár let tak
budou učitelky prostějovských
škol zvát k tabuli například Anelli, Klaudii Kim, Enyu, Sarah, Tonyho, Santina nebo Marca,“ říká
Hana Szotkovská.

Stále méně. Během prvního pololetí tohoto roku se v prostějovské
porodnici narodilo 438 dětí.
Foto: archiv Nemocnice Prostějov

Stejně jako vévodkyně Kate
rodily také u nás dvě maminky
Prostějov/red - Den 23. července 2013: stejné datum narození jako princ
z Cambridge, který se narodil
vévodkyni Kate a princi Williamovi, budou mít ve svém
občanském průkazu navždy zapsáno také dvě „princezny“ narozené v Nemocnici Prostějov.
Jako první přišla na svět ve
12.02 hodin malá Ela, ve 20.51
hodin večer se pak narodila
Eliana. „Malá Ela vážila 3,7
kilogramu, tedy pouze o 100
gramů méně než jako nejočekávanější novorozenec letošního
roku, nový následník britského
trůnu, a měřila 50 centimetrů.
Druhé holčičce pak zdravotníci
zvážili rovněž krásných 4450
gramů a naměřili 52 centime-

trů,“ poskytla informace Hana
Szotkowská, tisková mluvčí
společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
Prostějovská nemocnice je držitelem celosvětového ocenění
Baby friendly hospital - nemocnice přátelská k dětem.
Porodnice disponuje třemi
samostatnými klimatizovanými porodními boxy s úplným
sociálním zázemím. Nedílnou
součástí porodnice je také porodní vana a polohovatelná porodní lůžka. Pacientka má možnost volby způsobu porodu,
standardní už je dnes aplikace
epidurální analgezie. Přítomnost otce u porodu je samozřejmostí, včetně u císařského řezu.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz

Valérie Mládková
21. 7. 2013 48 cm 3,35 kg
Prostějov

Ela Remencová
22. 7. 2013 50 cm 3,7 kg
Prostějov

Štěpán Wisner
23. 7. 2013 48 cm 3,00 kg
Dobromilice

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!

Hrátky o století zpátky

Prostějov/peh - Léto je v plném proudu a totéž platí
o letošním Prostějovském
létu! Ve stínu radnice se Prostějováci vrátili o století zpět
k hrám dětství svých prarodičů, takže žádný Playstation,
GameBoy ani Xbox.
Na náměstí T. G. Masaryka
bylo ve čtvrtek 18. července
pořádně živo. Už v sedm hodin
večer vtrhla na pódium před
prostějovskou radnicí moravská revival kapela Kabát, kterou
okolo deváté hodiny vystřídala

slovenská hudební Star Miro
Šmajda. Ale ani ti, kteří se nepočítají mezi fanoušky drsných
rockerů, ani někdejšího finalisty televizní talentové soutěže
Česko Slovenská SuperStar,
se nenudili. Díky Ekocentru
Iris si malí i velcí návštěvníci,
kteří na náměstí dorazili, mohli
vyzkoušet hry, kterými se bavili už naši prarodiče. „Děti si
mohou zaskákat panáka, zahrát
Blechy nebo čáru, kterou ale
pochopitelně nehrajeme o peníze a vzhledem k tomu, že na

náměstí se v dlažbě jen těžko
udělá důlek, hrajeme i kuličky
ve speciální úpravě,“ směje se
předsedkyně Ekocentra Iris Eva
Zatloukalová. „Baví mě střílení
z praku,“ přiznal malý Tomášek, který na náměstí dorazil
spolu s babičkou, paní Jaroslavou. Večer plný her v rámci
Prostějovského léta si tak užili
malí i velcí, kteří spolu s dětmi
či vnuky zavzpomínali na své
dětství při hře Čáp ztratil čepičku, cvrnkání kuliček či střelbě
z praku na cíl.

Hry našich prababiček. Děti se při hraní ‚století‘ starých her vyřádily i bez počítačů a televize.
Foto: Petra Hežová

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:

VE KTERÉM MĚSTĚ NEJČASTĚJI ZASEDÁ EVROPSKÝ PARLAMENT?
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 třetího kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 1. SRPNA, 16.00 hodin.
Čtvrtou, poslední otázku zveřejníme v příštím čísle Večerníku, tj. v pondělí 5. srpna 2013.

Ze života města
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Prostějované se polepšili! MIMOŘÁDNÉ

Primátor svolal

zastupitelstvo

Počet spáchaných přestupků se snížil

Prostějov/mik - Primátor města Miroslav Pišťák
svolal na úterý 30. července
od 15.00 hodin mimořádné
jednání Zastupitelstva města
Prostějova.
„Na pořadu tohoto mimořádného jednání zastupitelů je osm bodů. Hlavní
náplní bude diskuze a hlasování o šesti rozpočtových
opatřeních. Například půjde o uvolnění peněz z rozpočtových rezerv na cyklistické stezky v Okružní
a Dolní ulici, na rekonstrukci
chodníků na sídlišti Hloučela
a další investice. Důležité
body spatřuji také v otázkách
schválení smluv o poskytnutí
dotací na cyklostezku okolo
biokoridoru Hloučela a na
rekonstrukci přírodovědných
učeben na prostějovských
základních školách,“ sdělil
Večerníku primátor Pišťák.
I toto mimořádné jednání
zastupitelstva je samozřejmě
veřejnosti přístupné.

Kdo by to byl řekl, že Prostějované začnou více dbát na dodržování veřejného pořádku! Ale je to tak. Za první pololetí tohoto
roku se našinec výrazně polepšil, strážníci městské policie totiž
řešili o bezmála pět stovek případů narušení veřejného pořádku méně než ve stejném období loňského roku.
Prostějov/mik
„Je pravda, že v poslední době se
v Prostějově dějí věci, se kterými se
absolutně nedá spokojit a je zapotřebí,
abychom společně s kolegy ze státní
policie stav kriminality a veřejného
pořádku zlepšili. Ale co se týká stavu
právě té druhé oblasti, tedy veřejného
pořádku ve městě, tady bych si dovolil
být s ohledem na statistické ukazatele
za první pololetí mírně optimistický,“
řekl Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Podle uvedené statistiky je totiž jasné,
že počet přestupků spáchaných občany Prostějova se v prvních šesti měsících výrazně snížil. „Tento výsledek
do jisté míry kopíruje i statistiku kriminality Policie ČR. Co se týká přestupků na úseku veřejného pořádku,
v prvním pololetí strážníci na území
Prostějova řešili 4 586 případů, kdežto ve stejném období loňského roku

jich bylo 5 065. Došlo tedy k poklesu
o bezmála 500 případů,“ uvedl významný fakt Jan Nagy.
Během prvního pololetí roku 2013 se
počet oznámení na linku 156 zvýšil na
celkový počet 2 726. Při hlídkové činnosti naši strážníci zadrželi 31 pachatelů
trestné činnosti, dalších 83 osob předali
státním policistům pro podezření ze
spáchání trestného činu.
Bez zajímavosti není určitě skutečnost,
že se o deset procent snížil i počet pře-

činnost zaměřit na dodržování předpisů
ze strany cyklistů a důsledně řešit i další
problematiky. Například na dodržování
nočního klidu, dohled na dodržování
nových vyhlášek, zejména co se týká
heren a tržního řádu. Hlídky strážníků
budeme nyní směřovat také tam, kde je
omezován noční klid. Těchto přestupků jsme letos řešili už v osmadvaceti
případech. Značnou pozornost chceme
věnovat zajištění veřejného pořádku při
různých akcích na veřejných prostran-

„A teď se zaměříme na cyklisty.“
upozorňuje šéf prostějovských strážníků Jan Nagy.

stupků spáchaných v dopravě. Celkem
řidiči v prvním pololetí hřešili na základě odhalení strážníků v 3 527 případech. „Statistické údaje odpovídají
současnému stavu veřejného pořádku.
V následujícím období však bude nutné

stvích. V posledním období však mnoho
organizátorů, mimo města, neposkytuje
policejním složkám obecně informace
o svých akcích a o tom, jak sami mají zajištěn pořádek,“ podotkl velitel Městské
policie v Prostějově Jan Nagy.

Radní pod palbou
„Chce to vydržet,“ komentuje současné dopravní problémy Alena Rašková
Jsme slušnější? Velitel Městské policie v Prostějov Jan Nagy potvrdil Večerníku
snížení počtu přestupků během prvního pololetí tohoto roku. Foto: archiv Večerníku

Doprava v Prostějově v posledních týdnech rapidně
zhoustla. Komplikace nastaly zejména díky rekonstrukci
aké kvůli opravě kanalizace
rychlostní komunikace, ale také
ěbradově náměstí. Na téma
v Komenského ulici a na Poděbradově
zpovídali náměstkyni
dopravy jsme minulý týden vyzpovídali
a snímku), která je
primátora Alenu Raškovou (na
povědná.
za tento resort na radnici zodpovědná.
Michal Kadlec

Paní náměstkyně, co
říkáte na současné
dopravní problémy v Prostějově?
„Pouze jedním slovem se to nedá
říct, ale musím sama přiznat, že je to
strašné. Bohužel, všechny opravy, díky
nimž dnes platí v Prostějově různé
uzavírky, se dají dělat pouze v létě, kdy
se předpokládá nejmenší provoz a tím
i nejmenší rizika dopravního kolapsu.
Je ale pravda, že letos o prázdninách se
těch různých rekonstrukcí a oprav ve
městě nějak shluklo moc najednou.“
Jednou z nejzásadnějších komplikací je
oprava rychlostní komunikace…
„Ano, ale po ní jsme už velmi dlouho
volali. Opravu a hlavně položení takzvaného tichého asfaltu ocení nejenom
řidiči, ale hlavně všichni obyvatelé
Dolní ulice a Šárky. Jistě, tato rekonstrukce hodně ovlivňuje dopravu
v Prostějově, nejdříve nešlo najet na
dálnici ve směru na Olomouc, teď
zase řidiči směřující na Brno musí jet
jedině k Žešovu, stejně jako šoféři,
kteří chtějí z rychlostní komunikace
sjet z Olomouce k Prostějovu. Ale jak
říkám, chce to vydržet, na konci srpna
už bude všechno v normálu.“
Hodně kritizované je
opatření s uzavírkou
inzerce

Poděbradova náměstí. Paní náměstkyně, proč nebyl zaslepen semafor pouštící na
zelenou auta z Wolkerovy ulice doprava na Poděbradovo
náměstí? Vždyť se tím
zbytečně zdržuje

provoz, když řidiči tímto směrem
stejně nemohou jet…
„Samozřejmě šlo by to udělat
a chápu ty, kteří na tento problém
poukazují. Ale pokud bychom chtěli
na tomto semaforu zelenou vypnout
a přeprogramovat tento jediný
semafor, aby pouštěl auta
více na objízdnou
j
trasu ppo
Žeranovské ulici, nastaly
by technické komplikace
v celém systému světelné
signalizace po kompletním vnitřním okruhu.“
Proč ještě
není vybudován
avizovaný
minirondel na

Foto: archiv Večerníku

I
www.
vecernikpv
.cz
Také jste si
zamilovali tyto
stránky?

křižovatce ulici Jezdecká a Šárka?
„V tomto případě došlo ke značnému
zdržení. Zatímco projekt byl hotov
během čtyřiadvaceti hodin, čeká se nyní
na výrobu gumových zpomalovačů,
kterými tento rondel musí být vybaven.
A firma, který je vyrábí, je jediná v republice a navíc je chce pokládat sama,
aby ručila stoprocentně za kvalitu. Podle posledních informací by ale rondel
měl být hotov na počátku srpna.“
INZERCE

„Paní náměstkyně,
co byste vzkázala
řidičům i ostatním občanům
Prostějova v souvislosti s dnešní
tíživou situací v dopravě?
„Vydržet, hlavně vydržet! Je mi jasné, že pro všechny je to dnes strašně
komplikované. Zácpy v našich
ulicích nejsou příjemné ani pro řidiče
aut, ani pro cyklisty a chodce, natož
pro obyvatele domů v blízkosti sil-

nic. Rekonstrukce rychlostní komunikace i oprava kanalizační sítě na
Poděbradově náměstí se ale už chýlí
ke konci. A věřím, že hlavně řidiči
používající dálnici budou po rekonstrukci vozovky následně spokojeni
s její kvalitou. Chce to jen trpělivost.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rady a tipy pro snadné zahradničení...
..

Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého
životního stylu
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese

Srpnová zahrádka

Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice. Dobře se usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek a pojďme se společně podívat,
co zajímavého jsem si pro vás opět připravila. Podíváme se, jaké blahodárnéé
účinky má víno na naše zdraví, vyrobíme si výborný letní dezert, podívámee
se na naše zahrádky a v neposlední řadě zatočíme s vráskami. Samozřejměě
ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor.
Příjemné čtení přeje Aneta Křížová (na snímku)

Víno a jeho blahodárné účinky na zdraví
Prázdninové, víkendové či dovolenkové letní večery přímo
vybízejí k posezení u piva či
sklenky vína. Alkohol zatěžuje
játra, ale jedna sklenička vína
denně podle odborníků neuškodí. O léčivých účincích vína
věděli už naši předkové. Pití
tohoto moku odbourává stres
a napětí, snižuje riziko srdečních chorob, prospívá krevnímu oběhu, působí proti
rakovinovým onemocněním
a nejen to…

Tisíc prospěšných látek
Víno prý obsahuje přes tisíc prospěšných látek a některé nejsou
dosud ještě prozkoumané. Samotné víno obsahuje spoustu vitamínů a minerálních látek, při zpracování pak vznikají další pozitivní
látky glycerol nebo etanol. Cukr,
ale i vitamín C se pak během
zpracovávání odbourávají. Víno
se v mnoha knihách označuje jako
nejhygieničtější nápoj. V dřívějších dobách bylo mnohdy totiž
méně škodlivé pití zředěného vína
než vody. Mírné popíjení vína po-

máhá i proti ucpávání tepen. Dokonce prý dokáže rozpouštět i již
vzniklé krevní sraženiny. Zajímavostí je, že nejnižší výskyt srdečních a cévních onemocnění je ve
Francii, i přesto, že Francouzi jsou
známí tím, že se málo hýbou a jedí
kalorickou stravu. Důvodem, proč
netrpí na tato onemocnění je podle
zkoumání to, že konzumují velké
dávky čerstvé zeleniny a hlavně,
pravidelně, ale decentně pijí víno.

prý i ničí látku, která vyvolává
zápal plic. Mírným popíjením
vína tak i snižujeme riziko Alzheimerovy choroby nebo demence.

bílé zase více enzymu katalázy,
které mají ale taktéž antioxidační
účinky. Červené víno více působí
na oblast srdce, bílé pak na plíce.

Pomaleji stárneme!
Některé výzkumy dokonce tvrdí,
že pravidelné pití malého množství vína zpomaluje stárnutí organismu. Obecně je známo, že červené víno má více prospěšných
látek než bílé víno, odborníci
však tvrdí, že není rozdíl mezi
Proti rakovině
účinky bílého a červeného vína.
Protirakovinový účinek má víno Červené víno obsahuje více fenopak zejména z toho důvodu, že lických látek, tedy antioxidantů,
obsahuje fenoly, které působí
jako antioxidanty, takže zpomalují stárnutí buněk. Podle nových
výzkumů způsobuje pití vína
u žen větší šanci na početí dítěte. Mimo jiné ve víně najdeme
i třísloviny, které pomáhají našemu trávení, přímo napravují poškození sliznic v trávicím traktu
a mají i antibakteriální účinky, proto také nejhygieničtější nápoj. Další účinnou látkou je Resveratrol,
ten výrazně pomáhá regenerovat
nervová poškození, ale dokonce

Pijte, ale střídmě!
Ať už máte rádi jakékoliv víno,
každé je zdravé, ale jen při mírném popíjení! Při nadměrné
konzumaci se můžeme setkat se
známou cirhózou, poškození srdce a dalšími těžkými nemocemi.
Proto popíjejme víno střídmě.
Ženám se doporučuje jedna sklenička denně, muži mohou vypít
dvě skleničky.

Letní řez ovocných stromů
Většinou se ovocné stromy řežou
na jaře nebo už v předjaří. Pokud
ale chceme větší úrodu a stromům
méně ubližovat, aplikujeme spíše
letní řez od poloviny července až
do konce srpna. Výzkumy prokázaly, že řez ve stejném období jako
u třešní a višní je zejména pro jabloně a hrušně mnohem šetrnější
a stromy na něj nereagují tak hojnou násadou letorostů, jako při
řezu na jaře. Nevhodně rostoucí
letorosty můžeme v této době bez
problémů vylomit, protože ještě
nestačily zdřevnatět.
Řežeme, řežeme bylinky
Mátu, dobromysl, meduňku, pažitku, majoránku či petržel pravidelně sklízíme, pokud máme bylinek přebytek, tak sušíme. Řez

bylinek je v průběhu sezóny třeba
alespoň třikrát opakovat, aby
rostliny i na konci léta poskytovaly stále nové, čerstvé přírůstky.
Bylinky by nám neměly vykvést,
pak totiž ztrácejí své aromatické
látky. Řez podporuje jejich vitalitu a navíc brání i šíření škůdců
a chorob, které vyhledávají právě
starší neopečovávané rostlinky.
Množíme lilie
Lilie lze množit několika způsoby, buďto šupinami, oddělováním odnoží, pacibulkami
nebo dceřinými cibulkami. Lilii
cibulkonosnou nebo tygrovanou
můžeme snadno rozmnožit právě
díky pacibulkám, které vyrůstají
v paždích listů nebo na stonku
těsně nad zemí. Dozrávají po
odkvětu pozdě v létě. Jakmile

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...
Lehký dezert z
krému a piškotů

Foto: Internet

Foto: Internet

je lze snadno oddělit od stonku,
vysadíme je do květináče, který
následně zakopeme na záhoně.
Až v říjnu jej vyjmeme a cibulky
vysadíme na svá stanoviště. Půdu
vylepšíme kompostem a udržujeme ji mírně vlhkou.
Vrchol letniček
Okrasné květiny pěstované
v truhlících a nádobách jsou
v srpnu na vrcholu své vegetace.
Pravidelně tak potřebují živiny
i vláhu a průběžně také musíme
odstraňovat odkvetlé květy. Pokud je třeba prokypříme i jejich
půdu. Letničky končí svou vegetaci až s prvními mrazíky, jsou
ale druhy, které jsou na podzim
krásnější než v horkých parních
dnech, jako například fuchsie
nebo bakopa.

Ingredience:
piškoty
1 šlehačka ke šlehání, 2 zakysané
smetany, káva, cukr
ovoce dle chuti (banány, borůvky,
maliny atd.)
kakao nebo granko či čokoládu

Postup:
Dezert můžeme chystat buď přímo do menších forem nebo do jedné větší, ale nízké plastové či
skleněné mísy. Jako první si vyšleháme šlehačku, do ní přidáme zakysané smetany a lehce osladíme.
Poté začneme pokládat do mísy či forem piškoty, které zlehka pokapeme uvařenou kávou. Následně klademe zvolené banány, borůvky, zkrátka ovoce dle chuti a smetanu se šlehačkou. Stejným způsobem
uděláme i další patra. Výška dezertu je na vás. Horní vrstvu posypeme čokoládou, grankem, kakaem či
kávou. Dezert necháme ztuhnout v ledničce, aby byly piškoty měkké. Přejeme dobrou chuť!

Vyhladit oční partie lze i bez face liftingu
Plastická chirurgie a kosmetické ošetření prožívají v posledních letech velký boom.
Jsou ale i jiné metody, které
dovedou naši pleť vyhladit,
a to bez vedlejších účinků.
V dřívějších dobách naši předkové neměli žádné plastické
chirurgie ani nic podobného.
Příkladem může být i slavná
Kleopatra, která se proslavila svou mladistvou, hebkou,
vláčnou a vůbec krásnou pletí.
Pravidelně si totiž dopřávala
přírodní masky, oleje, masáže

či akupunkturu obličeje apod.
Stejným způsobem můžeme
o naši pleť pečovat i dnes. Zákrok z plastické chirurgie je
sice rychlejší, ale domácí péče
je zcela bezpečná, efektivní
a při pravidelném ošetření bude
naše pleť i věčně mladá, na
rozdíl od různých plastických
úprav, které nám spíše zaručí
tvář bez života a výrazu…

ky malíčků. Bříška malíčků položíme mezi obočí
a kroužíme s nimi dolů po nose
a podél lícních kostí k vnějším koutkům očí. Pokračujeme nahoru na spánky a zpět
do středu čela. Dále budeme
dělat prsteníčky na spáncích
malé kroužky, zde vyvíjíme
mírný tlak a u toho rychle otevíráme a zavíráme oči. Dalším
účinným cvikem na odstraněVrásky v okolí očí
ní vrásek je práce s obočím.
Zde si vypomůžeme na- Uchopíme obočí mezi palce
šimi prsty, konkrétně bříš- a ukazováčky a mačkáme a vá-

líme jej mezi prsty. Začínáme
u nosu a pokračujeme až k jejich druhému konci. Každý
cvik opakujeme po dobu jedné
minuty.

Povadlé oční svalstvo
Nyní budeme posilovat oční
svaly. Zavřeme a uvolníme oči
i řasy a lehce zvedneme obočí.
Zdáli se vám tento cvik obtížný,
položíme si na řasy zlehka ukazováček. Obočí držíme zvednuté,
než napočítáme do pěti a pak je
necháme pomalu klesat. Nyní

položíme vodorovně ukazováčky pod oči nad úroveň tváří a snažíme se je nadzvednout pohybem
svalů pod očima, aniž bychom do
pohybu zapojovaly další části očí.
Cvičíme patnáctkrát.

Otoky pod očima
Otoky pod očima mohou být
následkem zadržené vody
při nedostatečné funkci jater a ledvin. V tomto případě
je vhodné alespoň po měsíc
vynechat alkohol a všechna
konzervovaná jídla. Dobré je

jíst hodně čerstvé zeleniny, pít
neperlivou a zcela čistou vodu
a pravidelně cvičit, kvůli rozproudění krve. Určitě je vhodná
i detoxikace organismu pomocí
bylinek. Rovněž se snažte uvolňovat stres. Samozřejmě můžete využít i chladivých obkladů
z okurků či čajových pytlíků
z heřmánkového nebo černého
čaje. Tyto obklady nechte působit cca 15 minut a pak si jimi
otoky lehce masírujte po dobu
5 minut. Pokud víte, že vás čeká
nějaká společenská akce a vaše

oči jsou oteklé či unavené, využijte výše zmíněné rady plus
noc před důležitou událostí spěte
vzpřímeně s hlavou podepřenou
polštáři a přes oči si dejte chladivý gel či obklad. Ráno budou oči
i jejich okolí odpočinuté.
Všechny cviky provádíme ráno
a večer. Pokud máme možnost
tuto péči provádět vícekrát za
den, je to jedině dobře. Jestliže
máte čas jen jednou denně, nevadí, i tato péče pomůže, jen si
na viditelnou účinnost počkáte
o kapku déle.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Léčivé rybičky Garra rufa léčí lupénku, ekzémy, plísně,

ale také stimulují akupunkturní body,“ vysvětluje Hana Grygláková

Prostějov - V dalším dílu našich zajímavých rozhovorů se tentokrát Večernice vydala zjišťovat, co
je to ichtyoterapie, jak funguje, s čím nám dovede
tato procedura pomoci či zda je bezpečná. Na tyto
otázky nám odpověděla paní Hana Grygláková,
která se také věnuje pedikúře a všemu kolem ní…
Aneta Křížová
Paní Grygláková, co
je to ichtyoterapie
a odkud pochází?
„Ichtyoterapii můžeme nazvat jako rybí pedikúru.
Kaprovité rybky Garra rufa
pocházejí z termálních pramenů v Turecku. Léčivé rybičky nebo také „lidojedky“
dokážou přežívat ve vodě
teplé až 36°C. Vzhledem
k jejich extrémnímu životnímu
prostředí mají rybičky nedostatek pro ně vhodné potravy,
a proto Garra rufa rybičky
snědí cokoliv, tedy i odumřelou lidskou kůží.“

Rybičky kůži okousávají, nebo jakým
způsobem vlastně procedura
probíhá?
„Zákazník vloží nohy do teplé
vody a rybičky začnou pracovat. Ovšem rybičky nemají
zuby, takže se není třeba obávat
bolesti. Spíše příjemně lechtají, je to taková mikromasáž či
peeling, procedura je příjemná.
Kůžičku jen jemně uždíbnou
a snědí, odstraňují odumřelé,
zrohovatělé a přebytečné buňky naprosto bezbolestně. Díky
enzymu ditranol, který rybičky
vypouštějí, je pokožka zklidňována, hojena a nová kůže je
zacelená a zcela hladká.“

S čím vším dokážou
malé rybky pomoci?
„Rybičky léčí různá onemocnění kůže jako například lupénku,
ekzémy, suchou pokožku, popraskané paty, mozoly, otlaky,
plísně, pooperační jizvy, bradavice, těžké nohy a zlepšují
i krevní oběh. Léčivé rybičky
Garra rufa také stimulují akupunkturní body na chodidlech,
které regulují nervový systém,
pomůůžo i od únavy a vypětí.“
pomůžou
Objevily se informace, že tato „rybí koupel“ může být nebezpečná, je
tomu skutečně tak?
„Rybičky Garra rufa nepřenášejí onemocnění, naopak
svým enzymem ditranolem
onemocnění léčí. Tyto rybičky nesnášejí hormony a krev,
tudíž nesmí tuto koupel absolvovat lidé
s poraněním, neboť by to znamenalo okamžitý úhyn ryb.
Touto léčbou tak není možné

přenášet infekční, virové čí
jiné choroby, není tedy životu
nebeezpe
nebezpečná.“
Je tato terapie účinnější než klasická pedikúra?
„Ichtyoterpie je léčebnou metodou pro spoustu kožních problémů, ale zcela jistě nenahradí
klasickou pedikúru. Velice kvalitní je přístrojová pedikúra,
které se mimo jiné věnuji. Tento způsob pedikúry používá pro
ošetření speciální vysokoobrátkové přístroje s frézami, ale přitom je maximálně šetrný, velmi
účinný a vhodný pro rizikové
skupiny populace, zejména pak
pro diabetiky. Takové ošetření je bezkrevné, bezbolestné,
bez rizika přenosu infekce
a mykóz. Proti klasické metodě je umožněno nadstandardní
ošetření nehtů zejména pak
i zarůstajících nehtů, vybroušení
i hlubokých kuřích ok a přesné
odstranění zrohovatělé kůže.“

Nebojte se! „Rybičky nemají zuby, takže se není třeba obávat bolesti, spíše příjemně lechtají, je to
taková mikromasáž či peeling.“ říká Hana Grygláková.
Foto: Aneta Křížová

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
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
V době letních prázdnin neprobíhá pravidelný provoz.
Letní prázdninové programy pro
rodiče s dětmi jsou obsazeny.
Od kočárku k podnikání
- v době letních prázdnin přijímáme přihlášky do kurzu pro ženy,
který bude zahájen v září 2013.
Kurz je pro účastnice zdarma.
MUZEUM PROSTĚJOVSKA
V PROSTĚJOVĚ
Jiří Trnka ve službách imaginace
- výstava probíhá do 8. září 2013
Kouzlo vějířů – výstava probíhá do 1. září 2013
GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2012 - výstava probíhá
do neděle 11. srpna 2013

I

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
na www.icmprostejov.cz
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

Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Starodávné kosení - akce na pomoc
přírodě se koná v sobotu 3. srpna
2013 v ovocném sadu Oulehle na
Velkém Kosíři. Sraz v 7.45 na vlakovém nádraží v Čelechovicích na
Hané nebo 8.30 přímo v sadu.
V neděli 4. srpna od 13:00 bude
na nádvoří konického zámku
probíhat Divadelní festival. Těšte
se na komedie a pohádky s písničkami. Vstupné 50,-/30,- Kč.

V sobotu 10. srpna 2013 se
uskuteční v Litovli již II ročník
Litovelského otvíráku. Registrace vozidel starších 30 roků
od 8.00 do 9:30. Odjezd z Litovle kolem 12 hod. Délka trasy
42 Km přes Chudobín, Nová
V neděli 4. srpna se v zámecké ves, Slavětín, Bouzov, Javoříčzahradě ve Vřesovicích uskuteč- ko, Veselíčko, Luká, Bohuslaviní 5. ročník setkání dechových ce, Raková, Vilémov a Cakov.
kapel Pod hanáckým nebem.
Od 14:00 se můžete těšit na Regionální pracoviště Tyflovystoupení dechových kapel Centra Olomouc v Prostějově
Šohajka, Hanačka, domácí Vře- nadále poskytuje služby nevidosovanky i vítěze Zlaté křídlovky mým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov..
2010, kapelu Legrůti

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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TIP Večerníku

STŘEDOVĚKÁ NOC
KDY: čtvrtek 1. srpna 2013
KDE: nám. T.G. Masaryka, Prostějov

Prostějovské léto 2013 nabízí další kulturně nabitý
čtvrteční den.
První srpnový čtvrtek se na náměstí společně s Berounskými
měšťany s.r.o. ocitneme v poměrně dávné minulosti – ve středověku. Od 19.00 hodin na Vás
čeká středověká hudba, ukázka
středověkých písní a tanců, výuka
tance pro diváky, tanec krásných
cikánek, proces s čarodějnicí.
Zúčastnit se můžete šermířského
souboje, zasoutěžit si v tématických hrách nebo shlédnout ohňovou show. Od 9.00 hodin začínají
STROMOVÍ SKŘÍTCI KOLÁŘOVÝCH SADŮ – procházka
Kolářovými sady s hravými aktivitami pro děti. U zajímavých
a vzácných stromů se dospělí
dozvědí různé zajímavosti z jejich života, děti se tu setkají se

stromovými skřítky a budou plnit
jejich úkoly. V 9 hodin budou
u hvězdárny ve spolupráci
s Městskou policií slavnostně
vypuštěni vyléčení dravci ze
Záchranné stanice v Němčicích
nad Hanou. Knihovna pro děti na
Vápenici v Prostějově pořádá ve
12.00 hodin PIZZA KVÍZ. Nejrychlejší luštitel získá pizzu.
Pokud se chcete dozvědět spoustu zajímavého z dob minulých
a užít si zábavný den nezapomeňte na 5. čtvrtek v rámci Prostějovského léta 2013.

Poznáte svého

Kino Metro 70
pondělí 29. července
18.30 Před půlnocí
Am. romantický film
21.00 Violet & Daisy
Am. akční krimi
úterý 30. července
18.30 Jako malí kluci
Fr. komedie
21.00 Violet & Daisy
středa 31. července
18.30 Jako malí kluci
21.00 Violet & Daisy
čtvrtek 1. srpna
18.30 Wolverine
Am. akční fantasy film
21.00 Wolverine 3D
pátek 2. srpna
18.30 Wolverine 3D
21.00 Wolverine 3D
sobota 3. srpna
18.30 Wolverine 3D
21.00 Wolverine 3D
neděle 4. srpna
18.30 Wolverine
21.00 Před půlnocí
Am. romantický film

Letní kino Mostkovice
středa 31. července
21:30 Sněhurka
pátek 2. srpna
21:00 Okresní přebor
sobota 3. srpna
21:00 Královský víkend
neděle 4. srpna
21:00 Méďa

Kulturní klub Duha
Čtvrtek 1. srpna
21:30 Šest medvědů
s Cibulkou.
Noc s filmem a trochou nostalgie (v případě nepříznivého počasí promítání proběhne
v Kulturním klubu Duha).

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

okrskového

strážníka?
Měli byste!

OD 29. 7. DO 4. 8. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15. 00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí ve 22. 30 hodin a ve čtvrtek v 21. 30
hodin. Vstupné 20 Kč.
Od pondělí do pátku od 10. 00 do 11. 00 hodin IX. ŠKOLIČKA
PRO DĚTI zaměřená na Slunce. Celkový poplatek 50 Kč.
Od pondělí do pátku od 14. 00 do 15. 00 hodin pořady pro děti
pod názvem DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO. Vstupné 20 Kč.
Avízo! Od 12. do 17. srpna 2013 je připravena vždy v čase 20.
30 – 22. 30 hodin XXIV. Letní zábavná škola astronomie na
téma „Krásy letní oblohy“. Přihláška je možná pouze včasným
zaplacením celkového poplatku ve výši 100 Kč. Přijato bude
sedm zájemců. První místa již obsazena.

Od 1. ledna 2011 disponuje Městská
policie v Prostějově už osmi okrskovými strážníky. Každý z nich má na
starosti veřejný pořádek v daném
okrsku. Podle vedení městské policie se systém v průběhu let osvědčil.
„Okrskoví strážníci procházejí denně
svoje svěřené rajony, jsou mezi lidmi
již dostatečně známí, což ostatně
potvrdil i nedávný sociální průzkum.
Navíc se občané na ně obracejí
se svými problémy a také je často
upozorňují na různé nešvary, které
se v daném okrsku dějí. Okrskáři tak
mohou události řešit bezprostředně
a rychle,“ uvedl Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

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: Lipová
Dne: 12. 8. 2013 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 111, 105, 106, 166,
185, 187.
Obec: Čelechovice
Dne: 14. 8. 2013 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:

od č. 17 a 229 po ul. Hlavní č.
24 a 5, 40 a 32, dále č. 54-311,
210-157, 225- 217, 80 a 131 po
chatu č.7 a č.205.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 16. 8. 2013 od 7:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Brodek u Konice kulturní dům. Odběratelská
trafostanice VE Brodek u Konice (č. 700458), odběratelská
trafostanice VE Brodek u Konice T1 (č. 700457)
E.ON Česká republika, s.r.o.

POZOR! Řidiči, vyměňte si

osvědčení o odborné způsobilosti

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

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...
Miroslav Tesárek 1935
Věra Kobzová 1934
Jaroslav Vojtášek 1923
Antonín Olehla 1938
Marie Daněčková 1930
Dana Vránová 1963
pplk. Vlastimil Stískaj 1931
Ing. Josef Mareš CSc. 1927
Ing. Václav Rais 1946

Vřesovice
Prostějov
Hrubčice
Prostějov
Prostějov
Dětkovice
Prostějov
Prostějov
Prostějov

Věra Štěpánková 1933
Němčice nad Hanou
Božena Krbečková 1929 Otaslavice
Antonín Vozihnoj 1928
Otaslavice
Renata Dolénková 1935
Prostějov
Milan Pokorný 1968
Prostějov
Marie Vodáková 1926
Střížov
Květoslava Poulíková 1928
Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 31. července 2013
Anna Balážová 1957 Prostějov
Pátek 2. srpna 2013
Oldřich Rieger 1936 Prostějov
Alena Kastnerová 1971 Kostelec na Hané
Josef Navrátil 1935 Prostějov
Ludmila Mráčková 1943 Prostějov
Pondělí 5. srpna 2013
František Koupil 1922 Prostějov

10.00 Obřadní síň Demelova
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

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

Prostějov/red - Novela zákona o silniční dopravě spolu
s Nařízením ES 1071/2009 sjednocují pro celý prostor Evropské unie vydávaná osvědčení na
jednotný vzor.
„Proto vyzýváme všechny
odpovědné zástupce, kteří drží
osvědčení vydané před 4. prosincem 2011, buď ještě bývalým
Okresním úřadem, nebo již
vydaná Krajským úřadem;
ale pouze na bílém papíře
s vodoznakem Olomouckého
kraje (resp. Okresního úřadu),
aby si tito požádali o bezplatnou
výměnu dosavadních osvědčení
za jednotný typ podle vzoru EU,“
upozorňuje Petr Slanina z odboru
dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nové osvědčení je
formátu A4, světle hnědé barvy
s vodoznakem ve tvaru krychlí.
„Odpovědné zástupce, kteří však
neabsolvovali žádnou zkoušku
odborné způsobilosti v dřívější
době, například na Okresním
úřadě nebo jim byly pouze
uznány některé předměty stanovené zkoušky jen na základě
dosaženého
středoškolského
nebo vysokoškolského vzdělání
a nevyměnili si ještě své dosavadní osvědčení za typ dle vzoru
EU, vyzýváme, aby tak učinili
neprodleně, neboť tato možnost
bezplatné výměny je časově
omezena jen do 31. května

2014, a pokud tak odpovědný
zástupce neučiní do stanoveného
termínu, pak jeho odborná
způsobilost
bezpodmínečně
zanikne! K žádosti o vydání
osvědčení na základě vzdělání je
nutné průkazně doložit, že tento
odpovědný zástupce aktivně tuto
činnost neustále a nepřetržitě
vykonává,“ dodává Petr Slanina.
Bližší informace podá na Krajském úřadě Olomouckého kraje – odbor dopravy a silničního
hospodářství, oddělení silniční
dopravy, Jeremenkova 40a,
Olomouc, kontakt: Petr Slanina
tel.č.: 585 508 589.
inzerce

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kurátorkou výstavy fotografů Sáry a Jana Saudkových

„UŽ VŠECHNY OSOBNOSTI, O KTERÉ JSEM KDY

USILOVALA, SE MI PODAŘILO PRO VÝSTAVU ZÍSKAT!“
Život Marie Hanušové ve stínu umělců aneb jaká je žena, navržená na státní vyznamenání

Plumlov - Ve výstavních prostorách plumlovského zámku můžete až do 31.
srpna obdivovat umělecké snímky dvojice nejvýznamnějších českých fotografů Sáry a Jana Saudkových. Za tuto jedinečnou příležitost, osobně si
prohlédnout i v zahraničí vysoce ceněná díla, vděčíme zejména kurátorce
výstavy Marii Hanušové (na snímku vlevo), která ve svém dosavadním životě zajistila bezpočet expozic děl současných autorů těch nejzvučnějších
jmen i těch, kteří na veřejné uznání teprve čekají. Za svou celoživotní oběj
tavou práci si vysloužila nejedno ocenění a jedno z nejvýznamnějších
- mená galeristka díla
daile Za zásluhy - na ni čeká letos v říjnu. Jak vnímá uznávaná
orky, co si myslí o
Sáry a Jana Saudkových, co pro ni znamená práce kurátorky,
alšího se dočtete
stavu současného českého výtvarného umění a mnoho dalšího
HO Večerníku.
v exkluzivním rozhovoru pro čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO
Petra Hežová
Jak jste se k této profesi
dostala? Přemýšlela
jste už v mládí o tom, že byste
se ráda věnovala něčemu podobnému?
„Ne, to vůbec ne... (úsměv). Já
neumím malovat, ale k tomuhle
všemu jsem se vlastně dostala
úplně náhodou. Začínala jsem
jako sekretářka a protože jsem
často zaskakovala a pomáhala
na akcích a přehlídkách, které se kdysi pořádaly, všiml si
mě tajemník Svazu českých
výtvarných umělců. Postupně
jsem se pak podílela na pořádání velkých přehlídek...“
Mezi umělcem a kurátorem výstavy se musí
vytvořit vzájemný vztah založený na důvěře, se kterou
umělec zapůjčí svá hodnotná
díla. Jak se takový vztah udržuje? Co vlastně ve zkratce
obnáší vaše práce?
„Všechno i dnes pochopitelně
závisí na dobré organizaci a zejména na kontaktech i známostech s těmi výtvarníky, ať už začínajících nebo těch zvučných
jmen. Dnes už pro mě není
problém oslovit ty nejznámější české výtvarníky. Například
když pořádám velké výstavy
v Týně nad Vltavou, tak si
mohu z umělců vybírat, protože
je o to tak velký zájem, že musím bohužel hodně výtvarníků
odmítat. Navíc vydávám katalogy k výstavám a jak známo,
výstava končí, katalog zůstává
a je to vlastně trvalý dokument
toho, že jste vystavovali ve společnosti takových osobností.
Já jsem tomu moc ráda, že se
najdou takoví sponzoři a mecenáši, protože takový katalog
opravdu není levná záležitost.
Ale já to dělám proto, že mě to
stále ohromně baví, pro mě to
není práce, ale koníček. Mám
moc ráda ty lidi, se kterými se
setkávám.“
Dá se alespoň odhadnout, kolik výstav ve
své režii máte za sebou?
„To se dá opravdu velmi těžce spočítat, protože vlastně od
roku 1967, kdy se v této oblasti

pohybuji, každý umělec, který
dokončil akademii či uměleckoprůmyslovou školu, přišel
za mnou a dostal absolventské stipendium. Díky tomu se
znám s tolika umělci, protože
jsem vlastně stála u jejich profesionálních počátků (úsměv).
Navíc dříve za bolševika byly
takzvané úkolové akce pro výtvarníky, kteří díky tomu mohli
pobírat tvůrčí stipendia až po
dobu tři čtvrtě roku. Absolventská stipendia byla na tři měsíce
a v rámci toho období museli
ale něco vytvořit a předložit,
takže se se mnou zase setkali
a já tak s nimi byla vlastně stále
v kontaktu. Jen od té doby, co
jsem odešla z Prahy, to bude
nějakých osmnáct let, jsem vystavovala díla více než pět set
padesáti umělců.“
Za svou profesní kariéru jste se setkala s vynikajícími umělci z oblasti malířství, sochařství a fotografie,
můžete některé jmenovat?
Která osobnost vám nejvíce
utkvěla v paměti a proč?
„Abych řekla pravdu, v paměti mi jich utkvělo opravdu
hodně. Začíná to pochopitelně
Adolfem Bornem, Olbramem
Zoubkem, pokračuje například
Vladimírem Komárkem, Vladimírem Suchánkem, nerada
bych zapomněla jmenovat třeba sochařku a keramičku Martu Taberyovou, Jana Antonína
Pacáka nebo dnešní hvězdu na
výtvarnickém nebi Michaela
Rittsteina. Z moravských autorů bych ráda jmenovala Zdenu
Höhmovou nebo Bořka Zemana, je jich prostě strašná řada,
jen velmi nerada bych na někoho zapomněla... (úsměv)“
Jaký je váš „kurátorský sen“? Čí výstavu
byste ráda zajišťovala, čí díla
vás osobně nejvíce oslovují?
„Abych vám řekla pravdu,
všechny osobnosti, o které jsem
usilovala, se mi podařilo pro
výstavu získat! (smích) Dosud
se mi všechno splnilo, poslední to byl tuším právě Michael
Rittstein, což už je teď opravdu hvězda, ale jinak všem autorům, které jsem jmenovala,

ala kolektivní i samojsem dělala
ýstavy. Mnozí z nich
statné výstavy.
získali zaa svou činnost i státní
enání od prezidentů.“
vyznamenání
Za
a svou činnost v oblasti
asti umění jste byla
navržena
a na státní vyznamey. Co to pro vás znanání i vy.
mená?
m to jako uznání toho,
„Vnímám
že svou práci dělám dobře...
Ale abych pravdu řek(úsměv)Ale
vskou radost z toho
la, obrovskou
nemám, protože si myslím, že jíní lidé, které
znám, by
y si takové ocenění zasloužili
loužili mnohem
víc a ti bohužel nedostanou nic. Já vlastně
ní získám jen
to ocenění
m...“
díky nim...“
Zajistit
ajistit poobně prestiždobně
vu jakou je
ní výstavu
výstava fotografií
Sáry a Jana Saudkových, určitě není
noduchého,
nic jednoduchého,
yla největší
v čem byla
potíž?
„Potíže nebyly celičem z toho
kem v ničem
důvodu, že Sára
m Saudkem
s Janem
vystavujíí už několik
let právěě ve Vltavoh výtvarných
týnských
dvorcích,, navíc konkrétně see Sárou jsem
ém spojení, že
v takovém
není problém oslovit ji.
Řekla jsem jí, že loni tu vystavoval Adolf Born a že je to poměrně hodně navštěvovaná akce,
takže jsme se se Sárou domluvily, že pochopitelně všechno
zařídím a na výsledek se můžou
návštěvníci přijít podívat až do
jednatřicátého srpna (úsměv).“
Neměli zde vystavující
umělci problém s výstavními prostorami plumlovského zámku, který ještě
není v perfektním stavu?
„Zámek sice není v ideálním
stavu, ale právě ty prostory, ve
kterých jsou fotografie umístěny,
jsou vyhovující. Když to nevadilo Adolfu Bornovi, který je stejně
slavný jako Saudkovi, takže rozhodně nemá nic proti tomu.“

Jak vy osobně vnímáte díla Jana Sadka a Sáry Saudkové? Co
pro vás znamená být kurátorkou jejich unikátní výstavy?
„Jsou to bezpochyby pozoruhodné záběry a náměty. Jan
Saudek je tím stylem známý,
vešel do všeobecného povědo pprávě
ávě těmi
tě neotřelými
eot e ý
domí
ženštinami (smích) ,ale proč
ne. Já jsem pro, proč ukazovat jen vychrtlé modelky?!
Saudek ukazuje lidi, tak jak
jsou, to je prostě realita a mě
to v žádném případě nepřijde vulgární. Je mi
ale moc líto, že
jeho díla jsou
víc uznávaná
ve světě, než
u nás. V roce
1990 dokonce získal ve
Francii
nejprestižnější

Řekla byste, že je to
trend poslední doby,
že se u nás čeští výtvarníci
a umělci obecně nedočkají
významnějšího ocenění, zatímco za hranicemi si jejich
tvorby váží?
„Řekla bych, že u nás se výtvarníci stávají takovým produktem na okraji, protože se
e ajdou mecenáši,
ece áš , kteří
te by to
nenajdou
umění podporovali. Opravdu
mě štve, že když se dívám v televizi na pořady o bydlení, že ti
vyškolení designéři navrhnou
do těch bytů obrazy odněkud
z Bauhausu, jen proto, že jim to

„Nejvíc mě mrzí, že současným
českým výtvarníkům, mezi nimi
i Janu Saudkovi, se u nás dostává
jen opravdu minimálního uznání,
zatímco v zahraničí sklízí úspěchy...“
posteskla si MARIE HANUŠOVÁ,
kurátorka výstavy FOTOGRAFIE

umělecké ocenění, titul Rytíř
umění a literatury, kde byli
z jeho výstav úplně nadšení.
A tady nejen, že nedostal žádné ocenění, ale zároveň ani
nevidím, že by ho někdo oslovil, aby u něj vystavoval...“

barevně ladí s pohovkou. Neviděla jsem, že by je napadlo
koupit díla, která nejsou tak
drahá, jak si mnozí představují.
Stálo by přece za to, mít v tom
bytě nějakou trvalou hodnotu,
kdežto ty obrázky z Bauhausu

můžete za rok vyhodit a spálit,
protože to jsou natřené hrůzy.
Přijde mi, že dřív bylo umění a
kultura přece jen víc propagovaná. V Týně pořádám výstavy
úžasných osobností a nedávno
mi řekl jeden redaktor, že nemůže přijet o výstavě napsat,
protože se nedaleko stala velká
bouračka a oni natáčeli tam,
ta e jsem
jse se zeptala‚
epta a‚ kdybych
dybyc
takže
se tady podřezala, tak byste
přijeli?‘ a on mi řekl: ‚Paní Hanušová, v tu ránu tam jsme‘...
Takže pochopitelně krváky pořád táhnou, ale o kvalitní umění je

v současnosti bohužel hrozně
malý zájem. Proto bych chtěla opravdu moc poděkovat za
jejich aktivitu a zájem rodině
Frelichových, kteří se rozhodli z těchto uměleckých výstav
udělat tady na plumlovském
zámku tradici. Bez nich by to
prostě vůbec nevzniklo, protože co si budeme povídat, tady
pod
y op
avdu nejsou
ejsou
ty podmínky
opravdu
nejlepší, přesto se můžete
sami přesvědčit, jak se nám to
vzhledem k tomu podařilo dotáhnout až do tohoto výsledku.
Společnými silami tak snad
pomůžeme nejen plumlovskému zámku, ale
i současným českým
výtvarníkům, kteří se svými díly
opět dostanou
do povědomí
lidí...“

kdo je
marie hanušová

Foto: Petra Hežová

Narodila se v roce 1942. Začínala jako
sekretářka Svazu výtvarných umělců a je
absolventkou Konzervatoře výtvarného
umění. Stala se referentkou úseku absolventských a tvůrčích stipendií a podílela se
i na samostatných výstavách a velkých přehlídkách volného a užitého umění. Ke smutným stránkám jejich
povinností patřilo i zajišťování státních pohřbů umělců v pražském
Rudolfinu. Své nové zázemí našla v jihočeském Týně nad Vltavou.
Cenou města za významnou popularizaci výtvarného umění ocenil
práci Marie Hanušové v roce 2007 i bývalý starosta Týna nad Vltavou Karel Hájek. V roce 2000 odstartovala Marie Hanušová svou
aktivní spolupráci s Galerií Knížecí dvůr. Sympatická kurátorka se
kontaktu s uměleckým světem nehodlá vzdát ani v současnosti.

INZERCE

Splòte si své sny

?

Pøejjete si zajjistit sebe a svoji
j rodinu za
VWHMQìFKSRGPtQHNMDNROLGpçLMtFtQDSĨY
Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Pøejete
j
sii pro nancovat Vaše
š bydl
dleníí
výhodnìji?
Zaèít musíte sami a to pravidelným
XNOiGiQtPPDOìPLPęVtĀQtPL~ORçNDPL
MHGQRUi]RYìPLYNODG\
3HQt]HNG\NROLYNGLVSRVLFL
9ìKRGQp]KRGQRFHQtSHQę]WDNpSURILUP\

Fišerová Eliška, poradím,
PRELO

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

Klikněte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník
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Pondělí

Číslo

29. července 2013

tenis
PŘIJEDE I JÁGR...

Mistrovství světa do
14 let slavnostně zahájí
hokejová legenda
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

HOKEJISTÉ PATRIK ŠEBEK A MICHAL
ŠIMO JSOU MISTRY SVĚTA

28

Anaheim (USA), Prostějov/jim

fotbal
PŘÍPRAVY VRCHOLÍ

Divizní Určice nasázely
deset branek, vyhrálo
rovněž 1.SK Prostějov
čtěte
na straně

Michal Šimo

21

hokej
JES TŘ ÁB I NA TR ÁV NÍK U

Hokejisté si letní dřinu
zpestřili fotbalovým
utkáním na LeRKu
čtěte
na straně

27

Kamil Švrdlík bojuje

o evropský šampionát
Praha, Prostějov/lv – O účast
na mistrovství Evropy, které
bude od 4. září hostit Slovinsko, se pere také Kamil Švrdlík (na snímku). Prostějovský
pivot se dostal do čtrnáctičlenné nominace trenéra
Pavla Budínského, ze které
kouč vybere konečnou dvanáctku pro start na evropské
basketbalové přehlídce.
Příprava začala 22. července.
První dvě soustředění mají
reprezentanti na programu
v Trutnově, třetí pak v Děčíně.
Poté už na svěřence trenéra
Pavla Budínského čekají přípravné zápasy, které odehrají
postupně v Turecku, na mezinárodním turnaji v Litvě
a v Belgii. „Pochopitelně bych
si chtěl na mistrovství zahrát.
Budu se snažit, abych v konečné nominaci zůstal,“ uvedl
Švrdlík.
Na prvním soustředění v Trutnově zpočátku chyběl Petr
Benda, který ještě doléčuje

zranění z klubové sezóny,
a Jan Veselý. Hráč Washingtonu Wizards se k reprezentaci
připojí po svém návratu z USA
1. srpna.

boje na zelených trávnících aneb
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL URČICE
SK UNIČOV
STŘEDA 31. 7. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

DVOJICE BÝVALÝCH PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ PATRIK
ŠEBEK A MICHAL ŠIMO POMOHLA REPREZENTAČNÍMU TÝMU
KE ZLATU NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V IN-LINE HOKEJI ORGANIZACE FIRS V AMERICKÉM ANAHEIMU. ČESKÝ TÝM V ŠESTI ZÁPASECH ANI JEDNOU NEPROHRÁL, POD ČTYŘIAČTYŘICET NASTŘÍLENÝCH BRANEK SE VÝRAZNĚ PODEPSALA I EXPROSTĚJOVSKÁ DVOJICE, KDYŽ ŠIMO STIHL PĚT GÓLŮ
A ŠEBEK JEŠTĚ O DVA ZÁSAHY VÍCE. PRO NÁRODNÍ TÝM TO BYLO JIŽ TŘETÍ ZLATO V HISTORII, NYNÍ SE I S BÝVALOU DVOJICÍ
JESTŘÁBŮ PŘEDSTAVÍ NA SVĚTOVÝCH HRÁCH, KDE OBHAJUJE
BRONZ Z ROKU 2009.
(DOKONČENÍ NA STRANĚ 27)

Za týden začne předprodej
na semifinále Davis Cupu
Prostějov/lv – Už 5. srpna
mohou tenisoví fanoušci
sehnat vstupenky na semifinálové utkání Davis Cupu,
ve kterém Česká republika
vyzve Argentinu. Obhájce
loňského vítězství nastoupí
na kurt v pražské O2 areně
a pořadatelé předpokládají,
že bude vyprodáno.
„Vzhledem k losu nás letos
doma jiné daviscupové utkání
nečeká. Nepředpokládáme, že
by ve druhém utkání Kanada
porazila Srbsko. Proto utkání se silnou Argentinou bude
velký zápas se sportovní i společenskou úrovní a prestiží.
Hosty přijede podpořit skupina
argentinských průmyslníků,
v hledišti nebude chybět Diego Maradona. Bude to velký
svátek a věříme, že hala bude
plná,“ prohlásil na tiskové
konferenci v Prostějově majitel pořádající agentury Česká
sportovní Miroslav Černošek.
„Kapacita haly bude 12 800
diváků. Výsledek neovlivníme, ale můžu slíbit, že celé
utkání bude dokonale připravené. Současně věřím, že to
přispěje k našemu úspěchu.
Jsem optimista a doufám, že
si po roce opět zahrajeme finále,“ poznamenal šéf pořádající společnosti.
O konečné nominaci přemýšlí nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil. Žádné velké překvapení ovšem nepředpokládá. Jeho tým se bude tradičně opírat o dvojici Tomáš
Berdych, Radek Štěpánek,
sestavu doplní Lukáš Rosol, Jan Hájek a Jiří Veselý.
„Chci, abychom se v Praze

připravovali v pěti,“ prohlásil
Navrátil, kterého těší aktuální
stav Štěpánka.
„Radek se připravuje v Americe a zprávy, které dorazily
ze zámoří, jsou povzbudivé.
Cítí se dobře a výkonnostně
jde nahoru,“ řekl nehrající kapitán českého výběru.
Proti domácímu týmu se postaví těžký protivník, jehož
lídrem bude Juan Martin del
Porto, semifinalista letošního
Wimbledonu. „Nejde jen o del
Potra. Argentina má v sestavě
Juana Monaca nebo Carlose Berlocqa. Čeká nás velká
bitva,“ předpokládá Navrátil.
Český výběr se přesto na střetnutí těší a chce v domácím
prostředí uspět. „Už teď mám
husí kůži, když si vzpomenu
na atmosféru loňského finále.
Byl to neuvěřitelný zážitek.
Doufám, že podpora fanoušků
bude také proti Argentině stejná,“ přeje si Štěpánek.
Předprodej vstupenek na semifinále Davis Cupu mezi českými tenisty a Argentinou začne
na terminálech Sazky v pondělí
5. srpna v 1:15. Internetový prodej vstupenek odstartuje ve stejný den ráno v 9:00 na portálu
www.sazkaticket.cz. Vstupenky
se budou prodávat jako balíčky
na všechny tři hrací dny.
Do čtvrtého patra 02 areny se
prodávají ve třech cenových kategoriích za 1 980, 2 400 a 3 600
korun, lístky do prvního patra
budou stát 7 500 korun a na tribunu nad krátkou stranou kurtu
8 990 korun. K dispozici navíc
budou vstupenky na jednotlivé
dny do čtyř sektorů v horním
patře haly.

KAM ZA F TBALEM

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL ČECHOVICE
FK NOVÉ SADY
SOBOTA 3. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL URČICE
1.SK PROSTĚJOV U19
NEDĚLE 4. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

POHÁR ČESKÉ POŠTY OFS PV
TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 3. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích

Patrik Šebek

Cyklista Matouš Hynek se stal
juniorským mistrem republiky

Nový šampion. Matouš Hynek (uprostřed) získal své první zlato mezi juniory.

Foto: Jiří Možný

Prostějov/jim – Mládežnické
mistrovství republiky v dráhové cyklistice přineslo pořádajícímu SKC TUFO Prostějov jednu velkou zlatou
radost. V bodovacím závodě
juniorů na čtyřiaosmdesát
kol se o ni postaral Matouš
Hynek, jenž si po výborném
výkonu mohl navléknout
mistrovský dres.
„Týmovou taktikou bylo jet na
Luďka Helise. Od začátku závodu se mi jelo špatně a říkal
jsem si, že mu nebudu schopen
pomoct, ale v polovině závodu

se mi povedlo ujet ve skupině
balíku a pak jsem byl schopen
dát ještě další kolo,“ ohlédl se
za závodem bezprostředně po
dojezdu čerstvý domácí šampion.
Pro premiérový titul mezi juniory si dojel nejen dvěma
odjetými okruhy, ale i čtyřmi
vyhranými bodováními a stříbrného Jiřího Janoška z Dukly
Brno tak za sebou nechal o
propastných třicet bodů. Šestnáctiletý jezdec absolvující
v této věkové kategorii první
sezonu tak navázal na dřívější

kadetská zlata v časovce družstev, bodovačce dvojic, sprintu
družstev i závodu na dva kilometry.
Jezdci SKC přidali do sbírky
ještě stříbro juniorů ve stíhačce
družstev, druhý skončil i Chytil ve scratchi kadetů, bronz
získalo kadetské družstvo stíhačů. Smůlu měl Pavel Vik,
jenž v juniorech skončil hned
čtyřikrát čtvrtý a jednou pátý.
Reportáž z celého pětidenního
programu včetně výsledkové
listiny i dalších ohlasů naleznete na straně 21.

POHÁR ČESKÉ POŠTY OFS PV
FC HVOZD
SOKOL KONICE
NEDĚLE 4. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

POHÁR ČESKÉ POŠTY OFS PV
TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 4. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

POHÁR ČESKÉ POŠTY OFS PV
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
FC KRALICE NA HANÉ
NEDĚLE 4. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v pátém 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 veřej-

ného 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.



Správná odpověď z č. 29: na snímku byl dům z ulice Šafaříkova 41, v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává lůžkové povlečení od firmy Profitex, Wolkerova 37, Prostějov, se stal František Janěk,
Olomoucká 23, 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 1. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 5. SRPNA 2013. Cenu
do soutěže, trvalou na řasy, věnuje Studio Belleza, náměstí
T. G. Masaryka 15, Prostějov.
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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.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA...

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

TIP
k obrazovce
PRAVIDLA
MOŠTÁRNY

FILM, USA ((1999))

PÁTEK 2.8. 2013

20:00 HODIN
ANOA, ASIE, BEAT, BORD, BROD, DUETO, FOUS, HÝLI,
CHYBA, KLOBOUK, LUSK, NOTY, OBZOR, OTEP, PAKŮŇ,
PĚKNĚ, PINT, PUSŤ, RESPEKT, ŘEKA, SHYB, UHER,
URNY, ÚSEKY, ÚSTA, UZEL, VÝPAL, VÝTAHY, VZOR
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 1. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ZVÝHODNĚNÉ CENY“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Miroslava Huterová, Českobratrská 49, Prostějov, 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 je 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 5. SRPNA.

PRÁZDNINOVÉ CENY OD 160 Kč
www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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DNES přitom můžete opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy Železářství
U Věžiček v celkové hodnotě
400 Kč.
V minulém, celkovém součtu stodevatenáctém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Martina Richtera. Mistra
světa v hokeji z roku 2001
a vícemistra světa z roku 2006.
V roce 2000 působil v New
York Rangers, slavnou NHL si
však nikdy nezahrál.
Z porce 408 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Vlasta Hrubá, Karafiátova 23,
Prostějov. Od Večerníku tak
obdrží ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukazu na občerstvení u firmy Brutus v hodnotě 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod.
Na našem snímku je zastupitel
města, který se nedávno rozhodl opustit jednu z koaličních
stran.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodvacátého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
1. SRPNA 2013, do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu,
od Železářství U Věžiček v
hodnotě 400 Kč, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází
TRADIČNĚ V PONDĚLÍ
5. SRPNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Lasse Hallström
Hrají: Tobey Maguire, Michael Caine, Charlize Theron,
Paul Rudd, Erykah Badu,
Delroy Lindo, Jane Alexander,
Kathy Baker, Kieran Culkin,
Kate Nelligan
Strhující, laskavě laděný příběh
o hledání lásky a přátelství byl pohledu na svět se Homer stává
natočen podle stejnojmenného skvěle připraveným lékařem
románu Johna Irvinga. Můžete bez diplomu a dobrým člověv něm sledovat odyseu Home- kem. Doktor Larch by jej rád
ra Wellese, který se narodil v viděl jako svého nástupce, ale
sirotčinci v St. Clouds a jehož Homer pochopí, že život není
součástí se stal. Po několika jen v ordinaci, a tak svůj domov
traumatických zkušenostech opouští. Ze sedmi nominací byl
u adoptivních rodičů byl nej- film oceněn dvěma Oscary - za
starším chovancem, o kterého nejlepší mužský herecký výkon
se staral zakladatel sirotčince ve vedlejší roli (Michael Caine)
Wilbur Larch, laskavý a moud- a za nejlepší scénář - adaptaci
rý lékař. Díky jeho svébytnému (John Irving).
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

VYHRAJ SPECIALITY Z GRILU!

I v dnešním čísle máme pro
vás připraveno další zápolení o zbrusu zajímavou
výhru. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž ani tentokrát
neopomněli bádání s čísly
a díky 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
1. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 6 - 3 - 6 - 9,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
stodevátou výherkyní stala
Libuše Patková, Žešov 41,
jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu
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 5. SRPNA 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.
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E-mail: reklama
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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

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
6. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitosti – pozemku parc. č.
246/1 v k.ú. Bílovice a obci Bílovice
- Lutotín za min. kupní cenu ve výši
275 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

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

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

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

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 9+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
Pronájem bytu 1+1, přízemí, Olomoucká ul. Tel: 608718813
Koupíme byt 2+1 po rek., na E.
Beneše nebo sídl. Hloučela. Tel.
776 460 300
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
Účinně zajistíme prodej Vaší nemovitosti. Tel. 774 409 430
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
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 byt 3+1 na sídl. Svobody,
1NP. Ne RK! Tel:608 481 690
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
Pronájem komerc. prostoru na Újezdu v Pv. 95m², výloha. 14 000 Kč/měs.
+ inkaso. Tel: 720 750 511
Koupím pozemek nebo zahradu
na stavbu RD v Mostkovicích.
T.: 731 510 079
Prodám 2+1 v Pv. Cena dohodou.
RK nevolat! T.: 737 500 120
Prodám cihlový byt 3+1 s balkonem,
70m2 v OS vlastnictví. V klidné části
obce Věrovany. Lokalita cca 15 km
od PV. Částečně zařízený, plyn. topení. Nastěhování dle dohody. Cena
890 000 Kč. Tel.: 734 589 647
Pronajmu 1+1 v centru PV za 5tis.
Vykoupím za hotové zadlužené nemovitosti. 723 565 897

Pronajmu 2+1 v RD blízko centra.
K dispozici terasa od 15. 8. Tel:
608 150 867, 605 992 505
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I sms na tel.: 605 011 310
Hledám ke koupi RD Prostějovsko.
Tel.: 602 570 658
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 4. kolo výběrového řízení na prodej nemovitostí
– budovy Konice, č.p. 248 a pozemků
parc. č. 670 a parc. č. 671 v k.ú. a obci
Konice za min. kupní cenu ve výši
56 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronájem garáže za místním nádražím,
ul. Wolfova, bez elek. proudu, cena dohodou. Tel.: 607 646 490, dlouhodobě.
Pronajmu byt v Plumlově 3+1,
85m². Dlouhodobě. RK nevolat!
Tel:606 922 838

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

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

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
774 965 730. Pracuji pro více věřitelů.
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

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

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

Pěstitelská pálenice Kostelec na
Hané oznamuje zahájení sezóny 2013. Příjem objednávek od
13.7. každou středu od 16 do 18
hodin v sobotu od 8 do 12. Tel.:
582 373 358

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

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

Pronajmu byt v PV nám. Spojenců
1+KK, 37m². Tel:602 852 613

Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané(dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013

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

RŮZNÉ

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

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

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

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byty v nájemním domě
(cihla) blízko centra. 1+1 podkrovní
a 2+1 s balkonem. Tel.: 728 760 914
V atraktivní lokalitě pronajmu
zavedený hostinec i s bytem 2+1.
Tel.: 737 941 529

KOUPÍM

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

DARUJI
Daruji koťata. 605 111 687

www.
vecernikpv.cz

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

Pronajmu byt 1+1, cihla, vl. topení.
Tel.: 775 758 775

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

AUTO - MOTO

Přijmu řidiče MKD na vozidlo do 12
tun a na kamion. Práce Evropa. Firma
z okr. Prostějov. Tel: 777 99 00 22
www.prace-internet.eu
Do zavedeného salónu v centru PV
přijmu nehtovou designerku na ŽL
nebo na dohodu. Více info na tel:
774 875 201

OZNÁMENÍ
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na
zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485
Dne 20. 7. 2013 mezi 10.45 a 11.00 dopoledne došlo v Prostějově mezi kruhovým objezdem u OBI a objezdem
směrem k čerpací stanici do centra ke
ztrátě vyšší částky finanční hotovosti
v černé ledvince. Jedná se o služební
peníze. Apelujeme na poctivost nálezce a prosíme o navrácení, případně
prosíme svědky, kteří se v těchto místech a uvedeném čase pohybovali a povšimli si, že by taštičku někdo odnášel,
o podání zprávy. Poctivý nálezce, příp.
osoba, která k nalezení přispěje, bude
odměněna. Tel.: 736 253 925

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Rychle-levně-kvalitně
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Nové VacuShape studio otevřené na
Skálově nám. 2a. Ceny od 100 Kč
za 30min. na stroji Vacushape. Před
každou lekcí 10min na Powerplate s trenérem zdarma! Spalujte tuk
3x rychleji než při běžném cvičení!
Objednávky: 734 897 730

VZPOMEŇTE NA
ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM

široká nabídka ozdobných rámečků

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

Pronajmu byt 1+1 cihla, po celk.
rekonstr. OV, 45m² + 8m² sklep.
1. patro V. Outraty. Nájem 5 200
Kč+spotřeby. Kauce 8 000 Kč. Volný od 1.10. Tel:603707033

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

Dne 5. srpna 2013
oslaví své krásné 60. narozeniny
pan Rudolf NAKLÁDAL
z Vrahovic.
Hodně štěstí, zdraví a životní
úspěchů Ti do dalších let přeje
manželka Věra, dcery Martina,
a Eva s rodinami, syn Rudolf
s přítelkyní, vnučky Verunka,
Terezka, Kačenka, vnuci
Daniel a Honzíček

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

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

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

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

Volná pracovní pozice pro začínajícího
komerčního inženýra nebo podobnou
profesi. Prosperující a.s. Přihlášky na
email: energyoptimalpers@email.cz

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

Pronajmu zařízený pokoj u Pv
v RD. 776 465 579

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

Příjmu řidiče řid. pv. Skupiny C
na vozidla do 12t. Info na tel.:
777 797 263 nebo 602 824 413

Prodám nový nafukovací člun
Seahawk 4set pro 4 osoby za 2tis.
Tel.: 605 757 336

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 1. kolo
výběrového řízení na prodej nemovitostí – budovy Určice, č.p. 335
a pozemku parc. č. 634 v k.ú. a obci
Určice za min. kupní cenu ve výši
2 732 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

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

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

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
6. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitostí – budov Niva, č.p. 125
a Niva, č.p. 158 a pozemků parc.
č. st. 150 a parc. č. st. 43/2 v k.ú.
a obci Niva za min. kupní cenu ve výši
86 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

GRATULACE

tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 2. srpna 2013
v 10.00 hodin

RUBRIKU
VZPOMÍNÁME NAJDETE
NA STRANĚ 20
INZEROVAT MŮŽETE I NA WEBU
TEL.: 608 960 042

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Pod lipami U Kalicha
se zpívalo i hrálo
Druhý ročník multižánrového festivalu s názvem Pod lipami se i v uplynulém loňském ročníku mohl pochlubit vysokou návštěvností a nejinak
tomu bylo i letos!
Prostějov/peh
Už podruhé se příznivci hudby
ze širokého okolí sešli na farní
zahradě modlitebny Sboru českých bratří U Kalicha, aby se zúčastnili multižánrového festivalu
Pod lipami, který v sobotu odpoledne odstartovala svým vystoupením prostějovská jazz/funková mladá hudební naděje Easy
Jammin, jejíž tóny doprovázely
vernisáž obrazů akademické
malířky Karly Palátové. Programové složení festivalu doplnilo
divadelní představení pro malé
i velké Kvak a Žbluňk divadla
Bilbo Compagnie, experimentální funk Wunderbar Band
a v rámci svého letního turné
dorazil a na piano zaválel Daniel Jun, jehož tatínek je také
jedním z členů pořadatelského
týmu. „Podařilo se nám sestavit žánrově pestrý program, ve
kterém si snad každý najde to
své. Je tu funk, jazz, divadlo
i vážná hudba. Mrzí nás jen
fakt, že se termín našeho festivalu kryje s Keltskou nocí,
čemuž se při příštím, už třetím
ročníku festivalu Pod lipami, pokusíme vyhnout,“ slí-

Plumlov halila po dva dny

a dvě noci Keltská noc
Plumlov/peh - Mezinárodní hudební festival Keltská noc je za
námi, keltská božstva
se návštěvníkům hudebního festivalu postarala o špičkové letní počasí, pořadatelé
a účinkující zase o špičkovou zábavu a jedinečný hudební zážitek.
Keltové dorazili na Plumlov

Ve stínu lip. Příjemná hudba a přátelská atmosféra multižánrového festivalu Pod lipami přilákala na farní zahradu několik desítek návštěvníků.
Foto: Petra Hežová
bil za pořadatele pan Jan Jun. dorazila spolu s přáteli. Mimo
O tom, že se programové slo- celkem šesti hudebních vystoužení opravdu vydařilo, svědčí pení, divadelního představení
i pochvalné komentáře z řad a skvělé atmosféry si účastníci
návštěvníků festivalu. „Byli mohli ve stínu lip vychutnat
jsme tu už loni a moc se nám tu i originální festivalové víno,
líbilo. Letos je sice o takových jehož etiketu a vůbec veškepět nebo deset stupňů tepleji, ale rou stylovou výzdobu festivalu
tady ve stínu lip je moc příjem- vytvořila výtvarnice Veronika
ně, zvlášť když k tomu hraje tak Zacharová, která své pěvecké
výborná hudba,“ nešetřila chvá- kvality předvedla i na pódiu pod
lou paní Lenka, která na akci lipami.

Kdyby uplynulý víkend probíhalo sčítání lidu, v Plumlově
by jistě spousta formulářů mělo
v kolonce národnost uvedeno:
kelt. V pátek odpoledne tu totiž vypukl dlouho očekávaný
mezinárodní hudební festival
Keltská noc, a protože pořadatelé objednali u keltských božstev krásné počasí, nemuseli
se návštěvníci obávat žádných
rozmarů matky přírody a mohli
si tak řádně vychutnat exkluzivní hudební událost roku. „Čekal

Tanec v režii skupiny Seamróg. Výuka irských tanců zvedla z laviček více než pět desítek účastníků Keltské noci.
Foto: Petra Hežová
lo, pití i další bohatý program.
Nechyběla ohňová show,
ukázky keltských bojů či seminář keltské čarodějky Eriky

Letní kino promítalo

filmovou lahůdku

Mostkovice/mls - Nepřekonatelná hudba Ennia Morriconeho z legendárního filmu
Tenkrát na západě se v pátek
nesla nad vypuštěnou plumlovskou přehradou. Letní
kino v Mostkovicích v pátek
promítalo skutečnou perlu na
náhrdelníku nejlepších filmů
všech dob.
Letní kino v Mostkovicích se
letos potýká nejen s vypuštěnou
plumlovskou přehradou, ale
i s opravami hráze a žabími koncerty na dně nádrže. Už třetím
rokem do něj míří pouze ti, co
jdou cíleně sledovat film pod
širým nebem. I letos bohužel
chybí ti, kteří by návštěvou
kina zakončili příjemně strávený den u přehrady. „Navzdory všem negativním faktorům je po slabším začátku
návštěvnost celkem solidní.
Na každé představení chodí
INZERCE

Romantika. V pátek večer promítalo letní kino snad nejznámější
western všech dob. Diváci si užívali romantiky pod širým nebem.
Foto: Michal Kadlec
stabilně kolem padesáti lidí.
Loni na některé trháky přišlo
i šest stovek diváků, jindy
však nedorazil skoro nikdo,”
zhodnotil probíhající sezonu
provozovatel letního kina
Pavel Ošlejšek. V programu
kina jsou k vidění především
pohádky a rodinné komedie.

Hlavním hitem letošního roku
v českých kinech byly Troškovy
Babovřesky. „S jejich projekcí
počítáme v září,” zmínil se
Pavel Ošlejšek. Zamířit do kina
s kapacitou tisíc míst můžete
každou středu, pátek a po celý
víkend. Na vstupném zaplatíte
od šedesáti do osmdesáti korun.

Jako praví Skoti. O vynikající atmosféru se postarali svým vystoupením i členové kapely Vintage Wine a hlavně zpěvák Petr Polák se
speciálně vytuněnou mandolínou.
Foto: Petra Hežová
jsem ještě na přítelkyni, která
v práci končila ve čtyři a hned
jsme jeli sem,“ usmívá se sympatický pár Prostějováků, kteří
se za branami plumlovského
kempu Žralok ocitli už v pátek
právě včas na vystoupení skvělé slovenské kapely Irish Rose.
Keltové se zkrátka uměli bavit
před staletími a zvládají to bez
problémů i teď.

Program plný hudby
a netradičních zážitků
Kromě skvělé hudby si tak
novodobí Keltové, Germáni,
Vikingové i druidské kněžky
mohli po libosti vychutnat jíd-

Bábkové. „Nejvíc jsem se kromě hudby a úžasné atmosféry
těšila na výuku irských tanců.
Viděla jsem to před lety v televizi a úplně mě to chytlo.
Od té doby jsem se všemožně
snažila tenhle taneční styl naučit, ale bohužel pouze jako
samouk, proto se ráda nechám
poučit odbornou lektorkou.
Navíc je rozdíl, když tančím
sama a když se mnou tančí
další desítky lidí,“ směje se
Magda Malá z Prostějova, která si dvoudenní festival užívala
spolu s kamarádkami. Výuku
irských tanců měl na starosti Seamróg, skupina irských

tanců z Prahy, a návštěvníky
k tanci rozhodně nebylo třeba
nutit. Ale ani ti, kteří se neodvážili předvést své taneční
umění veřejně, se rozhodně
neměli čas nudit. Areál kempu Žralok nabídl vyžití malým
i velkým návštěvníkům, takže
stánky s medovinou, grilovanými specialitami i drobnými
suvenýry s keltskou tematikou
byly prakticky neustále v obležení účastníků akce.

Okem ‚starého Vikinga‘
Toma Somra
„Jsem moc rád, že se festival
vydařil, což je i zásluha počasí, které nám perfektně vyšlo,
proto dorazila i spousta lidí
a za to jsem moc rád. Podařilo
se nám zajistit bezvadný program, troufám si říct, že snad
vůbec ten nejlepší za uplynulé
období, takže se tu diváci snad
dobře bavili. Tento kraj si bezpochyby zaslouží hezké věci a
já doufám, že festival Keltská
noc je jednou z nich a já jsem
rád, že si sem lidé našli cestu a
že jim můžeme touhle cestou
udělat radost. Není to jeden
z komerčních festivalů, protože
takový festival, jakým je Keltská noc, se prostě musí dělat

srdcem a ne pro peníze. Přiznávám, že byly roky, kdy byla
akce prodělečná a výdaje jsme
dopláceli z vlastní kapsy, letošní ročník je ale divácky velmi
úspěšný a za to bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům
i těm, kteří nás podporují, bez
jejich pomoci bychom to nezvládli...“

Tak zase za rok!
„Škoda, že je takový festival
jen jednou do roka,“ postesklo
si hned několik účastníků akce,
mezi nimi i Václav Martínek
z Olomouce. „Účastníme se
každý rok, ještě ani jednou
jsme nevynechaly,“ pochlubila
se slečna Monika Matoušková
z Prostějova a Hana Chupáňová z Krumsína, které si nemohly vynachválit báječnou atmosféru festivalu, kde si nejeden
účastník akce mohl díky nezanedbatelnému počtu návštěvníků z ciziny procvičit svůj
západogermánský jazyk – angličtinu. Pro letošek už nezbývá, než uložit kilt i vikingskou
přilbici na bezpečné místo, aby
zase za rok dělala parádu na už
třináctém ročníku Keltské noci,
kde ani Prostějovský Večerník
rozhodně nebude chybět!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Paco de Lucía předvedl fenomenální kytarové umění

Olomouc zažila koncert století

Úchvatné! Na olomouckém náměstí se v pátek večer představil fenomenální kytarista Paco de Lucía.
Olomouc/lef – K prasknutí
naplněné centrální olomoucké náměstí. Skvělá
atmosféra
a
excelentní
hudební výkony. Takový byl
v pátek večer olomoucký
koncert jednoho z největších
světových kytarových mágů
Paca de Lucíi.
Do diváckého sektoru přišly
více než tři tisícovky platících

diváků. Další lidé sledovali koncert z oken domů na
Horním náměstí a mnozí dokonce z jejich střech. Diváci
se na koncert přitom sjeli nejen
z celé České republiky, ale
přijeli i milovníci kvalitní hudby a flamenca z Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska,
Německa i Španělska.
„Jedinečné, famózní, úžasné,

nádherné. Nic jiného se k tomu
asi nedá říct. Takových událostí
zažije člověk jen pár za život.
Jsem strašně ráda, že jsem tady
mohla být,“ řekla Večerníku
po koncertu jedna z nadšených
divaček, šestadvacetiletá Jiřina
Motanová.
Paco de Lucía v Olomouci předvedl, že je právem
považován za jednoho z nej-

Foto: František Omasta
větších žijících světových
hudebníků současnosti. Punc
dokonalosti pak celému vystoupení dodala i jeho sedmičlenná doprovodná skupina.
Umělcům se dostávalo potlesku a „standing ovation“
v průběhu skladeb a na závěr
koncertu poděkovali diváci
bouřlivým, několik minut trvajícím potleskem.

Vzpomínky, sport

V Mostkovicích soutěžil

VZPOMÍNÁME
Ruku už Ti nepodáme,
kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

i předseda kuličkového svazu

Děkuji veliteli posádky
Prostějov, příslušníkům 601.
skupiny speciálních sil a
102. průzkumného praporu
v Prostějově, posádkové hudbě Praha a KVV Olomouc za
přípravu a realizaci pohřbu
plk. v. v. Ing. Josefa
MAREŠE CSc.
Děkuje manželka s rodinou.
Dne 31. července 2013
výročí od úmrtí
pana Miroslava SLEPÁNKA.

Dne 1. srpna 2013
by se dožil 85 let náš
tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Oldřich KAŠPÁREK
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku

Navždy nám zůstane
N
maminka. Kdo pro nás
v našich srdcích žije dál,
ten nezemřel. Vzpomínky
na Tebe, maminko, krásné
máme, které si po celý živott
uchováme.
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věnujte mu tichou
vzpomínku s námi.
Rodina.

Dne 1. srpna 2013
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Anežky
PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
stále vzpomíná manžel,
synové a dcery
s rodinami.

Dne 30. července 2013
by se dožil osmdesáti let
pan Bedřich AUGUSTIN
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkují
a vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

www.
vecernikpv.cz

Mostkovice/jim, vl – Milovníci
kuliček se v neděli 21. července sjeli do Mostkovic, aby pod
mediální patronací Prostějovského Večerníku změřili své síly
na kuličkovém turnaji Mostkovice Open. Boj o medaile svedlo celkem pětatřicet soutěžících, mezi
kterými tentokráte nechyběli ani
hráči z Kralup včetně prezidenta
kuličkového svazu Petra Šejby.
Velmi napínavou bitvu předvedla trojice Luboš Karásek, Pavel
Kotyza a Ladislav Vysloužil. Jejich hra vypovídala o tom, že právě
tato trojice si to mezi sebou rozdá
o příčky nejvyšší a zatímco Ladislav Vysloužil ukončil putování
turnajovým pavoukem na medaiVítězní junioři. Hráčům do dvanácti let kraloval František Karásek (uprolovém třetím místě, Luboš Karásek
střed) před Janem Zavadilem a Antonínem Karáskem.
Foto: Lukáš Vlček.
a Pavel Kotyza se probojovali až do
závěrečného finále. V tomto zápa- startovné pro dospělé činí třicet o této akci jsou k dispozici na interse podal lepší výkon Luboš Karásek korun a pro děti do dvanácti let netové adrese http://www.kulicky.
a po zásluze tak turnaj vyhrál. Juniorům deset korun. Kompletní informace com/propozice.php?id=470.
vládl František Karásek před Janem
Konečné pořadí:
Zavadilem a Antonínem Karáskem.
Dospělí:
1.
Luboš
Karásek,
2. Pavel Kotyza, 3. Ladislav Vysloužil,
„Počasí nám dnes skutečně přálo,
řekl bych, že se jednalo o jeden 4. Radek Julinek, 5. Petr Šejba, 6. František Karásek, 7. Karel Ondrůj,
z nejteplejších dnů. Možná právě 8. Viktor Žák, 9. Ivo Losík, 10. Jan Zavadil, 11. Marek Růžička, 12. Lenproto se můžeme těšit z tak vysoké ka Koldová, 13. Lukáš Vlček, 14. Drahoslav Zavadil, 15. Martin Malík,
účasti, v kterou jsme v tento čas do- 16. Bohumila Ondrůjová, 17. Miroslav Kolda, 18. Iveta Křivánková,
volených vůbec nedoufali,“ radoval 19. Dominik Zapletal, 20. Antonín Karásek, 21. Dagmar Karásková,
se Lukáš Vlček z pořádající Hanácké 22. Bohumila Ondrůjová mladší, 23. Tereza Skácelová, 24. Jan Chocholáč, 25. Františka Karásková, 26. Eva Slováková, 27. Jitka Žáková,
trefy.
28.
František Hanák, 29. Pavel Fronc, 30. Petr Hemerka, 31. Terezie SchJiž v neděli 11. srpna se na stejném místě uskuteční další turnaj. warzerová, 32. Denisa Karásková.
Začne se v deset hodin prezenta- Junioři: 1. František Karásek, 2. Jan Zavadil, 3. Antonín Karásek,
cí a v jedenáct samotnou hrou, 4. Bohumila Ondrůjová mladší, 5. Denisa Karásková.

Florbalový trůn i po roce v rukou ManAGERs
Druhý díl: Ohlédnutí za sedmým ročníkem florbalového turnaje RG Playmakers Cup

Dne 29. července 2013
by se dožila 91 roků
paní Zdeňka NOVOTNÁ
Á
a 13. září vzpomeneme
Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové Zdeněk
a Mirek s rodinami, dcery
Liba a Dana s rodinami
a vnučka Marcela
s rodinou.

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

Již sedmý ročník florbalového letního turnaje mají za sebou
pořadatelé RG Playmakers Cupu. A počtvrté excelovali
ManAGERs, kteří posbírali také individuální ocenění v soutěži Penalty Shot Show. Nejlepším střelcem turnaje se stal
hráč Olomouce ve službách Galacticos Martin Willmann.
Překvapivého, ale zaslouženého bronzu se dočkaly
Klenovice, když zdolaly výběr Molodců, kteří opakovali svoje nejlepší umístění z dřívějších let na turnaji.
Prostějov/mif

Dne 30. července 2013
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
panaAloise SOLDÁNA
z Plumlova
a dne 4. srpna 2013 by se dožil
svých 70 let.
Vzpomíná rodina Soldánova.

Samotný turnaj začal již od ranních
hodin sobotního slunného dne. Areál
RG města Prostějova po celý víkend
vítal florbalové nadšence každého
věku, kteří si s chutí vyměnili červencový pobyt u vody za sportovní radovánky.

Základní skupiny

Dne 1. srpna 2013
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Karla PAVLÍKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

Dne 31. července 2013
by se dožil 85 let
Za celou rodinu
syn Vojtěch.

Těžko se s Tebou loučilo,
Těžk
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 31. července 2013
uplyne druhý smutný
rok od úmrtí
paní Jiřiny CHYTILOVÉ
É
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
manžel a synové
s rodinami.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

V neděli 29. července 2013
jsme si připomenuli smutných 14 roků od nešťastného
dne, kdy nás předčasně a
navždy opustil
pan Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku děkuje
nejbližší rodina.

Hlavní část turnaje odstartovala skupina
„C“, ve které se mimo jiné představil
bronzový tým Kostelce na Hané, hrající
pátou nejvyšší soutěž u nás. Kostelečtí
ovšem s jádrem úspěšného celku měli
pramálo společného, neboť většina trávila čas na dovolené.
I tak se ale tým kolem Jana Sedláčka
prokousal až k prvenství ve skupině.
Nejprve si poradil s mladými junáky
z řad Playmakerů. A poté i s Jamesonem, jenž v posledních dvou letech
skončil vždy čtvrtý. Výběr Botanica,
jak jsou Jamesoni přezdíváni, ve skupině na Kostelec nevyzrál a podlehl
o jednu branku. Třetí ve skupině
skončili Juniors, kteří ač ve skupině
prohráli oba své zápasy, mohli jít dál
na úkor Kalicha, který byl z turnaje
vyřazen.
Skupinu „D“ okupovali Galacticos,
jehož cíle vedou vždy nejvýš. I letos
tomu nebylo jinak. Jenže ve skupině
už na sebe dosti hlasitě dávaly vědět
Klenovice, které nejprve porazily
vojáky z Blizardu (4:3), a pak si vy-

šláply i na favorita z Galacticos (6:3).
Překvapivé počínání se dělo i ve skupině „B“, kde se až do poslední minuty rozhodovalo, kdo skončí poslední,
a kdo první. Za vším stála vyrovnanost
všech celků, tudíž většinou remízový
stav. Celou zápletku ve skupině rozlouskl až poslední zápas, kdy Staré
Hrušky porazily Toneryu Rousínov
3:2. V případě remízy by pak vítězem
celé skupiny byl Rousínov, jenže v poslední minutě Hrušky ukořistily cenné
vítězství pro sebe. Druzí skončili Protivanovští ze Sofiza.
Skupina „A“ patřila domácímu celku
ManAGERs. Ti se nejprve postavili
proti Čelechovickým Molodcům, které po půli přehrávali už o čtyři branky.
Nakonec se utkání brankově zklidnilo,
a Molodci alespoň snížili na rozdíl tří
branek. Záhadnou pozornost ve skupině měl poutat Heges. Vrahovický
výběr dosti trápil oba své soupeře.
S favoritem dokázal držet krok až do
závěru, leč přeci jen rozhodla kvalita.
I proti Molodcům koneckonců zápas
k bodům nevedl, a tak museli Vrahovití do baráže o play-off.

Baráž o Play-off
Vítězové skupin si přišli na přímý postup do čtvrtfinále, ostatní museli projít
sítem vyřazování, kde se například překvapivě ukázal i favorizovaný Galacticos. Ten se trápil i s mladými juniory.
Jenže slabá produktivita na obou stranách nakonec pomohla zkušenějším.

Tvrdě ale čistě. Florbalový turnaj nabídl mnoho skvělých momentů s nemálo
dramatickými konci.
Foto: Jan Sedláček
Z baráže nakonec postoupil i Jameson, který přejel Blizardy 3:0. Dramatické utkání přinesli souboje Protivínova s Vrahovicemi a Molodců
s Rousínovem. Obě utkání dopadla
shodně pro první jmenované.
Play-off
Čtvrtfinále je vždy nejošidnější zejména
pro favority. Výhra zaručovala spokojenost s turnajem, prohra nemilosrdný konec. I letos došlo na oboje. Na rozdíl od
ManAGERs a Klenovic svůj postupový
sen dosnili Kostelečtí s Hruškami. Nutno
říci, že oba vypadli po nájezdech. Tyto
momenty jen svědčili o větší vyrovnanosti turnaje než kdykoliv dříve. První
semifinále bylo jednoznačně v režii pořadatelského týmu ManAGERs. Ten si
s Molodci zopakoval přesnost střelby
a navíc nedopustil žádné inkasování.
O mnoho zajímavější byl pak souboj
Klenovic s Galacticos. Vítěze musel
určit opět samostatný rozstřel. Dlouhou sérii nájezdů rozlousknul až Michal Kováč, který poslal Galacticos
opět do finále.

Přerovský Pavol Nekl vyhrál individuálku
Prostějov/mif - Již podruhé
pochází vítěz individuální
soutěže z Přerova. Vůbec tím
prvním byl Pavel Vrba, jenž
loni tragicky zemřel při autonehodě na Prostějovsku, letos ho napodobil Pavol Nekl
(na snímku s přítelkyní).
Letos se ve finále o trofej
popralo dvanáct hráčů. Do
úzkého pětičlenného finále
postoupil i loňský vítěz Daniel Miczek, spolu s ním pak
i Pavol Nekl, Milan Hnízdil,
Michal Kováč či Jakub Řehulka. Tentokrát se z prvenství radoval Pavol Nekl, který vrátil
loňskou porážku svému spoluhráči z ManAGERs Danielu
Miczekovi.

„Jsem rád, že jsem se turnaje mohl zúčastnit. Každé
takové pozvání je příjemné.
Individuální soutěž je vždy
tak trochu o štěstí. Já ho měl

a vyhrál. Určitě bych cenu
věnoval jejímu prvnímu vítězi, Pavlovi Vrbovi, který
tu dnes s námi nemůže být.
Rozhodně jsme dnes hráli
i tak trochu za něj. S klukama
se pak určitě uvidím ještě na
jeho memoriálu v Přerově,
který je v plánu začátkem
září,“ podotknul na závěr vítěz soutěže Pavol Nekl.
Nejlepším střelcem na turnaji
se stal s osmi brankami Martin Willmann z týmu Galacticos. Brankářem turnaje se stal
Štěpán Panák, hájící barvy
prostějovských Playmakerů,
tentokrát ve službách ManAGERs, jenž si trofej odnesl
poprvé.

O medaile
Bitvu o bronzový kov mezi Molodci
a Klenovicemi byl do posledního okamžiku napínavý a strhující.
Z vítězství a dramatického závěru se
přeci jen radoval šťastnější celek Klenovic. "Jsme moc rádi, že se nám podařilo
dosáhnout na medaili, konkurence je tu
silná, ale my dnes hráli výborně. Myslím,
že je to zasloužená odměna kolektivu,"
prozradil bezprostředně vedoucí týmu
Tomáš Hrubý. Repríza loňského finále.
Tak by se dal popsat letošní souboj posledních dvou celků, které vydrželi na
turnaji nejdéle. Finále začali lépe Galacticos, kteří neskrývali emotivně chvíle radosti. ManAGERs ale odpověděli brzy,
srovnáním stavu. Postupem času si ManAGERs nad Galacticos vytvářeli územní převahu. Tu ManAGERs zužitkoval
v druhé půli, když zasadil svému soupeři
několikrát přesný hřebíček do rakve. Konečný výsledek 4:1 pak neznamenal nic
jiného, než čtvrtý triumf pořadatelského
týmu ManAGERs, jež se stal nejúspěšnějším celkem celé historie turnaje.

Očima pořadatele
Milan Fojt
sportovní ředitel turnaje
„Myslím, že se tento rok povedl. Největší
podíl na tom má vždy počasí, protože jde
o outdoorovou akci. Letos jsme se netlačili směrem vpřed, ale spíše jsme se snažili
o sehrání ve starém stylu turnaje. Měl připomenout začátky florbalu v Prostějově, ale v této době je to už asi nemožné Doba je jiná, hlad po tomto sportu prostě větší. Příští rok
máme v plánu akci opět rozšířit, protože florbal začíná být
mezi veřejností velice oblíbený. Letos jsem musel účast
spoustě odřeknout. Chceme se připravit na to, že se zkrátka
za rok podaří překročit kapacita turnaje. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům a těm, co se podíleli na dobrém
chodu turnaje, počínaje správcem areálu, místní školou, až
po pomoc finanční, jako tomu bylo v případě paní radní Mgr.
Milady Galářové.“
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Eskáčko zvládlo jediný domácí přátelák s nulou
V sestavě se objevil zkoušený Filip Studený i dvojice talentovaných mladíků

Dvěma rychlými zásahy nakročili fotbalisté 1.SK
Prostějov za třetí výhrou v letní zápasové přípravě.
Po zdolání Opavy a Tasovic si tým Františka Jury
a Romana Popelky poradil i s Hulínem a gólman
Zdeněk Kofroň vychytal již druhé čisté konto.
Prostějov/jim
„Byl to klasický přípravný zápas.
První poločas jsme hráli, jak jsme
chtěli, hned od začátku aktivně a
nutili soupeře k chybám. Splnilo to svůj účel, brzy to bylo 2:0,
dobrá herní tréninková jednotka,“
těšilo zvládnuté utkání asistenta
hlavního kouče Romana Popelku.
Hráči obou mužstev se museli
vypořádat s tropickými teplotami, i proto se nehrálo v sobotu

odpoledne, ale hned v deset dopoledne. A ještě než se stihli hosté
pořádně zapotit, už se jim svou
kopací technikou ze standardky
představil Tomáš Kazár, druhou
branku přidal po úspěšné kličce
Michal Pospíšil.
„Bylo to velmi dobré, dařila
se nám hra, o jakou se snažíme. Pokud to takhle půjde dál,
budeme všichni spokojeni.
Všichni obstáli, kvůli počasí to
ale bylo stále těžší. Přibývalo

nepřesností a hrálo se nahoru
dolů,“ přiblížil Popelka obě dějství.
Celých devadesát minut odehrál
za „eskáčko“ Filip Studený, jenž
přišel na dvoutýdenní zkoušku ze
Sigmy Olomouc. „Mile nás překvapil, ve svém věku předvedl
velmi kvalitní výkon a výrazně si
řekl o místo v kádru,“ upozornil
asistent.
Devatenáctiletý pravý obránce
s pěti starty v reprezentační
„devatenáctce“ a devíti v české
„osmnáctce“ navíc dostal kapitánskou pásku, takže mohl hned
přispět do klubové kasičky. „Je
to takový rituál pro hráče, kteří
jsou v mužstvu noví,“ usmíval
se Popelka. Kromě Studeného se
v sestavě 1.SK objevili i dva mla-

díci. Teprve šestnáctiletý Michael
Sečkář s Kameným, kteří naskočili do hry ve druhém poločase.
V sestavě stále scházeli doléčující
se Tomáš Machálek, Martin Hirsch, Tomáš Bureš, Martin Soušek
a nově i Petr Pavlík, na trávník se
naopak vrátil Tomáš Zatloukal.
„Byl s námi již na soustředění
a teď zasáhl i do hry. Začíná se
vracet do plné zátěže a tréninkového procesu, žádné velké stopy
to na něm nezanechalo,“ dělá radost Popelkovi.
Generálku na novou sezonu
Moravskoslezské fotbalové ligy
sehrají hráči 1.SK o víkendu ve
Svitavách. „Snad už budeme
všichni zdravotně v pořádku,
abychom byli kompletní. Ma-

rodka se nám vyprazdňuje, Tomáš Bureš začne již v pondělí
trénovat, pouze Martin Soušek
bude na dva tři týdny mimo,“
přeje si před nedělním duelem na hřišti divizního soupeře
Roman Popelka.

1.SK Prostějov
SK Spartak Hulín 2:0 (2:0)
Branky: Kazár, Pospíšil
Rozhodčí: Němec - Fojtek,
Kašpar
Sestava 1.SK: Kofroň - Studený, Mazouch, Hloch, Kazár - Pančochář, Zelenka (69.
Sečkář), Pavlík (46. Krejčíř),
Fládr - Pospíšil (65. Zatloukal), Krč (75. Kamený).
Trenér: František Jura.

Zraněný Rozsíval zůstává

v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav/jim – Neustávající zdravotní trable brzdí kariéru kdysi velkého fotbalového talentu z prostějovské líhně. Dnes
dvacetiletý Filip Rozsíval se sice 1. června dočkal premiérového
startu v Gambrinus lize, v duelu posledního kola loňské sezony
proti Teplicím se ale zranil a do pohody se dosud nevrátil.
„Poranil jsem si vazy v kotníku a stále se mi to vrací. Je to už dva
měsíce, ale stále to natékalo,“ pronesl smutným hlasem středopolař, jenž doufal, že by v létě mohl zamířit někam na hostování
a prosadit se v novém klubu do základní sestavy.
Místo seznamování se s novým působištěm tak zatím spíše absolvuje tréninky s kondičním koučem a fyzioterapeutem. „Vypadá to
v pohodě, můžu i běhat, ale při střelbě to stále cítím,“ poodhalit
své rozpoložení někdejší člen dorostu bundesligového Hamburku.

Plumlov povede v I.B
třídě duo Voráč, Kiška
Plumlov/jim - „Rakouská“ dvojice Pavel Voráč, Petr Kiška se
od nové sezony ujme „A“-týmu Sokola Plumlov. Mužstvo se
loni neudrželo v I. A třídě, úkolem nového realizačního týmu
je zejména zabránit dalšímu poklesu a pokusit se omladit.
Oba trenéři stále ještě aktivně hrají fotbal ve stejném rakouském
mužstvu, nečeká je tedy časově nic jednoduchého. „Beru to jako
výpomoc, stále chci hrát. Snad to ale půjde skloubit a bude to fungovat. Tréninky povedeme my, já ještě navíc trénuji v Určicích,
při zápasech budeme na lavičce buď my, nebo Fana Kocourek,“
přiblížil nový model Petr Kiška.
Podobně se vyjádřil i jeho kolega. „Bude to těžké, snad to zvládneme. Vzali jsme to díky kamarádství s Fanou Kocourkem, požádal
nás a chceme mu pomoct. Oba jsme navíc z Plumlova a s hráči
již několik let trénujeme,“ podotkl Voráč, pro nějž to bude také
první trenérská štace. „Je nutné omladit, ne však za každou cenu.
Chceme to stabilizovat a doplnit o pár mladíků, kteří budou mít
výkonnost a chuť,“ dodal Kiška.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Určice nasázely celkem deset branek Bratři Trnavští

se sejdou v Hané

Určice, Prostějov/jim – Suverénním způsobem prošli oběma zápasovými prověrkami
hráči Sokola Určice. Divizní
nováček se nejprve v Lutíně
již po deseti minutách radoval
z vedení 3:0, o víkendu pak doslova spláchl Morkovice, jimž
nasázel sedm branek a sám ani
jednou neinkasoval. Nyní prověří Určice hráči Uničova, poté
dorost 1.SK Prostějov.
„Začali jsme velice dobře a domácí až ve čtyřicáté minutě snížili

na 3:1. Měli jsme spoustu šancí,
ale špatnou mušku, létalo nám
to nad. Jinak ale dobrý výkon,
i nové tváře se jeví dobře. Uvidíme, jak nás prověří další soupeři,“
komentoval kouč Evžen Kučera
středeční výhru nad účastníkem
I.B třídy.

Sestava Určic: Nejezchleb –
Petrásek, Zbožínek, Rus, Javořík – Bokůvka, Vaněk, Svozil,
Hochman – Kopečný, Los.
Trenér: Evžen Kučera.
A nedělní dopolední výkon proti
Morkovicím ho nadchnul ještě
více, jeho hráčům se prostě dařilo úplně vše. „Hráli famózně,
TJ Sigma Lutín
nemám jim co vytknout. Kdyby
TJ Sokol Určice
takto přistoupili i k mistrovským
1:3 (1:3)
zápasům, nebyl by problém.
Branky Určic: 3. Kopečný, 6. Dobře se na to koukalo,“ vypráHochman, 10. Los.
věl nadšený trenér Určic.

Ocenil hru ze zabezpečené obrany, skvělé napadání, trpělivost i
fungující komunikaci, hráči se tak
dostávali do spousty šancí a mohli
dát ještě o čtyři pět branek více.
Hattrickem se prezentoval Radim Vaněk, dvakrát se trefil
Martin Svozil. Již do dvacáté
minuty to bylo 3:0, další čtyři
branky přidali Určičtí po změně
stran. „Radim není typický střelec, hrál ale s přehledem. Stejně
jako všichni ostatní. Uprostřed
zálohy to vedl se Svozilem,

vzadu vše dirigovali Skopalík se
Zbožínkem,“ těšilo Kučeru.

TJ Sokol Určice
FC Morkovice
7:0 (3:0)
Branky: 9. Bokůvka, 10. a 77.
z penalty Svozil, 18., 57. a 81.
Vaněk, 59. Los. Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Zbožínek,
Skopalík, Rus – Bokůvka, Vaněk, Svozil, Pekař – Haluza, Kopečný. Střídali: Los, Hochman.
Trenér: Evžen Kučera.

Prostějov/jim – Sourozenecká dvojice Michal a Pavel Trnavští
bude opět působit v jednom mužstvu. Bývalé opory Kralic na
Hané se nově potkají v prostějovské Hané, jíž budou vypomáhat v I. A třídě. Pavel tam již nějaký čas působí, to Michal přichází na hostování právě z Kralic.
„S Michalem počítám podle situace na kraj zálohy či obrany. Je to
univerzál se zkušenostmi, bude se nám hodit,“ těší se z příchodu
nové tváře předseda klubu Daniel Kolář.
Na hřišti se ale oba bratři hned tak nepotkají, Pavel se totiž stále zotavuje z náročného zranění. „Léčení probíhá dobře, měl ale zlomený
kotník a přetrhané vazy v něm, takže ještě půl roku hrát nebude,“
posteskl si Kolář
Společně s Trnavským přichází z Kralic do Hané i Miloš Čermák.
„Je to odchovanec Železáren a LeRKu, který již nehrál a obnoví
svou činnost,“ charakterizoval druhou posilu hrající předseda klubu.

Biskupice, Prostějov/jim –
Dvojici přípravných zápasů
s dvěma rozdílnými výsledky
sehráli v uplynulých dnech
fotbalisté Kralic. Účastník
krajského přeboru si nejprve
poradil s dorostem 1.SK Prostějov, o víkendu pak neudržel
poločasové vedení nad nováčkem soutěže Novými Sady
a svému soupeři těsně podlehl.
Ve středečním duelu proti dorostu poslal Kralice dvěma
rychlými brankami do vedení
navrátilec z Lipové Zdeněk Petržela, domácím se pouze podařilo
snížit a na remízu již nedosáhli.
„S prvním poločasem jsem spokojen, mělo to kvalitu, nasazení,
hráli jsme v tempu, vypracovali

jsme si i další šance. Ve druhé
půli nám již ubývaly síly, „devatenáctka“ ovládla střed a mohla
i srovnat. Myslím si, že to splnilo účel pro oba týmy,“ zhodnotil duel kralický kouč Petr
Gottwald.

ale o vedení přišly. „Bylo to
nezasloužené vedení a druhá
půle již byla v režii Sadů. Projevila se i únava a fyzická nepřipravenost některých hráčů,“
povšiml si.
Do utkání nasadil celkem čtrnáct hráčů, mimo jiné i Michala Trnavského, pro něhož to byl
na nějaký čas pravděpodobně
poslední start za Kralice. „Je
fotbalově zapálený a příjemný
člověk. I když je již trošku za
zenitem, nerad se takových,
jako je on, zbavuji. Přeji mu
úspěchy v Hané,“ rozloučil se
s krajním obráncem či záložníkem.
Úspěšný návrat naopak prožívá Zdeněk Petržela, jenž

se v přípravě trefil již třikrát
a úspěšně tak doplňuje dalšího
útočníka Jaroslava Lehkého.
„Potvrzuje střelecký potenciál,
navíc má do fotbalu obrovskou
chuť a nevynechal jediný trénink. Mám z něj radost,“ potěšilo Gottwalda.

Zkušený Honza Nečas

Kraličtí těsně nestačili na Nové Sady
1.SK Prostějov U19
FC Kralice na Hané
1:2 (0:2)
Branky Kralic: 22. a 24. Z. Petržela. Sestava Kralic: D. Neoral (46. Běhalík) – M. Neoral,
Martinka, Olejník (60. Losman),
Chvojka (46. Jamrich) – P. Dostál, Pořízka, Vybíhal (46. Lexa),
Cibulka (60. Chvojka) – Z. Petržela, Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

Sobotní zápas se vinou velkého
vedra nehrál na biskupickém
hřišti až odpoledne, ale hned
brzy ráno. Poslední král I.A třídy ukázal svoji sílu a přestože
se hráči Kralic snažili a ještě
chvíli po pauze drželi stav 2:1,
nakonec těsně prohráli.
„Mají kvalitnější kádr, který
byl celý rok pospolu. A hráči
Sigmy ukázali svou sílu,“ pustil se do hodnocení kralický
trenér Petr Gottwald. V první
půli měl podle něj optickou
převahu soupeř, dostal se i do
více gólovek, ale hned čtyřikrát Kralické podržel gólman.
Díky dvěma brejkům tak odcházely do kabin za příznivějšího skóre Kralice, po pauze

FC Kralice na Hané
FK Nové Sady
3:4 (2:1)
Branky Kralic: Lehký 2, Z.
Petržela. Sestava Kralic: D.
Neoral (46. Běhalík) – Lexa,
Martinka, Neoral, Jamrich –
P. Dostál, Olejník, Pořízka,
Cibulka – Z. Petržela, Lehký.
Dále střídali: Vitásek a Trnavský. Trenér: Petr Gottwald.

Mexico Cup se stal kořistí fotbalistů Doloplaz
Víceměřice, Prostějov/jim,vf
– Tradiční turnaj v malé kopané Mexico Cup se letos
uskutečnil již posedmé. Ve
víceměřickém areálu Domova u rybníka se sešlo celkem
pět mužstev, vítězství pro
sebe získali hráči Doloplaz.
Mexico Cupem 2013, jenž
je zároveň také vzpomínkou
na zakládajícího člena pana
Antonína Dostálíka, prošli jako jediní bez porážky,
a druhé Dřevnovice za sebou nechali o tři body.
„Turnaj se vydařil na všech
frontách, na hřišti i mimo něj.
Samotný průběh turnaje musel
těšit každého příznivce kopané
a nechyběla ani troška recese.
Všichni se snažili hrát v duchu
fair play a touhu po vítězství
nechat někde v hloubi duše,“
potěšilo člena organizačního
týmu Vladimíra Fialku.
Rovná desítka duelů přinesla pod dohledem rozhodčího
Kučery celkem jednašedesát
branek. Nejvíce se trefovalo
domácí Mexico, ale ani sedmnáct zásahů nestačilo vinou
dvou porážek na lepší než
třetí místo. „Mexičané“ sice
zdolali druhé Dřevnovice 5:1,
nestačili ale nejen na vítězné

Výsledky jednotlivých utkání:
SK Mexico – SK Dřevnovice 5:1, SK Mexico – Doloplazy 1:2,
SK Mexico – Rally Team 8:1, SK Mexico – Záchranáři Prostějov
3:4, SK Dřevnovice – Doloplazy 1:1, SK Dřevnovice – Rally
Team 5:1, SK Dřevnovice – Záchranáři Prostějov 3:2, Doloplazy
– Rally Team 7:3, Doloplazy – Záchranáři Prostějov 6:1, Rally
Team – Záchranáři Prostějov 2:4.
Konečná tabulka:

Pro radost. Mexico Cup je každoročně nejen o výsledku, ale
i o setkání a pobavení.
Foto: Jana Rolná
Doloplazy, jimž podlehli těsně
1:2, ale ani na čtvrté Záchranáře, kteří zvítězili 4:3. Pátou
příčku obsadil ve Víceměřicích Rally Team.
Během poledne zpestřil akci
„srandamač“ mezi klienty
Domova u rybníka a hráči
jednotlivých týmů. Výsledek
nebyl podstatný. „Je to akce,
která není pouze o pohybu, ale
také o tom najít si čas na druhé
a na chvilku „vypnout“. Myslím, že se nám tato představa

daří plnit, nakonec to může
potvrdit každý z účastníků,“
upozornil Fialka. Radost mu
udělaly mimo jiné i výtečné
steaky, vychlazené pivo a díky
sponzorům tombola.
„Takže ještě jednou děkuji
organizátorům, sponzorům,
hráčům, rozhodčímu a samozřejmě fanouškům, kteří nás
přišli podpořit. A za rok na viděnou,“ těší se Vladimír Fialka
z pořádajícího SK Mexico na
další ročník.

1. Doloplazy

4 3

1

0

16:6

10

2. SK Dřevnovice

4 2

1

1

10:9

7

3. SK Mexico

4 2

0

2

17:8

6

4. Záchranáři Prostějov

4 2

0

2

11:14

6

5. Rally Team

4 0

0

4

7:24

0

Nejlepší střelec: Jakub Jozek (Doloplazy) – 9 branek

Soupisky aktérů:
SK Mexico – Martin Vojtíšek, Michal Lakomý, Pavel Iránek,
Petr Fialka, Mirek Musil, Jiří Dostálík, Tomáš Mariánek a Ondřej Valný.
SK Dřevnovice – Vladimír Fialka, Aleš Holub, Lukáš Horák,
Jakub Mojtek, Martin Máj, Tomáš Novotný, Marek Ernek.
Doloplazy – Filip Šteflovič, Jakub Jozek, Petr Novák, Jirka
Lonc, Robert Křepelka.
Rally Team – Vladimír Fialka, Tomáš Svoboda, Radek Anth,
David Volný, Tomáš Břečka, Petr Dubovský, Jiří Oulehla, Michal Chytil, Milan Semanovský.
Záchranáři Prostějov – Michal Janík, Filip Křížek, Jiří Vrba,
Martin Kolkop, Jan Mašík.

v Kralicích možná zůstane
Kralice na Hané/jim – Sedmičku nových tváří zkouší kouč Petr
Gottwald před startem nového ročníku krajského přeboru.
Vedle dvojice gólmanů, obránce a čtyř záložníků může navíc
počítat i s hráči vracejícími se z hostování, otázkou je budoucnost Jana Nečase.
Záda uzdravujícímu se Davidovi Krejčímu bude v bráně krýt někdo
z dvojice Ondřej Běhalík, Dominik Neoral, možná v Kralicích zůstane celá trojice. „David bude za dva týdny zpět, ale stále přemýšlí
nad Rakouskem, takže bych si chtěl vychovat někoho, kdo by se
s kluky sžil a zůstal tu i další sezonu,“ poodhalil své plány Gottwald.
Pravý kraj obrany střeží Alois Lexa, kterého zná Gottwald již z dorostu 1.SK, v sestavě se objevují i další hráči z 1.SK Petr Dostál,
Marek Pořízka, Martin Olejník a Jakub Vitásek, jenž již za Kralice
hrával. „Z devadesáti procent jsme s hráči domluveni, do pátku bychom měli vše uzavřít,“ zmínil Gottwald.
Z Lipové se navíc vrátil Zdeněk Petržela, z Určic pak Ondřej Petržela. S oběma Gottwald počítá. „Ondra je zatím na dovolené a připravím mu individuální tréninkový plán. Sice bude státnicovat, ale je to
Kraličák a věřím, že si trochu času najde,“ přeje si kouč „A“-týmu.
Čtveřice odcházejících Jan Petrásek, Vít Kopečný, Jan Dočkal a Jan
Nečas se navíc možná změní pouze na trojici, posledně jmenovanému totiž nevyšlo angažmá v Rakousku a minimálně podzimní část
hodlá strávit v České republice. „Zůstávám v Kralicích. Znám to
tam, mám tam kamarády, nic jiného jsem si tady nehledal,“ nechal
se slyšet šestatřicetiletý záložník.
Podle kralického kouče ovšem zatím není nic jistého a teprve se
rozhodne. „Čekal jsem na něj, ale už nečekám. Věděl jsem, že
upřednostňuje Rakousko, od té doby se mi neozval. Když se ozve,
budeme to zvažovat, ale je hráčem Kroměříže, která za něj bude chtít
hodně peněz,“ nechává vše otevřené.

Jaaroosllavva Liškku střříddá
v Čechovicích Milan Nekuda

Čechovice/jim – Kouč Milan Nekuda se po půlroční pauze vrací
zpět do I.A třídy. První polovinu loňské sezony koučoval Klenovice na Hané, nyní se ujme fotbalistů Čechovic. Nahradí tak Jaroslava Lišku, který se rozhodl věnovat pouze mládeži.
„Na jaře jsem si od fotbalu trošku odpočinul, sledoval jsem ale všechny soupeře. Čechovice mají mladé, běhavé mužstvo s velice dobrou
tréninkovou docházkou, navíc jsem v Prostějově léta působil a mám
tam dobré vztahy,“ těší se na nové angažmá Nekuda.
V klubu je zatím teprve druhý týden, přesto ho už nyní kluci přesvědčili, že chtějí. Věří, že mužstvo má na špici tabulky, ale teprve podzim ukáže, jaké příčky jsou reálné. „V Klenovicích to takové nebylo
a člověka to pak nebaví, když mu na tréninky chodí pět lidí,“ porovnal.
Při skládání sestavy se musí obejít bez zraněného gólmana Radka
Brablece, jenž musel na operaci a do konce podzimu se na trávník
nevrátí. Místo něj přišli otinoveský Milan Piták, jenž naposledy chytal
v Plumlově, a prostějovský Tomáš Zelinka. „Z 1.SK je tu ještě Jan
Vlach, naopak Richard Klimeš musel na operaci se slepým střevem
a na měsíc je mimo hru, Petr Haluza je na zkoušce v Určicích,“ shrnul.

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství

v podání regionálních
týmů v II.A
.A tříde O K
KFS
FS


Fotbalové soutěže v ročníku 2012/2013 před několika
týdny skončily a nastal krátký čas na bilancování před startem nové sezony. Naposledy jsme se věnovali krajskému
přeboru a zaměřili se zejména na vystoupení Určic, Konice a
Kralic, nyní dostává prostor I.A třída a v ní pětice regionálních
zástupců Konice „B“, Čechovice, Klenovice na Hané, Haná
Prostějov a Plumlov. Přinášíme klasický servis komentářů,
tabulek, statistik a rozhovorů s hráči, trenéry i vedením zainteresovaných oddílů.
(dokončení na straně 25)
Texty a foto: Jiří Možný a Marek Sonnevend

I.A TŘÍDA O KFS SKUPINA „A“

Celková tabulka:

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

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

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

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

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

DOMA:
1. Medlov
2. Moravský Beroun
3. Jeseník
4. Štíty
5. Leština
6. Mohelnice „B“
7. Bludov
8. Troubelice
9. Loštice
10. Šumvald
11. Štěpánov
12. Jindřichov
13. Konice „B“
14. Písečná

14 12
14 8
14 8
14 8
14 7
14 6
14 7
14 5
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
14 1

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

VENKU:

13 10
13 9
13 9
13 9
13 8
13 7
13 8
13 6
13 5
13 6
13 6
13 6
13 5
13 3

3
2
1
0
3
4
1
4
6
3
2
2
3
3

0
2
3
4
2
2
4
3
2
4
5
5
5
7

42:12
40:18
53:24
39:17
23:12
29:15
27:22
29:18
25:14
21:26
29:24
33:30
25:20
28:38

33
29
28
27
27
25
25
22
21
21
20
20
18
12

1. Medlov
2. Jeseník
3. Leština
4. Mohelnice „B“
5. Bludov
6. Štíty
7. Štěpánov
8. Moravský Beroun
9. Jindřichov
10. Konice „B“
11. Troubelice
12. Loštice
13. Šumvald
14. Písečná

2 0
4 2
2 4
2 4
3 4
4 4
1 6
2 7
1 8
3 7
2 8
4 7
2 9
2 11

44:11
42:27
36:25
27:21
34:21
29:25
30:27
28:29
28:28
20:37
27:40
21:29
19:33
17:49

38
28
26
26
24
22
22
17
16
15
14
13
11
5

1. Jeseník
2. Medlov
3. Mohelnice „B“
4. Leština
5. Bludov
6. Konice „B“
7. Jindřichov
8. Loštice
9. Troubelice
10. Štíty
11. Štěpánov
12. Moravský Beroun
13. Písečná
14. Šumvald

PODZIM:
1. Medlov
2. Moravský Beroun
3. Jeseník
4. Leština
5. Štíty
6. Mohelnice „B“
7. Bludov
8. Štěpánov
9. Troubelice
10. Šumvald
11. Jindřichov
12. Loštice
13. Konice „B“
14. Písečná

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
5
4
4
2
3
3
3
3
2
1
1
1

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

39:16
31:20
30:28
18:27
19:29
14:22
21:36
26:42
19:40
19:30
21:34
13:31
13:47
7:41

29
23
17
16
15
11
11
11
11
10
9
8
5
5

1
3
4
3
3
2
2
7
6
2
2
0
3
2

48:19
37:17
18:17
26:19
16:24
25:17
25:30
17:16
22:24
19:18
22:31
24:33
18:30
14:36

25
24
19
18
18
17
17
16
15
14
14
12
12
11

JARO:
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
7
5
5
5
5
5
3
3
4
4
4
3
3

3
2
3
4
4
5
5
2
3
6
6
8
6
7

Nejlepší střelci:
20 – Jiří Kloss (Medlov), 16 – Filip Novák (Medlov), 15 – Roman Puchr (Leština), 14 – Tomáš
Komenda (Moravský Beroun), Radek Tuška (Štěpánov), 13 – Jan Nimrichtr (Bludov), Tomáš Lolek
(Troubelice).

Hattricky:
4 – Jiří Kloss (Medlov), 2 – Tomáš Komenda (Moravský Beroun), Tomáš Lolek (Troubelice), Filip Novák (Medlov), 1 – Martin Schön (Konice „B“), Petr
Kutal (Mohelnice „B“), Radim Polášek (Bludov),
Pavel Rak (Štěpánov), Tomáš Teffer (Štíty), Martin
Horák (Troubelice), Roman Puchr (Leština).

Nejvíce vychytaných nul:
5 – Zdeněk Morávek (Loštice), 4 – Pavel Hegedüs
(Bludov), David Zmund (Medlov), Jiří Hložek (Štěpánov), Jan Pastucha (Jeseník), 3 – Lukáš Hajtmar (Štíty), Libor Pobucký (Leština), Martin Žáček (Moravský
Beroun), 2 – mj. Patrik Kačer (Konice „B“), 1 – mj.
Vojtěch Nakládal (Konice „B“).

Červené karty – týmy:
4 – Bludov, Štíty, 3 – Šumvald, Leština, Štěpánov, 2 –
Medlov, Mohelnice „B“, Jindřichov, 1 – Písečná, Moravský
Beroun, Loštice, 0 – Konice „B“, Troubelice, Jeseník.

Žluté karty – hráči:
9 – Roman Vlček (Moravský Beroun), Radek Sedláček
(Štíty), 8 – Martin Furik (Jeseník), Miroslav Ondryáš (Jindřichov), Milan Schmidt (Medlov), Tomáš Lolek (Troubelice), 7
– Jiří Malínek (Šumvald), Jakub Šenk (Medlov), Daniel Šrot
(Mohelnice „B“), David Lacman (Moravský Beroun).

Žluté karty – týmy:
51 – Štíty, Troubelice, 45 – Šumvald, 44 – Medlov,
42 – Písečná, 41 – Mohelnice „B“, 40 – Jindřichov,
Moravský Beroun, 38 – Leština, 37 – Štěpánov, 36
– Konice „B“, Jeseník, 30 – Bludov, 19 – Loštice.
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Liška: „Na jaře už to byl takový odvar“
Čechovicím došel dech, Plumlovu taky Jaroslav
Pro kouče Čechovic byla druhá polovina nepříjemným překvapením, od hráčů čekal víc
Prostějov – Počet mužstev přesto pomýšlely výš. Čechovice
z Prostějovska nastupujících neměly po zimě daleko ke druv I.A třídě se pro novou sezonu hému a nakonec postupovému
o jednoho sníží. Konici „B“ se místu, jaro ale bylo „barokem“
sice podařilo i druhým rokem a nejhorší bilance ze všech čtrzvládnout boje na chvostu tabul- nácti účastníků znamenala pokles na pátou
ky a unikli ze sepozici. Klenovistupové lopaty,
tolik štěstí jako • KOMENTÁŘ • cím se podařilo
rozšířit základo sezonu dříve
již naopak neměli hráči Plum- nu, výrazně vylepšily útok a polova, kterým se nepodařilo posu- sunuly se z předchozí jedenácté
nout ani na předposlední místo. příčky, na vytoužený šestý „flek“
Situace se nezměnila, nejlepším ale stejně o bod nedosáhly.
regionálním duem v I.A třídě Pozitivní dojem zanechalo ve
zůstávají Čechovice a Klenovice. své premiérové sezoně i mužOba týmy patřily k tomu lepšímu, stvo Hané Prostějov. Jeho hrá-

Nepovstali. Fotbalisté Plumlova dokázali zvítězit pouze čtyřikrát
a v I.A třídě zůstali poslední.
Foto: Jiří Možný

či ve více než polovině duelů
bodovali, vypořádali se i s pozvolným podzimním rozjezdem
a díky jarnímu zlepšení dosáhli
téměř na střed. S předstihem si
tak zajistili záchranu soutěže
a na šesté Bohuňovice nakonec
ztratili jen pět bodů.
Plumlov se z loňské letargie
neprobral. Za úvodních dvanáct kol získal jen čtyři body,
na jaře pak nezvládl duely
s ohroženými celky a bylo po
naději. To Konice „B“ zvládla
i rozsáhlou marodku a za
pomoci částečného posílení
z „áčka“ se zachránila.

Jaromír Rus: „Každý zápas hrála jiná sestava“
Konický obránce je zvědav, jak se podaří nahradit letní odchody

Konice – Nedílnou součástí
konické sestavy je s trochou
nadsázky již odnepaměti Jaromír
Rus (na snímku). Šestatřicetiletý
obránce zvládl před časem
návrat na fotbalové trávníky po
těžkém zranění kolene, letos mu
zdraví dovolilo naskočit téměř do
všech utkání konického „áčka“
v krajském přeboru i „béčka“
v I. A třídě. Tomu dopomohl
alespoň k udržení soutěže a věrný
Konici zůstane i nadále.
„Letos jsme po podzimu na
tom byli ještě hůře než prvním
rokem, kdy jsme hráli I. A třídu.
O záchranu jsme hráli celý rok, ale
díky jaru jsme skončili třetí čtvrtí
od konce,“ oddychl si.

Před startem sezony ovšem pomýšlel
i na lepší umístění, než se pouze utkat
s Písečnou o předposlední pozici.
„Abych řekl pravdu, čekal jsem, že
to bude trochu lepší, ale kádr není
široký a hráči se točí, de facto každý
zápas jiná sestava. Ustálené to není
a teď ještě se áčku na jaře zranila
spousta lidí,“ připomněl vážnou
starost, s níž se konická kopaná
musela vypořádat.
Uprostřed druhé poloviny sezony
v době největších absencí tak
s bídou složily oba mužské
výběry jedenáctku, aby své duely
odehrály. „Nedokážu říct, kolik
zdravých hráčů bylo, jestli šestnáct
sedmnáct. Muselo se hrát v sobotu
i neděli a zbytek doplnit aspoň
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SOKOL KONICE „B“
Brankáři
Patrik KAČER
Petr MACHAČ
Pavel MÜHLHAUSER
Vojtěch NAKLÁDAL
Jiří RYP

270
319
765
180
270

Jan BURGET
František BÍLÝ
Ladislav BÍLÝ
Otakar CETKOVSKÝ
Michal JURNÍK
Lukáš MOTL
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Roman STUDENÝ
Lukáš VÁCLAVEK

1875
217
1327
180
1087
84
959
360
270
124
720

3
10
10
2
6

0
0
2
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
2
1
1
0
4
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0

Obránci:
21
6
15
2
17
3
13
4
3
3
8

Záložníci:
Jan BEDNÁŘ
Filip DREŠR
Michal DREŠR
Josef DVOŘÁK
Petr FRANC
Jan GAJDOŠ
Michal GOTTWALD
Zdeněk KAPRÁL
Ondřej KLOBÁSKA
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš KŘEČEK
Miloš NAVRÁTIL
Patrik SEDLÁČEK
Martin SCHÖN
Richard SCHVARZ
Jan SMĚTÁK
Tomáš ULLMANN

90
821
1196
91
491
4
565
608
90
1063
765
177
14
716
1080
180
90

Petr ANTL
Martin DOSTÁL
Pavel KRYL
Lukáš MALÍNEK
Jan MOHELNÍK
Adam NOVOTNÝ
Tomáš ŘEHÁK
Jan VOGL

1265
180
270
944
564
180
180
90

1
13
18
3
6
2
15
8
1
14
10
6
1
9
13
2
2

třemi čtyřmi dorostenci,“ podotkl.
S vlastními výkony byl spokojen,
přestože to vždy může být i lepší.
Pouze lehčí svalové zranění mu
znemožnilo nastoupit do všech
duelů. „Jinak to ale drželo a já
osobně jsem se zdravím neměl
takové problémy,“ zaklepal.
Na trénincích se oba výběry
scházely společně. Umožnila to
jak osoba Romana Jedličky, jenž je
hlavním koučem „áčka“ i „béčka“,
tak nutnost mít co nejvíce hráčů,
aby se dalo něco nacvičit. „Lidí
není. Kdyby trénovalo béčko
zvlášť, scházelo by se čtyři pět
lidí a nic bychom nenatrénovali.
V pátek se pak vždy domluvilo,
kdo kam půjde, aby se vytvořila
jedenáctka. Kdo nemohl v sobotu,
šel v neděli, kdo nemohl v neděli,
šel v sobotu,“ zmínil skutečnost, že
díky vhodnému výběru losovacích
čísel nedocházelo téměř vůbec
k termínovým kolizím.
Při první sezoně se „béčku“
nevyhnulo několik debaklů
v úvodu, letos byly zápasy
vyrovnanější
a
porážky
mírnější. „Skok z I. B do I.A tu
byl. Dostali jsme silné mančafty
na začátek, které nás za každou
chybu potrestaly. Také skončil
základ, který tvořil postup.

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Roman JEDLIČKA

Splnit prvotní cíl, tedy zachránit
soutěž, se nakonec podařilo,
o ázkou ale je, jaká bude
ot
otázkou
budoucnost „B“-týmu.
Hráči totiž zatím
scházejí i „A“-mužstvu.
„Vypadá
to ještě hůře než
před jarní sezonou
a uvidíme, jestli
ještě někoho vedení
dotáhne. Chtělo by to,
protože zatím máme
hráče na jeden mančaft,“
uvědomuje si Rus.

Máte z konečného pátého
místa radost?
„Pro celý Sokol Čechovice je to
úspěch, z pozice trenéra je to ale
menší zklamání. Některé věci
fungovaly na podzim perfektně,
na jaře už to byl takový odvar.
Vydařily se nám přípravná utkání
v zimním období, kdy jsme skutečně hráli vynikající fotbal, maličko jsme tak byli pasovaní, že
bychom na druhém místě skončit
mohli. Z nějakých důvodů se to
ale nepovedlo.“
Kde vidíte příčiny, že to
tak dopadlo?
„Neutáhli jsme některým hráčům
dostatečně opasek. Nedokázali
jsme v jarní části produkovat kvalitní fotbal, proto je i páté místo
nakonec úspěchem. Nezasloužili
jsme si skončit na medailových
místech, když jsme na jaře jen
dvakrát vyhráli, čtyřikrát remizovali a šestkrát prohráli. Skóre
14:23 a deset bodů je pro mě
obrovským zklamáním i ponaučením do příštího angažmá jako
trenéra. Člověk se učí a já jsem se
z toho taky poučil.“

pro mě byl neskutečný šok.
Znamená to, že
Pak jsem si uvědomil, že
to hráči odflákli?
pokud mi na trénink chodí
„Myslím si, že fotbadevět deset hráčů áčka, tak
lu nedali tolik, kolik
to v některých fázích nemohli dát. I pro ně
můžeme zvládnout a my
pak muselo být objsme to nezvládli. Fotbal
rovským zklamánení o jednotlivcích, ale od
ním, když zjistili,
správce hřiště až po předže Kojetín postoupil.
sedu to musí fungovat na tisíc
O Oskavě se proslýprocent. Mezi činovníky to
chalo asi dva roky,
V čem to ponaučení spo- fungovalo, ale nefunže má problégovalo to mezi
čívá?
„Měl jsem tušení, že u některých hráči.“
hráčů jsem měl typově špatný výběr. Byl jsem rozhodnutý, že už nebudou v Čechovicích pokračovat,
ale trochu jsem zaváhal... Dotyční
hráči mě v tom hodně zklamali
a když jsem to mohl trochu zvrátit, tak jsem to neudělal. Už vím,
že když budu trénovat, můžu bez
pardonu a bez výjimky vyměnit
hráče, pak si myslím, že to může
fungovat dál.“
Mohla mít negativní vliv
i zápasově úspěšná zimní
příprava?
„Určitě nějaké uspokojení bylo.
I když se nám první zápas nevyvedl, tak jsem stále nabádal, že musíme hrát trpělivě, do dalších utkání
vstoupit úplně jinak, ale bohužel to
„Dotyční hráči mě hodně zklamali a když
bylo jen moje přání. Nedali jsme
jsem to mohl trochu zvrátit, tak jsem to neale góly ani do prázdné branky, to
nás hodně sráželo dolů. Ve čtvrtém
kole jsme mysleli, že se Plumlov udělal. Už vím, že když budu trénovat, můžu
porazí sám, ale on byl naopak o padesát procent lepší jak my. Dneska bez pardonu a bez výjimky vyměnit hráče.“
můžu říct, že mužstva nás hodně
JAROSLAV LIŠKA lituje, že neprovedl radikální řez
přehrávala po fyzické stránce, což

Konice – Konického „áčka“
i „béčka“ se v uplynulé sezoně
z trenérské lavičky ujal Roman
Jedlička. Zatímco „A“-tým
přivedl v krajském přeboru na
pátou pozici, rezervní tým přebýval stejně jako o sezonu dříve
ve spodních patrech tabulky.
I zde viděl mírný pokrok, přestože doufal, že to bude ještě lepší.
„Když jsme sem loni přišli
a naskočili, dostávali jsme šest-

ky osmičky, byli jsme ale vyrovnaným soupeřem. Myslel jsem
si, že se druhým rokem zachráníme trošičku dřív, protože jsou
to vesnice, kde není jednoduché
změnit kádr a mužstva se moc
nezměnila,“ pustil se do hodnocení konický lodivod.
Díky volbě protičísel na losovacím aktivu mu zápasy téměř
vůbec nekolidovaly, takže mohl
osobně vést oba výběry, jejichž

hráči se navíc připravovali na
společných trénincích. „Je to
lepší, kluci se dají dohromady.
Je to ale náročné, možná si to
ani spousta lidí neuvědomuje.
K tomu ještě musím dvakrát
týdně posíct trávu, Konice je
v tomto velmi specifická,“ vyjmenoval další své aktivity Jedlička.
Na podzim zaznamenal několik
smolných porážek o gól, ani na
jaře se mužstvu dlouho neda-
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TJ SOKOL PLUMLOV
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TJ HANÁ PROSTĚJOV

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ

Brankáři
Milan PITÁK
Daniel SIMANDL

1890
90

Radek BUREŠ
Jaroslav FRÝBORT ML.
David GRYGLÁK
Jiří KIŠKA
Pavel KIŠKA
Petr KUTNÝ
Přemysl MLČOCH
David STANĚK
Martin VRÁNA

1349
1176
630
1800
21
1390
630
569
488

21
1

Brankáři
5
0

0
0

0
0

2
3
5
6
0
3
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
1
3
0
0

0
0
0
0
0
1
7
5
2

0
1
1
0
0
0
0
1
0

0
0
2
1
0
2
1
1
2

1
0
0
4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2
1
0
0
0
0

Obránci:

1
4
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
3
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0
2
0

Michal BARÁNEK
Libor GRULICH
Jiří HRSTKA
Jiří JEŽEK
Jaroslav KŘUPKA
Petr MATOUŠEK
František PLAJNER
Ladislav ŠEVCŮJ
Jakub VITÁSEK

8
147
335
800
1751
617
1800
1662
536

0
0
0
0
3
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
4
0
1
1
2
0

Ondřej DANĚČEK
Oldřich DOSPIVA
Jaroslav FRÝBORT ST.
Adam HLADKÝ
Adam KADLEC
Michal KOLAŘÍK
Lukáš KROUTIL
Jakub KUČERA

398
15
636
1491
396
16
79
74

my a možná odstoupí ze soutěže.
Já jsem zprávy měl zhruba od Vánoc a chtěl jsem přesvědčit hráče,
aby hráli na hranici svých možností a zvládli jsme to, ale bohužel se
nám nevyvedl zápas v Náměšti,
kde se nám úplně neuvěřitelně zranil brankář s velkými zkušenostmi
Roman Švéda, a vše šlo do kytek.“
Tento první zápas měl na
hráče takový dopad?
„Přijeli jsme do Náměště a mysleli jsme si, že jí dáme pět gólů
a pojedeme domů. Jak to bývá, tak
mužstva, která se zachraňují, mívají neskutečné výsledky. Není to
o vlivech, ale o bojovnosti a srdíčku, nechat tam pro klub všechno,
což Náměšť, Plumlov či Bělotín
dokázaly. Kdybychom my bojovali naplno, výsledky by byly
úplně jiné.“
Po sezoně jste čechovické
áčko opustil, co byste mu
popřál dál?
„V Čechovicích zůstávám u mládeže, mužský fotbal ale půjde mimo
mě. Doufám, že hráči, kteří přijdou,
budou za Čechovice bojovat a čechovický fotbal bude mít úspěch.
Přeji to i novému realizačnímu
týmu a samotným hráčům. Myslím
si, že budou mít prostor ukázat, že
to nebylo, jak jsme říkali. Nevím, co
přinese nový trenér, noví hráči, já si
myslím, že I.A třída je dlouhodobě
vyrovnaná. Budou tam jiné mančafty, ale doufám, že Čechovice
budou opět hrát o špici. Budu se
více věnovat své rodině a určitě své
ženě, ta už si to za ty roky zaslouží.“

„Hráči rostou,“ těší kouče Konice „B“ Romana Jedličku
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21
14
7
20
3
21
7
11
11

Záložníci:
1
4
6
12
21
7
21
19
7

Útočníci:

Útočníci:
15
3
3
13
9
2
2
1

A mladí byli nezkušení a museli
se otrkat, to trvalo,
trvalo,“ porovnal
uplynulé dva ročníky.
Se záchranou ovšem
museli
i
letos
vypomoci
hráči
„áčka“, jimž až o tolik
nešlo, neboť postup
byl v nedohlednu
a stále se drželi
v nejlepší pětici. „Uhrálo
se pět zápasů v řadě, i díky
tomu se to zachránilo,“
vyzdvihl zkušený obránce
vydařený závěr.

Čechovice - Až do posledního kola bojovali fotbalisté
Čechovic pod vedením Jaroslava Lišky (na snímku)
o třetí pozici. Závěrečný duel v Lipníku se ovšem jeho
hráčům stejně jako prakticky celá jarní část nepovedl
a místo ataku nejlepšího dua přišel pád ze zimní bronzové pozice o dvě příčky níž. Podle kouče za tím stála
nejen nízká bojovnost, ale i špatná tréninková docházka
v zimě, což se podepsalo na chybějící fyzické kondici.

10
4
11
20
6
1
1
1

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: 1.-14. kolo Jan PEŠEK, 15.-26. kolo Lubomír KELUC

Vladimír KRČ
Zbyněk LOŠŤÁK
Oldřich PASTYŘÍK
Petr SEDLÁČEK

90
180
1440
502

1
4
16
13

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2055
4
1890
1583
580
956
1832

23
1
22
19
9
17
23

7
0
4
3
1
1
6

0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
0
0
0
5

Záložníci:
Michal BARTOŠ
Petr HANÁK
Jaroslav HRADEČNÝ
Miloš KRUPIČKA
Jan MAŠÍK
David STROUHAL
Marek STUDENÝ
Pavel TRNAVSKÝ
Tomáš VARGA

138
2
30
1949
1233
1413
194
1440
1542

Stanislav HUSAŘÍK
Daniel KOLÁŘ
Martin KOLKOP
Jaroslav LEVINSKÝ
Radovan SVĚTLÍK
Martin VYBÍHAL
Marek ZATLOUKAL

3
117
1539
20
923
23
2065

5
1
2
22
15
23
8
16
23

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Daniel KOLÁŘ

540
450
719

TJ SOKOL ČECHOVICE

7
5
8

0
0
3

0
0
1

0
0
0

Radek CETKOVSKÝ
Tomáš CETKOVSKÝ
Lukáš FRYS
Petr CHYTIL
Jiří KADĚRA
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
David RUŠIL
Jan VÁCLAVÍK

571
1572
240
894
210
360
1544
898
248

13
18
3
10
6
4
18
12
3

0
6
0
5
0
2
7
2
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
3
0

6
0
3
0
2
0
2
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1

2
0
7
0
2
0
3
0
6

0
0
3
0
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
3
1
1
1
1
0

Záložníci:

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
2
3
3
0
0
0

Jaroslav HLADÍK
Adam PRÁŠIL
Tomáš PŘIKRYL
Vojtěch REC
Tomáš ROZEHNAL
Lukáš SUCHÁNEK
Jakub ŠLÉZAR
Michal ŠUBRT
Jan VŠIANSKÝ

1108
4
953
13
1665
14
1471
519
1027

0
0
3
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
1
6
0
6

Marek BOROVSKÝ
Roman LABOUNEK
Filip LANÍK
Richard PROKOP
Jan SIGMUND
Petr SLAMENEC
Jan VIKTORA

372
1058
861
318
397
576
101

17
2
17
3
19
7
18
14
14

Útočníci:
5
13
14
5
8
14
8

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: 1.-14. kolo Milan NEKUDA, 15.-26. kolo Petr NAVRÁTIL

Radek BRABLEC
Roman ŠVÉDA

1080
630

Petr MACH
Michal PRÁŠIL
Milan SUCHOMEL
Ladislav ŠŤASTNÝ
Jaroslav VINKLÁREK
Marek ZACPAL

168
1237
440
1442
1584
1710

Petr HALUZA
Matěj HATLE
Petr HODULÁK
Bořek CHMELÍK
František KOLEČKÁŘ
Tomáš MATULA
Martin POSPÍŠIL

1264
1530
1188
283
1164
1471
22

13
10

0
0

0
0

0
0

1
1
2
3
0
4

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1

6
3
0
0
2
4
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
7
2
5
3
0

0
0
2
6
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13
9
0
0
0
0

Obránci:
6
19
5
17
18
19

Záložníci:
16
17
14
15
17
18
2

Útočníci:
Petr BÍLÝ
Martin HORÁK
Luděk JAHL
Petr JANSA
Richard KLIMEŠ
Jakub KVAPIL
Martin PYTELA
Marek ŽÍDEK

16
46
1388
1430
576
87
31
23

1
3
18
19
15
3
4
3

Celková tabulka:

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

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

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

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

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

DOMA:
1. Nové Sady
2. Kojetín
3. Lipník
4. Dub nad Moravou
5. Bělkovice
6. Čechovice
7. Klenovice
8. Hlubočky
9. Slatinice
10. Náměšť na Hané
11. Haná Prostějov
12. Bohuňovice
13. Bělotín
14. Plumlov

14 12
14 11
14 9
14 7
14 6
14 5
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 2
14 2
14 1

+/(30)
(20)
(3)
(0)
(0)
(-6)
(-9)
(-7)
(-9)
(-10)
(-11)
(-8)
(-13)
(-19)

VENKU:

13 10
13 10
13 8
13 7
13 7
13 7
13 6
13 6
13 6
13 6
13 5
13 4
13 4
13 3

2
2
3
4
3
2
3
3
2
0
3
4
3
4

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

60:15
32:16
38:16
31:17
24:14
30:16
28:21
22:20
29:27
23:27
19:27
23:27
17:25
16:20

32
32
27
25
24
23
21
21
20
18
18
16
15
13

1. Nové Sady
2. Kojetín
3. Bohuňovice
4. Čechovice
5. Dub nad Moravou
6. Hlubočky
7. Bělotín
8. Lipník
9. Klenovice
10. Haná Prostějov
11. Slatinice
12. Náměšť na Hané
13. Plumlov
14. Bělkovice

1 1
2 1
2 3
2 5
4 4
3 6
3 6
2 7
2 7
4 6
0 10
5 7
5 7
5 8

43:14
49:12
36:14
26:26
30:17
26:31
18:29
24:22
26:27
23:30
20:41
14:29
15:41
14:31

37
35
29
23
22
18
18
17
17
16
12
11
11
8

1. Nové Sady
2. Dub nad Moravou
3. Kojetín
4. Lipník
5. Bělotín
6. Bohuňovice
7. Haná Prostějov
8. Klenovice
9. Náměšť na Hané
10. Slatinice
11. Bělkovice
12. Plumlov
13. Hlubočky
14. Čechovice

PODZIM:
1. Kojetín
2. Nové Sady
3. Čechovice
4. Hlubočky
5. Lipník
6. Dub nad Moravou
7. Slatinice
8. Bělkovice
9. Klenovice
10. Bohuňovice
11. Náměšť na Hané
12. Haná Prostějov
13. Bělotín
14. Plumlov

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

13 12
13 9
13 5
13 4
13 5
13 4
13 2
13 3
13 3
13 2
13 2
13 2
13 1
13 1

1 0
0 4
2 6
4 5
1 7
2 7
7 4
3 7
2 8
4 7
4 7
2 9
4 8
2 10

37:10
38:22
22:24
20:21
22:31
20:32
18:32
18:23
15:33
17:27
13:31
20:41
15:36
13:29

37
27
17
16
16
14
13
12
11
10
10
8
7
5

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

48:13
27:17
27:24
26:22
20:16
22:21
22:25
17:27
23:27
24:29
13:21
17:25
16:26
14:23

34
23
22
17
17
17
17
15
14
12
12
12
12
10

JARO:
12 11
12 7
12 7
12 5
12 4
12 5
12 5
12 4
12 4
12 3
12 3
12 3
12 3
12 2

0
3
4
5
3
5
5
5
6
6
6
6
6
6

Nejlepší střelci:
24 – Libor Bosák (Kojetín), 14 – Antonín Melichárek
(Nové Sady), 13 – Luděk Jahl (Čechovice), Adam
Andreev (Nové Sady), 12 – Vilém Papica (Nové
Sady), 11 – Lukáš Kovařík (Lipník), 10 – Lukáš
Veselský (Bohuňovice), Josef Šálek (Dub nad Moravou), Petr Andrýsek (Nové Sady), 9 – Petr Jansa
(Čechovice), Michal Nguyen (Hlubočky), Matěj Řezáč (Kojetín).

Hattricky:
3 – Libor Bosák (Kojetín), Vilém Papica (Nové
Sady), 2 – Kamil Forejt (Bělkovice), 1 – Luděk Jahl
(Čechovice), Antonín Melichárek, Petr Andrýsek
(oba Nové Sady), Lukáš Kovařík, Jakub Simon
(oba Lipník), Josef Šálek (Dub nad Moravou), Matěj
Řezáč (Kojetín), Jiří Vymazal (Slatinice).

Nejvíce vychytaných nul:

Brankáři

Obránci:

0
0
0
0
1
9
1
3
3

Útočníci:
5
15
18
3
11
2
24

Přemysl PROCHÁZKA
Miroslav REC
Ladislav ŠPALEK

Pozitivním prvkem pro Jedličku rovněž je, že se soutěž
podařilo odehrát s ročníkem
1995, že se může spolehnout na
mladíky. „Když přijdou krizové situace, je vidět že hráči rostou. Zkvalitňují se, nemohou
se spoléhat na ostatní,“ zmínil
s tím, že je ale otázkou, jak
klub zvládne držet „A“-tým,
„B“-tým i dorostence na takové
úrovni.

hráčské statistiky regionálních týmů Prostějovska

Brankáři

Obránci:
Michal CHUM
Ivan JANČIAR
Martin KOLÁŘ
Tomáš KRČ
Martin ŠINDLER
Marek VYSKOČIL
Jiří ZBOŽÍNEK

řilo. Jako zlomový označil až
duel se Šumvaldem pět kol před
koncem a vysokou výhru 4:0.
„Pomohli nám Tomáš Řehák
s Pavlem Krylem. Kluci odehráli něco i v župě a uvědomili si,
že jsou lepší a výsledky už byly
v pohodě. Bylo jim pak jedno,
zda hráli v pátek, sobotu, nebo
v neděli, za áčko, nebo za béčko,“ potěšil ho vzestup výkonnosti i psychické odolnosti.

I.A TŘÍDA O KFS SKUPINA „B“

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jaroslav LIŠKA
(vysvětlivky: jméno, počet minut, počet zápasů, žluté karty, červené karty, vstřelené branky)
zdroj: www.ofisport.cz

8 – Jiří Zbořil (Nové Sady), 5 – Oldřich Pastyřík
(Haná Prostějov), Michal Gajdoš (Kojetín), Tomáš
Vidrman (Bělkovice), 4 – Milan Piták (Plumlov), Tomáš
Oháňka (Dub nad Moravou), 3 – Roman Švéda (Čechovice), Michal Weisgärber (Slatinice).

Červené karty – hráči:
2 – Antonín Novosad (Bělotín), Milan Novotný (Nové
Sady), 1 – 23 hráčů, mj. Tomáš Cetkovský, Jan
Všianský, Ladislav Špalek (všichni Klenovice na
Hané), Ladislav Ševcůj, Libor Grulich, Jiří Hrstka
(všichni Plumlov), Tomáš Varga (Haná Prostějov).

Červené karty – týmy:
6 – Náměšť na Hané, 3 – Klenovice na Hané, Plumlov,
Dub nad Moravou, 2 – Lipník, Bělotín, Bělkovice, Nové
Sady, 1 – Haná Prostějov, Slatinice, Kojetín, Hlubočky,
0 – Čechovice, Bohuňovice.

Žluté karty – hráči:
10 – Michal Kvapil (Náměšť na Hané), 9 – David
Strouhal (Haná Prostějov), David Hurta, Roman
Zavadil (oba Lipník), David Heil (Náměšť na Hané),
8 – Petr Tureček (Bělkovice), Tomáš Prucek (Slatinice), 7 –Michal Chum (Haná Prostějov), Marek
Liška (Klenovice na Hané), František Plajner (Plumlov), Dalibor Filípek (Náměšť na Hané), Roman Theimer (Bělkovice),
Martin Dočkal (Kojetín), Radek Šnejdar (Slatinice).

Žluté karty – týmy:
54 – Lipník, 50 – Klenovice na Hané, 49 – Bělotín,
Náměšť na Hané, 46 – Plumlov, 44 – Haná Prostějov, Slatinice, 38 – Bělkovice, 37 – Čechovice,
36 – Kojetín, 30 – Dub nad Moravou, Bohuňovice,
26 – Nové Sady, Hlubočky.

Sport
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Prostějovský velodrom hostil mládežnické mistrovství republiky
Prostějov/jim
–
Jednu
zlatou, tři stříbrné a dvě
bronzové medaile vytěžili
z domácího velodromu cyklisté SKC TUFO Prostějov.
O největší úspěch na republikovém šampionátu juniorů, kadetů i žáků se postaral
Matouš Hynek zlatou medailí v bodovacím závodu
juniorů, další tři cenné kovy
přinesly týmové disciplíny
stíhačů a sprinterů.
„Organizačně se vše podařilo
bez chyby a nemuseli jsme
řešit žádný problém, sportovně se nám to také vydařilo.
Obešlo se to bez zranění, diváci viděli pěkné výkony, na
velodromu panovala velice
příjemná atmosféra. Ukázali
jsme, že naše Sportovní centrum mládeže patří k nejlepším,“ radoval se předseda pořádajícího klubu Petr Šrámek.
Za odvedenou práci poděkoval řediteli závodu Petru
Zatloukalovi, trenérům i rozhodčím, za finanční podporu
pak městu Prostějov a Olomouckému kraji. Největší radost mu udělala páteční zlatá
medaile. „Byl to nejhezčí
závod celého mistrovství. Matouš ujel o dvě kola a spravil
si tak náladu ze silnice, kde se

mu nedařilo. Prohodil si to tak
s Luďkem Helisem. Bylo to
celkově kolektivně vynikající,
teď nás čeká silniční mistrovství,“ upozornil na blížící se
mládežnický šampionát.

První den patřil sprinterům,
pak to „zacinkalo“
Mládežnické
mistrovství
zahájily distančně nejkratší disciplíny, které se mezi
juniory dle očekávání staly
kořistí závodníků z brněnské
Dukly. Platilo to jak pro dvě
stě metrů, tak pro sprint jednotlivců. Dvě zlata získal Jaroslav Snášel, dvakrát stříbrný
byl Jiří Janošek, oba bronzy
pobral Jiří Fanta. Dva tituly
získal mezi kadety i Martin
Čechman z Ostrova i Daniel
Babor mezi žáky.
Prostějovským závodníkům
medaile unikly jen těsně. Pavel Vik obsadil mezi juniory
v obou případech nepopulární čtvrté místo, Daniel Chytil
skončil na dvoustovce pátý.
O premiérový cenný kov pro
SKC se ve středu postaralo
družstvo sprinterů, když mezi
kadety o jedinou desetinu nestačilo na Kovo Praha. Svůj
medailový souboj prohráli
i junioři, v duelu o bronz je

porazil společný tým Kovo
Praha a Plzně. Bramborová
medaile zbyla i na žákyně a
kadetky.
Na pevném kilometru opět nedosáhl na medaili Pavel Vik,
tentokrát mu chyběla sekunda. Hned za ním se umístil
nedávný mistr republiky na
silnici Luděk Helis, sedmá
skončila mezi žákyněmi a kadetkami Ema Cetkovská. O
nový český rekord se postaral
Jiří Janošek z Dukly Brno, ač
věkem ještě kadet, zajel mezi
juniory čas 1:05,721 a překonal rok starý výkon Jakuba
Vývody.

Zlato v bodovačce,
uspěla i družstva
Medailový úspěch pro domácí
SKC TUFO Prostějov přišel i
ve čtvrtek. V juniorském scratchi sice skončil nejlepší Pavel
Vik šestý, ale Daniel Chytil
mezi kadety získal stříbro. O
den později pak pokračovala
smůla Pavla Vika, když v keirinu skončil jako již poněkolikáté za nerozdělitelnou trojicí
Dukly Brno a bral opět „brambory“. Stejně dopadl i Martin
Šmída v kadetech.
Vše se obrátilo v pátek večer
při bodovačce juniorů. Matouš

Hynek ujel všem a nezadržitelně si vyjel zlatou medaili.
Po závodu tak mohl slavit celý
oddíl a nový mistr republiky
přijímal gratulace i od čerstvého mistra Evropy a bývalého
závodníka SKC Prostějov Robina Wagnera. Kadetům se již
tolik nevedlo, nechali si ujet
několik soupeřů o celý okruh
a skončili zhruba uprostřed
startovního pole.
Závěrečný den přinesl prostějovským závodníkům na domácím velodromu další velké
úspěchy. Žákyně Kristýna
Mráčková s Emou Cetkovskou
se podílely na bronzových medailích mezi stíhači, kadeti si
dojeli také pro bronz, když sestava Jiří Šána, Daniel Chytil,
Matyáš Strupek, Martin Šmída
a Michal Brázda vyhrála svůj
duel o rovnou čtvrtminutu.
Ještě lépe se vedlo juniorům.
Kterým ujela jen trojice Dukly
Praha posílená o závodníka z
Chodova. Luděk Lichnovský,
Luděk Helis, Matouš Hynek,
Petr Fiala a Pavel Vik tak skončila stříbrná a posledně jmenovaný konečně protrhl svou sérii
umístění těsně pod stupni vítězů.
Fotogalerii najdete na
www.vecernikpv.cz

„Nebylo to

vůbec podle mých představ“

Prostějov – Vrcholem nejen pátečního programu
mládežnického mistrovství republiky se pro prostějovskou
cyklistiku stal bodovací závod juniorů. Někdejší několikanásobný domácí šampion
mezi kadety Matouš Hynek
(na snímku s předsedou
klubu
Petrem
Šrámkem)
v barvách SKC TUFO Prostějov dokázal i díky ostatním
členům týmu drtivě zvítězit
a pro pořádající oddíl získal
první a nakonec i jedinou zlatou
medaili v juniorské kategorii.

Jiří Možný
Pro zlato jste si dojel
velice suverénně, jak
se vám jelo?
„Nebylo to vůbec podle mých
představ. Týmovou taktikou
bylo jet na Luďka Helise, od
začátku závodu se mi jelo
špatně a říkal jsem si, že mu
nebudu schopen pomoct. Ale
v polovině závodu se mi povedlo ujet ve skupině balíku a v tu
chvíli jsem si odpočinul a byl
jsem schopen dát další kolo.
Mezitím jsem ještě vyhrál dvě
bodování a vyšlo to.“
Takže to pro vás
bylo nečekané?

a opravdu jsem to nečekal.
Je tu můj první titul mezi
juniory.“
Pomohlo vám i dobře známé domácí
prostředí?
„Na domácím oválu se mi
závodí dobře, je tu poměrně
dost fanoušků, dobrá atmosféra.
V disciplínách jsem se zatím
spíše rozjížděl, protože jsem
byl v objemovém tréninku, ale
vyšlo to. Na bodovačku jsem
si jako jedinou věřil. Nejsem
na krátké závody, ale spíše
silničář. Bodovačka je dlouhá,
namáhavá a není to pro ryzí
sprintery, ale spíše vytrvalce
a komplexní závodníky.“
Bude
nějaká
oslavička?
„Asi ano. Ve čtvrtek ale
„Na bodovačku jsem si jako jedinou opět jedeme v Českých
mistrovství revěřil. Nejsem na krátké závody, ale Budějovicích
publiky v časovce družstev,
spíše silničář. Bodovačka je dlouhá, takže není moc času. Pak
9. srpna silniční etapový závod
namáhavá a není to pro ryzí sprintery.“ Regionem Orlicka, kde bych
nový mistr republiky MATOUŠ HYNEK chtěl zajet dobrý výsledek,
o zlatém bodovacím závodu juniorů protože loni jako kadet jsem
tam byl třetí. Memoriál Otmara Malečka bude z plného
„Přesně tak. Poslední dobou spadl na Světovém poháru tréninku, protože se chci
jsem měl zdravotní prob- v Carlsbergu a poté onemocněl. soustředit na silniční závody
lémy, asi před měsícem jsem Táhlo se to dlouhou dobu v příští sezoně.“

Medailisté i s trenéry. Stříbrné družstvo juniorů, bronzový tým kadetů a Ema Cetkovská z bronzového
družstva žákyň, společně s trenéry Vladimírem Vačkářem, Martinem Cetkovským a Ondřejem Hnízdilem.
Foto: SKC Prostějov.

Výsledky mládežnického mistrovství republiky v dráhové cyklistice:

200 metrů – junioři: 1. Jaroslav
Snášel, 2. Jiří Janošek, 3. Jiří Fanta
(všichni Dukla Brno), 4. Pavel Vik
(SKC TUFO Prostějov).
200 metrů – kadeti: 1. Martin
Čechman (Cykloteam Ostrov), 2.
Lukáš Holub (Plzeň), 3. Jan Indera (Kovo Praha), 5. Daniel Chytil,
8. Martin Šmída (oba SK TUFO
Prostějov).
200 metrů – žáci: 1. Daniel Babor
(CK Bítovská), 2. Dušan Vavrek
(Favorit Brno), 3. Jan Gavenda
(CK Bítovská), 8. Petr Kret (Uničov, SCM Prostějov).
200 metrů – žákyně a kadetky: 1.
Sára Kaňkovská (Mapei Kaňkovský), 2. Veronika Pečonková (Zlaté
Hory), 3. Ema Kaňkovská (Mapei
Kaňkovský), 7. Ema Cetkovská,
9. Kristýna Mráčková (obě SKC
TUFO Prostějov).
Sprint – junioři: 1. Jaroslav Snášel, 2. Jiří Janošek, 3. Jiří Fanta
(všichni Dukla Brno), 4. Pavel Vik
(SKC TUFO Prostějov).
Sprint – kadeti:1. Martin
Čechman (Cykloteam Ostrov), 2.
Josef Bařtipán (Louny), 3. Lukáš
Holub (Plzeň), 4. Martin Šmída, 8.
Daniel Chytil (SKC TUFO Prostějov).
Sprint – žáci: 1. Daniel Babor (CK
Bítovská), 2. Dušan Vavrek (Favorit Brno), 3. Richard Holec (Favorit
Brno), 5. Petr Kret (Uničov, SCM
Prostějov).
Sprint – žákyně a kadetky: 1.
Sára Kaňkovská (Mapei Kaňkovský), 2. Tereza Neumanová (Favorit Brno), 3. Hana Heřmanovská
(Uničov), 7. Ema Cetkovská (SKC
TUFO Prostějov).
Sprint družstev – junioři: 1. Dukla Brno, 2. Dukla Praha+Bikros
Řepy, 3. Kovo Praha+Plzeň, 4.
SKC TUFO Prostějov (Petr Fiala,
Luděk Helis, Pavel Vik).
Sprint družstev – kadeti: 1. Kovo
Praha, 2. SKC TUFO Prostějov
(Jiří Šána, Daniel Chytil, Martin
Šmída), 3. Beroun+Louny.
Sprint družstev – žákyně
a kadetky: 1. Cyklo Mapei Kaňkovský, 2. Uničov+Zlaté Hory, 3.
Ostrov+Cheb, 4. SKC TUFO Prostějov (Kristýna Mráčková, Ema
Cetkovská).
1 kilometr – junioři: 1. Jiří Janošek, 2. Jaroslav Snášel, 3. Jiří Fanta

(všichni Dukla Brno), 5. Pavel Vik,
6. Luděk Helis, 14. Petr Fiala, 15.
Matouš Hynek (SKC TUFO Prostějov).
500 metrů – kadeti: 1. Martin
Čechman (Cykloteam Ostrov), 2.
Lukáš Holub (Plzeň), 3. Michal
Brázda (Mapei Cyklo Kaňkovský),
8. Jiří Šána, 10. Martin Šmída, 11.
Daniel Chytil, 16. Matyáš Strupek
(všichni SKC TUFO Prostějov).
500 metrů – žáci: 1. Daniel Babor
(CK Bítovská), 2. Dušan Vavrek
(Favorit Brno), 3. Petr Kret (Uničov, SCM Prostějov).
500 metrů – žákyně a kadetky: 1.
Sára Kaňkovská (Mapei Kaňkovský), 2. Tereza Neumanová (Favorit Brno), 3. Veronika Pečonková
(Zlaté Hory), 7. Ema Cetkovská,
9. Kristýna Mráčková (obě SKC
TUFO Prostějov).
3 kilometry – junioři: 1. Nicolas
Pietrula, 2. Michal Macko (oba
Dukla Praha), 3. Martin Kubík
(Louny), 7. Matouš Hynek, 12. Petr
Fiala (oba SKC TUFO Prostějov).
2 kilometry – kadeti: 1. Lukáš
Slavík (Trutnov), 2. Michal Brázda
(Mapei Cyklo Kaňkovský), 3. Matěj Ruffer (Beroun), 5. Jiří Šána, 6.
Daniel Chytil, 8. Matěj Strupek
(všichni SKC TUFO Prostějov).
2 kilometry – žákyně a kadetky:
1. Ema Kaňkovská (Cyklo Mapei Kaňkovský), 2. Anna Drdová
(Příbram), 3. Hana Heřmanovská
(Uničov), 7. Kristýna Mráčková, 8.
Ema Cetkovská (obě SKC TUFO
Prostějov).
Scratch – junioři: 1. Jiří Janošek,
2. Jiří Fanta (oba Dukla Brno), 3.
Luděk Lichnovský (Cyklo Mapei Kaňkovský, SCM Prostějov),
6. Pavel Vik, 10. Petr Fiala, 13.
Matouš Hynek, 18. Luděk Helis
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Scratch – kadeti: 1. Martin
Čechman (Ostrov), 2. Daniel Chytil
(SKC TUFO Prostějov), 3. Jan Indra (Kovo Praha), 6. Jiří Šána, 22.
Matyáš Strupek, 26. Martin Šmída
(všichni SKC TUFO Prostějov).
Scratch – žáci: 1. Daniel Babor, 2.
Jan Gavenda (oba CK Bítovská),
3. Dušan Vavrek (Favorit Brno), 4.
Petr Kret (Uničov, SCM Prostějov).
Scratch – žákyně a kadetky: 1.
Sára Kaňkovská (Cyklo Mapei
Kaňkovský), 2. Tereza Neumanová

(Favorit Brno), 3. Ema Kaňkovská
(Cyklo Mapei Kaňkovský), 8. Kristýna Mráčková, 9. Ema Cetkovská
(obě SKC TUFO Prostějov).
Keirin – junioři: 1. Jaroslav Snášel, 2. Jiří Fanta, 3. Jiří Janošek
(všichni Dukla Brno), 4. Pavel
Vik, 10. Matouš Hynek (oba SKC
TUFO Prostějov).
Keirin – kadeti: 1. Martin
Čechman (Ostrov), 2. Tomáš
Čapek (Kovo Praha), 3. Lukáš Holub (Plzeň), 4. Martin Šmída (SKC
TUFO Prostějov).
Bodovací závod – junioři: 1. Matouš Hynek (SKC TUFO Prostějov), 2. Jiří Janošek (Dukla Brno),
3. Martin Kubík (Chodov), 5.
Luděk Lichnovský (Cyklo Mapei
Kaňkovský, SCM Prostějov), 6.
Luděk Helis, 8. Petr Fiala, Pavel
Vik (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Bodovací závod – kadeti: 1. Vojtěch Pezlar (Kovo Praha), 2. Miroslav Svatek (Cheb), 3. Lukáš Slavík
(Trutnov), 7. Daniel Chytil, 11.
Matyáš Strupek, 15. Martin Šmída,
16. Jiří Šána (všichni SKC TUFO
Prostějov).
Bodovací závod – žáci: 1. Daniel
Babor (CK Bítovská), 2. Daniel
Rybín (Dukla Praha), 3. Dušan
Vavrek (Favorit Brno), 4. Petr Kret
(Uničov, SCM Prostějov).
Bodovací závod – žákyně a kadetky: 1. Ema Kaňkovská, 2. Sára
Kaňkovská (obě Cyklo Mapei
Kaňkovský), 5. Ema Cetkovská,
7. Kristýna Mráčková (obě SKC
TUFO Prostějov).
Stíhací závod družstev – junioři:
1. Dukla Praha+Chodov, 2. SKC
TUFO Prostějov (Luděk Helis,
Matouš Hynek, Petr Fiala, Pavel
Vik)+Mapei Cyklo Kaňkovský
(Luděk Lichnovský).
Stíhací závod družstev – kadeti: 1. Cheb+Beroun+Louny, 2.
Trutnov+Kovo Praha, 3. SKC
TUFO Prostějov (Jiří Šána, Daniel
Chytil, Matyáš Strupek, Martin
Šmída) + Cyklo Mapei Kaňkovský
(Michal Brázda).
Stíhací závod družstev – žákyně
a kadetky: 1. Zlaté Hory+Cyklo
Mapei Kaňkovský+Ostrov, 2. Favorit Brno+Uničov+Příbram, 3.
SKC TUFO Prostějov (Kristýna
Mráčková, Ema Cetkovská)+Cheb.

Ohlédnutí za Bedihošť Cupem 2013, již pátým ročníkem turnaje v malé kopané

Jiří Kresta: „Dvěma stům čtyřiceti lidem se zavděčit nemůžu!“
Hlavní organizátor klání zvažuje několik revolučních myšlenek včetně rozšíření až na šedesát mužstev

Hrubčice - Malé jubileum oslavil v tomto roce turnaj v malé kopané Bedihošť Cup. Na hrubčickém
fotbalovém hřišti se odehrál v pořadí již pátý ročník a hlavnímu pořadateli Jiřímu Krestovi mladšímu (na snímku) dělá radost, že toto klání se stalo
již pevnou součástí letního období, těší se zájmu
spousty mužstev a každým rokem stoupá úroveň.
Jiří Možný
„Příprava na letošní ročník byla
o něco náročnější. Chtěl jsem
to zpestřit organizačně i věcmi
kolem, prakticky vše ale zařizujeme já a můj otec. Investujeme
do toho veškerý náš volný čas, do
budoucna bych tedy rád zapojil
i další účastníky,“ přemítá Kresta
na startu druhé pětiletky.
Již nyní má v hlavě řadu vylepšení, v pořadí již šesté pokračování turnaje by tak mělo být ještě
úspěšnější a vydařenější. Jednou
z věcí je pokusit se získat patrona,
který by celý turnaj zaštítil. „Nemám na mysli politika, ale spíše
fotbalistu. Osobnost, která prošla
ligou a mohla by tak přitáhnout
diváky a pomoci i se sháněním
sponzorů. Vše je totiž o penězích,“ nadhodil.

Zapracovat hodlá i na doprovodném programu, který by
doprovodil hlavní dějovou linii.
„Chtělo by to něco pro děti,
když k nám přicházejí celé rodiny. Jako vsuvku bychom mohli
vložit ženský fotbal, a Bedihošť
Cup by mohl být vícedenní než
dosud. Nápadů je hodně,“ prozradil Kresta.
Varianta rozložení turnaje do více
než dvou dnů by mohla nastat
v případě, že by se přihlásila třeba padesátka výběrů. Pak by se
totiž konala nejprve kvalifikace
a teprve na jejím základě finálový turnaj.
„Chceme oslovit týmy z více
regionů. Našimi ambicemi
není konkurovat Krumsínu,
který má tradici, ani napodobit
Qanto Cup se zhruba sto dvaceti účastníky. Ale polovina

by se tu sejít mohla. Z nich by
pak čtyřiadvacet postoupilo na
finálový den,“ navrhuje.
Formát hlavní části by tak v zásadě zůstal zachovaný. „Tento
model chceme dodržet. Dvěma
stům čtyřiceti lidem se zavděčit
nemůžu, každý byl s pravidly
seznámen a ještě týden dopředu
se může odhlásit. Ohlasy první
osmičky jsou kladné, vyhovovalo jim to. Jen je nutné doladit
nasazení do skupin, aby i v neděli
měli všichni o co hrát,“ nezatracuje rozdělení do tří osmičlenných skupin, kdy si každý zahraje
minimálně sedmkrát.
Rozšířit by chtěl počet hřišť, aby
to lépe „odsýpalo“ a týmy nemusely tak dlouho čekat, než si opět
zahrají. Jiří Kresta mladší rovněž věří, že přihlášení nenechají
družstva až na poslední chvíli,
jako tomu bylo letos. „Všichni
to vědí dlouho dopředu, stejně
je ale nejvíce přihlášek poslední
týden. Ještě ve středu, tedy tři dny
po rozlosování, se mi ozvaly dva
týmy, které jsem musel odmítnout. Takže opět mohlo být třeba
osmadvacet mančaftů,“pověděl.
Zapojením čtvrtého hřiště by

se také mohla prodloužit doba
utkání a místo jedné patnáctiminutovky by se mohlo hrát třeba
dvakrát deset minut a finále dvakrát patnáct minut. „Takto jsme
to hráli od devíti do devatenácti,
abychom to zvládli odehrát. Vyrovnaní soupeři tak mezi sebou
hráli třeba 0:0, ale kvalita se
mohla projevit, ti lepší dali i pět
šest branek,“ sdělil.
Otázkou zůstává, zda se
bude stále hrát v Hrubčicích, kde v létě skončila
velká kopaná, jelikož se
mužský tým nepřihlásil
do nové sezony okresní soutěže. „Pan
starosta mě
ubezpečil,

že areál i trávník budou plně udržovány, ale teprve uvidíme, jak to
bude za pár měsíců vypadat. Třeba tak bude nutní hledat i nové
prostory,“ přemítal Kresta.
Sobotní program zakončila jako
každoročně večerní zábava. Té
se ovšem zúčastnil pouze mizivý
fotbalistů. „Hlavní
počet fotbali
příčinou je, že u nás
nepřespávají.
Všichnepřesp
ni to m
mají do dvaceti
kilome a nikdo
kilometrů
tu nes
nestanuje. Loni

tu byly tři čtyři
st
stany a hned
by
byla atmosféra
jin
jiná. Návrhem
je tak i zúžení
fin
finálové části
na jeden den,

že by po skončení všichni zůstali
a pobavili se. V neděli v pět večer už totiž není prostor pořádně
to oslavit,“ nastínil další z myšlenek.
Hlavní kaňkou toho letošního
ročníku se staly závěrečné boje
ve skupině „B“. Hráči Torpeda
Prostějov totiž nenastoupili proti
Andělu „B“ a po kontumaci 0:3
přišli členové SK DD Sport „A“
o možnost prodrat se do finále.
Na to tedy zareagovali oni i jejich
„béčko“ odstoupením ze zbytku
turnaje a odjezdem domů.
„Vzniklo to u Torpeda, které nedoladilo počet lidí. První den jich
bylo 8+1, pro boje o umístění jen
5+1 a navíc se jeden zranil a další
musel odpoledne do práce. A ve
třech hrát nelze. Měli sice ještě
dvě volná místa na soupisce, nemůžu jim ale nařídit, aby někoho
dopsali,“ vrátil se Kresta k vypjatému momentu.
Příjemným překvapením byl
pro pořadatele Dobrochov, jenž
si nakonec došel pro páté místo,
víc naopak očekával od Brodku u Prostějova. „Dobrochov
si v malé kopané vede dobře,
u nás ale hrál poprvé. Dařil se

mu již ve skupině. Brodek vyhrál
v Krumsíně a vypadal na favorita, tady ale přijel pouze s béčkem,“ podotkl.
Tato dvojice ani dalších jednadvacet mužstev ale nezměnily
nic na tom, že vítězem se stejně
jako o rok dříve stal FC Anděl,
tentokrát dokonce po finálové
výhře nad vlastním „B“-týmem.
„Anděl si drží základnu a nastupuje tu stále zhruba pět stejných
hráčů. Ostatní vždy pod stejným
názvem přivezou jinou sestavu a
nejsou tak sehraní. Navíc tu není
Relax, Jiřina, Haná a další týmy,
co by mu mohly konkurovat,“
zaznamenal.
Za pomoc v přípravě a uskutečnění Bedihošť Cupu 2013 patří Krestovo poděkování všem
sponzorům, kteří se podíleli na
cenách, personálu zajišťujícímu
občerstvení i všem ostatním, kteří
byli nápomocni. „Díky za podporu turnaje, speciálně pak obci
Bedihošť a panu Dokoupilovi
z DD Sport, který to zafinancoval
a zasponzoroval, věnoval sadu
dresů a další věcné ceny,“ neopomněl zmínit hlavní pořadatel Jiří
Kresta mladší.

ce

Fotbal

25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 29. července 2013

Daniel Kolář „Se všemi kromě Nových Sadů se dalo hrát“
Hráč, trenér i předseda Hané Prostějov hodnotí premiéru v I.A třídě velmi pozitivně

Prostějov - Nováček druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže svůj hlavní úkol zvládl. Před rokem
si Haná Prostějov došla pro první místo v I.B třídě
a právo postupu výš, mezi kvalitnějšími soupeři se pak
mužstvu podařilo s předstihem několika duelů získat
záchranu. Předseda oddílu, trenér „A“-mužstva a stále
ještě i hráč Daniel Kolář (na snímku) tak mohl být při
ohlédnutí za šestadvaceti odehranými koly spokojen
a věří, že úspěšnou sezonu se podaří zopakovat.
Jiří Možný
Máte za sebou úvodní
rok v I.A třídě. Jak jste v
kostce viděl uplynulou sezonu?
„První polovina minulé sezóny
byla ve znamení poznávání,
pro nás nových soupeřů, fotbalových areálů a herních stylů.
V I.B třídě jsme již po několika
letech působení v ní věděli, co
od kterého soupeře můžeme
očekávat, a v nové soutěži jsme
to teprve museli zjistit. To se
nám povedlo a i díky tomuto se

nám podařilo v soutěži zachránit s předstihem několika kol.
Soutěž se vyznačovala obrovskou vyrovnaností, když herně
zcela vyčnívaly jen Nové Sady
a bodově také Kojetín. Jinak
bylo schopné jakékoliv mužstvo porazit jiné.“
Byla premiéra v něčem
jiná, než jste očekával?
„Co se týče našeho týmu, očekával jsem, že pokud se nám
bude dařit scházet v solidním
počtu a budeme zdraví, tak
budeme s většinou týmů na

hřišti konkurenceschopní, což
se potvrdilo. Herně byly úplně
jinde jen Nové Sady. S ostatními týmy, i když mají všechny
mnohem vyšší rozpočet než
my a většina z nich i kvalitnější
kádr, se dalo hrát. Překvapila
mne obrovská dominance Nových Sadů a výsledkové trápení
Čechovic v druhé polovině soutěže. Musím se zmínit i o výkonech rozhodčích. Na rozdíl od
I.B třídy jsme nezaznamenali
výrazně tendenční řízení zápasů. Možná tomu napomohlo
i to, že minulou sezónu v naší
skupině hrál jen jeden tým
z Hranicka...“
Jaro vám vyšlo lépe než
podzim, zejména útočně, čemu to přičítáte?
„Začátek podzimu byl poznamenán tím, že se nám v prvních čtyřech kolech nepodařilo vstřelit gól. Prohrávali jsme
zápasy, ve kterých jsme nebyli
herně horší, ale asi jsme si vy-

bírali jakousi „nováčkovskou
daň“. Souviselo to i s výše
uvedenou neznalostí soupeřů
a jejich herního pojetí. Ve druhé části sezóny jsme zlepšili
obrannou fázi celého mužstva
a z toho vyplývalo i více brankových příležitostí, do kterých
jsme se během utkání dostávali a které se nám dařilo proměňovat lépe než začátkem
sezóny.“
Nezkazilo dojem z ročníku poslední utkání
v Nových Sadech?
„Prohra v Nových Sadech byla
krutá, ale zasloužená. Kvalita
jejich týmu byla na I.A třídu
obrovská a těším se na působení tohoto týmu v krajském
přeboru. Samozřejmě jsme
i v tomto utkání chtěli uspět,
ale tato prohra nám rozhodně
radost z dobře odehrané sezóny
nemohla pokazit.“
S čím jste byl nejvíce
a nejméně spokojen?

„Nejvíce spokojen jsem samozřejmě s tím, že se nám
podařilo v soutěži bez větších
problémů zachránit a to za přispění všech hráčů a ostatních
členů fotbalového oddílu, kteří
svůj volný čas zdarma věnují
fotbalu v našem klubu. Pracujeme opravdu ve velice skromných podmínkách a všem,
kteří se zasloužili o dobrou
sezónu nejen „A“ týmu, ale
i „béčka“ a všech našich mládežnických družstev, patří můj
velký dík. Nejvíce mě mrzelo

těžké zranění jednoho z našich
áčů Pavla Trnavklíčových hráčů
ského.“
Jak bude
de probíhat letrava a s jakými
ní příprava
plány půjdetee do nového ročníku?
ava začala už
„Letní příprava
sovým turnatradičně tenisovým
jem, kterého se zúčastnilo
ů. Na hřišti
šestnáct hráčů.
jsme se poprvéé sešli v pátek
26. července, trénovat budevakrát týdně
me tradičně dvakrát
a odehrajeme jedno

přípravné utkání. Rádi bychom
navázali na kvalitně odehranou
druhou část minulé sezóny
a vyhnuli se přímému boji
o záchranu v soutěži. Co se týče
kádru, tak bychom byli rádi,
kdyby se podařilo prodloužit
hostování všem
hráčům z minulé sezóny.“

„Musím se zmínit i o výkonech rozhodčích.
Na rozdíl od I.B třídy jsme nezaznamenali
výrazně tendenční řízení zápasů. Možná tomu napomohlo i to, že minulou sezónu v naší skupině hrál jen jeden tým z Hranicka...“
hrající trenér i předseda Hané DANIEL KOLÁŘ
o úrovni I.A třídy

„Kdyby se možnost postupu naskytla, asi bychom jí využili“
Trenér Klenovic Petr Navrátil si přeje vyšší konkurenci v mužstvu

Klenovice na Hané/jim Druhou polovinu „B“ skupiny I.A třídy otevírají na
osmém místě Klenovice na
Hané. Po nečekaném odchodu
Milana Nekudy krátce před
koncem zimní přestávky se
mužského výběru ujal Petr
Navrátil, jenž až do poslední
chvíle věřil v umístění mezi
nejlepší šestkou. To by zajistilo
vítězství v posledním kole nad
Bělkovicemi, nestalo se však,
takže přes úspěšné umístění
v klidném středu byl Navrátil
trochu zklamaný, že to nedopadlo ještě lépe.
Jiří Možný
Hned po skončení sezony jste zmínil, že jste
chtěl skončit do šestého místa.
Proč se to nepovedlo?
„Kluci to v některých zápasech
odjezdili, ale někdy tomu nedali
maximum. Hlavní příčina byla

v tom, že nebyla pořádná konkurence. Bylo nás dvanáct třináct,
takže kluci měli svoje jisté.“
Mohla by se tato jejich
jistota v létě změnit?
„Zkoušíme, zatím se k novým
tvářím nechci vyjadřovat, protože
jsou z různých oddílů. Naše příprava probíhá již čtrnáct dní a přihlásilo se mi dvaadvacet hráčů.
Jsem spokojen, manažer Jan Kubalák mi sehnal hráče, které jsem
potřeboval. Do každé řady jsem
chtěl aspoň dva hráče a vrací se
nám Kuba Polák do brány. Přípravný zápas odchytal suprově
a náš brankář Rec je dlouhodobě zraněný, tak jsem rád.
K novým tvářím se ale opravdu
zatím nebudu vyjadřovat, jsou
tady z okresu a okolí.“
Doplnění se projeví zejména kvantitou, nebo
kvalitou?
„Spíše kvalitou. Vybíral jsem si
typy hráčů od divize až po I.B

„Vybíral jsem si typy hráčů od divize
až po I.B třídu. Naším cílem je pro podzim
udělat co nejvíce bodů, na jaře
z toho těžit a zkusit získat maximum. “
klenovický kouč PETR NAVRÁTIL věří v ještě lepší rok
Rozstříleli se. Fotbalisté Klenovic se mohli hned třiačtyřicetkrát radovat ze vstřelené branky, k čemuž
na jaře pomohl i kouč Petr Navrátil (v podřepu).
Koláž Večerníku

třídu. Naším cílem je pro podzim udělat co nejvíce bodů, na
jaře z toho těžit a zkusit získat
maximum. Z dvaadvaceti hráčů mi zůstane šestnáct, mám
na to ještě zhruba týden a nechci předbíhat.“
Pokukujete třeba i po
postupu do krajského
přeboru?
„S postupem je to hezké, probírali jsme to s vedením Klenovic, které by si to přálo. Je to
ale všechno o penězích. Kdyby
se to vyhrálo, župa je finančně
trochu nákladnější. Zatím je to
otevřené. V myšlenkách je tak
skončit do pátého místa, kdyby
se ale možnost postupu naskytla, asi bychom jí využili.“
Jak se zatím vyvíjí letní příprava?
„Před dvěma týdny jsme tréninky v úterý, čtvrtek a pátek
začali, teď to bylo hektické,
protože od úterý do soboty

jsme udělali minisoustředění
v Klenovicích. Úterý, čtvrtek,
pátek, a sobotu jsme trénovali
od rána do večera, v neděli od
rána do odpoledne. Jen počasí
je špatné, hrozné vedro. Cílem
je stmelit partii a načerpat fyzičku, protože někteří kondici
nemají.“
Co od nové sezony očekáváte, když postoupily suverénní Nové Sady
i druhý Kojetín?
„Sice sestoupily Opatovice, ale
kvalit Nových Sadů dosahovat
nebudou. Ty budou černým
koněm krajského přeboru, kde
budou hrát nahoře.“
Je to zatím u mužstva
takové, jaké jste očekával?
„Ano. jsem spokojen. Klenovice žijí fotbalem, výbor se
mnou pracuje, je to bezproblémové. Co řeknu, v tom se mi
snaží vyjít vstříc.“

Lubomír Keluc: „Kvalita na Klenovické vedení těší
I.A třídu už u některých není“

Plumlov/jim – Obrazně o resuscitaci plumlovského „áčka“
v I.A třídě se v jarní části pokusil
nový kouč Lubomír Keluc (na
snímku). Pro druhou polovinu
sezony nahradil Jana Peška,
jemuž se na podzim výsledkově
nedařilo, ani mírné zlepšení
však nestačilo a vinou malého
počtu vítězství se posun ze
čtrnácté pozice nezdařil. „Chtěl
bych poděkovat Frantovi Kocourkovi za šanci, kterou mi dal,
a plumlovským klukům přeji,
aby se jim dařilo, bavilo je to.
Vždycky někdo spadnout musí,
bohužel se to stalo plumlovské
kopané, ale věřím, že se z toho
zvedne a půjde pomaličku nahoru,“ vzkázal nyní již bývalý
trenér Sokola Plumlov.
Jiří Možný

Máte za sebou první
trenérskou
štaci
u
mužského výběru. Co jste od ní
očekával?
„Prioritním cílem, který jsem
si sám sobě dal, bylo zachránit
plumlovský fotbal. Když člověk
něco dělá, dává tomu maximum.
A myslím si, že kdyby tomu
všichni dali maximum, tak by se
to povedlo. Očekával jsem, že se
povede mužský fotbal zachránit
a možná vznikne větší spolupráce
mezi 1.SK Prostějov a Plumlovem. Nepovedlo se a věděl
jsem, že když se to nepovede, tak
se kolektiv rozpadne, což se nakonec stalo.“
Jednou z příčin tedy byl
slabý přístup fotbalistů?
„Přesně tak. Někteří hráči vůbec
nepochopili, že se bojuje o záchranu, hlavně co se týče tréninkové morálky. Těžko se dělají
tréninky, když se sejde čtyři pět
hráčů. Někteří studovali, u nich
se to dá pochopit, ale někteří,

rostoucí kvalita i kvantita kádru

Klenovice na Hané/jim – Ideálně umístění do pátého místa
I. A třídy si přál sportovní ředitel Klenovic Jan Kubalák.
Přestože se to nakonec nepodařilo, zklamání z něj nevyzařovalo, vážil si začlenění
nových hráčů a stabilizace kádru. Celkově tak ročník zhodnotil jako dobrý.
„Kádr dostává kvalitu a máme
širší základnu osmnácti hráčů.
Dali jsme šanci i náhradníkům
a nestalo se nám, že bychom
museli k utkání odjíždět v jede-

Jak to klapalo v kabině?
„Nebyly tam zásadní problémy, ale parta už není taková
jako kdysi, když jsem já hrával.
I po porážce se společně sedlo,
byl trochu jiný zápal pro fotbal,
dneska mají miliony dalších
věcí, takže většinou zůstali jen
dva tři. Není to jak kdysi, kdy se
více táhlo za jeden provaz.“
Zvládal jste při svém
vytížení
trénování
v Plumlově, 1.SK i hraní ve
Zdětíně?
„Vždycky jsem tvrdil, že pro
mě je prioritou 1.SK Prostějov.
Tam se mi to nekrylo nikdy,
protože Plumlov hrával v sobotu odpoledne, dorostenci
dopoledne, tréninky šly také zv- Plumlov/jim – Zklamáním
ládnout bez problémů. Co se týče skončila uplynulá sezona pro
Zdětína, tam si jdu s klukama sekretáře Sokola Plumlov
Františka Kocourka. Hráčům
„A“-mužstva se totiž nepodaři„Nezískali jsme ani bod s ohroženými týmy. lo dohnat podzimní ztrátu a zaI. A třídu, odkud oddíl
Prohráli jsme v Bělotíně, Náměšti, Bohuňovicích. chránit
po mnoha letech padá do nejTato utkání byla o šest bodů, ani jedno jsme ne- nižší krajské fotbalové soutěže.
„Je to neúspěch, i když s většízvládli a mužstva nám odskočila.“ mi
kořeny a hlubšími příčinami.
kouč Plumlova LUBOMÍR KELUC o jedné z příčin sestupu Schází nám už delší dobu hráč
schopný rozhodovat zápasy,
což se nám bohužel třikrát zahrát jen pro radost a pobavit se mužstvo stárne, postihla nás zranepovedlo. Remizovali jsme s nimi. Nechodím trénovat, přijdu nění. Na jaře se to o něco zvedlo,
se Slatinicemi, prohráli jsme maximálně na utkání. Nyní chci ale počítají se body. Na podzim
s Kojetínem, s Klenovicemi. To vybudovat v U17 co nejlepší jich bylo osm a na jaře dvanáct,“
je osm bodů, s nimiž bychom mužstvo a předat ho do U19 smutně konstatoval Kocourek.
byli zachráněni. Další příčinou a potom se uvidí. Pokud se tomu Povšiml si, že s Kojetínem, Noje, že jsme nezískali ani bod chce člověk věnovat naplno, vými Sady a dalšími týmy z čela
tabulky dokázali Plumlovští
s ohroženými týmy. Prohráli musí tomu dát sto procent.“
Muže tedy opět tréno- hrát vyrovnanou partii, zklamali
jsme v Bělotíně, Náměšti,
vat nebudete. Měl jste ale s Bělotínem, Bohuňovicemi
Bohuňovicích. Tato utkání byla
a těmi, s nimiž jsme se měli
o šest bodů, ani jedno jsme nez- nějaké nabídky?
vládli a mužstva nám odskočila. „To víte, že ano. Sondovaly dva poprat o záchranu. „S těmito
Kvalita už u některých na I.A třídu kluby, ale nakonec to padlo, jsme měli zabojovat a ne v Bobohužel není a je mi hloupé řvát protože jsem řekl, že priori- huňovicích dostat 1:4 a v Běpo chlapech, kteří mají pětatřicet tou je 1.SK. Pokud ale budou lotíně 1:5. V tomto vidím proa víc, aby jezdili po zadku a dřeli. mít i dál zájem a já nebudu mít blém. Možná jsme to nezvládli
To oni musí vědět, co chtějí pro U17 v 1.SK, velmi rád se tam i psychicky, lépe se připravili,“
podívám.“
poznamenal.
plumlovský fotbal udělat.“

nácti hráčích,“ zmínil Kubalák
hlavní pozitiva.
Mrzely ho naopak některé zbytečné porážky a remízy, kdy se nepodařilo bodovat naplno. „Třeba se
Slatinicemi 4:4, v Hlubočkách 1:1,
v Dubu jsme měli tlak, ale prohráli
0:2, s Bělkovicemi jsme poslední
zápas odevzdali,“ vyjmenoval nejvýraznější klopýtnutí.
Těsně před začátkem jara musel
řešit změnu na trenérském postu
a k vystoupení Petra Navrátila
nemá námitky. „Naskočil do rozjetého vlaku, vedl si ale dost dobře.

Sžil se s mužstvem a bude pokračovat i nadále. Na jaře jsme byli
kvalitnější a přehrály nás jen Nové
Sady. Ty byly herně někde jinde,“
udělalo Kubalákovi radost.
Před startem nové sezony by
chtěl ještě trochu doplnit a zkvalitnit mančaft, cílem je skončit
do pátého místa. „Nevím, jak
posilují druzí a neznám nováčky,
očekávám ale, že opět Čechovice a také Opatovice budou
kvalitní a vznikne znovu trojice
silných mužstev,“ domnívá se
Jan Kubalák.

Plumlovský Sokol smutní po sestupu,

zmodernizuje alespoň svůj areál

když se nedařilo, tak nepřišli. Zranili se Frýbort a Křupka, hrála tak
jedenáctka, která se sotva sešla na
utkání, což i pro mě bylo zklamáním. Již kdysi jsem trénoval
Peťu Matouška i Davida Grygláka v dorostech a věděl jsem, že
jsou schopni udělat pro úspěch
a záchranu maximum, ale i oni
oba dva vědí, že tomu maximum
nedali. Navíc spolupráce s „B“mužstvem není ideál. Oni chtějí
hráče z „áčka“, ale aby šli jejich
hráči na lavku, to ne.“
Kde se nacházely další
důvody?
„Nastínil jsem to už v zimě,
hlavním cílem bylo vítězit doma,

Kádr mužstva se dlouhou dobou
spoléhal na stejná jména, které
nyní mají hluboko přes třicet a někdy i čtyřicet let, na pořadu dne je
tak výraznější omlazení. „Je to bohužel pravda. Zaspalo se s mládeží
a žádnou velkou základnu nemáme. Nakupovat hotové hráče nebo
je brát na hostování není ideální
cesta, jak jsem se přesvědčil, protože se nám po půl roce částečně
rozprchli, takže v I. B třídě chceme
trochu víc vsadit na vlastní kluky,
kteří hrají v béčku, kteří vycházejí
z dorostu,“ určil Kocourek novou
strategii. Očekává, že se veteráni
postupně přesunou do „béčka“,
rád by je rovněž zapojil do funkcionářských pozic.
V zimě se vedení klubu odhodlalo
k trenérské výměně a Jana Peška
nahradil Lubomír Keluc, podle
Kocourka to sice přineslo oživení
a nový impulz, neprobíhalo to ale
zcela ideálně. „Má náročnou práci
a moc aktivit. Dorost v 1. SK, hrál
ve Zdětíně. Myslel jsem si, že to
půjde skloubit líp, ale nepovedlo
se. S Lubošem jsme to po vzájemné dohodě ukončili, on upřednostnil mládež v 1. SK,“ zmínil.

Cílem pro nový ročník není okamžitý návrat zpět do I. A třídy,
naopak nespadnout o další patro
níž, jako se to letos stalo Jesenci. „Mužstvo musí získat jinou
tvář, musí proběhnout generační
obměna. Neznám sice kvalitu
soutěže, ale v přípravě nás Lipová
i Vrchoslavice celkem jednoznačně porazily, takže respekt
k nim mám a nemyslím si, že budeme úplně navrchu,“ předpokládá.
O soutěž výš naopak postoupilo
plumlovské „béčko“, to by nejraději viděl ve III. třídě do desátého
místa. „Uvidíme, k čemu bude
směřovat reorganizace okresních
soutěží, zda se to posune ke třem
skupinám. Hrají ale minimálně
o své jméno,“ zapřemýšlel nahlas.
Plumlov „A“ bude i nadále hrát
své domácí zápasy v sobotu
odpoledne, Plumlov „B“ o den
později v Krumsíně. Změny
naopak dozná fotbalový areál.
Díky dotaci mají funkcionáři
v plánu zrekonstruovat hlavní hřiště, postavit tréninkovou
plochu a dokončit rekonstrukci
elektroinstalace v šatnách a vysadit zeleň.
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Dvě mladé hráčky VK pokračují v náročném reprezentačním létu, libero se vrací po pauze

Vincourová, Kossányiová a Jášová míří za exotikou!
Národní tým žen ČR včetně tří Agelek čeká úvodní turnaj World Grand Prix v Dominikánské republice
keré individuální činnosti, poté Vincourová s Kossányiovou
přibyla týmová cvičení v šesti- dlouho nevěděly, jestli prestižní
cích a také posilovna,“ přiblížil klání skutečně absolvují. „NoParisi.
minaci nemám vůbec jistou.
Poslední středočeský kemp V reprezentaci jsme celkem čtyři
skončil v sobotu 27. července, holky na mém postu a na Grand
načež dostaly volejbalistky ČR Prix pojedou jen dvě, tak uvidvoudenní volno a v úterý 30. dím,“ krčila rameny nahrávačka
července odletí na druhý ko- VK. Podobně situaci viděla i její
nec planety. Let bude mít dvě smečařská parťačka, ale důvěru
mezipřistání ve Frankfurtu nad od italského lodivoda nakonec
Mohanem a v Miami, cílovou dostaly obě, navíc se po někostanicí je třímilionové hlavní likaměsíční pauze do nároďáku
město Dominikánské republiky vrací Jášová. A protože by se
zemí nedostane každý den. Já Santo Domingo.
složení českého mančaftu neměosobně jsem takhle daleko ve
světě ještě nikdy nebyla, láká mě
Zápasový program volejbalistek ČR
to hodně,“ přiznala v nedávném
rozhovoru Pavla Vincourová.
ve World Grand Prix 2013
Tehdy koncem června svěřenky
První turnaj – Dominikánská republika (S. Domingo):
reprezentačního kouče Carla 2. srpna Portoriko – Česko, 3. srpna Srbsko – Česko, 4. srpna
Parisiho trénovaly v Prostějo- Dominikánská republika – Česko.
vě, během července pak násleDruhý turnaj – Hong Kong:
dovala celkem tři soustředění 9. srpna Čína – Česko, 10. srpna Turecko – Česko, 11. srpna
v Kladně.
Argentina – Česko.
„V Prostějově jsme se intenzivTřetí turnaj – Japonsko (Sendai):
ně věnovali především technice
16. srpna USA – Česko, 17. srpna Bulharsko – Česko, 18. srpna
přihrávky a bloku. V Kladně
bylo zaměření nejprve na veš- Japonsko – Česko.

Reprezentace volejbalistek České republiky má
před sebou historicky první účast v prestižní mezinárodní soutěži pro nejlepší národní výběry celého světa – World Grand Prix 2013. Tým naší
země se mezi elitu probojoval díky loňskému triumfu v Evropské lize 2012, na kterém se podílely
tři současné hráčky VK AGEL Prostějov. A žádná z nich nechybí ani v nominaci na úvodní turnaj
světové Grand Prix v Dominikánské republice,
jenž se uskuteční od 2. až 4. srpna.
Prostějov/son
Nahrávačka Pavla Vincourová,
smečařka Andrea Kossányiová i libero Julie Jášová se tedy
vydají do velmi exotické destinace, neboť cíl nadcházející
cesty českého kolektivu leží ve
střední Americe v oblasti Karibiku. „Poletíme tam hrát volejbal
a ne za rekreací. Na druhou stranu je jasné, že do Dominikánské
republiky, Hong Kongu i Japonska bych se podívala moc ráda,
člověk se do tak vzdálených

Agelky v národních barvách. Výběr ČR budou reprezentovat i Pavla Vincourová (číslo 18), Andrea
Kossányiová (1) a Julie Jášová (na snímku chybí, do nároďáku se vrací po půlroční pauze). Foto: internet
lo změnit po celou dobu světové
soutěže, mohou se Vincy, Kossy
i nová posila Agelek na libero
těšit rovněž do asijských států
Hong Kongu a Japonska.
V součtu všech tří turnajů se ženy
ČR střetnou s devíti špičkovými soupeři a vzhledem k jejich

kvalitám bude každé vítězství
úspěchem. Obecným cílem je při
premiéře v Grand Prix dosáhnout
solidního umístění, pokud možno
nikoliv u dna konečného pořadí.
„Snad neuděláme ostudu a dokážeme aspoň pár týmů porazit.
Každopádně nasbíráme spoustu

dalších cenných zkušeností, které
se budou hodit. Nastoupit třeba
proti Číně, USA nebo Japonsku
se opravdu nepoštěstí moc běžně,“ přemítala Pavla Vincourová.
Kamarádky Andrea Kossányiová s Julií Jášovou by její slova
určitě podepsaly.

Zahájení přípravy Agelek už je za dveřmi Peter Goga si zahrál turnaj Antukové ligy
Od 5. srpna začne v Prostějově makat jen sedm členek
základního kádru žen VK, pětice reprezentuje

Prostějov/son – Přípravu
na novou sezónu 2013/2014
odstartují volejbalistky VK
AGEL Prostějov v pondělí
5. srpna. Z dvanáctičlenného
základního kádru našich žen
však u toho přímo na Hané
bude pouze sedm hráček,
neboť zbylých pět patří do
reprezentačních výběrů tří
různých zemí.
„K dispozici budeme mít
Lucii Růžičkovou, Sonju
Borovinšek, Saru Hutinski,
Kateřinu Kočiovou, Barboru
Gambovou, Solange Soares
a Olgu Točko. Naopak Julie Jášová, Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová,
Quinta Steenbergen i Tatsiana Markevič patří do
nároďáků Česka, Nizozem-

ska a Běloruska, tudíž je čeká
příprava na zářijové mistrovství Evropy a následně start
na tomto vrcholném turnaji,“
sdělil hlavní kouč VK Miroslav Čada.
Počet svěřenek, které budou pod
jeho vedením v úvodních týdnech
trénovat, doplní na osm juniorka
Michaela Zatloukalová. „Jak už
jsem dříve řekl, jde o odchovankyni našeho oddílu a talentovanou
holku, která už v áčku vypomáhala během předchozí sezóny
při dlouhodobém zranění Míši
Jelínkové. Chceme jí dát další
šanci i prostor, aby si postupně
zvykala na ženskou kategorii
a v budoucnu se dokázala prosadit v silné hráčské konkurenci, jež
v Prostějově panuje,“ zopakoval
Čada.

V kompletním složení se Agelky
sejdou až po letošním evropském šampionátu žen, to znamená přibližně od poloviny září.
„Přesné zapojení jednotlivých
hráček budeme operativně řešit
podle toho, kdy reprezentace
Česka, Nizozemska a Běloruska
z mistrovství vypadnou. Se
všemi pěti děvčaty se následně
domluvíme tak, aby se k nám
připojily v rámci možností co
nejdříve a přitom si v nabitém
programu stihly vyřídit potřebné
věci,“ upřesnil Čada.
A jak bude prvotní fáze přípravy
jeho početně okleštěného týmu
vlastně vypadat? „Od začátku
pojedeme dvoufázově s pravidelným střídáním kondičních
a herních tréninků. Jejich poměr
bude zhruba šedesát ku čtyřiceti

procentům, tenhle model chceme
držet úvodních pět týdnů,“
přiblížil lodivod Agelek s tím, že
fyzickou zátěž dostane na starost
nová kondiční trenérka Michaela
Jelínková. „Míša se vším všudy
přebírá práci, kterou v minulé
sezóně dělal předchozí kondiční
kouč Lukáš Klíma a ještě před
ním Tomáš Malý,“ ujistil Čada.
Poblíž ženského kolektivu se od
začátku bude pohybovat rovněž
nový statistik Lukáš Miček. „Jeho
prioritou však je trenérské vedení
našeho juniorského celku, kde
v realizačním týmu doplnil Slávka Matěje s Lubošem Petrášem.
Své statistické povinnosti u áčka
začne Lukáš plnit tehdy, až je
budeme z přípravného hlediska
potřebovat,“ připojil Miroslav
Čada.

Prostějov/son – Nedílnou součástí volejbalového léta v České republice je už spoustu let
oblíbená Antuková liga neboli
Mistrovství republiky na venkovních kurtech. Letošní ročník
tohoto šampionátu tvořily celkem čtyři turnaje a jeden z nich
aktivně přímo na hřišti absolvoval sportovní ředitel VK AGEL
Prostějov.
Peter Goga nastoupil ve třetím
dílu antukového MČR v Hodslavicích za družstvo nesoucí název
Ogaři. Coby někdejší reprezentační nahrávač Československa
logicky nastoupil na svém obvyk-

lém postu a svůj kolektiv dovedl
z dirigentské pozice až do finále.
V něm sice Gogova parta podlehla, ale i druhá příčka byla velmi
pěkným výsledkem.
„Ogary jsme již před dlouhými
lety založili společně s Tomášem
Zedníkem. Hráčské složení se
postupně zcela obměnilo a z původní sestavy jsme zůstali jen my
dva plus ten název. Každopádně
se každé léto aspoň jednou sejdeme na nějakém turnaji a společně
si zahrajeme, což byl tentokrát
případ Hodslavic. Dopadlo to výborně,“ komentoval Peter Goga
s úsměvem.

I v šestačtyřiceti letech se poměrně
pravidelně vydává pod vysokou
síť oprášit v akci své volejbalové
umění. „Pokud je příležitost a práce pro VK Prostějov mi to časově
umožní, hrozně rád si zahraju.
Většinou jen tak mimosoutěžně
pro radost, ale několikrát jsem
třeba nechyběl na mistrovství republiky veteránů nad čtyřicet let,“
prozradil Goga.
V posledních dvou sezónách Peter
též nastupoval v Hanácké volejbalové lize smíšených družstev, kde
Sportovnímu klubu K2 Prostějov
„A“ výrazně pomohl k loňskému
bronzu a letošní čtvrté pozici.

Tři mladé volejbalistky Prostějova

reprezentovaly za tým kadetek v Pule

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Třetí díl Koupelek 2013 se vydařil, pomohla mladá krev
Prostějov/son – Zatímco první
dva turnaje beachvolejbalové
série Koupelky 2013 strádaly
vinou nízkého zájmu účastníků,
třetí pokračování se vydařilo

po všech stránkách. Do areálu
Beach Sport Prostějov u aquaparku dorazilo deset smíšených
dvojic, které za vskutku tropického počasí svedly zajímavé boje.

Koupelky 2013 v beachvolejbalu – výsledky 3. turnaje mixů
Pořadí základní skupiny A: 1. Bezouška, Chludová 7, 2. Kovalovský,
Korhoňová 7, 3. Spisar, Kučerová 4, 4. Monhart, Otáhalová 2, 5. Konečný, Martínková 0.
Pořadí základní skupiny B: 1. Novák, Vykydalová 7, 2. Kastner, Matysková 4, 3. Dosedla, Králová 4, 4. Vašina, Nedbalová 3, 5. Matula,
Drňovjáková 2.
Utkání o 9. místo: Drňovjáková, Matula – Konečný, Martínková 2:0.
Utkání o 7. místo: Monhart, Otáhalová – Vašina, Nedbalová 2:1 (21,
-17, 11).
Utkání o 5. místo: Spisar, Kučerová – Dosedla, Králová 2:0 (8, 18).
Semifinále: Novák, Vykydalová – Kovalovský, Korhoňová 2:0 (13,
17), Chludová, Bezouška – Kastner, Matysková 2:0 (19, 16).
Utkání o 3. místo: Kovalovský, Korhoňová – Kastner, Matysková 2:0
(17, 14).
Finále: Novák, Vykydalová – Bezouška, Chludová 2:1 (-18, 14, 15).
Zbylé termíny Koupelek 2013
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.

Foto: internet

Triumf v letním parnu. Z vítězství ve třetím turnaji Koupelek
2013 se radovala dvojice Lucie Vykydalová (druhá zprava), Ondřej
Novák (třetí zprava).
Foto: Jan Zatloukal.
„Dočkali jsme se i několika
zkušenějších párů, ale hlavně
se probudily mladé volejbalové
naděje. Od jejich přílivu jsme
si letos hodně slibovali a tentokrát mládí konečně vyběhlo na
kurty v hojnějším počtu. Mám
z toho radost,“ potěšilo ředitele
Koupelek 2013 Jana Zatloukala.
Los rozdělil desítku mixů do
dvou pětičlenných skupin,
v nichž se utkaly každý s každým.
Dvě nejlepší dua z každé grupy

postoupila do semifinále, kde už
měly zápasové bitvy velmi solidní úroveň. O celkové vítězství
si to nakonec ve finále rozdaly
dvojice Novák, Vykydalová
a Bezouška, Chludová, přičemž
nervydrásající drama těsně vyhráli prvně jmenovaní poměrem
18:21, 21:14 a 17:15. Bronz brali
Kovalovský s Korhoňovou po
vítězství v duelu o třetí místo nad
Kastnerem s Matyskovou 21:17,
21:14.

Prostějov/son – Družstvo
dívčích Lvíčat České republiky se mezi minulou a nadcházející sezónou přerodilo
ve výběr volejbalových kadetek naší země. A tento kolektiv před nedávnem absolvoval svou první mezinárodní
akci v podobě silně obsazeného turnaje v chorvatské
Pule, kam se s mládežnickou reprezentací ČR vydaly
i tři talentované hráčky VK
AGEL Prostějov.
Mezi svěřenkyně trenérky
Petry Netrvalové patřila odchovankyně hanáckého oddí-

lu Pavla Meidlová a také dvě
čerstvé posily „vékáčka“ z jiných klubů: Sarah Cruz (Nový
Jičín) s Vendulou Valáškovou
(Frenštát pod Radhoštěm).
A protože lodivodka na Balkáně protáčela v sestavě všechny
členky mančaftu, trio VK si
dostatečně zahrálo.
Početné zápasové kvantum odstartovalo přátelským duelem
proti Portoriku. Ještě během
autobusové cesty ve Slovinsku
se zrodil výsledek 2:2. Poté
české kadetky pokračovaly do
přímořské Puly, kde měly na
programu soustředění včetně

výše zmíněného mezinárodního turnaje za účasti celků z Evropy, USA a právě Portorika.
V základní skupině mladé Češky bojovaly výhradně se zámořskými soupeři, v systému
na tři hrané sety z toho byly výsledky 1:2, 1:2, 3:0, 2:1 a těsný
nepostup do play off. V následné skupině o sedmé až dvanácté místo náš nároďák uspěl ve
všech třech utkáních (3:0, 2:1,
3:0), čímž obsadil konečnou
sedmou pozici. A cenné zkušenosti při tomto zajímavém měření sil v Chorvatsku nasbíraly
i tři prostějovské naděje.

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz
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Jestřábí fotbálek skončil remízou, v neděli se jde na led
v úterý bude odveta

Suchá příprava finišuje,

Prostějov/jim – Stadion ve
Sportovní ulici ožil ve středu odpoledne opět fotbalem.
Deset let od doby, kdy se na
tamějším hřišti naposledy
hrála druhá liga, vstoupili
mezi zarůstající betonové
tribuny prostějovští Jestřábi,
kteří si hodinovým mačem
jedenáct na jedenáct zpestřili
úvodní část společné přípravy. Duel červených s bílými
přinesl výsledek 2:2, odveta
bude v úterý.
„Byl jsem překvapen, že je tu
dost fotbalistů, samozřejmě je
tu i dost nefotbalistů (smích).
To u hokejistů občas bývá, že

jsou dřevěnější na kopanou, ale
splnilo to účel. Fotbal byl vidět,
nebyla to jen zakopávaná,“ těšilo kouče Josefa Málka, že jeho
svěřenci dokázali zapojit hlavu
i v odlišném kolektivním sportu
a vykouzlit přesné pasy i podržet
míč.
Šestadvacet přítomných hráčů
rozdělil na dvě poloviny naprosto jednoduše, ve dveřích šatny
rozdával oba druhy rozlišováků.
„Dopadlo to remízou 2:2 a odveta v úterý podle pohárových
počtů bude mít náboj. Ti, kteří
prohrají, mají totiž slíbený určitý distanc,“ pousmál se spolu
s potěšením, že to nikdo neflákal.

Ke společné přípravě se Jestřábi sešli v pondělí. Po seznámení a lehčím tréninku následovaly o den později testy
a spining, ve středu pak právě
fotbálek a posilovna. Ve čtvrtek se hokejisté pohybovali
u Hloučely, v pátek byla na programu posilovna.
„Tento týden budeme do čtvrtka pracovat takto dvoufázově
na suchu, pak si dáme pátek
a sobotu volno a v neděli bychom
se chtěli dostat na led. Ve středu
jdeme fasovat a máme slíbené, že
bychom v šest večer mohli jít na
první bruslařský trénink,“ nastínil
nejbližší program Málek.

I s míčem umí. Hokejisté si přípravu zpestřili fotbálkem, v úterý si
to zopakují.
Foto: Jiří Možný

Prostějovští lukostřelci míří v první lize za titulem

Praha, Litvínov, Prostějov/
mm,jim – Za nepříznivého
počasí, chladna i deště odstartovala první liga mužů a žen
i přebor kladkových luků,
druhý díl již nabídl více sluníčka. Všech tří soutěží se účastní
rovněž prostějovští lukostřelci,
jimž se vydařil vstup zejména do mužské soutěže, když
v úvodním dílu nenašli přemožitele. Ženy skončily dvakrát
třetí, kladkové luky drží pátou
pozici.
Reflexní luky střílí první kolo
kvalifikace a eliminace na olympijskou sestavu 2x70 metrů.
Prostějovské družstvo mužů obhajuje titul, byť je opět nejmladší
z celého startovního pole a nastupuje ve složení Vojtěch Dub,
Michal Hlahůlek, Kamil Kovář,
Miroslav Hudec, Milan Hajduk
a Martin Bulíř. Příležitost tak
dostávají junioři, kteří jsou
v reprezentaci a potřebují získávat zkušenosti z eliminačních
soubojů.
Soutěže se účastní celkem
osm týmů a všichni soupeři se
v prvním dílu již od kvalifikace
dívali členům Lukostřelby Prostějov na záda. Tu Hanáci v Praze
vyhráli nástřelem 1838 bodů.
V eliminaci pak porazili druž-

stva Arcusu Plzeň, Startu Praha
a ve finále i Start Brno.
„Start do soutěže se nám podařil, radost máme z plného zisku
bodů, výborně zastřílel Martin
Bulíř, Vojta Dub a Michal Hlahůlek, kteří se o tento výsledek
postarali,“ pochválila předsedkyně oddílu Magda Majarová.
Druhé kolo se také dlouho vyvíjelo v tom nejpříznivějším
duchu. I díky hned 1290 bodům Martina Bulíře a zdařilému
výkonu dvojice juniorů z toho
byla nástřelem 3687 bodů výhra
v kvalifikaci. Pro nedělní eliminaci ovšem nebyl Bulíř ze
zdravotních důvodů k dispozici
a uhájit první místo se nepodařilo.
„Kluci zaslouží pochvalu, eliminaci zvládli výborně. V prvním kole jsme se utkali s Arcusem Plzeň a zvítězili 193:177.
V semifinále jsme narazili na
Sokol Kostelec a tento duel
jsme vyhráli 209:194. Ve finále
jsme soupeřili se Startem Brno
a po výsledku 201:205 se radoval soupeř. V konečném součtu
bodů jsme udrželi první místo,
a na druhé Brno jsme si vytvořili mírný náskok,“ zhodnotila
Majarová vystoupení na litvínovském Memoriálu Václava
Šeflera.

Ženské družstvo startuje ve
složení Hanka Majarová, Petra
Indráková, Alena Krákorová,
Zdenka Studená, Magda Robová a za své soupeřky mají
LO TJ Ostrava, SK Start Praha
a Škodu Plzeň 1935. V kvalifikaci prvního závodu obsadily
Prostějovanky výkonem 1588
bodů třetí místo, tuto pozici obhájily i po eliminaci.
„Ženy předvedly vyrovnané výkony, od druhého místa nás dělilo pouhých pět bodů. V prvním
kole eliminace podlehly družstvu Startu Praha, v boji o třetí
místo ale porazily Škodu Plzeň.
Ocenění zaslouží především
Petra Indráková, která nastoupila po krátké mateřské pauze,“
zaujalo na průběžně bronzovém
celku Magdu Majarovou.
Do Litvínova se dívčí výběr
vydal bez Petry Indrákové, již
nahradila Zdenka Studená. I tak
získaly reprezentantky Prostějova bronz v kvalifikaci, ve vyřazovací části si o místo pohoršily.
„Ženy předvedli statečný výkon. V eliminaci už na soupeřky nestačily a podlehly jak Startu Praha, tak i družstvu Plzně.
V konečném pořadí však udržely třetí místo,“ konstatovala
Majarová.

O kategorii kladkových luků
je stále větší zájem a podařilo
se tak zahájit přebor družstev.
Sestava se střílí na 2x50 metrů,
poté následuje eliminace. Startuje tu celkem osm týmů, mezi
nimi i Lukostřelba Prostějov.
V obou závodech skončili členové tohoto týmu pátí, pátí jsou
i celkově.
„Družstvo bylo oslabeno o Vladislava Michejdu, který se závodu nemohl z vážných důvodů
zúčastnit. Přesto se nám podařilo obsadit páté místo nástřelem 1236 bodů,“ poznamenala
k prvnímu střetnutí Majarová.
V eliminaci totiž Prostějované
ve čtvrtfinále prohráli s družstvem Brna, v souboji o páté až
osmé místo ale vyhráli jak nad
družstvem Eska Cheb, tak nad
Startem Praha.
V litvínovské kvalifikaci si
šestatřicet bodů polepšili, i přes
654 bodů Michejdy z toho bylo
opět páté místo. V eliminaci
pak scházelo Prostějovu jen pár
milimetrů do semifinále, opět
z toho ovšem byl pouze duel
o páté místo.
„Ve čtvrtfinále jsme se utkali
s družstvem Litvínova. Souboj byl vyrovnaný a skončil
remízou 208:208. Následoval

rozstřel, kdy jsme oba trefili devítku, ale blíže středu
byl šíp Litvínova,“ popsala dramatický souboj předsedkyně hanáckého oddílu
s tím, že páté místo zajistila výhra 214:191 nad Startem Praha.
Po dvou kolech tak patří prostějovským lukostřelcům ve
svých kategoriích první, třetí
a pátá pozice, soutěže družstev
budou pokračovat závodem
v Ostravě.

Pořadí po druhém kole:
Muži: 1. Lukostřelba Prostějov 27 b., 2. Start Brno 24 b.,
3. Sokol Kostelec na Hané 14
b., 4. LK Votice 14 b., 5. Škoda Plzeň 14 b., 6. SK Start
Praha 14 b., 7. LK Litvínov 4
b., 8. Arcus Plzeň 1 b.
Ženy: 1. LO TJ Ostrava 12
b., 2. SK Start Praha 8 b., 3.
Lukostřelba Prostějov 3 b., 4.
Škoda Plzeň 1 b.
Kladkové luky: 1. KLK Praha „A“ 28 b., 2. Start Brno
19 b., 3. LK Litvínov 19 b.,
4. KLK Praha „B“ 13 b, 5.
Lukostřelba Prostějov 12 b.,
6. LK České Budějovice 12
b, 7. Start Praha 8 b., 8. Eska
Cheb 2 b.

Mostkovický chodec Alois Balcařík získal evropské stříbro
Úpice, Prostějov/jim,js – Nestárnoucí Alois Balcařík se
z vrcholných světových či evropských atletických závodů
nevrací s prázdnou. Již
šestaosmdesátiletý chodec to
dokázal na loňském mistrovství světa, z něhož se vrátil
s jednou stříbrnou a dvěma
bronzovými medailemi, letos
získal evropské stříbro.
Mistrovství Evropy atletů –
veteránů v silničních disciplínách (běh na deset kilometrů
a půlmaraton, chůze na deset
a třicet kilometrů a kros) se
letos konalo v severočeské
Úpici. A opět nezůstalo pouze

Nestor. Alois Balcařík dokázal i v šestaosmdesáti letech získat
velkou medaili.
Foto: Jaroslav Skopal

o účasti hanáckého nestora.
V chůzi na deset kilometrů si
připsal solidní čas 1:28:33,
což stačilo v kategorii M85 na
druhé místo.
„Před závodem jsem měl
cíl stáhnout čas pod hodinu
a půl, což se nakonec podařilo.
Německý favorit Günter Ciesielski už od začátku prokazoval, že má řádně natrénováno, a postupem času si vytvořil
náskok, který s přehledem
udržel. Moje tréninky před
závodem nebyly bůhvíjaké,
namísto řádné přípravy dominovala spíše práce na zahradě
– což ale u mě není nikterak

neobvyklá situace. Celkově
jsem ale spokojen, jak s časem,
tak i s celkovým průběhem,“
glosoval
průběh
závodu
Balcařík.
Úpický podnik byl současně
pravděpodobně jediný, kterého
se letos mostkovický patriot
a čestný občan obce osobně
zúčastnil. Světová olympiáda
veteránských sportů v italském
Turíně musela jít letos bohužel
z technických důvodů stranou. S jistou nadějí tak vyhlíží
k příštímu létu, kdy bude mistrovství světa v lehké atletice
hostit maďarská metropole
Budapešť.

Prostějov/jim – Do své závěrečné fáze vstupuje nejméně oblíbená část přípravy
prostějovských
hokejistů.
Jestřábi mají za sebou pod
vedením Josefa Málka první
týden společné přípravy, ve
čtvrtek je čeká poslední den
s tréninky ryze na suchu a již
v závěru víkendu mají v plánu poprvé vyjet na čerstvě
namražený led.
„Kluci poctivě pracují, funguje
to, má to řád. Zvládají to dobře,
nemusel jsem řešit žádný problém, nikdo se neulívá,“ těší
Málka. S uspokojením mohl
prohlásit, že testy neukázaly
žádné mezery ve vytrvalosti,
v síle či rychlosti, takže vše jde
zatím podle plánu. „Je to na lepším průměru, jsou dobře fyzicky
připraveni. Ještě na tom teď zapracujeme, pak hlavně první tři

týdny čtyřfázových tréninků, kdy
budeme dvakrát na ledě, dvakrát
venku. To na kondičce ještě přidají,“ nemá hlavní kouč Jestřábů
důvod k nespokojenosti.
Mužstvo se úspěšně poznává
a vzniká správná hokejová parta.
„Jde to dobrým směrem. Kluci
jsou hraví, najdou si zábavu při
všem. Navzájem se povzbuzují, kromě fotbálku máme ještě
připraven tenisový turnaj,“ těší
Málka.
Do kádru zatím žádná nová
tvář oficiálně nepřibyla, finišují ale práce na tom, aby
v pondělí 12. srpna mohl klub
představit plných pětadvacet
hráčů. „Doděláváme organizační věci, je to spíše úřadování. Jednáme o sedmi osmi
jménech, zatím ale není nic
uzavřené,“ zmínil aktuální stav
při skládání kádru.

Šebek a Šimo získali zlato

(Dokončení ze strany 15)
Do zlatého šampionátu Mezinárodní federace kolečkových
sportů vstoupila Česká republika výhrou 4:1 nad Francií,
kdy se jednou trefil i Šebek.
Následovalo vysoké vítězství
nad Lotyšskem 11:1, kdy se
trefili jednou Šimo a dvakrát
Šebek, závěrečná remíza s Kanadou 5:5 (Šebek dvě branky)
znamenala první místo ve skupině a nejsnadnějšího soupeře
pro čtvrtfinále.
Velká Británie si z prvního
kola play off odnesla debakl
3:12, který třemi brankami
a jednou asistencí režíroval
Michal Šimo, v semifinále to
bylo mnohem větší drama.

Švýcaři se brzy ujali vedení 1:3
a nabízelo se srovnání s nedávným hokejovým šampionátem.
Vyřazení odvrátil až při power
play po Šebkově přihrávce
Loskot. A následné prodloužení
ukončil hned po pěti minutách
právě třicetiletý Patrik Šebek.
Finále již bylo jednoznačnou
záležitostí a po asistenci Michala Šima a jedné brance
Patrika Šebka se zrodila suverénní výhra 8:2 znamenající
navázání na zlaté šampionáty
z let 2007 a 2011.
Nyní se český výběr představí
na Světových hrách v kolumbijském Cali, v základní skupině narazí na Kanadu, Lotyšsko
a Francii.

Orly posílil vicemistr
Slovenska Jan Kratochvíl
Prostějov/lv – Sestava basketbalistů Prostějova před
novou sezonou doznala další
změny – vedení klubu se podařilo dotáhnout do konce
příchod jednatřicetiletého
Jana Kratochvíla. Dvoumetrový hráč dlouho působil
v Opavě, se kterou nastupoval v Mattoni NBL, poslední
sezonu strávil na Slovensku
a s Komárnem získal stříbrnou medaili v elitní soutěži.
Během ročníku odehrál jednačtyřicet zápasů a v průměru strávil na palubovce
téměř sedmnáct minut.
„Podepsali jsme smlouvu na
jeden rok. Honza Kratochvíl
může hrát pod košem i na
křídle a doplní naši sestavu,“
potvrdil příchod basketbalisty
předseda občanského sdružení
BK Prostějov Ivan Pospíšil.
Úřadující vicemistr Slovenska ještě jedná o případném
hostování Martina Kříže, 201
centimetrů vysokého hráče
Nymburka, který naposledy

hostoval v Kolíně. Jako jeden
z lídrů reprezentace do dvaceti
let pomohl Kříž na mistrovství
Evropy k udržení týmu v elitní
divizi „A“. Jeho střelecký průměr na šampionátu byl necelých osmnáct bodů. „V tomto
případě ještě není rozhodnuto.
S Nymburkem budeme jednat,“ poznamenal Pospíšil.
Pokud se Křížův příchod potvrdí, bude mít prostějovská
sestava jedenáct hráčů a soupiska by byla uzavřena. „Pochopitelně se nedá vyloučit,
že bychom potřebovali v průběhu sezony tým doplnit. Před
začátkem přípravy bychom už
ale žádného hráče nesháněli,“
dodal Pospíšil.
Příprava Orlů na novou sezonu začne 15. srpna a tým čeká
kondiční soustředění. V průběhu následujících týdnů
odehraje finalista posledního
ročníku Mattoni NBL zhruba
deset zápasů a ligu odstartuje 12. října domácím duelem
proti Ústí nad Labem.

„Turnaj mistrů a finále Davis Cupu by bylo hezké,“ Mladší žáci TK Agrofert
přeje si před druhou polovinou sezony Tomáš Berdych obhájili loňský titul
Prostějov - Na druhou polovinu sezony se v Prostějově
připravuje Tomáš Berdych. Po Wimbledonu a turnaji
v Bastadu si naordinoval volno, které strávil v Řecku.
Pak opět vytáhl rakety a pracuje na tom, aby byl ve
druhé části sezony úspěšný. „Čeká mě hodně turnajů,
k tomu ještě Davisův pohár,“ uvědomuje si v průběhu
tréninkového drilu česká jednička.
Ladislav Valný
Dal jste si krátkou pauzu. Odpočinul jste si?
„Docela jsem si orazil a cítím se v pohodě. Všechno jde
podle plánu. Bylo nějaké volno, které bylo hodně potřeba.
Je dobré takto sezonu rozdělit. Druhá půlka bude náročná
a chci, aby náročná byla, to znamená co nejvíc zápasů, co nejvíc výher. Budu se snažit sezonu natahovat, co to jen půjde.“
Jaký je váš program
pro nejbližší týdny?
„Po prostějovské přípravě
odletím za oceán. Čekají mě
turnaje v Montrealu a Cincinnati. Kdybych hrál do konce
v Cincinnati, týden na to bych
nehrál a jel bych do New Yorku se připravovat na US Open.

Pokud budu potřebovat zápasy
navíc, hrál bych další turnaj ve
Winston Salemu.“
Jak zpětně hodnotíte
své vystoupení v Bas-tadu, kde jste vypadl ve
čtvrtfinále a po němž jste si
dal pauzu?
„Nebylo asi nejšťastnější po
trávě hrát Bastad. Ale člověk
musí zvládnout povinnosti
s tím spojené. Dopadlo to, jak
to dopadlo. Pak jsem na osm
dní zavřel rakety a nabíral síly.
Byli jsme v Řecku za teplem.
To mám rád. Sluníčko mi dodává energii.“
Jaké budou vaše ambice na amerických betonech?
„Loni začátek amerického turné nebyl ideální, pak to bylo
podařené. Je třeba posouvat

cíle, využít prvních turnajů, aby
výsledky byly lepší. Mluvím
ale už moc dopředu. Pojedu
do Montrealu, budu se snažit
o co nejlepší výkon. Není to
jednoduché, když na takhle velký turnaj přijedete a už dlouho
jste nehráli velký zápas. Bude
to sice jen 14 dnů, ale budu hrát
proti někomu, kdo na mě bude
natěšený a bude mít už zápas
přede mnou k dobru. Snad se
s tím vyrovnám.“
Co vaše cíle na celou
sezonu?
„Sezonu měřím počtem vyhraných zápasů. Bylo by hezké
vylepšit loňskou bilanci. Nevím přesně, jak na tom letos
jsem, ale už jsem vyhrál poměrně dost zápasů. Když to
bude pokračovat, přijde všechno ostatní. Čtvrtý start na turnaji mistrů a finále Davis Cupu
y hezký konec sezony.“
byy byl
Takže se chystáte na
konci sezony do Londýna na turnaj nejlepších
osmi hráčů roku?
„V plánu to mám. Ovšem takových je nás víc. Lístky zatím
ale kupovat nebudu, Londýn je

sice hezké město, alee jako divák bych tam nejel. Našlápnuyjít, ale je
to je, mělo by to vyjít,
ony, ještě
zatím jen půlka sezony,
am, čtyři
přijde další grandslam,
turnaje série 1000. Ve hře je
j
ještě
hodně bodů.“
Těsně po US Open je
u semifina programu
ak se těšínále Davis Cupu. Jak
te na Argentinu?
„Hrajeme doma a uděláme
p. Je to ale
maximum pro postup.
ještě hodně daleko. Hraje se
nů, forma
za nějakých pět týdnů,
ze dne na den můžee být rozup nestojí
dílná, navíc Davis Cup
ppokladech.
na papírových předpokladech.
Že bychom měli lonii vyhrát v

Argentině, to nikdo nečekal. I
se štěstím se
to povedlo.
A vítězství chceme zopakovat.“

Foto: archiv Večerníku

„Sezonu měřím počtem vyhraných
zápasů. Bylo by hezké vylepšit loňskou bilanci. Nevím přesně, jak na
tom letos jsem, ale už jsem vyhrál
poměrně dost zápasů.“
TOMÁŠ BERDYCH je s letoškem zatím spokojen

Prostějov/lv - Smíšené družstvo mladších žáků TK Agrofert
Prostějov obhájilo titul mistra České republiky v tenisu. Pohár prezidenta Českého tenisového svazu získalo ve Zlíně po
vítězství nad týmem I. ČLTK Praha 6:3. Ve finále vedli prostějovští hráči již 4:2 po dvouhrách a náskok si nenechali vzít.

Výsledky finálového utkání:
Jakub Beran – Mihailo Popovič 1:6, 2:6, Erik Najman - Jomáš Forejtek 3:6, 3:6, Anna Sisková – Vanesa Nikolovová
6:4, 6:2, Tereza Najmanová – Adéla Vašíčková 6:3, 6:3, Alexander Zgirovský – Štěpán Trunečka 6:3, 6:1, Jiří Lehečka –
Martin Krumich 6:1, 6:2, Anna Sisková, Tereza Najmanová –
Vanesa Nikolovová, Adéla Vašíčková 6:1, 6:3, Erik Najman,
Alexander Zgirovský – Mihailo Popovič, Štěpán Trunečka
7:6, 6:4, Jakub Beran, Jiří Lehečka – Jonáš Forejtek, Martin
Krumich 6:7, 5:7.
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Druhá část exkluzivního interview s mladým tenistou TK Agrofert Prostějov

Jiří Veselý: „Vždycky jsem chtěl hrát tenis a být profíkem“
Nedávný účastník hlavní části French Open Jiří Veselý věří, že tvrdou prací překoná i případné krize

Prostějov - O rovné dvě stovky míst v žebříčku ATP
si během letošních měsíců polepšil největší současný talent českého tenisu Jiří Veselý. Dvacetiletý levoruký hráč figuroval v polovině ledna až na 289.
místě, osmého července mu však patřilo již 89.
místo. Před týdnem jsme s mistrem světa a vítězem
Australian Open mezi juniory, zlatým medailistou
vých Letních olympijských
ze čtyřhry na premiérových
scupovým reprezentanhrách mládeže a daviscupovým
ozhovoru, nyní nabízíme
tem přinesli první část rozhovoru,
krývá plány do zbytku sezbývající část, v níž odkrývá
zony i své cíle a sny do budoucna.
Marek Sonnevend
Po UniCredit Czech
ch
oOpen se vám však nepoudařilo prokousat do hlavní soutěže Wimbledonu. Bylo to po
všech těch úspěších zklamání??
ní„Člověk musí být pokorný a vníit.
mat, že nelze pořád jen vítězit.
Porážky k tenisu patří, navíc na
ni
úplně nejvyšší mužské úrovni
ná
je ohromná konkurence a žádná
píš
výhra není samozřejmostí, spíš
el,
naopak. Někdo si možná myslel,
kt
že už půjdu jen nahoru, ale to fakt
finejde. Kromě toho mě v kvalifirý
kaci vyřadil Dustin Brown, který
ta
pak porazil například i Hewitta
lý
a v Londýně předváděl skvělý
al
tenis. Já jsem Wimbledon vzal
st,
jako další důležitou zkušenost,
jed dál.“
teď jedu
Slovo jedu je na místě,
tě,
neboť se vám díky čersstvému postupu do finále chalalolengeru v Braunschweigu poku
vedlo skočit až na 89. příčku
ct
světového žebříčku. Co říct
k tomu?
gu
„Předně to, že v Braunschweigu
ujsem jako malý vyrůstal a nastum
poval tam v důvěrně známém
oprostředí. Brali mě coby dolo
mácího hráče, což mi pomohlo
c.
překonat i nepříjemnou nemoc.
ěl
Kvůli zánětu hrtanu jsem měl
at
teploty, nemohl pořádně polykat

a celý týden mi nebylo vůbec
dobře, přesto se mi podařilo
přes slušné soupeře projít až do
finále. No a v něm jsem podlehl
Florianu Mayerovi po třech
vyrovnaných
setech.
V každém případě mé
současné postavení
v první stovce ATP
Tour je fantazie
a dosavadní průběh
letošní sezóny bych

tvrdé přípravě a pak mě čeká
turnaj ATP Tour v Umagu.
Následně budu střídat challengery s ATP turnaji podle toho,
kam se dostanu na základě
svého žebříčkového postavení. Grandslamový US Open
i akce Super 9 by mě díky širšímu startovnímu poli neměly
zatímco
minout,
k automatické
účasti na menších podnicích
A P Tour pro
AT
ATP
dvaatřicet tenistů
ještě
musím získat
aspoň nějakých
padesát šedesát
bodů, což

by znamenalo posun k sedmdesátému až osmdesátému
stu na světě.“
místu
Jste připravený na to,
že po velkém skoku
nahoru může třeba přijít dílčí pád zpátky dolů?
„V tomto ohledu mi hodně
dří zmíněná spopomáhá dříve
lupráce se sportovním psychologem. Díky němu dobře
por
vím, že porážky
nedílně patří
ke sportu, ani mě nebudou
míjet a nem
nemůžu pořád jen víPočítá tedy s tím, že
tězit. Počítám
prav
velmi pravděpodobně
přijde
obdo
slabší období,
kdy nezvládnu několik utkání za sebou
těsný
včetně těsných,
odejde forma
a přestane sse mi dařit. Důležité je tohle ppřekonat, stále tvrdě pracovat a znovu se vrátit
lepš
k tomu lepšímu.
Já budu dělat
maximum, aby výpadků bylo
co nejméně a dokázal jsem se
n
tenisově neustále
zkvalitňopoku možno po všech
vat, pokud
stránkác
stránkách.“

Přesnost, rychlost, chytrost. Nejen díky skvělému prvnímu podání se Jiří Veselý dostal až do finále
UniCredit Czech Open a rovněž pronikl do nejlepší stovky světového žebříčku.
Foto: Jiří Možný

P
Podstatné
je předvádět
k
kvalitní
tenis, který nové
úúspěc logicky přinese.“
úspěchy
A svůj tenisový
sen prozradíte?
dlouhodobým
„„Mým
ccílem vždycky bylo
a nadále je stát se jedním
z nejlepších hráčů světa.
Konkrétnější
ale nebuK
tenisová hvězdička JIŘÍ VESELÝ du,
d protože takové věci
zůstává oběma nohama na zemi bby se podle mě neměly
řříkat
í nahlas, aby se někdy
Máte konkrétní i s umístěním do 150. pozice skutečně vyplnily. Navíc příliš
cíle, kam až se na žebříčku ATP. No a vidíte, odvážná prohlášení se lehce
chcete ve světovém je teprve červenec a já už jsem mohou otočit proti vám, když
žebří
žebříčku
dostat?
díky vynikajícímu půlroku ve to nejmíň potřebujete. Tudíž si
„Jed věc jsou reálné stovce (smích)! Tam bych sa- své vysněné cíle radši nechám
„Jedna
sebe.“
cíle a druhá sportovní mozřejmě rád zůstal, případ- pro se
sny Pro letošní rok ně se posunul ještě výš, než
Chtěl jste být odjakžisny.
va profesionálním tejsem měl po pravdě momentálně jsem. Uvidíme,
zce jiné představy, hlavní je v mé situaci zůstat nistou, nebo jste si dokázal
zcela
sp
bych byl nohama pevně na zemi a ne- sám sebe představit i v jiném
Foto: archív Večerníku spokojen
n konci sezóny řešit žebříček zbytečně moc. zaměstnání?
na

„Porážky nedílně patří ke sportu,
ani
an mě nebudou míjet a nemůžu pořád
jen vítězit. Počítám tedy s tím, že velmi
je
pravděpodobně přijde slabší období,
kdy nezvládnu několik utkání za sebou.“

nazval božským nebo snovým (smích). Asi nikdo včetně
mě samotného natolik vysoká
očekávání v tak brzké době
rozhod neměl.“
rozhodně
Aktuálně
dobíjíte
baterky na zbytek
sezóny 2013?
„Přesně tak. Po Braunschweigu jsem se nejdřív
doléčoval, nemoc bylo nutné vyležet. Další týden patří

„Vždycky jsem chtěl hrát tenis
a být profíkem, nad ničím jiným jsem po pravdě nikdy nepřemýšlel. Hlavní pro mě bylo
a je hrát, pokud možno vítězit
a především se maximálně
věnovat tenisu, který je mým
životem. Na to, že se sportem budu živit, jsem takhle
prvoplánově nikdy nemyslel.
Ono to přijde samo s úspěchy
a zrovna teď jsem ve fázi, kdy
začínám vydělávat slušné peníze a můžu začít uvažovat
nad koupí vlastního bytu, auta
a podobně. Prostě žít za vlastní
finance, což v životě každého
člověka znamená podstatnou
změnu. Důležité je se z peněz nepodělat, zůstat pokorný
a skromný, dál makat. Jedině
tak se v jakémkoliv oboru lze
pořád zlepšovat a to je obecně
můj tenisový cíl.“
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Šampionát tenisových
talentů klepe na dveře

MISTROVSTVÍ SVĖTA DRUŽSTEV CHLAPCŚ A DÍVEK DO 14 LET
ITF TEAM CHAMPIONSHIPS FOR BOYS AND GIRLS OF 14 & UNDER

Prostějov/lv – Již po třinácté budou
prostějovské kurty patřit tenisovému mládí. Světový šampionát družstev proběhne od 5. do 10. srpna
a ve finálové šestnáctce se v obou
kategoriích představí také reprezentanti České republiky. Dívky
myslí na medaili, chlapci se mají pohybovat ve středu startovního pole.
„Holky vyhrály mistrovství Evropy
a budou nasazené. Pokusí se získat
medaili,“ míní ředitelka mistrovství
Petra Langrová. Družstvo nastoupí v sestavě Markéta Vondroušová
z 1. ČLTK Praha, Magdalena Pantůčková a Anna Slováková z prostějovského TK Agrofert. „Nejdříve
bude zapotřebí uspět ve skupině
a pak se uvidí,“ poznamenala
Langrová. Mezi favoritky patří tradičně Rusky a Američanky, loňské
vítězky ze Slovenska letos do finálového turnaje nepostoupily.
Menší ambice budou mít chlapci, šestí
z evropského šampionátu. O úspěch
bude usilovat Patrik Rikl a Jakub Partych, tenisté pražské Sparty. Tuto dvojici doplní prostějovský František Pechala. „Měli by se pohybovat zhruba
Bude medajle? Loni, skončily české reprezentantky na domácím šampionátu
v polovině konečné tabulky. U kluků
čtvrté, letos touží své umístění vylepšit.
Foto: Josef Popelka
bude hodně záležet na losu,“ míní šéfka mistrovství. O titul budou usilovat Šampionát, nad kterým převzal účastí i Jaromír Jágr. Hokejová
především Američané, silná bude se- záštitu hejtman Olomouckého hvězda mistrovství slavnostně
kraje Jiří Rozbořil, ozdobí svojí zahájí.
stava Turecka nebo Kanady.
INZERCE
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