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CIKÁNSKÁ ŘEŽBA ve Vrbátkách
Pranice milenců
skončila

UTRŽENÝM
UCHEM!
Místo činu. V tomto domě ve Vrbátkách spolu žijí Ludva s Lucií. Jejich nedávná rvačka ale
vyvrcholila Ludvovým natrženým uchem!
1x foto: Martin Zaoral a ilustrační foto

podrobnosti o celé události
z Vrbátek najdete na straně 8!

Nechtěli ho
ani na záchytce!

čtěte na straně 6
Ožrala. Přímo na náměstí odchytili městští strážníci nevábně vypadajícího a pomočeného muže, který byl na pokraji otravy alkoholem. Po dechové zkoušce málem zkolaboval i měřicí přístroj!
Ilustrační foto: internet

INZERCE

Lesy města Prostějova,
s.r.o.
Nabízíme palivové dříví – štípané, volně ložené
štípané, balené na paletách
štípané metrové
krácené kuláče
celé délky

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Opeřenci na svobodě
Předminulý pátek v prostorách Kolářových sadů měli
občané společně s dětmi
možnost sledovat vypuštění dvou poštolek a kalouse
ušatého. Strážníci tyto ptáky v letošním roce odchytili
a předali pracovníkovi stanice handicapovaných zvířat
v Němčicích nad Hanou.
V tomto případě se jednalo
o mláďata, která vypadla
z hnízda a toho času nebyla
schopná se o sebe postarat.
Vypuštění dravců za účasti
veřejnosti již druhým rokem
pořádali Ochránci přírody
IRIS Prostějov.

Udeřila svého druha
V pátek 26. července před
polednem nahlásil muž napadení družkou. K události
mělo dojít u provozovny poblíž Plumlovské ulice. Devětadvacetiletá žena uvedla, že
se bránila a při tom šestadvacetiletého druha udeřila pěstí.
Při přetahování o tašku od
kočárku došlo k drobnému
poškrábání ruky oznamovatele. Za přítomnosti hlídky se
partneři již nenapadali.
Pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití
byla událost předána správnímu orgánu.

Ohýnek na Hloučele
Hlídka vyjížděla předminulou sobotu na základě telefonického sdělení do lesoparku
Hloučela, kde dvě osoby
rozdělaly oheň a opalovaly
kabely. Strážníci dotyčné
vyzvali k okamžitému uhašení, a to nejen pro porušení
vyhlášky města, ale zejména
pro velké nebezpečí vzniku
požáru. V tomto suchém období je takovéto chování velice nerozumné. Muži ve věku
40 a 41 let k věci uvedli, že
kabely neukradli, ale našli ve
vyschlém korytu řeky. Kov
se z něj snaží získat za účelem zpeněžení, aby si mohli
poté koupit jídlo. Zákon
ovšem zakazuje přivlastnění
cizí věci, byť nálezem. Tímto
se výše uvedení dopustili přestupku proti majetku.

Nepovolené značení
Strážník okrskové služby
zjistil poblíž centra města na
vozovce laicky namalovanou dopravní značku žlutou
barvou ve tvaru obdélníku
se stranami dlouhými desetkrát dva metry. Uvnitř
byly nakresleny tři symboly dopravní značky zákaz
stání. Okrskáři se povedlo
vypátrat osobu, která toto
vytvořila. Muž své konání
hájil dobrým úmyslem pro
znatelnější vyjíždění a vjíždění na komunikaci. Tímto
jednáním je však podezřelý
z přestupku podle zákona
o pozemních komunikacích.
Věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu.
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KRKAVČÍ MATKY kašlou na vlastní děti
Rodiče je neposílali do školy, hrozí jim kriminál

Hned dva případy ohrožení výchovy dítěte mají na
stole prostějovští kriminalisté. V tom prvním rodiče
z Prostějova kryli svého nezdárného syna a jeho více
než dvě stovky neomluvených hodin ve škole. Druhý
případ je ještě horší, mladá matka úplně kašlala na
školní docházku svých tří dcer, z nichž ta nejstarší má
na svém kontě 286 zameškaných hodin! Muži a dvěma matkám teď hrozí až dvouletý kriminál.
Prostějov/mik
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětatřicetileté ženy a čtyřicetiletého muže
z Prostějova, kteří byli obviněni
ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Tohoto
protiprávního jednání se měli
dopustit tím, že si řádně neplnili
rodičovskou povinnost a řádně

nezabezpečili povinnou školní
docházku nezletilého syna, která
jim vyplývá ze zákona o rodině.
Za druhé pololetí uplynulého
školního roku tak má nezletilý
syn dvěstědeset zameškaných
a neomluvených hodin. Rodiče
byli obviněni ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy
dítěte, za který jim, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí

Hrozil mu kvůli dluhu

Skoro ho ZABIL!
Prostějov/mik - Policie nyní
řeší případ vymáhání dluhů, které skončilo vyhrožováním a dokonce fyzickým
napadením ze strany věřitele. Chlápek, který dlužníkovi hrozil zabitím a dokonce
ho zranil, se může dostat až
na čtyři roky do kriminálu!
„Ze spáchání přečinů vydírání
a ublížení na zdraví je podezřelý čtyřiačtyřicetiletý muž,
který se tohoto protiprávního jednání měl dopustit vůči
o rok staršímu muži z Prostějovska. V celkem třech případech a na různých místech na
Prostějovsku mu vyhrožoval

I

zabitím a v jednom z těchto
případů ho fyzicky napadl
a způsobil mu zranění, ze kterého se léčil deset dnů. Důvodem měly být údajné finanční
závazky jednoho z nich vůči
druhému,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ve zkráceném přípravném
řízení bylo čtyřiačtyřicetiletému muži sděleno podezření
ze spáchání přečinů vydírání
a ublížení na zdraví. „V případě prokázání viny a odsouzení
mu hrozí až čtyřletý pobyt za
mřížemi,“ dodala Urbánková.

www.
vecernikpv
.cz

až dvouletý pobyt za mřížemi,“
uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského Policie ČR
Olomouckého kraje.
Další trestní stíhání bylo zahájeno proti třiatřicetileté ženě
z Prostějovska, která byla obviněna rovněž ze spáchání trestného
činu ohrožování výchovy dítěte.
Tohoto protiprávního jednání se
měla dopustit tím, že řádně neplnila rodičovskou povinnost
a řádně nezabezpečila povinnou
školní docházku svých tří nezletilých dětí. Za druhé pololetí tak
má jedna z jejích nezletilých dcer
286 neomluvených hodin, druhá
šestadevadesát a třetí šestačtyřicet
neomluvených hodin. Rovněž
této ženě hrozí dva roky odnětí
svobody,“ konstatovala policejní
mluvčí Irena Urbánková.

Večerník se pokoušel zjistit
totožnost nezdárných rodičů
a jejich potomků, ovšem právě
vzhledem k jejich věku bezúspěšně. Pokud však máte

ve svém okolí obdobný případ, kterých v poslední době
přibývá, neváhejte nám napsat. E-mailová adresa je
redakce@vecernikpv.cz!

Gauneři z betonového plotu vytloukali železo

Spoušť na Hloučele. Zloději kovů rozmlátili betonový plot, ale ukradenou armaturu jim zabavili strážníci. 2x foto: Městská policie Prostějov

vůbec dobře. Se zlomenou
lícní kostí a nadočnicovým
obloukem se dobelhal do nemocnice. Ještě minimálně dva
týdny na to jedl jenom tekutou
stravu a nemohl dělat téměř
nic. Za to od svého někdejšího
kamaráda požadoval bolestné
7 800 korun. „Je nezaměstnaný, nemá z čeho žít,
a tak se ze mě snaží dostat
peníze. Rozkmotřili jsme se po
tom, co po mě chtěl nebývale
velkou provizi za sjednání
stavební zakázky v Lešanech.
Přiměřené peníze jsem mu
dal, ale on to považoval za

Oba chlápci se ale očividně
chystali odjet s plným dvoukolákem do kovošrotu. Za sebou nechali na Hloučele řádnou spoušť
v podobě rozdrcené suti z rozbitého plotu. „Svým jednáním jsou
oba muži podezřelí z přestupku

proti majetku a z přestupku proti
veřejnému pořádku. Betonovou
drtí totiž znečistili veřejné prostranství, za což jim lze udělit
pokutu do dvaceti tisíc korun,“
dodala tisková mluvčí prostějovských strážníků.

almužnu. Od té doby se táhly
naše spory, všude vykládal, že
mu dlužím, což nebyla pravda.
Vše vyvrcholilo tím, když mé
manželce prozradil, že bydlím
s jinou ženou. Kvůli tomu
jsem se pak i rozvedl,“ hájil se
Vojtěch Včelař, který byl před
soud postaven za ublížení na
zdraví. Za to mu hrozí až dva
roky vězení.
Podle tvrzení samotného
Včelaře navíc k žádné rvačce
nikdy nedošlo a o zranění
svého parťáka se dozvěděl až
po té, co jej začala vyšetřovat
policie!

Poškozený to ovšem viděl
úplně jinak... „Povalil mě
na zem a tloukl mě pěstmi,
až jsem na jedno oko vůbec
neviděl,“ popsal Jiří B., který se
po rvačce ocitl v prostějovské
nemocnici. Zde ho nejen
ošetřili, ale celou záležitost
také ihned nahlásili na Policii
ČR. Chlapskou rvačkou se tak
následně zabývali nejen kriminalisté, ale i státní zástupce
a konečně i soud. K jakému
nakonec došel závěru však
nebylo do uzávěrky tohoto
čísla známo. Rozsudek dosud
nepadl, jednání bylo odročeno.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

inzerce

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.

V přesně nezjištěnou dobu
během července neoprávněně
vytěžil dosud neznámý pachatel z lesní parcely v katastru obce Konice třicet smrků.
Dalších deset pak poškodil
j pparcele. Celkem
na vedlejší
Lesům ČR způsobil škodu za
třiapadesát tisíc korun.

Drahý nákup

Zmlátíte-li někoho tak, že skončí v nemocnici, počítejte se soudem
Byli to velcí přátelé! Bydleli
spolu na chalupě v Plumlově,
putovali dokonce i po dalekém Vietnamu či chodili jen
tak na pivo. Líbily se jim
podobné ženy a měli stejný vkus v oblékání. Přesto
se pětačtyřicetiletý Vojtěch
Včelař a jeho bývalý kamarád
Jiří B. sešli před soudem. Jejich přátelství rozdělily nejprve
peníze, později žena a nakonec
i pořádná rvačka...
Jiří a Vojtěch se do sebe
pustili na Skálově náměstí
v Prostějově. Šarvátka neskončila pro prvně jemnovaného

Bral šperky i eura
Během pátku 1. srpna se vloupal zloděj do rodinného domu
v obci Lobodice. Zloděj přelezl plot a přes balkonové dveře,
které vypáčil, vnikl do domu.
Zde vše prohledal a odcizil
různé šperky ze žlutého kovu
a sadu šperků s českými granáty. Dále si odnesl padesát
euro. Majitel celkovou škodu
vyčíslil na sedmašedesát tisíc
korun.

Dřevo je fuč

ze soudní síně...
KAMARÁDOVI VE RVAČCE ZLOMIL ČELIST i nadočnicový oblouk
Prostějov/mls - Bývaly časy,
kdy si chlapi své vzájemné
spory vyřizovali výhradně
ručně. Za pár dní se rány zahojily, hroty otupily a život šel dál.
Nyní se věci mají jinak. Pokud
jeden z účastníků rvačky se
zraněními skončí v nemocnici, je jisté, že i po zahojení
posledního monoklu se bude
celou záležitostí zabývat soud.
Peníze za léčení zraněného
pak pojišťovna bude chtít po
agresorovi. A možná dojde i na
bolestné... Jeden takový případ
se řešil v úterý u Okresního
soudu v Prostějově.

Po roce ji chytili!
V červenci loňského roku došlo v jednom z prostějovských
restauračních zařízení ke krádeži dvaceti tisíc korun, které
tehdy neznámý pachatel ukradl
z trezoru. Policisté na případu
pracovali a po pachateli pátrali.
Na základě všech informací
se kriminalistům z obvodního
oddělení Prostějov 1 podařilo
zjistit osobu podezřelou z tohoto protiprávního jednání. Jedná
se o třicetiletou ženu z Prostějovska, která v restauračním
zařízení dříve pracovala.

Čekají je trable. Ve dvou případech matky neuhlídaly, nebo ani
nechtěly, své děti před záškoláctvím.
Ilustrační foto

Na Hloučele řádili zloději
Prostějov/mik - Zničit, naložit
a odvézt rychle do kovošrotu. Tímto se řídili dva zloději
kovů, kteří na Hloučele zničili betonový plot. Vytloukali
z něho totiž železnou armaturu, kterou chtěli záhy zpeněžit.
Přistihli je při tom ale strážníci
Městské policie...!
„Předminulou sobotu sedmadvacátého července ráno okolo deváté
hodiny jsme na tísňové lince 156
přijali oznámení o skupině mladíků, kteří v lesoparku Hloučela
rozebírají oplocení,“ informovala
Večerník Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově. Hlídka okamžitě vyjela na
místo a podivila se, čeho všeho
jsou zloději kovů schopni. „Strážníci v uvedené lokalitě zastihli dva
muže, jak rozbíjí kladivem betonové díly plotu a z nich se snaží
dostat armaturu. Tu pak nakládali
na ruční dvoukolový vozík, který
již měli plný. Ani jeden z přistižených nebyl schopen vysvětlit,
odkud tento artikl pochází,“ prozradila Jana Adámková.

ČERNÁ KRONIKA

ONDŘEJ GUNÁR

JAROSLAV KULHAN

PETR HOLUBEK

ALOIS NAVRÁTIL

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

se narodil 26. října 1963 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. května 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
50 do 53 let, měří 175 centimetrů, má střední postavu, zelené oči
a hnědé vlnité vlasy. Nosí knír.

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

se narodil 27. července 1944 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
65 do 70, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a šedé vlasy.

Včera krátce před jedenáctou
hodinou dopoledne byl v jednom z prostějovských supermarketů okraden čtyřiašedesátiletý muž. Zatím neznámý
pachatel využil jeho chvilkové nepozornosti a z košíku
mu ukradl odloženou tašku.
Poškozený v ní kromě osobních dokladů měl i doklady k
vozidlu, peníze, tablet, klíče
od vozidla, flash disk, platební
kartu a dvě SIM karty. Celková škoda byla vyčíslena na
téměř dvaadvacet tisíc korun.

Kola jsou v kurzu
Během prvních dnů minulého
týdne došlo ke krádeži dvou
jízdních kol. První z nich, pánské horské jízdní kolo za patnáct tisíc korun, ukradl zatím
neznámý pachatel z uzamčené sklepní koje v domě na
ulici Krapkově v Prostějově.
Druhé, tentokrát dámské horské jízdní kolo za deset tisíc
korun, ukradl neznámý zloděj
ze zabezpečeného pozemku u
jednoho z rodinných domů na
ulici Zlechovské v Prostějově.

Okradena za jízdy
O tašku s věcmi přišla devětašedesátiletá žena, kterou
v úterý okradl zatím neznámý
pachatel na přesně nezjištěném místě v Prostějově. Když
jela v neděli kolem osmé hodiny večer na svém jízdním
kole, tašku s věcmi si položila
do košíku. Neznámý pachatel
toho využil a v nestřeženém
okamžiku jí tašku ukradl.
Paní v ní kromě peněženky
s osobními doklady měla
i dioptrické brýle a mobilní
telefon. Předběžně byla škoda
vyčíslena na 965 korun.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství
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Město sžírá hrozivé sucho
Hlouučella i mlýýnskký nááhonn beez voody. Vydrrží rybbník??

ŠOK na okresním soudu

Předseda Váňa KONČÍ!
Velmi překvapivá informace dorazila k Večerníku
z prostějovského justičního paláce! Ve funkci předsedy
okresního soudu totiž skončí Vladimír Váňa. A současně
s touto změnou se nejen mezi pracovníky začalo hodně
nahlas šuškat o tom, že novým šéfem bude dosavadní
soudce Petr Vrtěl! Večerník okamžitě začal zjišťovat veškeré
skutečnosti a světe, div se, obě informace se potvrdily!
Prostějov/mik

Smutný pohled. Hloučela i mlýnský náhon jsou totálně bez vody. Bodejť by ne, když není z čeho
napájet ani plumlovskou přehradu...
Foto: Martin Zaoral a Michal Kadlec
Prostějov/mik - Když prší,
nadáváme. Když je horko
a sucho, lamentujeme rovněž.
Jenomže právě ta druhá varianta nyní městu přináší značné
komplikace. Řeka Hloučela je

totálně vyschlá, rybáři z koryta
horkotěžko zachraňují poslední živočichy. To samé se týká
mlýnského náhonu, ze kterého
navíc neuvěřitelně páchne tlející bahno. Navíc drozdovický

rybník tímto nemá odkud
brát vodu, ale odborníci věří,
že tisíce nasazených kapříků
v něm vydrží bez úhony.
Pokud ovšem co nejdřív nezaprší…

„Skutečně mi končí výkon funkčního období, a to k třicátému září
tohoto roku,“ reagoval na náš
přímý dotaz Vladimír Váňa, který je předsedou Okresního soudu
v Prostějově od 1. ledna 1999.
Ihned nás tedy napadlo, co bude
dělat dál? „Vzhledem k mému
důchodovému věku předpokládám, že u prostějovského soudu
ještě nějakou dobu budu působit
jako řadový soudce. Pokud mě
ovšem tady budoucí vedení nechá,“ usmál se čtyřiašedesátiletý
Vladimír Váňa.
Na otázku, zda už zná svého nástupce a zda jím skutečně bude
dosavadní trestní soudce Petr Vrtěl, pokrčil jen neurčitě rameny.

„Nezlobte se, k tomu bych se
v tuto chvíli nerad vyjadřoval.
Probíhá výběrové řízení, které má
na starosti Krajský soud v Brně,“
odpověděl stále ještě šéf prostějovského soudu.
A tak se Večerník rozhodl, zeptat
se osobně přímo nejžhavějšího
adepta na post předsedy po Vladimíru Váňovi. „Mohu vám potvrdit, že jsem se do výběrového
řízení přihlásil. Zda ovšem budu
novým předsedou, to opravdu
nevím, nejde o jednoduchou
záležitost. I když to vypadá, že
jsem jediný účastník konkurzu,
musím se nejprve osvědčit u výběrové komise. A i tak není nic
definitivní. Jmenování do funkce předsedy okresního soudu je
totiž v kompetenci Ministerstva

Nahradí ho soudce Vrtěl?

Výměna? Dosavadního předsedu Okresního soudu v Prostějově
Vladimíra Váňu (na snímku vlevo) by měl podle všeho ve funkci
nahradit razantní soudce Petr Vrtěl.
2x foto: archiv Večerníku
spravedlnosti České republiky,
které rozhodnutí výběrové komise Krajského soudu v Brně
nemusí brát v potaz,“ sdělil
exkluzivně Večerníku prostějovský soudce Petr Vrtěl, který je
vyhlášený svou razancí při trestních řízeních se zločinci všeho
druhu. „Jestli skutečně budu no-

vým předsedou po panu Váňovi, to se mě zeptejte až prvního
října,“ ukončil krátký rozhovor
s úsměvem Petr Vrtěl.
Večerník bude pochopitelně vývoj událostí na prostějovském
okresním soudu pečlivě sledovat a vás čtenáře neprodleně
informovat.

Co odhalil NOVÝ PRŮZKUM? Prostějované jsou spokojení lidé!
Drtivou většinu lidí ovšem štvou nerovné sociální dávky vyplácené Romům

Během června proběhl v Prostějově nový dotazníkový
průzkum spokojenosti občanů s místním společenstvím.
Celý výzkum, zpracování dat a vyhodnocení realizovali
studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu. A podle radních je pro Prostějov velkým přínosem.
Magistrát díky němu získává významné informace pro
svá rozhodování o rozvoji města a udržitelnosti. Prý se
také ukáže, zda město Prostějov směřuje k udržitelnému rozvoji či nikoliv. Přestože Prostějované se k životu,
službám či bezpečnosti ve městě vyjádřili vesměs velmi
kladně, nechyběly ani kritické ohlasy...
Prostějov/mik
„Se životem v Prostějově je podle
nejnovějšího průzkumu spokojeno čtyřiaosmdesát procent
našich obyvatel. Lepší výsledek
se dosáhl pouze v roce 2011, kdy
bylo spokojených občanů ještě
o jedno procento více. Nejvíce si
lidé pochvalují práci komunálních
služeb, zvláště čistotu města a stav
veřejné zeleně. Tento fakt je pro
nás určitě hodně potěšující. Mezi
našimi obyvateli byla také výrazně oceněna práce městské policie,
bez jakýchkoliv námitek proti činnosti strážníků bylo dvaaosmdesát
procent dotázaných osob. Na druhé straně velmi slabá míra spoko-

jenosti je se sociálními službami
a úrovní nezaměstnanosti,“ vyčetla
úvodem z výsledků Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. „Co se
týká nezaměstnanosti, tu my jako
město nemůžeme příliš ovlivnit.
U sociálních služeb záleží na tom,
co si dotázaný občan pod tímto
pojmem vůbec představuje. Všeobecně totiž v Prostějově panuje
velká nespokojenost s bezdomovci a tím i azylovým domem. Podle
některých lidí město nezvládá dohled nad bezdomovci, jejichž chování na veřejných prostranstvích
je mnohým velkým trnem v oku.
I toto může být pak motiv pro
celkovou nespokojenost se soci-

álními službami,“ pozastavila se
Rašková nad kritickými projevy.
Z průzkumu pak ještě vyplynula obrovská nespokojenost s nevyrovnaností poskytovaných
sociálních dávek, které jsou
vydávány romským spoluobčanům oproti těm, jež pobírají
rodiny většinové společnosti...
„Bohužel, je to fakt. Občané, kteří
poctivě pracují, nemají zdaleka takové platy, jako jsou peníze, které
Romové pobírají na sociálních
dávkách. Souhlasím s tím, že toto
určitě všichni cítíme jako obrovskou nespravedlnost. Bohužel, ani
s tímto problémem na radnici nic
neuděláme, sociální dávky jsou
určeny zákonem...,“ pokrčila rameny náměstkyně.
Když se studenti během červnových dnů ptali Prostějovanů,
které životní hodnoty jsou jim
nejvzácnější, lidé v drtivé většině odpovídali, že je to možnost
zaměstnání a mezilidské vztahy. „Mezi prostějovskými občany zároveň vzrostl pocit bezpečí
oproti loňskému roku a v případě
hodnocení veřejného pořádku
převládá velká spokojenost. Pětačtyřicet procent našich občanů si
pak myslí, že v tomto ohledu je na
tom Prostějov lépe než jiná města.

„Občané, kteří poctivě pracují,
nemají zdaleka takové platy,
jako jsou peníze, které Romové
pobírají na sociálních dávkách.
Souhlasím s tím, že toto určitě
všichni cítíme jako obrovskou
NESPRAVEDLNOST...“

Náměstkyně primátora Alena Rašková
komentuje největší nářky spoluobčanů

Na druhé straně lidé vyjádřili i své
obavy, naprostá většina obyvatel
se v noci bojí sama procházet se
po prostějovských ulicích. Současně se ale kupodivu většina
dotázaných nebojí spát v noci při
otevřeném okně či za neuzamčenými dveřmi,“ přidává další dílčí
hodnocení aktuálního průzkumu
Alena Rašková.
„S výsledky průzkumu můžeme
být opravdu spokojeni, přestože
jsme v něm zaregistrovali i některé negativní postoje našich
občanů. Podle mého názoru má
průzkum hodně vypovídající hod-

notu, vždyť se ho zúčastnilo přes
osm set lidí,“ podotkl primátor
města Miroslav Pišťák.
Červnového průzkumu spokojenosti se skutečně zúčastnilo 800
respondentů z Prostějova,
z toho 48 % mužů a 52 % žen.
Nejčastěji zastoupenou věkovou
kategorií byly věkové skupiny
od 31 do 40 let (19 %) a od 41 do
50 let (18%). Z hlediska sociální
kategorizace respondentů převažovali zaměstnaní občané (52%).
Kompletní výsledky průzkumu
najdete na internetových stránkách www.vecernikpv.cz!

Vypovídající hodnota. Své názory na život ve městě projevilo
osm stovek Prostějovanů.
Koláž Večerníku

Spokojenost s místním společenstvím
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Zachovat „kasko“ je DRAHÝ ŠPÁS: Náklady na rekonstrukci stouply na 115 milionů
Prostějov/mik - Před dvěma týdny Večerník jako první, a k překvapení také jako
jediné periodikum, zveřejnil aktuální výsledek odborného průzkumu, který si zadala radnice. Šlo o zjištění předpokládaných nákladů na celkovou rekonstrukci
budovy současného Společenského domu.
Radní chtěli znát výsledek z důvodu, aby
se rozhodli, zda investovat peníze do tohoto plánu, nebo postavit zbrusu nové
multifunkční zařízení. Odborníci spočítali, že generální oprava „kaska“ by stála
sto milionů korun. V uplynulém týdnu
pak sám jednatel Společenského domu
přiznal radním částku ještě o patnáct milionů vyšší!
INZERCE

Jaká je volba? Oprava „kaska“ - 115 milionů. Nové multifunkční zařízení - cca 130 milionů.
Co bude výhodnější? Odpověď je zřejmě jednoduchá...
Foto: archiv Večerníku

„Jednatel Společenského domu pan Vejmola
nám skutečně předložil podrobnou výroční
zprávu, v níž jsme objevili informaci, kterou
jsme doposud netušili. Ta zpráva hovoří o tom,
že v současné chvíli je kulturní dům podfinancován částkou 115 milionů korun. Přitom na
nedávném jednání zastupitelstva města vystoupil občan, který se vydával za odborného technika, a tvrdil, že na rekonstrukci Společenského
domu bude stačit možná jeden nebo maximálně
pět milionů korun. Pan jednatel Vejmola tak
tento demagogický názor jednoznačně vyvrátil
a následně více než potvrdil výsledky odborného průzkumu, který předpokládá stomilionovou
investici,“ poznamenal Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.

Co bude dál, první muž radnice prozradil jen náznakově. „Jednání o tom, zda se
rozhodneme postavit nový kulturák, nebo
opravit ten starý, jsme odložili. Musím ale
připomenout, že dosud je v platnosti smlouva
o smlouvě budoucí se společností Manthellan
o výstavbě obchodního centra. To znamená,
že bychom nyní měli spíše jednat o tom, jestli Společenský dům bude fungovat rok nebo
ještě dva,“ řekl přesvědčivě Miroslav Pišťák.
„Já osobně se přikláním k výstavbě nového
multifunkčního centra,“ doplnil Jiří Pospíšil,
primátorův první náměstek.
Jak již bylo řečeno, na nedávném jednání
zastupitelstva vystoupil občan, který „erudovaně“ informoval o tom, že k opravě
„kaska“ by stačilo pár milionů korun. „Ten
muž se představil jako technik Společenského domu. Uváděl částky, které neodpovídaly
realitě. Jednatel Společenského domu tuto informaci bohužel uvedl na pravou míru až na
příštím jednání zastupitelstva. Potvrdil, že jestli
někdo hovoří o generální opravě Společenského domu za jednotky milionů, tak se skutečně
mýlí,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
Na závěr se Večerník zeptal, jak se vůbec vyvíjí
jednání se společností Manthellan. „Společnost
Manthellan pokračuje v přípravě svého projektu. Z hlediska smluvních vztahů nedošlo od
podpisu druhého dodatku smlouvy o smlouvách budoucích k žádným změnám,“ konstatoval první náměstek prostějovského primátora.
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Barometr

Číslo týdne

+

210

Praská
P
ká ve ššvech.
h Přelidněno
Př lid ě je
j v těchto
o
dnech v prostějovském aquaparku. Naše
Chybí voda.
největší koupaliště zažívá zlaté časy,
Nedávno zrepři třítisícových návštěvách denně
konstruovaný drozzřejmě nebude problém z tržeb
dovický rybník trpí nepokrýt náklady na provoz.
dostatkem vody. Za normálNebo bude aquapark
ních okolností by hloubka mohla
letos dokonce
přesahovat jeden metr, nyní je však
v zisku?
v nádrži s bídou dvacet centimetrů.
Důvodem je nebývalé sucho a naprosto
prázdný mlýnský náhon.

Osobnost týdne
JOYCE HURLEY
JOY

Prostějovská kriminálka má
nyní „v prádle“ rodiče školou povinného hocha, který
během druhého pololetí
uplynulého školního roku
zameškal neuvěřitelných 210
hodin! Teď jim za nezabezpečení školní docházky synátora hrozí až dva roky vězení.

-

Amer
Americká
zpěvačka, klavíristka
a skladatelka,
která hojně koncerskla
tuje ppo celém světě, si našla cestu
i do Čech pod Kosířem.
A místní publikum svým sametovým hlasem okouzlila...

Výrok týdne
„TO
TO JE H
HNUSNÉ
NUSN
NU
SNÉ
SN
É
VEDRO NA CHCÍPNUTÍ.
NEMÁM NÁLADU
ANI NADÁVAT
NA TY NAŠE POLITIKY!“
Štamgast jedné malé
hospůdky v centru města
působil u oroseného půllitru
s pivem hodně sklesle…

KONEČNĚ! TURISTICKÝ RUCH V PROSTĚJOVĚ ZVÝŠILA AŽ UZAVÍRKA ESTAKÁDY
Martin Zaoral

Analýza
Turisté se do Prostějova nehrnou. A pokud už k nám
nějaký zabloudí, málokdy u nás přespí. Město kvůli tomu přichází nejen o spoustu peněz, ale i o řadu
pracovních příležitostí. Snahy o oživení turistického
ruchu se míjí účinkem. Přesto se právě letošní léto po
městě motalo nebývalé množství Poláků, Rakušanů,
Němců, ale i Čechů z nejrůznějších koutů republiky.
Bohužel jejich motivací nebylo zůstat ve městě co
nejdéle, ale naopak se z něj co nejrychleji dostat pryč.
Tato situace prověřila i charakter řady Prostějovanů...

Prostějov má díky svému
neobyčejně půvabnému a udržovanému historickému centru turistům určitě co nabídnout.
Město se také vyznačuje jednou
z největších koncentrací cyklistů
ve střední Evropě. Buduje se
tu rozsáhlá síť cyklostezek,
některé z nich jsou napojeny i na
dálkové trasy, jako je například
Krakov-Vídeň. O Prostějovu
se navíc mluví v souvislosti se
sportem celostátní, evropské
i světové úrovně, a to především
v souvislosti s tenisty, basketbalisty
a volejbalistkami, na jejichž zápasy míří fanoušci z nejrůznějších
koutů světa. Pokud nejsou líní,
tak si na své v Prostějově určitě
přijdou i rekreační sportovci.
Navíc dovolená v Prostějově či
okolí nikoho nezruinuje. Přesto
všechno k nám pořád (skoro)
nikdo nemíří.
Důvody jsou různé. Zásadní věcí
je, že ve městě chybí výraznější
letní kulturní či sportovní akce.

Inspiraci v tomto směru může
nabídnout třeba Letní filmová
škola v Uherském Hradišti, která
pětadvacetitisícové
městečko
oživí nevídaným způsobem.
Prostějovské kulturní léto je pro
místní fajn, lidi „z venku“ k nám
však nepřitáhne. To se stále ještě
daří festivalu poezie Wolkerův
Prostějov, ten se zase bohužel míjí
se zájmy většiny Prostějovanů.
V oblasti sportu bychom mohli
sousední Olomouci závidět její
tradiční půlmaraton. Akce, která
začala před čtrnácti lety, se letos
těšila báječné atmosféře i rekordní
návštěvnosti. Podaří se například
někdy někomu zorganizovat běh
kolem plumlovské přehrady?
Snad to bude možné alespoň po
jejím napuštění. V současné době
se můžeme vymlouvat na to, že
hrozí, že si běžci budou zkracovat
cestu po jejím vyschlém dně..
Město si rovněž láme hlavu
nad výraznější propagací. Ta je
určitě potřeba. Naplno se do ní má
ovšem smysl pustit až ve chvíli,
kdy bude pro „přespolní“ nabízet

něco atraktivního a jedinečného.
Něco, kvůli čemu stojí za to sbalit
si svůj batoh a zamířit k nám.
Stačí se upřímně zeptat: Máme
v Prostějově v tuto chvíli něco
takového?
I když se za posledních několik
let se situace nijak výrazně
dopředu neposunula, přesto se
právě během letošního horkého
léta v Prostějově objevily davy
lidí nejrůznějších evropských
národností. Důvodem je uzavírka estakády na R46. Ta zamotala
hlavu nejen Prostějovanům, ale
hlavně lidem, kteří by normálně
kolem města pouze prosvištěli.
Rázem jím kvůli uzavírce museli
i projet, což se pro některé z nich
stalo nepřekonatelným problémem. Bez potíží se zorientovali
ve Vídni, Římě, Stockholmu či
v dalších městech odkud se vraceli, v Prostějově se však naprosto
ztratili. Možná, že jste na ně narazili také. Na první pohled je lze
poznat podle bezradně pípající
navigace, zmačkané mapy a tápajícího pohledu, s nimiž projíždějí

městem sem a tam. Nakonec
přece jen najdou dostatek odvahy
a svým rodným jazykem se pokusí oslovit nás Prostějovany, od
nichž očekávají, že je z jejich zoufalství vytáhneme. Jenže bohužel
i někteří z nás buď nevěděli
přesně, jak se věci ohledně uzavírek souvisejících s opravou
estakády mají, anebo nejsou
žádnými velkými lingvisty. Naše
dobré úmysly je tedy opět navedly
na cestu do pekel...
Stihli si zahraniční řidiči během
svého bloudění všimnout,
jak je Prostějově pěkný a co
všechno nabízí? Může letošní
zvýšená návštěvnost ze strany
projíždějících cizinců pomoci
městu s rozvojem turistického
ruchu i do budoucna? Bojím se,
že nikoliv. Většina z nich si totiž
Prostějov zapamatuje pouze
jako město, ve kterém se ztratili.
A záleží na každém z nás, jestli
naše město bude v Evropě známo jako město (ne)ochotných
lidí, kde (ne)pomáhají lidem
v nouzi...

fejeton Odpolední šlofíček CYKLISTÉ - HURÁ NA STEZKY!

Petra Hežová
Děti ve školkách to moc dobře
znají, po obědě krátký šlofík
a pak se jde zase dovádět! Určitě se teď divíte sami sobě,
že jste se jako malí tomuhle
odpolednímu odpočinku zuby
nehty bránili a paní učitel-

ku div nepokousali, když vás
chtěla mermomocí nasoukat
do pyžama. Konec konců
nejen v tomhle parném letním
počasí by menší poobědová
siesta určitě bodla a to nejen
proto, že odpolední šlofík
prokazatelně pomáhá obnovit
energii, což vám zajisté potvrdí hned celý zástup lékařů,
psychologů, psychiatrů a neurologů. On ten krátký spánek
po jídle navíc výrazně snižuje
riziko infarktu.
A ačkoliv se může zdát, že
poobědová siesta je výsadou
pouze jižních států, před časem
nadchla pracovníky v USA
i v sousedním Německu, tak
proč si nedopřát takový dvaceti
minutový polední klid i v té naší
domovině? Návod na to, jak se

pohodlně uložit bez použití postele či gauče získáte kdykoliv
si zapnete televizi s právě probíhajícím přenosem jednání
z parlamentu, takže žádný
strach, že byste to nezvládli.
Možná by působilo trochu
nevhodně, kdybyste si při
práci na stavbě, za pultem
nebo při obsluhování v restauraci vytáhli polštářek
a v klidu si pěkně pětačtyřicet
minutek schrupli. Váš šéf bude
ale zajisté nadšen přívalem
energie a pracovním nasazením, který po takovém odpočinku ze sebe vydáte. Když mu
navíc vysvětlíte, že spánek jde
na krásu, regeneruje a osvěží
víc než hrnek kávy, takže navíc ušetříte, jistě nebude proti
a možná se k vám i přidá...

Konstelace hvězd Prostějova

Prázdninové a dovolenkové leháro sice ještě pokračuje v plném proudu, ale pomalu a jistě se doba sladké nečinnosti chýlí ke konci. A tak
byste už měli myslet na stoprocentní pracovní zapojení a hlavně - nenechávejte přípravy a nákupy pro své školáky na poslední chvíli!

Berani - 20.3.- 18. 4. Rádi se touláte po nocích
a současné počasí vám v tom jen nahrává. Proč ne,
když jste dospělí a víte, co děláte. Ranní kocovinu
si ale pořešte sami a pamatujte na to, že jakmile
nastoupíte do práce, budete mít problémy...
Býci - 19.4.-19.5. Procházíte velmi složitým obdobím, kdy si budete muset ujasnit, co vlastně
chcete v budoucnu dělat. Každopádně nebuďte
se svými myšlenkami sami, podělte se o ně s nejbližšími, kterým se opravdu můžete svěřit.
Blíženci - 20.5.-19.6. Hned v úvodu týdne potkáte někoho, koho jste už v životě nechtěli vidět.
Bohužel, vaše cesty se opět zkříží a nečeká vás
nic jednoduchého. Jestli se budete chtít tohoto
člověka zbavit, zvolte zákonný způsob.
Raci - 20.6.-21.7. Seznámíte se s novými lidmi,
které můžete úspěšně využít pro své vlastní zájmy. Najednou získáte pro svůj život nový náboj,
který stačí jen rozvíjet. Uprostřed týdne si každopádně vsaďte, určitě vyhrajete.
Lvi - 22.7.-21.8. Vám se tento týden budou
hodně zapalovat lýtka! Pokud jste už zadaní,
měli byste se krotit. Pokud ale ne, dejte svým
erotickým choutkám naprostou volnost. Nedá
se vyloučit ani to, že víkend prožijete ve slastném objetí.
Panny - 22.8.-21.9. Všechno neustále přepočítáváte na peníze, to ale není ta správná věc. Vše se
penězi změřit nedá, hlavně vztahy doma a na pracovišti. Pokud se budete trápit finanční stránkou
svého života, už se nikdy neusmějete.

...ještě

+

Váhy - 22.9.-21.10. Budete mít nyní jedinečnou
možnost změnit zaměstnání a celkově si tak
polepšit. Ale pozor, nesmíte naletět hned první
nabídce. Vše si pečlivě promyslete, jde o vaši
další budoucnost. Možná rozhodnou i dobré
známosti.
Štíři - 22.10.-20.11. Buďte tento týden ve střehu,
hrozí vám úraz nebo nebezpečí psychické újmy.
Každopádně se vyhýbejte bývalým partnerům,
kteří na vás mohou mít pifku. A také raději choďte pěšky, silnice není v těchto dnech pro vás!
Střelci - 21.11.-20.12. Počasí má hodně velký
vliv na vaši náladu. Kupodivu v záplavě slunce se
zrovna moc nesmějete, zatímco při mírném ochlazení vám otrne a stáváte se hvězdou kolektivu.
Kdyby celý týden pršelo, budete nejšťastnější.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Tak trochu se dostanete do křížku se zákonem, ale jenom proto, že
jste opomněli vyřídit důležitou věc na finančním
úřadu. Není ještě pozdě, ale musíte okamžitě dát
všechny resty do naprostého pořádku.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Vaše spotřeba kávy a cigaret je sebevražedná! Koukejte u všeho rapidně
ubrat, abyste se vyhnuli možnosti infarktu. Sice
lze pochopit, že se v těchto dnech obecné nečinnosti nudíte, ale raději si najděte jinou zábavu.
Ryby - 19.2.-19.3. Pohodovou náladu vám pokazí menší průšvih rodinného příslušníka, který se
na vás záhy obrátí se žádostí o pomoc. Neodmítejte ho, nikdy nevíte, kdy může právě on tuto pomoc vrátit vám. Možné řešení je ve vašich silách.

Nikol Hlochová
Léto je časem zvýšené koncentrace chodců a hlavně cyklistů.
Všude kolem nás jsou desítky,
nebo možná stovky kilometrů
cyklostezek, čehož jsme si
určitě všimli všichni. Bohužel
mezi námi stále existují
i tací, kteří výše zmiňovaným
zónám nevěnují pozornost.
Přesně o tom jsem se nejen já
přesvědčila minulý týden při
cestě z Prostějova…
Jednoho parného odpoledne
se šinula kolona aut, plná vody
a stínu chtivých cestujících,

směrem ven z města. Z ničeho
nic ale začala všechna auta
zpomalovat, až se na chvilku
zastavila úplně. Když po pár
minutách rozpálené plechové
stroje opět odlepily rozpuštěné
pneumatiky od vozovky a daly
se znovu do pohybu, všichni
jsme zjistili, co bylo důvodem
nedobrovolného škvaření se.
Starší pán se svým vnukem
jeli také domů z nákupu - za
kolem, které ještě pamatovalo
první republiku, měli připojený
vozíček plný meruněk a šinuli si
to k domovu - naneštěstí se děda
striktně držel bílé středové čáry,
která vede přesně prostředkem
frekventované
komunikace.
O neuvěřitelném dusnu a ostrém sluníčku, které vyhřálo vzduch na skoro čtyřicet stupňů, se
raději zmiňovat nebudu. Když
ztrouchnivělé lano nevydrželo
horko a tíhu meruněk, přetrhlo
se a stařík i s malým chlapečkem

glosa týdne
kličkovali mezi auty po silnici a sbírali rozsypaný náklad.
O ohlednosti nebo bezohlednosti řidičů tady mluvit
nechci, mně osobně přišel
trochu smutný fakt, že se pán
začal rozčilovat nad spěchem
a bezohledností ostatních řidičů,
přestože on sám moc ohleduplný nebyl. Stál uprostřed
silnice a mával rukama, i když
o dva metry dál vede speciální cyklostezka pro chodce
a cyklisty, kde by na „cestování“
s meruňkami měli s vnoučkem
bezesporu větší klid.
A co se tím snažím naznačit?
Buďme k sobě ohleduplní,
cyklista je sice účastník provozu stejně tak, jako řidič auta
nebo autobusu, ale cyklostezky
nejsou stavěny pro srandu
králíkům, co myslíte?

Agentura
Miroslav Nakaseseděl, primátor města Prostějova. Když jsme
se prvního muže magistrátu zeptali, jaký geniální nápad mají
konšelé v plánu uskutečnit, primátor dlouho váhal s odpovědí.
„Stejně se to jednou dozvíte, vy
bulvární pisálci! No ale budiž.
Rozhodli jsme, že budovu „kaska“ zbouráme a zavodněnou
díru po demoličních pracích
využijeme pro zřízení druhého
aquaparku. Tím zabijeme dva
komáry jednou ranou, využijeme uvolněný prostor v centru
a pak nemusíme řešit problematiku rekonstrukce koupališť
v Kostelecké ulici či ve Vrahovicích. A v rámci snahy o oživení
centra města založíme v novém
aquaparku nudistickou pláž bez
oplocení. Kdo se tady u bazénu
svlékne a nechá se celý den očumovat, tomu odpustíme roční
poplatek za popelnici,“ svěřil se
Agentuře Hóser Miroslav Naka-

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...

To radši nový!

Přiznám se, že dlouho jsem
byl zastáncem zachování
současného Společenského
domu. K tomuto přesvědčení mě vedly spíše nostalgické vzpomínky, protože
v tomto ´kulturáku´ jsem
zažil hodně společenských
akcí a byl návštěvníkem
mnoha koncertů. Když ale
teď vyplynulo na povrch, že
generální rekonstrukce této
budovy by stála sto milionů
korun, sám musím uznat,
že je to zbytečné plýtvání
penězi, když zbrusu nové
a navíc multifunkční zařízení podobného typu by stálo
podobnou částku, možná
jen o trochu vyšší. Nostalgie
musí v tuto chvíli jít stranou,
tady jde o peníze a kvalitu...
Oldřich Novotný, Prostějov

Mít doma zbraň?
Problém na dosah!

Velmi mě zasáhla smutná
zpráva o sebevraždě třináctiletého chlapce z Prostějova.
Sama mám dvě děti podobného stáří. Moji synové ve
věku dvanáct a patnáct let
mě nyní bombardují dotazy, jak je možné, že někdo
může mít doma pistoli. Co
jim mám vysvětlovat? Jak jim
mám říct, že v dnešní době
to zas není až tak nic neobvyklého? Můj otec byl voják
a my děti jsme věděly, že nosí
zbraň večer z práce domů
a uzamyká si ji v šuplíku pracovního stolu. Nikdy nás ale
nenapadlo pídit se po jeho klíčích a pistoli mu vzít, byť bychom si ji chtěly jen prohlédnout. Když na ni padla řeč, táta
nás vždy okřikl, že o takových
věcech se nemluví a ať se jen
opovážíme k jeho stolu jenom
přiblížit! Nevím, co chlapce
z Nerudovy ulice nutilo hledat otcovy klíče od trezoru
a zbraň použít k tomu, aby
si sáhl na svůj život. Možná
něco zanedbali rodiče, ale
v tuto chvíli je strašně jednoduché někoho kritizovat
a odsuzovat ho. Každopádně
mít doma zbraň znamená mít
problém na dosah.
Petra Křivánková, Prostějov

Nedá se tu spát!

ŠOK! Z radnice bude kulturák!

No a je to! To bylo krámů, rozhodnout se, jestli zachovat současný Společenský dům nebo
ho zbourat a postavit nový…
Od minulého týdne je navždy
rozhodnuto. Stará komunistická
žulovo-betonová ruina bývalého „kaska“ se skutečně zbourá
a místo něj bude postaven druhý aquapark! A kam s kulturákem? Na nový v místě polorozbořených Jezdeckých kasáren
zapomeňte! Od 1. ledna 2014
budou prostory pro kulturní
a společenskou činnost zařízeny
na radnici!
„V rámci úterního mimořádného jednání Zastupitelstva města
jsme měli tajnou schůzku šéfů
klubů všech politických stran.
Jednali jsme o možnostech, jak
nejvíce ušetřit při vyřešení problematiky kulturáku. A přišli
jsme na řešení, tedy skromně
musím říct, že jsem na to přišel
já,“ prozradil Agentuře Hóser

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

seseděl. „A co se týká kulturáku,
ten bude zřízen na radnici, čímž
ušetříme desítky milionů korun.
No co, dva menší sály tu jsou
a třetí se vybuduje z obřadní
síně. Vedení magistrátu a všichni úředníci se přestěhují do budovy bývalé školy na Husově
náměstí,“ uvedl dále první muž
prostějovského magistrátu.
Konkrétnější popis nových záměrů města se Agentuře Hóser
už nepodařilo z primátora vypáčit. Základní nástin originálního
nápadu má ovšem Hóser k dispozici opět jako první!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Nevím, kdo dohlíží na to,
aby v noci byl v Prostějově
klid a dalo se tu normálně
spát. Bydlím v Plumlovské
ulici a přes prázdniny noc co
noc okřikuji opilé lidi, aby
nedělali bordel a nehlučeli.
Děje se tak ve tři i ve čtyři
hodiny ráno, opilci procházejí ulicí, křičí, bouchají
nebo kopou do popelnic
a v mnoha případech i zvoní
na zvonky u domů. Je nás
víc, co si stěžujeme a v mnoha případech voláme městskou policii. Je pravda, že
strážníci přijedou téměř okamžitě, jenomže s dotyčnými
výtržníky jenom promluví,
zahrozí jim prstem a hotovo!
A druhý den je všechno nanovo. Jak to máme vydržet?
Jindřich Vymětal, 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
Denně Prostějovem projedou na desítky kamionů. Žádné omezení,
žádné obchvaty na ně však nečekají. Mnozí si to možná neuvědomují, ale pro lidi bydlící hned u silnic, projíždění kamionů znamená
neustálý nápor škodlivého smogu a obrovského hluku. Některým
městům tak došla trpělivost a rozhodly se vyhnat kamiony z města.
A co Prostějov, zasloužil by si také zákaz projíždění kamionů městem? Na to jsme se v uplynulém týdnu ptali našich spoluobčanů…

MĚLY BY MÍT KAMIONY
ZAKÁZANÉ PROJÍŽDĚNÍ MĚSTEM?
Eva HYNŠTOVÁ
Prostějov

Denisa KRATOCHVÍLOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Dnes už podvanácté 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.

Léto budiž pochváleno!

Dobrou noc, kdekoliv…
Prostějov/mik
Není to tak dávno, co Městská policie v Prostějově poskytla Večerníku exkluzivní snímky mnoha
opilců, kteří se neostýchali ustlat si přímo na ulici na lavičce, v křoví či dokonce uprostřed vozovky.
Minulý týden se ale i nám samotným podařilo pořídit snímek muže, kterého zřejmě znavila jízda
na jízdním kole. A to natolik, že bicykl zaparkoval do stojanu a jako postel mu posloužila nejbližší
lavička. Náš fotograf unaveného muže nechtěl rušit, ale i bez jeho zpovědi bylo jasné, že kromě
šlapání do pedálů ho výrazně přemohl i alkohol...
„Budiž mu ke cti, že v tomto stavu nepokračoval v jízdě. Vždyť ani cyklista nesmí před jízdou na kole
požít alkoholické nápoje. Zřejmě se chtěl vyhnout pokutě, tak si prostě ustlal na lavičce,“ komentoval
s úsměvem tento snímek jeden z prostějovských policistů.
Ještěže je léto, a tak spánek na veřejném prostranství nemůže nikomu přinést zdravotní problémy.
Ale pohled to není zrovna lákavý…

„Určitě by to město mělo
zakázat, kamionů totiž jezdí
čím dál víc. Kamiony nejen,
že poškozují ovzduší, které je
v Prostějově už dost tak špatné, ale hlavně blokují provoz, ničí silnice, jezdí rychle
a taky dělají velký hluk. Lidé,
kteří bydlí u silnic, tím neskutečně trpí. Pro kamiony mají
být vybudované obchvaty,
kterými by jezdily a ne, že
jich tu denně přes město projede tolik. Určitě by se s tím
mělo něco začít dělat!“

„Kamiony by měly mít určitě zákaz projíždění městem.
V některých městech to tak
funguje, tak nevím, proč by
to nemohlo fungovat i v Prostějově. Ale tady se tím nikdo z radnice ani nezabývá,
patrně nebydlí u silnice. Kamiony by měly jezdit pouze
přes obchvaty a nenarušovat
tak dopravu, bezpečnost,
ovzduší a klid ve městě.
Jako cyklistka vím, jak je
nebezpečné jet po silnici,
když se řítí náklaďák...“

Dumáte nad tím, jestli se milovat po večeři, nebo až po
ní? Je lepší mít sex po jídle, nebo nalačno? Odborníci spíše doporučují střídmost v jídle. Pokud se totiž muž hodně
nají, krev, kterou potřebuje k erekci, neprochází ideálně
tělem. Proto je lépe najíst se tak dvě hodiny před milováním. Navíc je to výhodnější i v zájmu celkové pohody.
Plný člověk se cítí unavenější a raději by si zdříml, než
měl sex. Fyzická námaha ho vyčerpává, a proto svůj výkon často odflákne, aby měl co nejdříve od sexu pokoj
a mohl odpočívat. Což není dobré a škodí to vztahu.
Ale pozor - totéž platí i pro dámy! Ani přejedená žena není
zdaleka tak sexuchtivá, jak byla před vydatnou večeří.
Láska možná prochází žaludkem, ale o sexu to rozhodně
neplatí. Proto je opravdu lepší najíst se pořádně až po
sexu, kdy tělo potřebuje doplnit energii.

Foto: Internet

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Nenechte se rušit! Muž „zapíchnul“ své kolo do stojanu a na lavičce si hodil „dvacet“. Foto: Josef Popelka

Návrat ke

„starým” případům

Roundup na přehradě

jak šel čas Prostějovem ...

Lidická

žáby nezabil, ale posílil
Prostějov/mls

Funguje zde druhá římskokatolická farnost. PV letech 1519 až 1729
byla zvána Svatopetrská, 1787 až 1881 pak Lazarety. Tento oficiální název
byl přijat v roce 1881 (Spital-Gasse), ale již o měsíc později došlo k přejmenování na Zelenou ulici (do roku 1892 německy Grüne-Gasse). Od června
1926 se opět užíval název Lazarety (1940-1945 Lazarett-Gasse), současné pojmenování platí od července 1945 podle české obce Lidice, vypálené
v roce 1942 nacisty. Na adrese Lidická číslo 1 sídlil útulek pro opuštěné děti,
zemřel zde poslední potomek kata Srby. V roce 1938 byla v budově Lidická
č. 1 zřízena druhá farnost v Prostějově.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Sportovní ulice

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

Klikněte na www.vecernikpv.cz
.cz
Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

DŽUSY

Jablečný džus
100% 1l

Pomerančový
džus 100% 1l

Relax multivitamín s dužinou 1 l

Hello džus černý
rybíz 1 l

Cappy džus
jahodový 1 l

Toma džus
pomerančový
100% 2 l

17,90

21,90

41,90

36,90

-

63,90

14,90

18,90

-

-

-

-

19,90

21,90

32,90

-

-

-

17,90

21,90

36,90

-

-

-

14,90

18,90

39,90

-

46,90

59,90

18,90

19,90

39,90

38,90

47,90

55,90

Naše RESUMÉÉ

Žee je v těchto parných dnech
Ž
potřeba obzvlášť doplňovat
tekutiny, to snad netřeba připomínat. Jedním z příjemných
drinků, který může nejen zahnat
žízeň, je bezesporu džus. Dali
jsme se tak zjišťovat, jak jsou
na tom nápoje z kvalitního
ovoce. Nejoblíbenější jablečné
a pomerančové džusy nabízí
nejvýhodněji shodně Lidl a Tesco, pro multivitamin s dužinou
si zajeďte do Billy, černorybízové
Hello zakupte v Albertu, jahodové Cappy pak v Tesku
a pomerančovou Tomu pak v Intersparu.
Nezbývá, než vám popřát
- na zdraví!

PONDĚLÍ 30. ČERVENCE 2012
Na dně vypuštěné plumlovské nádrže vyrostla neprostupná džungle. Bují tu už i dvoumetrové akáty. Růst zde budou po celý rok,
k jejich likvidaci dojde až v zimě před plánovaným napouštěním
v roce 2013. Pro odstranění vegetace v nepřístupných lokalitách
bude využit i herbicid Roundup. Přitom tato chemická látka dle
odborníků u lidí může způsobovat vyrážky a je toxická pro pulce.
SRPEN 2013
Kdo měl v souvislosti s aplikací Roundupu strach o žáby, ten musel být po roce velice příjemně překvapen. Obojživelníci se totiž
na plumlovské přehradě zachovali přesně podle hesla Fridricha
Nietzeho „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Poté, co se přehrada začátkem letošního léta díky dešťům sama částečně napustila, tak
se tu rozmnožili nevídaným způsobem. Zároveň se stali zatím
jedinými letošními plavci v kaluži, která na dně vyčištěné nádrže
vznikla. Přehrada se podle původních plánů měla začít napouštět
už na podzim 2011. Ještě loni se mluvilo o tom, že se to určitě
zvládne letos na jaře. Ani v tento termín se to však nepodařilo.
Radost z toho mají asi opravdu jen ty žáby..
napsáno před
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Vyproštěný studnař
BOHUŽEL ZEMŘEL

Hasiči a lékaři z Prostějova,
horolezci z Olomouce či
Přerova. Ti všichni bojovali
patnáct hodin během pondělí
o život čtyřiasedmdesátiletého
muže, kterého v Krasicích
při čištění studny zasypala
zemina. Boj nakonec skončil
šťastně, Zdeněk Hacura byl
vyproštěn a plně při vědomí…
Dokonce měl před zachránci
strach o jediné, jestli ze studny
vytáhli i jeho nářadí. Starý
muž byl následně převezen na
oddělení ARO ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Dva dny
se zdálo, že se ze všeho dostane.
Ve čtvrtek však nastaly komplikace v podobě Crash syndromu. „Pacienta jsme museli
uvést do umělého spánku
a jeho základní životní funkce
nyní obstarávají přístroje. Jeho
stav se zatím nezlepšil. Je
sice vážný, ale stabilizovaný.
Naplno se u něj projevil takzvaný závalový syndrom,

který jsme ostatně očekávali.
Crash syndrom provází zranění
způsobená závaly, kdy trosky
poškodí tkáně, které pak vylučují
bílkoviny a ty neprůchodní
ledviny,“ informoval ve čtvrtek
mluvčí Fakultní nemocnice
v Olomouci Stanislav Kopečný.
Hned o víkendu ale přišla velmi
smutná zpráva. „Bohužel, stav
pacienta se v noci ze čtvrtku
na pátek výrazně zhoršil
a v sobotu ráno zemřel,“ uvedl
Stanislav Kopečný.
Přestože zasypaného muže
hasiči vytáhli ze studny
v celkem dobrém zdravotním stavu, šéf prostějovské
záchranky již tehdy vyslovil
obavu, že by seniora mohl
postihnout závalový syndrom.
„Když ho hasiči vytáhli, pan
Hacura byl vyčerpaný, dehydrovaný, ale plně při vědomí.
Zavalen pod nánosy zeminy
byl ale patnáct hodin,“ řekl
Pavel Holík.

Zpravodajství

JEDINÝ ZÁJEMCE O CELÝ AREÁL NABÍDL

POUZE 25 MILIONŮ DRAMA v Drozdovicích

Bývalé vedení podniku se může smát. K soudu hned tak nepůjde...

Od chvíle, kdy vedení OP Prostějov přiznalo, že není
schopno splácet své astronomické dluhy, uplynuly více
jak tři roky. Přesto za krach společnosti stále nikdo nenese
odpovědnost. Přitom do prodeje už míří i to poslední, co
z kdysi skvěle prosperujícího podniku zůstalo. Snaha prodat rozlehlý areál ve Vrahovicích se ovšem míjí účinkem...
Prostějov/mls
Jediným zájemcem o koupi hlavního areálu Oděvního
podniku Prostějov je Miroslav
Dokoupil z Luhačovic. Kdo je
tento tajemný muž, který za
budovy po zkrachovalé oděvní
firmě nabídl pětadvacet milionů korun? Z obchodního
rejstříku Večerník zjistil, že
jeho jméno figuruje v nebývalém množství společností zabývající se převážně obchodem
s nemovitostmi. Mnohé z nich
však na první pohled nepůsobí
právě seriózně a není vůbec vyloučeno, že vznikly za jednorázovým účelem.
Záměry pana Dokoupila, případně lidí, kteří za jeho investicemi
stojí, ale nechtějí být s jeho fir-

mami pro jistotu spojovány, se
dají předvídat. Pokud areál OP
skutečně získají, pokusí se ho po
menších částech rozprodat dál.
Buď to vyjde a na celé transakci
vydělají, nebo taky ne. Už nyní je
jisté, že o nějaké obnově textilní
výroby v areálu absolutně nemůže být řeč, stejně tak, že jeho podstatná část bude dál chátrat.
Druhý a poslední ze zájemců, který se do výběrového řízení přihlásil, už je mnohem průhlednější.
Firma PV-recycling však projevila zájem odkoupit pouze malou
část celého areálu a to konkrétně
„Zahrádky u hlavního nádraží“.
Nabízí za ně 1 335 400 Kč. Pokud by byly dodrženy podmínky
výběrového řízení, právě těmto
dvěma subjektům by zůstalo to
poslední, co z OP zbylo. O pro-

deji však musí rozhodnout ještě
věřitelský výbor v čele s Českou
spořitelnou. Dá se předpokládat,
že ten bude chtít budovy prodat
za více než za „pouhých“ pětadvacet milionů korun.
Rozprodej celého Oděvního podniku zatím vynesl necelých 120
milionů korun, jeho konečné
dluhy však převyšovaly dvě miliardy. Jen Česká spořitelna coby
největší věřitel po OP v roce 2010
chtěla téměř 1,3 miliardy korun.
Z toho by vyplývalo, že banka
v prostějovském podniku „utopila” více jak miliardu korun...

Dočkáme se spravedlnosti?
Celou situaci kolem rozprodeje OP mohou v klidu sledovat
i jeho bývalí manažeři. Přestože podnik směřoval do totálního úpadku, oni sami si na výši
svých platů rozhodně stěžovat
nemohli. Policie projevila snahu alespoň některé z nich postavit před soud. Jenže jak už
to bývá, celá věc je během na
hodně dlouhou trať navíc s velmi nejistým výsledkem.

Co s ním bude? Budoucnost komplexu šestnácti budov a řady
pozemků je více než nejistá. Stále hrozí, že se z něj stane největší
noclehárna bezdomovců ve střední Evropě... Foto: Martin Zaoral
„Příprava obžalob v tomto náročném případě není věci několika týdnů, ale spíše měsíců.
Spolupracujeme na tom s našimi
prostějovskými kolegy. V tuto
chvíli čekáme na zpracování
znaleckých posudků,“ uvedl pro
Večerníku v průběhu uplynulého
týdne tiskový mluvčí brněnského krajského státního zastupitelství Hynek Olma.

Mezi obviněnými zatím pravděpodobně figuruje někdejší generální ředitel OP František Tuhý,
který měl společnosti způsobit
škodu minimálně šestadvacet
milionů korun. Za to mu hrozí pět až deset let vězení. Jeho
jméno však dosud nikdo oficiálně nepotvrdil, stejně tak lze
v tuto chvíli spekulovat i o dalších
obviněných.

Rybáři jsou zoufalí Totálně „sešrotovaný“ muž na náměstí
z enormního sucha NADÝCHAL TÉMĚŘ PĚT PROMILE!
„Náhon je bez vody, ale kapři v rybníku
se snad neuvaří,“ míní Pavel Müller

Prostějov/mik - Jak Večerník už
zmiňuje na třetí straně dnešního
vydání, Prostějov a okolí sužuje
nebývalý nedostatek vody. Hloučela i mlýnský náhon jsou tak
totálně na suchu. V tom druhém
případě tak hrozí, že drozdovický
rybník vyschne taky, neboť ho
není odkud napájet...
Minulý týden prostějovští rybáři vylovovali ryby z Hloučely pod plumlovskou přehradou a říční škeble po
celém korytu říčky. „Je to pro naše
členy hodně vysilující, ale děláme,
co se dá. Snad nebudeme muset
vylovovat kapří násadu z drozdovického rybníka,“ připomněl Večerníku
další nebezpečí v současném vedru

Prostějov/mik - Jak předesíláme
na první straně dnešního vydání,
\městští strážníci minulý týden
řešili nebývalý případ s neskutečným ožralou. Muž byl na
náměstí T.G. Masaryka přistižen po vypití několika litrů vína.
A není divu, že s ním měli strážníci velké patálie, vždyť jednačtyřicetiletý muž jim nadýchal reNeuvaří se? V drozdovickordní hodnotu v promilích!
kém rybníku ještě voda je,
„Ve čtvrtek dopoledne byla přijatakže deset tisíc malých
ta na linku 156 žádost od persokapříků by zde mohlo přežít.
nálu kavárny na Dukelské bráně
Foto: Michal Kadlec
o vykázání podnapilého muže
a suchu Pavel Müller, jednatel Mo- z předzahrádky. Znečištěný jedravského rybářského svazu v Prostě- načtyřicetiletý muž byl zmožen
jově. V tomto ohledu ale vzápětí vy- alkoholem, usedl na židli a nemíjádřil mírný optimismus. „Je pravda,
že rybník ve městě nemáme z čeho
napájet, mlýnský náhon je vyschlý.
Ale v rybníku je nyní zhruba šedesát centimetrů vody, ve které by
mělo deset tisíc nasazených malých
kapříků bez problémů přežít. Věřím,
že se ve vodě neuvaří a že taky brzy
zaprší. Zaprvé by přibylo vody a pak
by se i okysličila,“ dodal Pavel Müller. „Celý problém je v přehradě.
Prostějovský Večerník
Dokud nebude napuštěna, problémy
s vodou budeme pociťovat i přímo
také na Facebooku!
v Prostějově,“ usuzuje logicky jeden
ze šéfů prostějovských rybářů.

Petice za zřízení církevní „základky“

prostějovské radní příliš nevzrušila
Prostějov/mik - Rada města
Prostějova na svém úterním
zasedání projednávala petici za
zřízení církevní základní školy
pod křídly Cyrilometodějského
gymnázia. Petici podepsalo přes
tisíc lidí, ovšem reakce radních
na dotazy novinářů byly překvapivě chladné...
Jak Večerník už dříve informoval,
ministerstvo školství už zřízení
církevní „základky“ povolilo, jenomže vada na kráse tkvěla v tom,
že magistrát už další základní školu
v Prostějově nechce. „Petici jsme
přijali a vzali na vědomí,“ zaznělo

na tiskové konferenci strohé vyjádření primátora Miroslava Pišťáka. Na otázku, zda petice občanů
změní názor města, odpověděl, že
magistrát přece nemá kompetence
povolovat zřízení základní školy...
„I tak si myslím, že petice splnila
svůj účel. Víte, my chceme do třicátého září požádat ministerstvo
ještě jednou o povolení založit si
vlastní církevní základní školu. Už
jednou jsme povolení obdrželi, ale
my bychom byli moc rádi, kdyby
se tak stalo za souhlasu vedení
prostějovského magistrátu. Věřím,
že když radní vidí, že přes tisíc ob-
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čanů tohoto města má o tuto školu
zájem, že změní názor. Zároveň je
pro nás směrodatné, zda nám radnice pronajme prostory v Komenského ulici číslo čtyři,“ řekl během
víkendu Večerníku Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově.
Právě pronájem zmíněných
prostor uvolněných po bývalém
učilišti byl rovněž součástí programu jednání rady města. „Tento
bod jsme ale odložili na příště..,“
uvedl rovněž bez dalšího vysvětlení primátor statutárního města
Miroslav Pišťák.

nil toto místo opustit. Při příjezdu strážníků už tvrdě spal. A tak
hlídka začala jednat, neboť bylo
hodinu před polednem a panovalo nesnesitelné vedro. Tomu muži
hrozily zdravotní komplikace,“
uvedla pro večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Strážníci po několika marných pokusech otrapu probudili. „Dotyčný
nesouvisle artikuloval a vůbec nezvládal postavit se na vlastní nohy.
Hlídka mu dopomohla se přemístit
do chládku. Dechovou zkouškou
bylo u něj naměřeno nejprve 4,79
promile a při druhém pokusu o pár
minut později dokonce neuvěřitelných 4,92 promile,“ prozradila dále
Jana Adámková. Podle ní se jedná
o letošní rekord, co se nadýchaných

promilí týká. „Marně sahám do
paměti, zda tuto hodnotu alkoholu vůbec strážníkům v Prostějově
někdo nadýchal...,“ poznamenala
dokonce mluvčí městské policie.
Čtvrteční případ byl o to pikantnější, že muž byl z nemocnice převezen na záchytku až
po sedmi hodinách. Dříve ho
totiž v tomto zařízení nechtěli
přijmout! „Jeho stav mělo podle
jeho vlastních slov zapříčinit požití většího množství vína. Chlapík
skončil nejprve v prostějovské nemocnici. Po vyšetření byl sanitkou
za doprovodu strážníků převezen
do záchytné stanice Olomouc.
Před devatenáctou hodinou při
nástupu do zdravotnického zařízení nadýchal ještě 3,6 promile...,“
dodala Adámková.

Dělník se propadl střechou!

Prostějov/mik - Tragicky málem skončily práce na demolici
cihlového domu v Drozdovicích. Jeden z dělníků se tady
v úterý uplynulého týdne
propadl střechou! Naštěstí si
způsobil „pouze“ středně těžké zranění. Případ policisté
šetří jako pracovní úraz. „Ten
chlap byl na střeše a rozebíral
tašky. V tom bagr hrábnul lžící
do střechy a dělník se propadl
dolů,“ ozval se Večerníku jeden
z údajných svědků neštěstí.
„V úterý přesně v 13.45 hodin došlo při demoličních
pracích na jednom z místních
domků v Drozdovické ulici
v Prostějově k pracovnímu

úrazu muže. Případem se
nyní zabývá policie, prošetřuje se míra zavinění na úrazu,“
konstatovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
Olomouckého kraje.
„Jednalo se o čtyřicetiletého
muže, který se opravdu propadl střechou. Utrpěl zlomeninu
dolní končetiny a měl velmi
silné bolesti. Lékaři mu zajistili
žílu, podali utišující prostředky a nasadili infuzi. Poté byl
sanitkou převezen na traumatologické oddělení prostějovské nemocnice,“ přidal další
podrobnosti exkluzivně pro
Večerník Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranky.

www.
vecernikpv
.cz
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Na KFC si počkáme do podzimu
McDonald´s možná
otevře až za pět let

Prostějov/mls - Plánovaná prodejna rychlého občerstvení
s „proklatě dobrým kuřetem“
od KFC v nové nákupní zóně
zatím přes veškeré indicie není.
Další pobočka populárního řetězce bude otevřena do konce
letošního roku. Nic však naopak
nenasvědčuje tomu, že by v dohledné době měl v Prostějově
vyrůst i první McDonald´s...
Rozšiřování Nákupního parku
Prostějov u prostějovského OBI
zprovozněním Kauflandu a dalších prodejen neskončilo. Stále
zde chybí avizovaná prodejna
rychlého občerstvení KFC. „Naše
pobočka by se měla v Prostějově
otevřít už letos na podzim,“ po-

tvrdila Večerníku Brand manažerka KFC Karolína Alaxinová.
V souvislosti s Prostějovem se
však už hodně nahlas mluví
i o řetězci McDonald´s. Ten zde
chce vybudovat restauraci typu
McDrive včetně McCafé a dětského hřiště. Letos to však určitě
nebude. „S otevřením pobočky
v Prostějově počítáme. Může to
však být třeba až za čtyři či pět let.
Kde by naše prodejna měla být?
Tak to v tuto chvíli nevíme,“ reagovala Kateřina Galušková ze společnosti McDonald´s. V této souvislosti se mluvilo o opravovaném
Prioru, tato varianta však kvůli
horšímu přístupu aut k obchoďáku v centru města nakonec padla.

Rondel v Jezdecké je hotov
Zatím se nesetkal s pochopením…

Prostějov/mik - Během jediného dne bylo hotovo! V pátek
nastoupili dělníci na „výrobu“
minirondelu na křižovatce ulic
Jezdecká a Šárka. Tím se od
soboty změnila celá dopravní
situace v této lokalitě. Odborníci
si od rondýlku slibují zlepšení
plynulosti provozu. Na sociálních sítích a řadě webových
stránek včetně vecernikpv.
cz však sklidil spíše vlnu
posměchu...
Minirondel navrhli prostějovští
radní jako opatření proti
zvýšenému provozu v Jezdecké
ulici. Hlavně jde o kamiony, které
už půl roku mají zákaz průjezdu
Šárkou. „Všechna nákladní
vozidla tak jako náhradní variantu využívala právě Jezdeckou
ulici, ale kamiony musely dávat
přednost vozidlům přijíždějícím
po Šárce a vznikaly zde dlouhé
zácpy. Rondel celý provoz usnadní a bude hlavně daleko plynulejší
a bezpečnější,“ vysvětlila médiím
Alena Rašková, náměstkyně
primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.

Osvědčí se? Během pátku přibyl v Prostějově další rondel, tentokrát ale opravdu velmi malý. Snad opravdu přispěje k bezpečnosti a plynulosti dopravy na Šárce a v Jezdecké ulici.
Foto: Michal Kadlec
Jenomže samotní řidiči už tak
optimističtí nejsou. „Ten středový
gumoželezný ostrůvek ty těžké kamiony brzy zničí. Navíc ten malý
rondýlek je velmi přehlédnutelný

a myslím si, že prostějovští řidiči
budou jezdit po paměti a Šárku budou brát pořád jako hlavní,“ svěřil
se Večerníku muž, kterého jsme
oslovili přímo na místě.

Další pak celou akci kritizují
prostřednictvím internetu, některým
připadá celá událost až úsměvná.
Jestli si tedy řidiči na nový rondel
v Prostějově zvyknou, to ukáže čas...

Osud stacionárních radarů na měření rychlosti je v Prostějově NEJISTÝ...

Radní se začínají přít: MĚŘIT rychlost nebo NEMĚŘIT?

Pohádka na pokračování, ze které by už zdatný scénárista mohl klidně sepsat i mnohadílnou telenovelu! Tak se
jeví historie a budoucnost stacionárních radarů na měření rychlosti v Prostějově. Po zrušení dvou výběrových
řízeních na jejich provozovatele se radní touto tématikou znovu zabývali minulý týden. Přestože jednání bylo hodně vzrušené, k zásadnímu výsledku, kdy se opět
v Prostějově začne měřit rychlost vozidel, nedošlo...
Prostějov/mik
„Od roku 2005 jsme měli v Prostějově první fungující radar na
měření rychlosti, které zajišťovala společnost Czech radar. O dva
roky později přibylo dalších deset
těchto přístrojů, ovšem po pochybnostech, zda měření je v souladu
se zákonem, jsme jej v roce 2010
zrušili a vypověděli s Czech radarem smlouvu. V loňském roce
jsme pak vypsali dvě výběrová

řízení na nového provozovatele
radarů, ovšem ani jedno neskončilo úspěšně. To první z důvodu nevyjasněného vlastnictví měřících
smyček pod asfaltovým povrchem
u radarů, to druhé proto, že se do
konkurzu přihlásil jeden jediný
zájemce. A tuto situaci řeší zákon
jasně, v případě jediného uchazeče
v kterémkoliv výběrovém řízení se
toto musí zrušit a považovat za neplatné,“ shrnula historii působnosti
radarů na měření rychlosti Alena

Rašková, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova.
Při svém úterním jednání prostějovští radní znovu debatovali
o budoucnosti těchto měřících
zařízení, které mají podle prvotních plánů chránit bezpečnost na
silnicích v Prostějově a hlavně
dohlížet na dodržování předepsané „padesátky“ ze strany řidičů.
Jenomže jak to s nimi bude dál
a zda ještě někdy budou vůbec fungovat, to je v tuto chvíli
hodně nejasné... „Náměstkyně
Alena Rašková a první náměstek
Jiří Pospíšil dostali od rady těžký
úkol, aby připravili úplně nový
materiál, jenž bude reagovat na
nejrůznější názory. V případě
měření rychlosti chceme jít v budoucnu takovou cestou, aby celý
systém byl technicky i právně
naprosto čistý a neprůstřelný,“

městě bylo radarů zbytečně moc...
Například ten v Brněnské ulici považujeme za zbytečný, stojí mezi
rondelem a klasickou křižovatkou,
kde řidiči už nestačí vyvinout velkou rychlost. Ale těch bodů, které
musíme posoudit, bude mnohem
upozornila Alena Rašková.
okomentoval průběh diskuzí o radarech více,“
Podle ní se ale radní zabývají už
mezi radními primátor Miroslav Pišťák teď jedním zajímavým nápadem.
„Padl zde návrh umístit na kažprozradil aktuální stav primátor dené náměstky již zmiňovaným dém vjezdu do města takzvané instatutárního města Priostějova úkolem. Popravdě řečeno, já osob- teligentní semafory. Jde o zařízení,
ně jim tento úkol nezávidím...,“ které v případě vyšší rychlosti než
Miroslav Pišťák
Jak první muž radnice Večer- dodal primátor.
padesát kilometrů v hodině autoníku prozradil, debata ohled- „My se s tím ale nějak popasuje- maticky sepne červenou na semaně radarů byla mezi radními me! Vytvoříme pracovní skupinu foru a donutí řidiče zpomalit až do
mnohdy hodně ostrá. „Oproti složenou s odborníků z odboru úplného zastavění. Problém je ale
předešlým zvyklostem panovaly dopravy, Policie ČR i městské v tom, že za prohřešek jednoho
při jednání na můj vkus až příliš policie. Budeme chtít znát místa, řidiče bychom tak trestali zastavevelké rozpory. A protože lidově kde v Prostějově dochází k noto- ním i ostatní, kteří předpisy dodrřečeno se nechceme takto dohado- rickému porušování předepsané žují,“ pokrčila rameny náměstkyvat, pověřili jsme právě dva uve- rychlosti. Nechceme totiž, aby ve ně primátora.

„Oproti předešlým zvyklostem

panovaly při jednání na můj vkus
až příliš velké rozpory...“

Těžko v tuto chvíli říct, zda
stacionární radary začnou
v Prostějově vůbec ještě někdy rychlost měřit. V pořadí
třetí výběrové řízení na provozovatele těchto zařízení
také hned tak rychle vyhlášeno nebude! „Samozřejmě,
že se v radě města diskutovalo
i o tom, zda vůbec měřit či neměřit. Nakonec jsme se přiklonili k názoru, že v zájmu bezpečnosti občanů Prostějova by
nějaké měření mělo být. Nejsme ale zastánci toho, aby řidiči
vyděšení z možnosti přistižení
spáchání přestupku zbytečně ve
městě brzdili dopravu. To bych
byl radši, aby rychlost vozidel
měřili jen strážníci městské policie pomocí mobilního radaru,“
uzavřel toto téma primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Kauza, Téma Večerníku
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RADNÍ VYBRALI Z 204 NÁVRHŮ PĚTICI FINÁLOVÝCH LOG MĚSTA
„Máme určit to nejhezčí. Ale které, když všechna jsou otřesná?,“ ptají se kritici…

Tak už je to na světle světa! Na základě doporučení
výběrové komise vybrala Rada města Prostějova pět
nejlepších návrhů na budoucí logo města. Těžko říct,
zda se některý z nich stane zároveň i jasným favoritem
pro prostějovské občany, kteří se k finálovým logům
mohou vyjadřovat jak na webu Večerníku, tak již brzy
také na internetových stránkách magistrátu. Je však
otázkou, zda se jim alespoň jedno logo zalíbí. Od čtvrtka do neděle jsme však nezaznamenali jeden jediný
pochvalný ohlas! By právě naopak…
Prostějov/mik
Radní se na základě výběru určené
komise pro vyhodnocení soutěže o nové logo Prostějova
seznámili s pěti návrhy,
které nyní budou posuzovat
a zhruba za měsíc vyberou
ten úplně nejlepší. Výběrová
komise pracovala ve složení - náměstkyně primátora Ivana Hemerková, náměstek primátora Zdeněk

Vybrala to. Výběrová komise
v čele s náměstkyní primátora Ivanou Hemerkovou vybírala nejlepší
loga z 204 návrhů od 112 autorů.
Foto: archiv Večerníku

všech pět těchto finálových návrhů
vypadá fantasticky. Všechna tato
vítězná loga budou umístěna na
webu města i s krátkým popisem
toho, co jednotliví autoři chtěli
svými návrhy vlastně říct. A nepochybuji o tom, že občané budou
hlasovat a psát nám, jak se jim jednotlivá loga zamlouvají,“ uvedla
ve čtvrtek na tiskové konferenci
rady města Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova. „Vítězem se
stane autor, jehož návrh bude
radou města vyhodnocen jako nejlepší.
Samozřejmě budeme při výběru
brát v potaz veřejné hlasování
občanů. Od vítěze
pak za třicet tisíc korun
koupíme autorská práva,
abychom nové logo města mohli
kdykoliv a kdekoliv použít. Zbylí
čtyři fináloví účastníci obdrží pětitisícovou prémii,“ nastínila další
postup Ivana Hemerková.
Jakmile PROSTĚJOVSKÝ Večerník už ve čtvrtek zveřejnil na
svých internetových stránkách
pětici finálových návrhů na nové
logo města, čtenáři se už hromadně začali vyjadřovat. A nutno přiznat, že příliš nadšení jsme
nevzbudili. Nutno podotknout,
že názor redakce je obdobný...

VZKAZ OBČANŮ
NA MAGISTRÁT: !
líbí?
a vám se to jako
Fišer, mediální poradce magistrátu
Bohumil Pácl, radniční grafička
Martina Váňová a grafik Jiří Duriš,
jediný člen komise pracující mimo
radnici.
Pětice autorů nových log, z nichž
to nejlepší bude město užívat v
následujících letech a možná i
desetiletích, se nyní bude ucházet o třicetitisícovou prémii
od radnice. Získá ji ovšem jen
autor vybraného loga jako formu odkupu autorského práva.
„Obdrželi jsme rozpracované návrhy od všech pěti autorů, které
rada města vybrala. Jde o návrhy,
které můžeme v budoucnu použít
na všech propagačních materiálech města. A podle mého názoru,

Aktuální stav hlasování v neděli 4.8. 24.00 hodin.
HLASUJTE DÁL!

DISKUTUJÍCÍM SE LOGA NELÍBÍ!
Na diskuzním fóru webových stránek PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se v souvislosti s naším zveřejněním pěti finálových
návrhů na nové logo Prostějova strhla živá diskuze. Občané ale
vesměs nové návrhy kritizují…
„Chtěla bych vidět, mít tu možnost nahlédnout, do všech
zúčastněných obálek… zcela vážně… nevěřím tomu, že tam
nebylo nic, co by bylo, jak to říct, více inspirující?… něco jiného, nového… škoda!“
Petra
„Chtěl bych vidět tu porotu, to je prostě k smíchu!“
Jiří
„...a vůbec! Vždyť to splňuje jen podmínku „logotyp“. Samotné logo v tom v ŽÁDNÉM případě nevidím!“
K.
„Co jste to proboha vybrali? Viděl jsem několik dalších
logotypů přímo u mých přátel, taktéž grafiků jako já, a myslím
si, že bylo z čeho vybírat! Tohle je výsměch!“
Quido
Pane bože, nic prostějšího by nebylo? Kdyby na logách nebyl nápis Prostějov, nenapadlo by mě, co to znamená. Copak
nemáme nic z historie, co by na logo šlo zakomponovat a bylo
to zřejmé? Tohle nás má reprezentovat? Tfuuuj!!!
Quido
Všech pět finálových návrhů přinášíme také čtenářům na našich
internetových stránkách www.vecernikpv.cz. Náš web také založil
vlastní anketu mezi našimi čtenáři. Klikněte si v něm na logo,
které se vám nejlépe zamlouvá! Pokud se vám nelíbí žádné, hlasujte také a napište nám o tom!

Loga hodnotí odborník: „Není to pěkné“!
Prostějov, Olomouc/mik - O zhodnocení pěti vybraných návrhů na nové logo města požádal Večerník
také odborníka. Ovšem vzhledem k tomu, že desítky grafiků z Prostějova se přímo účastnily soutěže o
logo našeho města, oslovili jsme Jiřího Lázničku z Olomouce, majitele reklamní agentury Print LAB.
Zkušený grafik rovněž nešetřil kritikou, Večerníku zhodnotil každé logo zvlášť a v tom pořadí, v jakém
je mají možnost vidět i naši čtenáři.

1. „První vybrané logo není absolutně reprezentativní, působí na mě jako hodně jednoduchá fráze.“
2. „Vůbec nevyjadřuje podstatu Prostějova, tento návrh ve mně neevokuje žádný pocit prezentace.“
3. „Tak toto logo je už úplný paskvil. Má náběh na jednu nejmenovanou politickou stranu, což dokládá

i barva loga. Vím, o čem mluvím, pro tuto stranu jsem dříve také něco tvořil.“

4. „V tomto návrhu není kromě nápisu nic, co by ho spojovalo s Prostějovem. Jednoduše řečeno, jen
ubohý nápis s nějakou rádoby ozdobou.“

5.

„Ano, poslední z návrhů už přece jen evokuje něco, co k Prostějovu neodmyslitelně patří. Na druhé
straně si myslím, že vaše město má výraznější dominanty, než podloubí muzea. Mám tím na mysli
hlavně radnici a divadlo. A navíc, podobné logo a znak má město Telč, tak snad autor tohoto loga nekopíroval něco, co už existuje. Ale tato pátá varianta je skutečně ze všech předchozích nejpřijatelnější.“

Prostějov - nejen letní kurzy
Léto ještě ani z daleka nekončí, o čemž nás
přesvědčuje nejen kalendář, ale i horké dny,
které Česko v posledních týdnech provázejí.
A tak jestli už vás nebaví ležení u vody, neustálé
sezení u piva, nebo byste se rádi odreagovali od
přílišné práce a marně přemýšlíte jak, jste tady
správně? Zkuste některý z letních, ale nejen letních kurzů. Kromě těch klasických, jakými jsou
jazykové, sportovní, hudební či kulinářské si
můžete vyzkoušet třeba potápění nebo některý
výuku na PC.
Příjemné čtení na dnešní tematické straně,
která je věnována nejen letním kurzům, přeje
Aneta Křížová

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Milujete krásy podvodního světa? Zkuste potápění!

Nabídka potápěčských kurzů
je v České republice poměrně
široká. Jak se ale vyznat v tak
velké nabídce? Který kurz
zvolit, jak vybrat správného
instruktora? To vám zodpovíme na následujících řádcích…
Na kurzy přístrojového potápění
je norma, kterou se musí řídit
všechny organizace, tudíž z toho
vyplývá, že všude se učí to stejné. Je tedy složité říci, který kurz
a která škola je lepší či horší.
Rozdíly jsou většinou v cenách,
množství výukových materiálů,
ale také v přístupu. Vždy bychom však měli vybírat podle
tradice potápěčského centra, dle
jeho poctivosti, důvěryhodnosti,
nabídky služeb a také ohlasů.
Neméně důležitým faktorem
je samozřejmě výběr instruktora. Ten by měl být již na první
pohled trpělivý, komunikativní,
ochotný a důsledný. Peníze by
u něj neměly hrát prim. Především by z něj měla zářit radost,
kterou z potápění a výuky o něm
má. Samozřejmě by měl mít

i dostatek zkušeností. Instruktor
by vám měl totiž dát víc, než
jen materiály, které při výuce
obdržíte. Kvalitní instruktor by
měl každého účastníka kurzu
sledovat individuálně. Někdo
má strach, jiní strach nemají,
ale pomaleji vnímají všechny
informace. Nebo naopak, někdo
se rychle učí, avšak se může dostavit jakási úzkost. Správný instruktor by měl zaujmout takový
postoj, aby i „nevěřícího Tomáše“ v sebe sama přesvědčil, že
pod instruktorovým dohledem
vše zvládne.
Pokud si při výběru organizace
nejste něčím jistí, nechte si vše
bez výhrad vysvětlit. Zeptejte
se, co je součástí kurzu, kolik
absolvujete ponorů, jak dlouho
bude kurz trvat, zda je součástí
kurzu i výstroj, plnění tlakových
láhví atd. Kromě několika hodin
teorie by měl účastník kurzu mít
i minimálně pět ponorů v bazénu
a pět ponorů ve vodě v přírodě.
Jestliže narazíte na nabídky, kde
slibují, že certifikaci dostanete

dříve, tak pak není něco v pořádku. Slevové portály často nabízí
akce, kdy během víkendu a po
pár minutách ponoření ve vodě
získáte potápěčské osvědčení.
Tudy by opravdu cesta nevedla.
Cílem prvních ponorů by kromě
obdivování krás v podvodním
světě, měl být i nácvik krizových
a nestandartních situací, jako
hledání vypadlé automatiky, odstranění vody z brýlí pod vodou,
dýchání z jedné láhve, tažení
i vlečení potápěče apod. Vždy
si pamatujte, že potápění není
jen o získaných certifikacích, ale
o znalostech a schopnostech reagovat na případné problémy.
Důležité je nepropadnout
panice. Obecně totiž lidé, kteří snadno propadají stresovým
situacím, trpí hysterií, úzkostmi a podobnými., nejsou příliš
horkými kandidáty na potápění.
Při potápění bychom měli být
uvolnění a se vší vervou vnímat okolí kolem nás, důležité
je i soustředění a dbání pokynů
instruktora.

Zábavy není nikdy dost, zkuste netradiční kurzy
náře, kde nás naučí jak rozvíjet vlastní schopnosti, tak
i nadpřirozené věci. Některé
věci je možné se naučit cvikem, na některé musíme mít
vlohy, vrozený dar, abychom
je mohli plně rozvíjet. I když
naučit se lze téměř vše, což
Nevíte jak získat více
dokazuje zvyšující se počet
Nemusíte být cikánka, abys- kartářek apod. Jedním takozákazníků, zkuste kurzy
te uměli věštit z ruky
Takovéto kurzy pořádají nejrůzvým je například kurz, kde
nější organizace a akademie, kde V posledních letech se roz- vás naučí chiromantii, neboučí, jak profesionálně a cíleně mohly různé kurzy a semi- li věštění z ruky. Z velikosti
Kromě klasických kurzů, jako
jsou jazykové kurzy, trenérské
kurzy, kurzy vaření, sportovní
kurzy, hudební kurzy a podobně, existuje i řada netradičních
kurzů, které jen tak někdo nevyzkouší. Jaké to jsou?

„sbalíte“ zákazníka. Jinak řečeno,
účastníci těchto kurzů se učí různé
praktiky a psychologické postupy, jak ošálit, motivovat, získat
a hlavně, jak působit na nás potencionální zákazníky, tak, abychom
si ničeho ani trochu nevšimli a bez
vnucování si získali naši přízeň.

a tvaru ruky, palce, čar lze
poznat strachy, přání, touhy,
chování, postoje člověka, ale
i případné nemoci atd.

Nudíte se, postavte si dům
ze slámy nebo hlíny
Nemáte co na práci nebo
nevíte co darovat svému
příteli? Můžete vyzkoušet
kurz, kde se učí, jak postavit
dům ze slámy a hlíny vlastníma rukama. Se stavbou se

začíná postupně. Nejdříve
se dozvíte, jak na hliněné
omítky, dále se podíváte na
stavbu obvodu zdi kulatých
domů ze slámy a v neposlední řadě si vše budete moci
i sami zkoušet. Třeba se vám
to bude jednou hodit, protože podle dostupných údajů,
téměř tři miliardy lidí na šesti kontinentech žijí nebo pracují v budovách, které jsou
postaveny z hlíny.

INZERCE

REKVALIFIKACE
A PC KURZY
ĈƥƠƠ ¦
12. - 13. 8. 2013
ĈƥƠƠ ¦
20. - 23. 8. 2013
þĒƤƠď
19. - 30. 8. 2013
þĒƨƠď
ơƤĆĈƣƠĆƨĆƢƠơƣ

Stanislav Kajtár
tel.: 776 855 058

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO
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Expres
z regionu
U Vrbiček se bude koulet
Mostkovice/mls - Na neděli
11. srpna od 13.30 hodin se na
pláži U vrbiček uskuteční turnaj dvojic v petanque. Turnaje
se může zúčastnit každý, kdo
přijde včas. Hrát mohou i úplní
začátečníci. K zapůjčení bude
připraveno několik sad koulí.
Hrát se budou vždy čtyři kola
do jedenácti bodů. Odpoledne
hráčům zpříjemní vystoupení
Romana „Pytlíka“ Doležela
a jeho kapely Romantica. Akce
by měla skončit ě v 19 hodin.

V Mostkovicích
budou cvrnkat kuličky
Mostkovice/mls - Šanci oprášit
zašlou romantiku dostanou
všichni, kteří mají dětskou duši
v jakkoliv starém těle. V neděli
11. srpna se u místního kostela
v Mostkovicích bude konat
turnaj v kuličkách. Klání je
otevřeno pro širokou veřejnost,
zahrát si může přijít každý. Pro
nově příchozí budou připraveny
kuličky tak, aby si je mohli půjčit. Prezentace hráčů začíná od
10.00 hodin, turnaj bude zahájen
o hodinu později. Hráči se utkají
ve dvou věkových kategoriích,
a to do 12 let a starší.

V Seloutkách dárky
rozdají sexy hostesky
Seloutky/mls - V sobotu
10. srpna od 19.00 hodin hřiště
v Seloutkách ovládne Infinity party. Akcí provedou sexy
hostesky, které se budou starat
o pohodlí návštěvníků a zároveň
budou rozdávat dárečky od Becherovky a Primerosu. Skvělá
kombinace pro horkou letní noc!

Výtvarníci v Plumlově
ukážou své představení
Plumlov/mls - Na nádvoří
plumlovského zámku od neděle
4. srpna tvoří asi dvacítka mladých výtvarníků, studentů středních a vysokých uměleckých
škol. Sjeli se sem už počtvrté na
tradiční letní výtvarný workshop
nazvaný Týden tvořivého
myšlení. Společně vytvoří výtvarně – pohybové představení
pro veřejnost. Jeho premiéra je
plánovaná na pátek 9. a sobotu
10. srpna 2013 vždy od 21 hodin.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

V Otaslavicích vzplála túje: CHTĚL NĚKDO ZAPÁLIT BARÁK?
Otaslavice/mik - To měli
v Otaslavicích v pátek 2. srpna
ráno pěkné probuzení! Do obce
o půl šesté ráno mířily hasičská
auta s ječícími sirénami, jako by
hořela půlka vesnice. Naštěstí
šlo jen o požár túje, která rostla
v těsné blízkosti rodinného domu.
Požár jehličnanu byl uhašen
během několika minut, na likvidaci ohně se podílely jednotky
dobrovolných hasičů z Otaslavic,
Brodku u Prostějova i profesionálové z Prostějova. Podle

předběžných zpráv se požár přičítá
neznámému řidiči, který mohl
z auta vyhodit nedopalek cigarety.
Otaslavicemi se však během uplynulého víkendu šířila i jiná verze.
„Houby vajgl, někdo chtěl zapálit
přímo ten barák a myslel si, že od
túje se plameny rozšíří na dům,“
svěřil se Večerníku jeden z místních občanů.
Pravdou je, že případ vyšetřuje
policie a tak o výsledku vyšetřování vás budeme pochopitelně
informovat.

Tructortrial v Ludmírově se potýkal s problémy: Diváka zasáhl

Prostějované se potí a rádi by na pláž k vrbičkám. Tam však chybí voda

PŘEHRADA JE PŘIPRAVENA NA DOPOUŠTĚNÍ. JENŽE… letící model letadla do hlavy, závod Jóžina z Bážin skončil fiaskem...
Měření ukázala, že sinice v nádrži zatím nejsou

Vykoupeme se někdy v čisté plumlovské přehradě? Tak
tato otázka je mezi lidmi z Prostějova a širokého okolí stále
velmi živá. Obzvláště v panujících vedrech a s omezenými možnostmi koupání přímo ve městě si ji v těchto dnech
pokládá stále více Prostějovanů. Navíc projekt revitalizace přehrady se po téměř čtyřech letech (!) blíží k závěru.
Původní sliby, že se v nádrži budeme koupat už letos v létě,
však definitivně padly. Vodu v přehradě letos jako první
okusí možná až otužilci při tradiční vánoční akci. V prosinci
by jí totiž už v nádrži skutečně mohlo být dostatek...
Mostkovice, Plumlov/mls
V plumlovské přehradě stále není
v čem se koupat. Chcete ji mít už
napuštěnou? Pak vezměte kbelíky
a hurá na to! Stačí jich přece pár
a nádrž o kapacitě 5,5 milionů
kubíků bude plná... Tak by se
s jistou nadsázkou dala zhodnotit
současná situace na vypuštěné
přehradě, kam svého času
v horkém létě každodenně mířily
tisíce lidí. Přitom po téměř čtyřech
letech od zahájení vypouštění
už fakticky nic nebrání jejímu
opětovnému napuštění. Až na
jednu věc. Tou je panující sucho.

„Návodní líc je už celý
vydlážděný, zbývá jen zacelit
spáry mezi kachličkami, což by
mělo být do deseti dnů hotové.
Hlavní práce se nyní přesunuly
na korunu hráze, kde zbývá
dodělat vozovku a osadit zábradlí. Stejně tak už byla přehrada
zbavena vegetace na dně. Do
nádrže už také proudí voda přes
nainstalovaná srážedla fosforu,
která mají zabránit přítoku
živin pro jedovaté sinice. Z toho
všeho vyplývá, že přehrada je
nyní fakticky připravena na
dopouštění. Kvůli rekordně
nízkému množství vody, které

do ní v těchto dnech přitéká,
se však hladina výrazně
nezvyšuje.
Naopak
kvůli
vyschlé říčce Hloučele musíme všechnu přitékající vodu
hned odpouštět,“ informovala
Večerník o aktuální situaci na
plumlovské přehradě Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí
Povodí Moravy. Nízké přítoky
v letních měsících se daly
očekávat, proto se už od května
ukazovalo jako nereálné, že by
přehrada mohla být v létě plná.
Na druhou stranu takové sucho
asi nikdo už dlouho nepamatuje...

Rozmnoží se
v přehradě sinice?
Hlavní otázkou, která se vznáší
nad plumlovskou přehradou, je,
zda bagrování vůbec k něčemu
bylo a jestli se jedovaté sinice v
přehradě opět neobjeví. Pochybnosti neustále živí spekulace
o tom, že nádrž nebyla dostatečně vybagrovaná. Skeptikům
hodně nahrává i loňská situace

U Konice se setkaly tři obce s názvem Raková
Raková/mls - „Holky, měly
bychom se modlit!“ zaznělo
z hloučku několika žen a dívek
oblečených do typických tmavomodrých úborů. Hasičky
z Rakové neskrývaly nervozitu. Právě se totiž chystaly
ukázat, co umí, při historicky
prvním setkání tří obcí stejného jména.
Do Rakové u Konice se v sobotu sjeli obyvatelé dalších dvou
obcí s totožným názvem. Jednoznačně nejdále to měli Rakováci ze západních Čech. Obec
Raková zde má 186 obyvatel,
rozkládá se čtyři kilometry od
Rokycan a je z větší části obklopena lesy, které navazují až
na Brdy. Další Rakovou najdete v okrese Zlín nedaleko
Slušovic. Nachází se v malém
údolí a je menší částí obce Zádveřice-Raková.
Akce v Rakové u Konice
začala o sobotním poledni
slavnostním uvítáním hostů
a společným obědem v místní
hospodě. Návštěvníci si poté
mohli prohlédnout hostitelskou obec. Následně se přesu-

Už může pod vodu. Návodní líc hráze přehrady je celý vydlážděný,
nyní už jen zbývá zacelit spáry mezi dlaždicemi, což by mohlo být hotové v průběhu tohoto týdne. Pokračovat se bude s pokládáním vozovky
a zábradlí na koruně hráze.
Foto: Martin Zaoral
na většině znečištěných vodních
ploch v průběhu horkého léta
běžně děje.
Revitalizace plumlovské přehrady je nejnáročnější projekt
svého druhu v republice. Tomu
odpovídá i jeho cena. Bagrování přehrady státní kasu přišlo
na více jak 120 milionů, opra-

Jsou připraveny! Během setkání tří obcí Raková ukázalo svoji šikovnost i místní ženské hasičské družstvo.
Foto: Martin Zaoral
nuli na místní hřiště, kde jim
k poslechu i tanci celé odpoledne vyhrávala dechová hudba
Vřesovanka. Odsud také vyrážel kočár tažený koňmi, který
všechny vozil po malebné vsi.
Na hřišti se také členové SDH
všech tří obcí mezi sebou utkali v souboji o nejlepší rakovské
všestranné hasičské družstvo.
Ještě před zahájením soutěží se
předvedly právě místní hasič-

ky, které ukázaly svoji rychlost
a obratnost při požárním útoku.
Setkání bylo zakončeno taneční
zábavou s místní rockovou skupinou R. I. B. Tato zkratka podle
většiny fanoušků kapely znamená „Ruská importovaná bota“.
„Bylo to určitě příjemně strávený den. Už se těším, jak si za
rok zase my uděláme výlet do
jiné Rakové,“ shrnul starosta
obce Petr Hajkr.

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

Mezi Romy ve Vrbátkách TEKLA KREV
va. „Mohu tuto událost skutečně
potvrdit. Ve Vrbátkách došlo k potyčce mezi mužem a ženou, která
vyvrcholila fyzickým napadením
a zraněním osmadvacetiletého
muže.“ uvedl pro Večerník Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově.
Zjišťovali jsme, jak jsou na tom
policisté s vyšetřováním utrženého boltce mladého Roma
a Večerníku se podařilo získat
i exkluzivní vyjádření napadaného!
Onen Ludva ovšem na svoji Lucii
nedá v žádném případě dopustit a
nic moc si nepamatuje...

Vrbátky/mik, mls - Jak Večerník
informuje na titulní straně dnešního vydání, v romské kolonce
ve Vrbátkách došlo ke krvavému
konfliktu. Třiadvacetiletá žena
zde hodně drsným způsobem
napadla svého o pět let staršího
druha. Podle našich informací ho
brala prázdnou lahví od piva hlava nehlava, až mu natrhla ucho!
Případ řešila policie, muž skončil
v nemocnici. Důvod neskutečné
řeže ale není znám, neboť aktéři
jej popírají a sama oběť si prý na
nic nepamatuje, případně podává
mylné informace…

va hráze pak na necelých 140
milionů korun! Podhradský
rybník byl vybagrován za asi
23 milionů korun. Vodu v přehradě by měly čistit kořeny rostlin v prostoru bývalé nudistické
pláže. Vznik takzvaného litorálního pásma je však v tuto chvíli
ve hvězdách...

VLAK SMETL NA
PŘEJEZDU AUTO

Tříčlenná osádka vyvázla
ze srážky bez zranění

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

Tak, to je teda síla! Romové žijící v posledních zbytcích kolonie
ve Vrbátkách na Prostějovsku
se s tím rozhodně nemažou. Ani
v těchto vedrech není totiž dne,
aby na tomto místě nezasahovala
policie. Do celkem běžného koloritu lokality za místní poštou zapadá
i událost z 10. července, kdy podle
nejmenovaného zdroje Večerníku
třiadvacetiletá Romka brutálně
napadla svého o pět let staršího
druha. A podle vyjádření Policie
ČR, která nám celý případ potvrdila, mlátila svého milence hlava
nehlava mimo jiné i flaškou od pi-

na „podhraďáku“ v Plumlově.
Ten byl hned v prvním roce od
svého nákladného vybagrování
opět plný sinic. „Na Podhradském rybníce i v plumlovské
přehradě provádíme pravidelné
měření množství sinic ve vodě.
Z tohoto pohledu jsou obě vodní plochy vhodné ke koupání,
množství sinic v nich je v tuto
chvíli minimální,“ reagovala Tomíčková.
Faktem je, že navzdory tomu
ani jedna z těchto vodních
ploch letos ke koupání zrovna
neláká. Na přehradě je zcela
prázdno kvůli malému množství vody, v Podhraďáku pak
plavce odrazuje jeho hnědá
barva. Tu způsobuje netoxický
fytoplankton. „Ten je pro nás
dobrý, protože bere živiny jedovatým sinicím,“ upozornila
tisková mluvčí Povodí Moravy.
Otázkou je, zda nejedovaté skrytěnky, rozsivky a zlativky tvořící
hnědý fytoplankton brzy stejně
jako vloni nevytlačí právě jedovaté sinice. Tak se tomu alespoň

Kostelec na Hané, Prostějov/
mik - K dopravní nehodě na
železničním přejezdu mezi
Prostějovem a Kostelcem na
Hané došlo v pátek 2. srpna
těsně před čtrnáctou hodinou. Do redakce Večerníku
nám informaci zavolalo hned
několik na sobě nezávislých
zdrojů...
Řidič vozidla Opel Corsa
zřejmě nevěnoval pozornost
řízení a vjel na koleje v době,
kdy tudy projížděl motorový osobní vlak z Kostelce
na Hané. Tříčlenná osádka
auta ovšem měla z pekla
štěstí. Náraz sice vymrštil vozidlo na nedalekou dopravní
značku, ale tři mladí muži
vystoupili z auta bez zranění.
„Nic nám není, ale nemáme
vůbec náladu se s vámi bavit,“ sdělil Večerníku jeden z
ohrožených mladíků.

BYLI JSME
U TOHO!

Z pekla štěstí. Osádka vozidla nebyl po srážce s motorákem nijak
zraněna.
Foto: Michal Kadlec
„Naše sanitka projížděla zrovna okolo ze zásahu a mladým
mužům lékaři nabídli pomoc. Ti ji však odmítli,“ poznamenal Radomír Gurka,
šéf prostějovské záchranky.
„Okolnosti této havárie a míra

zavinění jsou předmětem
vyšetřování. Dechová zkouška
u řidiče byla negativní,“ uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.

krev, však příliš neřeší. „Ludva měl
pořezané ucho, odvezli ho do nemocnice. Když se vrátil, měl zafačovanou
hlavu,“ prozradil Večerníku při naší
návštěvě jeden z obyvatel polorozpadlých kolonek ve Vrbátkách. Kdo
celý konflikt oznámil na policii? „Určitě on, teklo mu hodně krve, potřeboval doktora,“ pokračoval mladík
z Vrbátkek. Napadeného Ludvu se
nám také podařilo zkontaktovat.
Se svojí přítelkyní Luckou mají děti
a dle svědectví místních se sice občas pořádně pohádají, ale jinak se
mají docela rádi. Při našich dotazech
Ludva svoji partnerku „nepotopil“,
naopak se ji snažil hájit. „Byl jsem
ožralý, vůbec si nepamatuju, co se
stalo. Říkali mi, že jsem zavolal zá-

chranku a byl jsem v nemocnici, ale
na to si taky nevzpomínám. Když
jsem se druhý den probral, tchýně
mi říkala, že mě pořezal můj brácha.
Proč jsem lékařům tvrdil, že to byla
Lucka, to vám nepovím...,“ odpověděl Večerníku šlachovitý Ludva, který na první pohled rozhodně nepůsobil jako nějaké „ořezávatko“.
Se svojí partnerkou se očividně už
stihl udobřit. Navíc nebyl ani příliš
nadšen, že se o případ zajímáme.
„Nic tam nepište, měl bych ostudu
po celé vesnici..,“ doporučil nám důrazně.
„Případ jsme odložili, muž nedal
souhlas s trestním stíháním své partnerky,“ ukončil celý případ Pavel
Novák, šéf prostějovské policie.

ještě do čtvrté hodiny vše klapalo
přibližně tak, jak mělo. Pak se nálada zčistajasna změnila!
„V rámci doprovodného programu tu byla k vidění i přehlídka
modelů letadel. Jedno z nich
prolétalo nízko nad zemí, když
v tom ve vysoké rychlosti do hlavy
trefilo jednoho z přihlížejících
diváků. Ten se bezvládně skácel
na zem, z hlavy mu tekla krev. Posléze na chvíli sám vstal, ale brzy
opět omdlel,“ popsal okamžiky
hrůzy jeden z přihlížejících. Pro
zraněného diváka dorazila sanitka, podle zjištěných informací
by se však v případě zraněného
muže kromě otřesu mozku nemělo
jednat o nic výrazně vážnějšího.
Přesto tato událost poznamenala
celé do té doby poklidně plynoucího odpoledne.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Předvídat nešťastné momenty
je při vší opatrnosti někdy
velmi obtížné. Co se však
organizátorům letos vůbec
nevydařilo, to byla třetí disciplína.
„Tohle je k ničemu! Nechápeme,
proč si lidé, kteří trať připravovali,
sami nevyzkoušeli, jestli se dá
vůbec projet,“ kroutili hlavou diváci, kteří sledovali, jak jeden traktor
za druhým zapadá v závodě Jóžina
z Bážin. Obtížnou trasu nakonec
projel jediný závodník. Důvodem
bylo, že pořadatelé pro ni na louce
vyorali příliš hlubokou brázdu. Ze
strachu z enormního sucha ji navíc
pokropili natolik, že se stala pro
většinu závodníků prakticky nesjízdnou. „Měli jsme ohlasy, že loni
byla trať Jóžina z Bážin příliš jednoduchá. Tak jsme ji pro letošek udělali
výrazně náročnější. Bohužel jsme to

Hojná účast. Na velké závody
malých traktorů si do Ludmírova
našlo cestu přes devět stovek platících diváků. Foto: Martin Zaoral
asi kapánek přehnali,“ reagoval starosta pořádajícího SDH Ludmírov
Jan Kopečný. Na něm stejně jako na
dalších organizátorech byla přitom
patrná pokročilá únava z koordinace
takto náročné akce...
Přestože se sedmý ročník Tructortrialu neobešel bez kom-

U Plumlova řádil
NAFTOVÝ UPÍR
Plumlov/mik - Družstevníky
u Plumlova navštívil nezvaný
host. Do jejich areálu se vloupal
zloděj, který ze strojů vysál
stovky litrů nafty.
„Ze spáchání přečinu krádeže je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci z pondělí na
úterý zavítal do areálu jednoho
ze zemědělských družstev na

plikací, s prožitým dnem byla
většina diváků spokojena. „Bylo
tu výborné jídlo, dostatek pití
a spousta nejrůznějších atrakcí pro
malé i velké. Rádi se sem za rok zase
vrátíme. Věříme, že organizátoři se
z letošních malérů poučí,“ uzavřel
pravidelný návštěvník Martin.

v ludmírově řádil jožin z bažin...

3x foto: Martin Zaoral

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Plumlovsku. Ze šesti vozidel se
mu podařilo odčerpat 670 litrů
motorové nafty a ukradl i visací
zámek. Škoda byla vyčíslena na
téměř dvacet tisíc korun. V případě
zjištění pachatele mu za uvedený
přečin hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

Na Konicku
zmizely motocykly
Konicko/mik - Zřejmě vyznavač silných strojů ukradl nešťastnému majiteli z Konicka dvě motorky. Policie nyní pátrá
po zloději, který způsobil osmdesátitisícovou škodu.
„Neznámý pachatel z pondělí devětadvacátého na úterý třicátého
ukradl v obci na Konicku dva motocykly značky Kentoya Lens
a Jialing. Přesně nezjištěným způsobem vnikl do dílny na zabezpečeném pozemku u jednoho z domů a motocykly vzal. Celková
škoda odcizením byla vyčíslena na osmdesát tisíc korun. Policisté
případ šetří pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“ informovala Večerník Irena
Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

V Ludmírově se zranil

muž po pádu z motorky
Voněl všude kolem. Letos si jasná většina závodníků s extrémně
náročnou disciplínou nazvanou podle hrdiny písně Ivana Mládka
nevěděla rady. V bahně se utopil i tento závodník s dvoutaktním
motorem. Do okolí vypustil milovníkům trabantů dobře známou vůni.

Měl už zkušenosti. Nejmladším závodníkem, který se postavil na start Tructortrialu, se i letos stal devítiletý Tomáš Trbušek
z Konice. Ten se s nástrahami trati v Ludmírově úspěšně vyrovnal už loni, tento rok představil zbrusu nový závodní speciál.

Zvládl to. Jako jediný hluboce rozoranou trať Jožina z Bažin
projel závodník na stroji Shibaura. Dokonale přitom využil náhonu na všechna čtyři kola, k tomu však přidal i notnou porci
řidičského umění.

Druhý díl interview se starostou Plumlova Adolfem Sušněm:

„Funkci střelnice bude zřejmě hodnotit soud“
Plumlov – Celkově čtvrté funkční období tráví ve funkci
plumlovského starosty Adolf Sušeň. Nejprve stál v čele
města se zhruba dvěma a půl tisíci obyvatel po dva čtyřleté
cykly v letech 1990 až 1998, poté si ho zastupitelé vybrali
ze svého středu po komunálních volbách na podzim 2006
i 2010. Před týdnem jsme přinesli úvodní část rozsáhlého rozhovoru, nyní nabízíme dokončení věnující se nejen
plumlovské přehradě, ale i zámku či střelnici v Hamrech.
Jiří Možný

„Pořád se u nich v kolonkách něco děje,“
okomentoval rvačku milenců starosta

„Podrobnosti o tomto konkrétním
případu nemám, jenom z doslechu
vím, že se udál. Vůbec mě to ale
nepřekvapuje, v kolonkách se pořád
něco děje, ti Romové se mezi sebou furt perou. Policie zde zasahuje
někdy i dvakrát denně,“ postěžoval
si Ivo Zatloukal, starosta Vrbátek.
„Nedávno zdejší Romové slavili padesátiny jednoho známého. Jakmile
se opili, hromadně se porvali. Před
pár dny se tam zase zrubaly dvě ženy.
A to kvůli tomu, že jedna chodila za
mužem té druhé,“ poznamenal vrbátecký starosta.
Co se však týká námi uváděného
případu, o konfliktu mezi partnery
Romové z Vrbátek vědí. Fakt, že zde
po vzájemných hádkách občas teče

Ludmírov/mls - Sedmý Tructortrial v Ludmírově jakoby už
svým pořadatelům z SDH Ludmírov poněkud přerostl přes
hlavu. Předchozích šest ročníků
této akce bylo přitom natolik
úspěšných, že se do Ludmírova
v sobotu v horkém odpoledni
sjelo téměř tisíc platících diváků
a k tomu ještě spousta neplatících
dětí. Připraven pro ně byl
skutečně pestrý doprovodný program. Co již však šlo poněkud
stranou, to bylo bohužel samotné klání traktorů. Především
závěrečný závod Jóžina z Bážin
se letos vůbec nevydařil...
Do Ludmírova se sjelo pětadvacet
jezdců a opravdu nebývalé
množství diváků. Mnozí z nich se
sem po dobrých zkušenostech z minula rádi vraceli. Přes velké vedro

Požár túje u rodinného domu v Otaslavicích hasiči bleskově
zlikvidovali. Oheň se naštěstí nerozšířil na blízké stavení.
Foto: SDH Brodek u Prostějova

Věříte, že bude voda
v přehradě po současných
úpravách o poznání čistší?
„Toť otázka. Nechodím na kontrolní dny a nevím, jak bagrování
probíhalo, ale věřím tomu, že
zásah pomůže. Už fungují přečišťovací stanice, které budou
hlídat čistotu přitékající vody.
Na brněnské přehradě to funguje
a je koupatelná, takže věřím, že
to zafunguje i u nás. V médiích
se píše, že hlavním znečišťovatelem jsou obce a splašky, které
neukáznění obyvatelé vypouštějí. Snažíme se to eliminovat,
Plumlov máme už stoprocentně
ošetřený, pokud někdo někde
něco úmyslně nevypustí. V příštím roce bychom měli vyřešit
další dvě místní části, podle mě
to ale není hlavní příčina sinic.“
Co je tedy nejpodstatnější?
„V roce 1990 jsme kolaudovali
vybagrovaný Podhradský rybník a v roce 2012 se tam vytěžilo
šedesát tisíc tun bahna. To není
z čističek a domácností, ale to
jdou splachy z polí, které jsou nahnojeny fosfáty. Podařilo se nám
domluvit s pozemkovým úřadem
na zahájení pozemkových úprav,
už probíhá projektová činnost.
S Povodím Moravy jsme se také
dohodli na projektu čistících pá-

sem formou tůněk či meandrů,
které by měly vzniknout ještě
letos. Voda tak půjde přes kořenovou čističku, to rovněž hodně
p
pomůže.“
Chystáte ještě něco dalšího pro turisty?
„Na podporu turistického ruchu
a zvýšení atraktivity přehrady
jsme vymysleli naučnou stezku, v letošním roce jsme podali
žádost do Regionálního operačp
ního
programu.
Stezka by vedla
po břehu přehrady
až k letnímu kinu,
kde by se dalo
procházet, jezdit
na bruslích, chodit
s kočárkem. Na
několika odpočívadlech by upozorňovala na historii přehrady, je
to nejstarší sypaná
přehrada v republice. Doufám,
že budeme úspěšní, mohlo by
nám to do budoucna přinést
oživení turistického ruchu tady
i v okolí. Pokud bychom zprovoznili celý asi pětikilometrový
okruh kolem přehrady, dal by se
y
využívat
v létě i v zimě.“
Téměř nekonečným příběhem je i střelnicev Ham-rech. Je tady nějaký posun?
„Odvolali jsme se na ministerstvo obrany proti kolaudaci,

protože byla zkolaudovaná bez
nás a nesplnili naše podmínky. Ministerstvo nám to ale
zamítlo, takže pravděpodobně
bude funkci střelnice hodnotit soud. Připravujeme studii,
kde nám odborníci spočítají
zatížení okolí, za tímto účelem požádáme krajský úřad
o finanční výpomoc. Můžeme se obrátit na správní soud
a souběžně s tím i na civilní
soud, může se stát, že budeme
žádat úplný zákaz střílení.“
Jakou zátěž to vlastně
ele znamená?
pro obyvatele
romě víkendů.
„Střílení denně kromě
votní prostředí
Takže vliv na životní
a na organismus lidí je velký.
Navíc v nedávné době zničehovaly vrtulníky
nic v noci nalétávaly
a vojáci
j slaňovali. To jje ze stra-

ky pět dní v týdnu, od osmi do
osmnácti i do třiadvaceti hodin.
Když přijdete z práce, tak budete na zahradě sedět s klapkami
na uších?“
Projevuje se to na stěhování lidí jinam?
„Když tu probíhala rekonstrukce, hodně lidí prodalo nemovitost, protože to šlo. Dneska
jsou obtížně prodejné a těžko
se tam někdo bude stěhovat.
Klesá tak i cena nemovitostí.
Pokud by se ale povedlo uspět
u soudu, požadovali bychom
stoprocentní zákaz střelby.
Bude to ale ještě běh
na dlouhou trať.“
Je tomu
zhruba rok a půl,
co získal zá-

„Stezka by vedla po břehu přehrady až
k letnímu kinu, kde by se dalo procházet,
jezdit na bruslích, chodit s kočárkem.
Na několika odpočívadlech by
upozorňovala na historii přehrady.“
starosta Plumlova ADOLF SUŠEŇ
o plánu naučné stezky
adilost
ny armády zhovadilost
leko
a přestupků je daleko
ice
víc. Tato střelnice
ro
byla budovaná pro
pěchotní zbraněě
tehdejšího
čet-nictva za prvníí
republiky. Pokud
vám tam ale najedou hummery
s kanony, je to
velký rozdíl. Střílí
se tam praktic-

-mek nového kastelána. Jak
jste s ním zatím spokojeni?
„Panu kastelánovi jsme dali
nejprve dobu hájení, ale zhruba
před měsícem jsme se jako rada
vydali na zámek, abychom viděli, co se za rok a půl udělalo.
Shodli jsme se, že pan kastelán je
opravdu mužem na svém místě.
Potvrzují mi to i místní občané,
začíná to mít správného ducha.
Dvakrát týdně spolu máme poradu, kde si odsouhlasujeme, co se
bude dít, hodně se stará i o stavbu
a plánů má spoustu. Kulturních
akcí tam sice není tolik, část jsme
jich přesunuli do kempu. Nedávno se tam konalo dobývání
Plumlova, je tam zajímavá expozice pana Saudka
a paní Saudkové, na
kterou jezdí i speciální
zájezdy.“

Ludmírov/mik - Ve čtvrtek
1. srpna krátce před půl sedmou
večer došlo k těžšímu zranění
motocyklisty, které utrpěl při
pádu z motocyklu v Ludmírově.
„Z dosavadního šetření vyplývá, že
třicetiletý řidič pravděpodobně nezvládl řízení motocyklu a při jízdě po
travnatém porostu v prostoru mimo
silnici spadl z motocyklu. Utrpěl
těžší zranění a sanitkou byl převezen
do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde byl hospitalizován. Přesná
doba léčené nebyla zatím stanovena,“ popsala Večerníku motorkářův
karambol tisková mluvčí krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje Irena Urbánková.
Jak dodala, dechová zkouška na
alkohol nebyla vzhledem ke zra-

Ilustrační foto
nění provedena, motorkáři však
byl v nemocnici proveden odběr
krve. „Škoda na motocyklu nevznikla. Nehodu policisté nadále
šetří a zjišťují všechny její okolnosti,“ dodala mluvčí prostějovské
policie.

Na Němčicku byly
vyloupeny tři domy
Zloděj bral peníze, doklady i šperky

Němčice nad Hanou/mik V noci ze středy jednatřicátého
července na čtvrtek prvního
srpna došlo k sérii vloupání do
tří rodinných domů a jednomu
pokusu vloupání. Ke všem případům došlo na Němčicku nad
Hanou.
„Zatím neznámý pachatel do
nich vnikl buď přes balkónové
dveře, nebo oknem, které předtím poškodil. Zaměřil se na peněženky, peníze a šperky. Majitelé
ve svých peněženkách kromě peněz měli i osobní doklady, doklady k vozidlu a další věci osobní

povahy. Neznámého pachatele
neodradilo ani to, že někteří
z majitelů byli doma. Nepozorovaně do domu vnikl a přisvojil
si, co mu nepatřilo. Předběžně
byla celková škoda vyčíslena na
čtyřiadvacet tisíc korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím, že
policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování
domovní svobody. Pachateli,
v případě jeho zjištění, tak hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

Ve Vřesovicích chytili šoféra
náklaďáku se zákazem řízení

Vřesovice/mik - To si dovolil hodně! Řidič-profesionál, který před
časem přišel o své oprávnění nutné k obsluze motorového silničního prostředku, sedl za volant,
přestože mu to soud jasně zakázal.
Policisté ho při jízdě náklaďákem
lapili ve Vřesovicích.
„Ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
je podezřelý osmatřicetiletý muž,

kterého kontrolovali policisté předminulé pondělí kolem šesté hodiny
ráno ve Vřesovicích, když řídil nákladní vozidlo Ford Tranzit. Během
kontroly policisté zjistili, že řidič má
soudem vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do dubna
roku 2014. Další jízdu mu pochopitelně zakázali,“ řekla Večerníku Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR Olomouckého kraje.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Anna Dopitová
27. 7. 2013 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Simona Schmidtová
29. 7. 2013 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Jitka Štefková
30. 7. 2013 49 cm 3,25 kg
Prostějov

Lukáš Vincourek
27. 7. 2013 49 cm 3,80 kg
Prostějov

Sebastián Trnečka
28. 7. 2013 50 cm 3,25 kg
Kroměříž

Adam Klásek
19. 7. 2013 51 cm 3,50 kg
Čelechovice na Hané

Lukáš Valach
28. 7. 2013 52 cm 3,50 kg
Držovice

Tomáš Kroutil
29. 7. 2013 52 cm 3,55 kg
Prostějov

Filip Kudela
29. 7. 2013 52 cm 4,20 kg
Prostějov

Vít Znojil
30. 7. 2013 52 cm 4,20 kg
Slatinky

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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!

Dětské dopravní a lanové centrum je otevřeno i o víkendech!
„Novou atrakcí je nafukovací vodní domeček,“ připomíná náměstkyně primátora

Prostějov/mik - Vedení radnice si pochvaluje obrovskou návštěvnost Dětského
dopravního a lanového centra nedaleko místního nádraží. Snad jen víkendové
návštěvy mají ještě určité

rezervy. Město navíc nedávno do dětského zařízení
investovalo další peníze na
nové vybavení a atrakce.
„Přestože návštěvnost Dětského dopravního a lanového
centra je velmi vysoká, řada

Nemocnici Prostějov zdobí

díla mladých umělců
ze Základní umělecké školy

Kvalitní „autopark“. Dětské hřiště je vybaveno „šlapadly“ nejrůznějšího druhu. Děti se tak mají na čem vyřádit.
Foto: Magistrát města Prostějova

lidí netuší, že jsme služby
tohoto zařízení rozšířili i na
víkendové dny. V sobotu
i v neděli je pro širokou veřejnost otevřeno od devíti
do dvanácti hodin a pak od
třinácti do osmnácti hodin,“
připomněla zásadní věc Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějova.
V posledních týdnech navíc magistrát investoval do
tohoto dětského zařízení
další desetitisíce korun na
vylepšení vybavení. „Došlo k zastřešení pískoviště
a v minulých dnech jsme
zde nechali instalovat nafukovací vodní domeček, ve
kterém tryska stříká vodu
na skluzavku. O atrakci je
obrovský zájem, zvláště při
současných vedrech. Ještě ji
zdokonalíme tím, že okolo

Tady je veselo. Vodní domeček se stal okamžitě tou nejoblíbenější atrakcí.
Foto: Magistrát města Prostějova
necháme položit umělohmotné panely, aby děti nemusely
šlapat po trávníku, jenž se
pod náporem stříkající vody
tak trochu mění v bahniště,“
uvedla Ivana Hemerková. Jak

dodala, magistrát pamatoval
i na komfortnější zařízení pro
zaměstnance dětského centra,
pro které zde nechal vybudovat dřevěný domek se šatnami a sociálním zařízením.

LETNÍ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVOU CESTU...
Výzdoba. Takto nyní vypadá foyer prostějovské nemocnice,
v čemž mají prsty začínající umělci... Foto: Nemocnice Prostějov
Prostějov/Bc. Radka Baková
(manažerka pro marketing
a PR společnosti AGEL) - Až
do konce srpna budou prostory vstupní haly Nemocnice Prostějov, která je členem
skupiny AGEL, zdobit práce
mladých umělců ze Základní
umělecké školy Vl. Ambrose
v Prostějově. Námětem na
obrazy se žákům výtvarného
oboru stala známá díla známých mistrů, a proto výstava
nese název „Staří mistři očima dětí“.
„Jedná se o individuální parafrázi detailů obrazů slavných mistrů podle vlastního
výběru dítěte. Obrazy jsou
tvořené převážně technikou
malby temperovými barvami.

Do své práce vnesly děti ve
věku od pěti do osmnácti let
vlastní invenci, barevnost i volné pojetí z dojmu, kterým na ně
mistrovské dílo zapůsobilo,“
popisuje výstavu Hana Palacká
ze Základní umělecké školy Vl.
Ambrose v Prostějově, která
dále dodává, že pro žáky bylo
radostí předat všem malým
i dospělým pacientům nemocnice trochu potěšení v podobě
pohledů na obrázky.
Výstavy uměleckých děl mají
v Nemocnici Prostějov již tradici. Od roku 2005 se zde uskutečnilo více než dvacet výstav.
Lidé zde mohli vidět například
díla Bohdana Kousala, Michala Krišky, Zdeňka Pelly nebo
Tomáše Melichárka.

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:

KTERÁ ČESKÁ POLITICKÁ STRANA JE AKTUÁLNĚ NEJSILNĚJŠÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU A JAK SE JMENUJE PŘEDSEDA JEJÍHO POSLANECKÉHO KLUBU?
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 ČTVRTÉHO kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 8. SRPNA, 16.00 hodin.
Výherce zveřejníme již v příštím čísle Večerníku, tj. v pondělí 12. srpna 2013.

Ze života města
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Fasáda radnice bude stát 26 MEGA!
„Vyrazilo mi to dech...,“ utrousil primátor

Prostějov/mik - O jedné z největších investic rozhodovali na
svém úterním jednání prostějovští radní. S konečnou platností byly stanoveny náklady na
generální rekonstrukci fasády
radnice. A nutno přiznat, že
mnohým konšelům se tak trochu protočily panenky...
„Jak je všeobecně známo, v nedávné době jsme nechali provést
už některé průzkumné práce
včetně odstranění mnoha částí
říms na fasádě, které byly v havarijním stavu a hrozily zřícením. Podle odborného průzkumu byly stanoveny náklady na

celkovou rekonstrukci fasády,
které činí šestadvacet milionů
korun. Nyní vyhlásíme výběrové řízení a doufáme, že soutěží
se tato značná suma sníží,“ konstatoval Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějova, který je zodpovědný
za stavební investice města.
Nutno podotknout, že tak vysoké náklady na opravu radniční
fasády se skutečně nečekaly.
„Musím přiznat, že když jsem tuto
částku uslyšel poprvé, vyrazilo mi
to dech! Samozřejmě, i tak velkou
investici dokážeme zajistit, avšak
na úkor toho, že budeme muset

omezit některé jiné výdaje,“ nechal se slyšet primátor statutárního
města Prostějova Miroslav Pišťák.
Na otázku Večerníku, zda se
fasáda radnice stihne zrekonstruovat do oslav 100. výročí,
které proběhnou příští rok, jsme
obdrželi negativní odpověď. „To
určitě ne! Víte, takové práce dělají odborné restaurátorské firmy
a probíhají velmi zdlouhavým
tempem. Nikoliv proto, že by
dělníci něco flákali, ale proto, že
jde skutečně o náročnou lopotu.
A navíc pod přísným dohledem
památkářů,“ vysvětlil náměstek
primátora Zdeněk Fišer.

EXPRESS
z rady města

Je to moc! Rozpadající se fasáda radnice potřebuje rekonstrukci
jako sůl. Že bude ale tak drahá, to zřejmě nečekal nikdo....
Foto: Magistrát města Prostějova

Město chce autobusovou OPLOCENÍ parku se provede na etapy
točnu v průmyslové zóně
Prostějov/mik - Zastupitelstvo
města schválilo v úterý na svém
mimořádném jednání na návrh rady města výstavbu obratiště pro autobusy městské hromadné dopravy v průmyslové
zóně. Rozpočtovým opatřením
ve výši sedmdesáti tisíc korun
bude zabezpečeno zpracování
projektové dokumentace.
Provozovatel městské hromadné
dopravy společnost FTL se obrátila na vedení města s požadavkem výstavby točny pro linku
číslo 9 jezdící od zastávky v prů-

myslové zóně B k nemocnici.
„Dosud se autobusy na konečné stanici otáčely vycouváním.
V poslední době se zvyšuje počet cestujících z důvodu rozšiřujícího se provozu jedné z firem
v průmyslové zóně. Dopravce
oprávněně upozorňuje na možné
ohrožení bezpečnosti cestujících
při couvání autobusu, Obratiště
je z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů nutností,“
vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.

Vybudování autobusové točny si
vyžádá náklady ve výši až dvou
milionů korun. „Vedení města
oslovilo všechny firmy v průmyslové zóně, zda by se mohly podílet na spolufinancování projektu.
Ze sedmnácti obeslaných podnikatelských subjektů se účastnilo
prvního společného jednání na
magistrátu osm zástupců firem.
Všichni finanční spoluúčast přislíbili. Věřím, že najdeme pochopení i u dalších společností, které
sídlí v průmyslové zóně,“ dodala
s uspokojením Rašková.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Za pár týdnů
se konečně zahájí výstavba
nového plotu Smetanových
sadů na Vápenici. Provede
se však na etapy, a to hlavně
z úsporných důvodů. „Schválili jsme vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši zhruba
pěti milionů korun na vybudování nového plotu, či chcete-li
zídky, na severní straně Smetanových sadů v ulici Vápenice,“ potvrdil Večerníku první
muž prostějovského magistrátu Miroslav Pišťák.
„Tato investice se ale bude realizovat postupně na etapy, a to
ze zcela prozaických důvodů.
Pískovcové díly plotu se totiž
teprve vyrábí a specializovaná
firma disponuje pouze dvěma
formami na odlévání těchto
částí plotu, které ostatně vyu-

žila i pro výrobu oplocení na
straně Smetanových sadů u Národního domu. V reálu to bude
vypadat tak, že na Vápenici se
nejdříve zbuduje kompletní
základ pro oplocení a poté se
postupně začne po dvou dílech
osazovat pískovcovými díly,“
vysvětlil následně pracovní postup primátor Prostějova.
„Harmonogram prací byl stanoven po vzájemné dohodě
s firmou. Samozřejmě, že dodavatel by byl schopen práce
urychlit tím, že by vyrobil
více forem, ale to by městskou
pokladnu stálo další statisíce
korun navíc. A to považujeme
za zbytečné,“ dodal Pišťákův
náměstek Zdeněk Fišer s tím,
že stavba nového plotu na
Vápenici začne v nejbližších
týdnech.

Pryč s tím. Odpudivý vzhled
staré zídky Smetanových sadů
na Vápenici bude brzy již minulostí. Foto: archiv Večerníku

NOVÉ CYKLOSTEZKY V PROSTĚJOVĚ: TUČNÉ DOTACE I KOMPLIKACE...
„V nejbližším plánu je trasa v Dolní ulici,“ prozradil náměstek Fišer

Prostějov - Ještě do konce roku čeká Prostějov celá
série staveb nových cyklostezek. Investicí několika
milionů korun tak bude letos rozšířena už tak rozsáhlá síť komunikací pro cyklisty. Ve dvou případech ale
vznikly určité komplikace, které původní projekty zdrží.
Dopravní policisté se postavili proti realizaci cyklostezky
ve Vrahovické ulici po části místního chodníku okolo
Agrostroje. Původně naplánovaná trasa se musela
změnit i v biokoridoru Hloučela, a to kvůli střetu s ochranným pásmem plynovodu. Přitom na tuto cyklostezku
obdržel magistrát tučnou dotaci ve výši bezmála osmi
milionů korun. O těchto tématech Večerník hovořil
v pravidelné rubrice s náměstkem primátora statutárního
města Prostějova Zdeňkem Fišerem (na snímku).
Michal Kadlec
Pane náměstku, pojďme popořádku. Která cyklostezka
se ještě letos začne stavět
nejdříve?
„Už nyní jsme přijali rozpočtové opatření na rozšíření cyklostezky v Dolní ulici. Půjde
o další etapu ve směru od
Mojmírovy ulice po křižovatku u motorestu U Rodenů. Veřejnou zakázku vyhrála firma
Strabag s nabídkovou cenou
ve výši 1,6 milionu korun. Tato
výstavba by měla být zahájena
v nejbližších týdnech.“
inzerce

A co bude
v otázce cyklostezek následovat dále?
„Na úterním jednání rady města
jsme se věnovali rozpočtovým
opatřením na pořízení projektové dokumentace, abychom měli
připraveny cyklostezky na další
období v souvislosti se žádostmi
o dotační tituly. Půjde o stezky pro
cyklisty v Martinákově ulici, která
povede od místního nádraží okolo
zdejšího obchodu přes železniční
přejezd v ulici Pod Kosířem. Odtud
jedna část povede ke Sportcentru,
druhá se napojí okolo dopravního
hřiště už na stávající cyklostezku
směrem na Kostelec na Hané.“

U těchto dvou
cyklostezek se
nečekají žádné problémy.
Ovšem v plánu jsou další,
o nichž se to říct nedá, že?!
„Ve dvou případech skutečně
registrujeme opravdu značné
komplikace. Především jde
o cyklostezku ve Vrahovické
ulici. Tady přicházíme do kolize
s názorem Dopravního inspektorátu Policie ČR, který nám
upřímně řečeno překazil naše
plány. A to v tom směru, že se
nepřiklonil k řešení vést cyklostezku po stávajícím a málo využívaném chodníku okolo bývalého Agrostroje. Jednalo by se
o jednoduchou úpravu, při které
bychom ušetřili spoustu finančních prostředků. Takto bychom
mohli v cyklostezce pokračovat
až po Majakovského školu ve
Vrahovicích. Dopravní policisté mají ale především obavy
z nemožnosti bezpečného napojení cyklostezky na křižovatce u Dony ve Svatoplukově
ulici.“
Jaké je tedy řešení tohoto problému?
„Objednáváme nyní odborný
posudek, který by nám měl
poradit, jaká varianta je pro

nás výhodná. Ta druhá možnost je totiž vést cyklostezku
po stávající silniční komunikaci, jak se původně plánovalo. S touto variantou ale zase
nesouhlasí vrahovičtí občané... (pokrčí rameny)“

s ochranným pásmem stře- Z těchto důvodů se výstavba
dotlakého plynovodu. Pro- zdržela, když teprve nyní pojektant tak musel na poslední dáváme žádost o nové stavební
povolení. Počítáme
chvíli cyklostezku odklonit
ale s tím, že výa nové územní rozhodstavba této cyknutí bylo vydáno telostezky bude
prve až minulý týden.
zahájena ještě
během srpna
a
ukončena
v závěru října.“

„Dopravní policisté mají
především obavy z nemožnosti
bezpečného napojení cyklostezky
na křižovatce u Dony
ve Svatoplukově ulici...“

Náměstek primátora města Prostějova Zdeněk Fišer
vysvětlil problém s cyklostezkou ve Vrahovické ulici
Ještě některé
vaše původní
plány s cyklostezkami lidově řečeno „haprují“?
„Nedávno jsme přijali velmi
štědrou dotaci ve výši bezmála osmi milionů korun na
cyklostezku okolo biokoridoru Hloučela. V našich
plánech se ovšem objevil zádrhel, kdy došlo ke kolizi vytýčené trasy pro cyklostezku

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!
www.facebook.com
/vecernikpv.cz
Foto: archiv Večerníku

I

www.
vecernikpv
.cz

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rady a tipy pro snadné zahradničení....

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravéhoo
životního stylu?

Tuto zeleninu znalili lidé už
dávno. Ve svých básních se
o ní zmiňuje Homér a hojně ho
využívali i ve starém Egyptě,
gyp , ale
také Řekové a Římané.
né. V jejich
dobách byl celer symbolem
yl zasvěcen
smutku a smrti. Byl
ojídán na
bohům podsvětí, pojídán
ách a ve
pohřebních hostinách
věncích pokládán naa hroby. Ve
středověku si ho lidéé přidávali
k, k masu
zejména do polévek,
nebo do salátů. Do
střední Evropy see
dostal až po třicetiletéé
ás
válce a zůstal u nás
dodnes. Jde o velice
užitečnou a zdravou zeleninu.
I když dodnes není celer moc
oblíbený, ukrývá v sobě spoustu
látek důležitých pro naše tělo.
Ptáte se jakých?
Celer posiluje chuť k jídlu
a funkci žaludku vůbec, působí
proti horečkám, močopudně
a detoxikačně, velký vliv má
také na regeneraci krve. Konzumuje se syrový v salátech, vařený
v polévkách či pečený. Využít lze
hlízu, nať, semena či celerovou
šťávu.

Pak jste na správné adrese!
Prázdniny se nám zlomily do druhé poloviny a já jsem moc ráda,
a,

zajímavý rozhovor, tentokrát s mladou masérkou.
Krásný a úspěšný týden vám přeje Nikol Hlochová! (na snímku).
ku).

poradna
d
Letos v létě jsou v kurzu pestré barvy a různé více či méně
nápadné vzory. O letních trendech a hitech jsme už mluvili
mockrát, dnes se podíváme
na jeden zajímavý doplněk,
který si můžete velice snadno
k vašemu outfitu pořídit, a to
jsou nehty! V následujícím
příspěvku vám přináším tip,
jak si můžete vyrobit zajímavé, duhové nehty...

Potřebujete:
houbičku (stačí ustřihnout rožek té na mytí nádobí), nejméně dva různobarevné laky dle
vlastního výběru, bezbarvý lak,
vatovou tyčinku, odlakovač

Jak na to?
Jako úplně první začněte pracovat s houbičkou. Namočte ji do
vody a důkladně vyždímejte.
Nesmí být zbytečně moc nasáklá, ale spíše navlhčená. Vezměte
si laky, které jste si vybrali, udělejte jimi na houbičku cca 1 cm
dlouhé proužky. Celé kouzlo
tkví v tom, že budete nabarveným kouskem houbičky poklepávat na nehet. Tím vzniknou
mezi barvami plynulé přechody
a na nehtu se vám tak vytvoří
barevná duha. Pokud chcete,
aby barva a duha byly výraznější, tak tento postup opakujte.
Zabarvenou kůžičku v okolí

Jde o výborný doplněk nejrůznějších diet (nadváha apod.),
skvěle vám pomůže, pokud
si léčíte artritidu, dnu,
revmatismus, deprese, vředy, záněty
jater, ledvin,
močového
měchýře,

Foto: internet

alergické projevy a vyrážky
a další onemocnění související
s překyselením organismu.
Obsahuje v sobě hodně vitaminu U, který pomáhá k ry-

cchlému
hlému hojení vředů. Díky
vysokému obsahu hořčíku
můžeme celer zařadit mezi
rostliny s protirakovinnými
účinky. V lidovém léčitelství
se zase traduje, že jde o skvělý
prostředek na zvýšení potence.
Celer můžete používat v teplé
i studené kuchyni. Pravdou je,
že pro naše zdraví má větší význam konzumace syrového celeru a pití čerstvé celerové šťávy.

TIPY PRO PĚSTOVÁNÍ:
* Bulvový celer prospívá v hlinitých, humózních půdách
* Listový a řapíkatý potřebuje spíše hlinitopísčitou půdu
* Před vysazením se vyplatí důkladné a hlubší nakypření půdy
* Sázíme pečlivě tak, aby srdéčko sazeničky nebylo utopené
v zemi. Celer se pak deformuje a místo bulvy tvoří jen malou
bulvičku s velkým množstvím kořenů
* Výsadbu musíme vydatně zalít a nic nepokazíme, pokud
záhon přikryjeme netkanou textilií

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

Foto: internet
nehtu opatrně vyčistěte hlavičkou vatové tyčinky namočenou
v odlakovači. Potom počkejte,
až nehet úplně uschne, nako-

nec ho opatrně a lehce přetřete
bezbarvým lakem. Barva se tak
zafixuje, povrch nehtu sjednotí
a váš výtvor vydrží déle.

styl a svět módy ...

Nosíte dobrou podprsenku?
Věděli jste, že většina žen nosí
špatné (ať už malé nebo velké)
spodní prádlo? Mnoho z nás
volí při výběru podprsenky zbytečně velký obvod, jiné se zase
snaží „nacpat“ své přednosti
do zbytečně malých a těsných
košíčků. Výsledkem jsou odřeniny a otlačeniny, které jednak
nevypadají hezky, jednak, co si
budeme povídat, nejsou ani nijak příjemné. Správně vybraná
podprsenka vám přitom může
pomoci vykouzlit pěkné poprsí
lépe než drahá push-upka. Víte,
jakých bodů, bychom se my
ženy měly při výběru podprsenky držet? Poradíme vám!

Ingredience:
400g vepřového masa,
200g brambor,
2 stroužky česneku,
1dl horkého mléka,
40 g hladké mouky,
1 vajíčko,
pepř,
sůl,
olej
strouhaný sýr

Postupným praním a nošením se
totiž každá podprsenka vytahá
a povolí. Pokud si koupíte zbytečně velikou, nebudete moci dál
háček nikam posouvat.

Foto: internet

její zadní část nikdy posouvat nahoru. Linie zadní části se zapínáním má tvořit pravý úhel s lokty
a být uprostřed zad. Nic by na tom
nemělo změnit ani to, pokud se
předkloníte, nebo zvednete ruce.
Vše na svém místě
Správně vybraná podprsenka by
Podprsenka je druh oblečení, kte- neměla být vůbec cítit. Jakmile
ré si vyzkoušet musíme. Když si dře, stahuje, škrábe nebo cestuje
ji obléknete, neměla by se vám nahoru a dolů, vyměňte ji za jinou.

Obvod
Dalším důležitým faktorem při
výběru podprsenky je obvod.
Neměl by být moc volný, ale
nesmí vás ani škrtit. Novou podprsenku byste měla v obchodě
dokázat zapnout na poslední
háček (nejvolnější varianta) v této situaci musí pevně sedět.

Košíčky
Mnoho z nás si ve snaze docílit push-up efektu záměrně
kupuje podprsenky s menšími košíčky. To je ale chyba!
Snadno si tak totiž vytvoříte
nevzhledná „dvojitá“ prsa, která budou přetékat přes horní
lem košíčků a rýsovat se pod
tričkem, což není zrovna pěkný
pohled. S košíčky souvisí také
ramínka. Pokud totiž podprsenka neposkytne vašim vnadám
dostatečnou oporu, veškerá váha
visí právě na ramínkách. A ta
se bolestivě zařezávají do kůže
a také se rychle vytahají.

rozhovor se zajímavou osobností...

Foto: internet

Postup:
Maso umyjeme, odblaníme a nakrájíme na plátky. Ty naklepeme a osolíme. Syrové brambory
oloupeme, umyjeme a jemně nastrouháme. Zalijeme je horkým mlékem, přidáme sůl, pepř,
rozetřený česnek, vejce, mouku a vypracujeme

husté těstíčko. Plátky masa v bramborovém
těstíčku namočíme a pomaličku smažíme v
rozehřátém oleji. Hned po usmažení bystřické
řízky posypeme strouhaným sýrem. Výborná
je i niva. Bystřické řízky podáváme nejlépe s
bramborovou kaší a zeleninovým salátem.
Přejeme dobrou chuť!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Ze začátku je to celkem obtížný boj, protože nikdy nevíte, jestli to vyjde nebo ne...“
Sympatická Kateřina Adamcová vzpomíná mimojiné na své masérské začátky

Prostějov - V následujícím rozhovoru pro vás
Večernice vyzpovídala mladou Prostějovanku
a masérku Kateřinu Adamcovou. Tato sympatická
jednatřicetiletá maminka dvou „rošťáků“ vystudovala pedagogickou školu a lyceum. Několik let učila
v mateřské škole, ale pak jí díky kamarádce učarovaly
masáže, kterým se věnuje dodnes. Zajímá vás, jak
taková masáž probíhá, jestli existují nějaké speciální postupy nebo co všechno musí takový masér
umět? Toto všechno a ještě mnohem víc se dočtete
v následujícím exkluzivním rozhovoru...
Nikol Hlochová
Jak se může člověk stát
masérem?
„Masírování se můžete naučit ve
škole v rámci studia fyzioterapie
a různých zdravotnických nebo
tělovýchovných oborů. Nebo je
tady druhá cesta, kterou jsem se
vydala já - absolvovala jsem kurz
v masérské škole. Ten trval necelé tři měsíce a finančně vyšel na
několik tisícovek. A pak už je to
všechno jen na vás - sehnat si prostory, vybavení a hlavně zákazníky. Ze začátku je to celkem obtížný boj, protože nikdy nevíte, jestli
to vyjde nebo ne, jestli budou zákazníci spokojení a vrátí se znovu,

případně zda-li si vašeho letáčku
na sloupu vůbec někdo všimne...
Když se ale ohlédnu zpětně, můžu
říci, že pokud vás to baví a budete se tomu opravdu chtít věnovat,
zvládnete to.“
Na jaké partie těla si lidé
nejčastěji stěžují?
„Nejčastěji to jsou ztuhlé svaly například ze sedavého zaměstnání.
Oblast krku, šíje nebo páteře, to
jsou partie těla, které nás trápí úplně nejčastěji. Spousta lidí řeší bolesti pilulkami, což bohužel není
nejšťastnější, co si budeme povídat. K úlevě přitom stačí občasná
masáž nebo pravidelné relaxační
i protahovací cvičení. Mnoho lidí
také trápí takzvané jednostranné

zatuhnutí. To je způsobeno nejčastěji hrbením se, nesprávným
sezením ať už na židli, nebo za volantem, ale také nošením těžkých
věcí na jednom rameni, například tašky s knihami a podobně.
Na masáže chodí úplně všechny
skupiny lidí. Muži, ženy, senioři,
studenti, dokonce dnes existují
i relaxační masáže pro malé děti
a miminka. Masáže dokážou ulevit zdravému i nemocnému tělu,
bohužel ne všichni to vědí...“
Masírováním se živíte
nebo jde jen o koníček
spojený s přivýdělkem. A co
konkurence, je v tomto oboru
veliká?
„Já to mám tak nějak ve vlnách...
(úsměv) Když jsem s masírováním začínala, byl to přivýdělek,
protože jak říkám, nikdy nevíte,
jestli se vám bude dařit nebo ne.
Pak jsem se této práci věnovala
nějaký čas naplno a živila se jí,
od loňska jsem se však opět vrátila k dětem a k oboru, který jsem
vystudovala, a tak mám masérství
znovu jako volnočasový koníček.
Ale kdoví, třeba se k tomu zase
naplno vrátím...(smích) Co se týká
konkurence, tak ta roste obrovským způsobem. Já si však zatím

na zákazníky nemůžu stěžovat.
Mám jich pořád dost, za ta léta si
už tu klientelu získáte.“
Je něco, co vás na práci
masérky štve? A co vás
naopak baví?
„Jestli mě něco štve? Nejvíc to, že
spousta lidí si stále myslí, že masáž nemůže být ničím prospěšná
a že jde jen o nějaké hlazení nebo
poplácávání u vonných tyčinek
při zvuku vodopádů. S těmito názory se dodnes bohužel setkávám

To je asi to nejlepší na mé práci, to
mám nejraději.“
Co vy a váš volný čas, co
vás dál baví, tedy kromě
masírování?
„Velice ráda vařím a ještě raději
peču. Doma máme dva čtyřleté
syny, kteří zbožňují různé moučníky, bábovky a řezy, takže peču teď
hlavně pro ně (smích). Jinak jsme
celkově aktivní rodina, procházky
přírodou, výlety nebo horské túry
jsou u nás na týdenním pořádku.

„Nejvíc to, že spousta lidí si stále
myslí, že masáž nemůže být ničím
prospěšná a že jde jen o nějaké
hlazení nebo poplácávání
u vonných tyčinek při zvuku vodopádů.“

Amatérská masérka KATEŘINA ADAMCOVÁ
o tom, co ji na práci nejvíce štve

docela často. Co se týká samotné
práce masérky, nemám k ní žádná
negativa. Jsem ráda, když lidé odcházejí s pocitem úlevy a pravidelně se ke mně vrací se slovy, že se
jim po masáži vždy opravdu uleví.

Letos v srpnu se chystáme poprvé
na rafty. Mám hodně ráda adrenalin a pohyb, takže cyklistika
a motokáry, to je moje. Jinak
hodně času věnuji svojí zahrádce
a naší kočce... (smích)“

Energická žena. Paní Kateřina má plno optimismu na rozdávání, možná právě proto se věnuje masážím... Foto: archiv Kateřiny Adamcové

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167
Půjčovna
rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Hrátky s přírodou na Hloučele čekají na všechny zájemce
ve čtvrtek 8. srpna od 9:00 do
12:00 hod. Sraz u mostu na
Olomoucké ul. Trasa je vhodná pro děti, dospělé i maminky
s kočárky.

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.
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
Semtamník SONS
V úterý 6. srpna proběhne Výlet do Kroměříže s prohlídkou
Květné zahrady. Odjezd z PV
busem od ze stan. č.2 v 9:15
hod., zpět z Kroměříže ve
14:45, nebo v 18:12 hod.
Procházka historií města
Každou prázdninovou sobotu
a neděli od 14:00 do 15:30 hod.
1. trasa: Kostel Povýšení
sv. Kříže. Sraz: Před kostelem
2. trasa: Historické centrum města. Sraz: Socha T. G. Masaryka
Vstup zdarma.

Koulení U Vrbiček 2013
V neděli 11. srpna od 13:30
hod si přijďte na plumlovskou
pláž U Vrbiček změřit své
schopnosti v petanque. Vhodné i pro začátečníky.
V sobotu 10. srpna bude od
9:00 ve sportovním areálu
v Křenůvkách probíhat
Volejbalový turnaj. Pořadatelé srdečně zvou všechny
milovníky sportu a fandící
diváky.
Každý prázdninový čtvrtek
od 10:00 do 11:00 hod. si
malí čtenáři mohou přijít do
dětského oddělení Městské
knihovny na Vápenici poslechnout pohádku nebo pohádkový příběh.
V neděli 11. srpna v 15:00
hod. proběhne ve Skalce
křest zbrusu nového detektivního románu zdejší advokátky a spisovatelky Jarmily Pospíšilové, s příznačným
názvem Vražda v lázních
Skalka.
V sobotu 10. srpna 2013 se
uskuteční v Litovli automobilový závod. Registrace vozidel starších 30 roků od 8.00
do 9:30. Odjezd z Litovle kolem 12 hod. Bližší info na tel:
774 352 555.

TIP Večerníku
PLUM ROCK

KDY: v sobotu 10. srpna, 18:30 hodin
KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček
Pláž U Vrbiček opět rozvibruje řádná rocková nálož. V sobotu 10. srpna se
příznivci rock music dočkají
premiérového ročníku hudebního festivalu s názvem
PLUM ROCK, který svým
názvem odkazuje nejen k městu Plumlov, ale i k anglickému
výrazu pro švestku. A stejně
jako se slivovice neobejde bez
švestek, dobrý rockový festival
by se rozhodně neobešel bez
kvalitních rockových kapel...
Rockový nášup vám tentokrát
naservírují revival kapely Deep
Purple, Led Zeppelin, Rolling
Stones a Kabát, se kterou se
na pódiu exkluzivně objeví
i zakládající člen originálních
Kabátů - Jiří Bušek. „Těšíme se
na všechny návštěvníky akce.
Doufám, že si tuhle událost
my všichni rockoví příznivci
společně užijeme ještě víc, než
Rock Memory, který se letos
mimořádně vydařil. Tímto
samozřejmě všechny zvu na
ochutnávku vynikající atmosféry, která k PLUM ROCKu ne-

odmyslitelně patří,“ zve majitel
pořadatelské agentury HitTrade
Petr Zlámal.
To nejlepší ze světové rockové
scény v podání domácích revival
rock bandů, můžete přijít ocenit
už tuto sobotu na pláž U Vrbiček,
kde to všechno odstartuje v 18:30
kapela Lucius. Aprotože je jasné,
že půjde o výjimečnou hudební
událost, na které žádný rockový
fajnšmekr nesmí chybět, tak ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník si
tuhle hudební lahůdku nenechá
ujít!
Přijďte i vy ochutnat nefalšovanou atmosféru rockového
koncertu pod širým nebem. Na
místo a zpět vás jako vždy v pořádku a bez starostí s dopravou
doručí speciální autobusový
svoz, který pro vás spolu s pořadatelskou agenturou HitTrade
zajistila Autobusová doprava
Konečný. V případě nepřízně
počasí se rocková událost přesouvá do prostějovského Společenského domu.
Více informací hledejte na
www.hittrade.cz

Rekonstrukce Milíčovy ulice

žadované době, tedy 120 měsíců s cenou 2,95 milionů korun.
Oproti předpokladu tak město
ušetří sedmačtyřicet procent nákladů,“ vypočítal Zdeněk Fišer,
náměstek primátora.
Termín zahájení prací je podle
zadávací dokumentace stanoven na 1. srpna 2013, dokončení celého díla pak nejpozději
do 31. října 2013. Předmětem
zakázky je kompletní rekonstrukce ulice. Zahrnuje opravu
kanalizačního potrubí, demolici
a kompletní opravu chodníků,
silnic a dalších zpevněných
ploch. Dále pak krajinné úpravy, včetně kácení a vysazování
stromů, zatravňovacích a zahradnických služeb.

z důvodu regenerace uvedeného
sídliště. Příjezd bude umožněn
provizorní komunikací od ulice
Za Místním nádražím. Stavbu
provádí společnost STRABAG.

E-aukce pro domácnosti

Prostějov/red - V úterý 30. července 2013 uskutečnila společnost e-Centre další e-aukci na
výběr dodavatele energií pro
občany a firmy.
„Jednalo se o dosud největší
agregaci domácností, kdy se do
boje o nejnižší možnou cenu
elektřiny zapojilo celkem 4 330
domácností, u plynu to pak
v součtu činilo 2 623 odběrných
míst. Se vším všudy se jednalo
o celkový objem energií za 172
000 000 korun. A to je hodnota,
o kterou již dodavatelům stojí

za to bojovat, což se potvrdilo celkovou úsporou 30,54 %,
v penězích vyjádřeno šlo o částku 52 543 000. O tuto hodnotu
se podařilo zúčastněným domácnostem snížit jejich výdaje
za tyto nepostradatelné komodity,“ konstatoval obchodní manažer společnosti E-centre Oldřich
Janků. Také pro prostějovské
domácnosti připravuje e-Centre
e-aukci na energie a těší na setkání s občany dne 18. 9. 2013
od 17.00 hodin v přednáškovém
sále Národního domu.

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...
Prostějov
Ludmila Mráčková 1943
Prostějov Oldřich Rieger 1936
Antonín Matoušek 1947
Žešov Alena Kastnerová 1971
Kostelec na Hané
Josef Navrátil 1935
Prostějov
Prostějov
Leopold Puller 1922
Vrahovice Helena Šmídková 1946
Prostějov
Marie Kubicová 1937
Prostějov Ing. Eva Mátlová 1931
Plumlov
Josef Hrazdil 1940
Ptení Milan Vyskočil 1951
Ostrava
Anna Balážová 1957
Prostějov Karel Anger 1937

Rozloučíme se...
Pondělí 5. srpna 2013
Vojtěška Hofmanová 1927 Bedihošť
František Koupil 1922 Prostějov
Milada Navrátilová 1932 Prostějov
Břetislav Matoušek 1929 Hruška
Zdeněk Aberle 1932 Kostelec na Hané
Veronika Krúpová 1933 Prostějov
Pátek 9. srpna 2013
Anna Kuncová 1932 Prostějov
Anna Košťálková 1926 Otaslavice

10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

Letní kino Mostkovice

pondělí 5. srpna
18.30 Italský klíč
koprodukční romantický film
21.00 Jasmíniny slzy
nový film Woodyho Allena

středa 7. srpna
21:30 Nespoutaný Django
pátek 9. srpna
21:00 Tenkrát na Západě

úterý 6. srpna
18.30 Italský klíč
21.00 Jasmíniny slzy

sobota 10. srpna
21:00 Královský víkend

středa 7. srpna
18.30 Hašišbába
Fr. komedie
21.00 Tango Libre
koprodukční film
čtvrtek 8. srpna
18.30 Hašišbába
21.00 Tango Libre
pátek 9. srpna
18.30 Šmoulové 2 3D
Am. animovaný film
21.00 Red 2
Am. akční krimikomedie
sobota 10. srpna
18.30 Šmoulové 2 3D
21:00 Red 2
neděle 11. srpna
18.30 Šmoulové 2 3D
21.00 Red 2

neděle 11. srpna
21:00 Hostitel

Kulturní klub Duha
Čtvrtek 8. srpna
21:00 Přijela k nám pouť
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

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 5. 8. DO 11. 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 a ve čtvrtek v 21.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD SPUTNIKU
PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.
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 zaplacením celkového poplatku ve výši 100 Kč. Přijato bude sedm zájemců. První
místa jsou již obsazena.

Duo pejsků
hledá páníčky!

UZAVÍRKA na sídlišti E. Beneše
Prostějov/red - Ve dnech od
5. srpna do 16. prosince 2013
bude uzavřena příjezdová komunikace na sídlišti E. Beneše
ke vchodům domů 24 až 30

Kino Metro 70

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

začíná, město ušetří

Prostějov/red - Rada města
na schůzi konané 30. července 2013 schválila výsledky zadávacího řízení na dodavatele
rekonstrukce Milíčovy ulice.
Rozhodla o vítězi soutěže formou zjednodušeného podlimitního řízení, kterým se na
základě doporučení výběrové
komise stala akciová společnost Skanska.
Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činila 5,58 milionu korun. „Vítězná nabídka vyhověla
všem podmínkám zadávacího
řízení a byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
ekonomicky
nejvýhodnější.
Obsahovala jako jediná záruku
na jakost díla v maximální po-
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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.

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: Hluchov
Dne: 19. 8. 2013 od 7:30 do
15:00 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Hluchov včetně podnikatelských subjektů v obci.

odběratelská trafostanice Hluchov Voding 1 (č. 300756)
Obec: Bedihošť
Dne: 20. 8. 2013 od 7:30 do
16:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Bedihošť Václavovice s celými ulicemi: L. Svobody,
Lahůdková, Nerudova od č. 85
a Palackého po č.420 (jen pravá strana ve směru od tratě.)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Jedete na dovolenou a chcete vědět
co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz
.cz

Voda nad zlato aneb odkud teče naše „kohoutková“?

Olomoucký kraj (Mgr. Markéta Bártová, tisková mluvčí
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ) - Náš život je neoddělitelně spjat s vodou, bez vody
není život. Voda je hlavní
součástí našeho těla, proto
hlavně teď, v horkém létě,
by nikdo neměl zapomínat
na nezbytné doplnění tekutin. Tím nejpřirozenějším
nápojem, který odpovídá
potřebám našeho organismu
a nezatěžuje trávení, je čistá
voda. V současném panujícím horkém letním počasí
se naštěstí žádné potíže se
zdroji vody na Olomoucku
nevyskytly a všude je našim
odběratelům dodávána voda
bez omezení.
V Olomouckém kraji je voda
dodávaná veřejnými vodovody
velmi dobré kvality. Protože
je v neustálém pohybu, proudí

v chladu a temnu vodovodního
potrubí a je průběžně odpouštěna, můžeme se tedy spolehnout na její „čerstvost“. Voda
z veřejných vodovodů podléhá
přísné kontrole jakosti zajišťované provozovatelem veřejného zásobování podle vyhlášky
č.252/2004 Sb., v platném
znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu, četnost a rozsah
kontroly pitné vody a je rovněž
pod dozorem orgánu ochrany
veřejného zdraví, tj. místně
příslušné hygienické stanice.
U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby
a distribuce pitné vody, včetně
kontroly přímo na kohoutku u
spotřebitelů. Požadavky na jakost pitné vody a její kontrolu
v zákoně o ochraně veřejného
zdraví vycházejí v zásadě z evropské Směrnice Rady 98/83/ES

o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Česká legislativa
má např. o 15 ukazatelů více,
než je udáno ve Směrnici Rady
98/83/ES, a na některé ukazatele
jsou přísnější limity (např. měď,
TOC, chloroform, atd.).
Pitná voda pro město Olomouc
pochází výhradně z kvalitních
podzemních zdrojů. Jsou to
prameniště Litovel a Senice na
Hané s vysoce kvalitní vodou
bez nutnosti její úpravy.
Další prameniště, která se
podílejí na zásobování města Olomouce, jsou Pňovice
I. - III. a Březové, ze kterých se
voda upravuje na úpravně vody
Příkazy. Dále pak prameniště
Štěpánov, Moravská Hůzová,
Chomoutov a Černovír, ze kterých se zase voda upravuje na
úpravně vody Černovír.
Na těchto úpravnách je z vody
odstraňován agresivní kyslič-

ník uhličitý, železo a mangan.
Kysličník uhličitý má korozivní účinky na kovové trubní materiály vodovodní sítě
a u železa a manganu je snižována hodnota na ukazatel
podle již výše zmíněné vyhlášky č.252/2004 Sb. Náročnost
úpravy podzemních vod je
obecně mírně nižší ve srovnání
s úpravou povrchových vod,
ale vždy záleží na kvalitě upravované surové vody.
Na základě současných informací o plánovaném rozvoji
krajského města v rámci přípravy aktualizace územního plánu
a dosavadního trendu vývoje
spotřeby pitné vody je možno
předpokládat, že zásoby vody
na Olomoucku jsou dostatečné
minimálně na dalších 20 let.
Největší počet obyvatel na
Prostějovsku, zásobovaných
ze Skupinového vodovodu

Prostějov, pije vodu z kohoutku, která se jímá z podzemních zdrojů (Brodek u Prostějova, Smržice, Dubany) jen
hygienicky
zabezpečených
nebo z podzemních zdrojů,
které mají vyšší obsah železa
a manganu (prameniště Hrdibořice), proto je nutno tuto
vodu dále upravit – odstranit
větší množství těchto látek
na úpravně vody Hrdibořice.
Další část obyvatelstva tohoto bývalého okresu Prostějov,
například Konicko, pije kohoutkovou vodu, která pochází také z vysoce kvalitních
podzemních zdrojů (prameniště Hvozd, Malé Hradisko),
které není nutno již dále upravovat. Kontrola všech pramenišť a upravené vody je dána
zákonem č. 258/2000 Sb.
a všemi prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.
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Exkluzivní interview s pěveckou s tar a finalistou soutěže Česko-Slovenská Superstar

MIRO ŠMAJDA: „JSTE SKVĚLÍ! KOUPÍME

SI TADY DOMEK, DEJTE MI INZERÁT...“
Prostějov - Před lety si získal srdce fanynek a fanoušků v Česku i na
Slovensku v rámci televizní talentové soutěže Superstar, aby před několika dny dorazil se svou kapelou i na prostějovské hlavní náměstí, kde
se s kapelou a zdejším publikem pořádně vyřádil. Prostějovské fanoušky
nadchl nejen svým zpěvem, při kterém si jen málokdo nepodupával do
taktu, ale i bezprostředním přátelským vystupováním. Blond sympaťák
ani na moment neuvažoval o tom, že by odmítl poskytnout rozhovor pro
fanoušky a čtenáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kteří mu při jeho vystoupení připravili tak báječnou atmosféru. Takže jak to vypadá s Mirovým
stěhováním do Prostějova a jak s odstupem času hodnotí své působení
v Superstar? To vše a mnoho dalšího se dočtete v exkluzivním rozhovoru
s usměvavým zpěvákem, který si místní publikum nemohl vynachválit...
Petra Hežová
Hned v úvodu se nemohu nezeptat, co říkáte na
prostějovské publikum, které
tu vytvořilo tak skvělou atmosféru?
„Musím znovu říct totéž, co jsem
pronesl už na pódiu, že jsme si to
všichni úplně neskutečně dobře
užili, bylo to prostě krásné, lidé
zpívali, bavili se... My do toho
samozřejmě vždy dáváme maximum energie, když to k nám
jde potom zpět z publika, tak se
to ještě zdvojnásobuje, takže je
to opravdu výborné. Opravdu se
už teď těším znovu do Prostějova, doufám, že tu budeme hrát
co nejdřív znovu! Samozřejmě
o tom budeme informovat na
oficiálních stránkách www.mirosmajda.com, takže se Prostějováci mají určitě na co těšit, my se
budeme těšit také (úsměv).“
Mnoho fanoušků, kteří
vás na vystoupení přišli
podpořit, si stěžovalo, že byl
krátváš koncert příliš
ký, pouze hodinový. Myslíte
si, že by se to
příště mohlo
zlepšit?

„My bychom klidně hráli i dvě
hodiny či víc, ale tentokrát to
nebylo možné kvůli času začátku našeho vystoupení, který byl
dohodnutý až na devět hodin
večer. Konec měl být tedy kvůli
nočnímu klidu v deset a my jsme
ještě přetáhli až snad do čtvrt na
jedenáct, ale samozřejmě respektujeme pravidla nočního klidu,
takže bohužel... Ale já doufám,
že příště, možná v rámci tour, se
uvidíme... (úsměv)“
Především vaše fanynky
nadchlo oznámení, že si
kvůli skvělým zdejším fanouškům koupíte poblíž Prostějova
i s kapelou menší domek. Můžeme se tedyy hned domluvit,, že
vám v PROSTĚJOVSKÉM

Večerníku uveřejníme inzerát?
„Buďte tak hodná... (úsměv)
Nabídky poprosím zasílat na
info@mirosmajda.com (smích).“
Do povědomí široké veřejnosti jste se dostal díky
své účasti v televizní talentové
soutěži Česko-Slovenská Superstar. Jak to s odstupem času
hodnotíšte? Šel byste do toho
znovu?
„Teď bych tam už určitě nešel,
protože těch soutěží podle mě
bylo opravdu velmi mnoho. Už
je to strašně přesycené a tenhle
trh je velmi malý na to, kolik bylo
Talentů (Česko Slovensko má
talent - pozn. red.), Superstar, teď
poběží další Talent, už nevím, asi
sedmdesátý druhý v řadě. Už se

v tom prostě ztrácí přehled. Ale
u mě to samozřejmě tu svoji roli
splnilo, jsem jen kluk z Košic
a na tohle bych jinak nikdy neměl peníze a pravděpodobně by
mi to trvalo déle se nějak prosadit, takže to určitě splnilo svůj cíl.
Já jsem muzikant, bral jsem to
jako jakýsi odrazový most, který
mi pomohl. Teď si to užíváme
i s kapelou, makáme, koncertujeme a lidé tady v Československu
jsou prostě skvělí!“
Fanoušci tady v Prostějově bezprostředně po koncertě ocenili zejména to, že jste
si nehrál na žádnou celebritu,
ale normálně se s nimi bavíte,
co ty na to?
„Pokud je to možné a netlačí nás
čas nebo z nějakých zdravotních
důvodů, tak jsou pro mě fanoušci
nejpodstatnější, pro ně to všechno dělám. Proto se vždy fotíme
a podepisujeme do posledního

člověka. A moc si toho vážíme,
zájmu fanoušků i toho, když se
lidé baví, takže se vždy snažíme
udělat maximum, protože je to
j největší radost v životě...“
moje
Mezi děvčaty, nejen tady
v Prostějově, jste velmi
populární. Nemáte někdy
strach, že si vás některá náruživá fanynka prostě přehodí přes
rameno a odnese domů?
„Že by si mě prostě jen tak popadla... (smích) Nevím, ještě
jsem to nezažil, tak nevím, jestli
se toho mám bát (smích)“.
Musíte sem jezdit častěji,
ona se nějaká určitě najde...
(smích)
Jak byste vy sám popsal
svůj hudební styl?
„Asi nijak přesně, každý si
z toho, co dělám, může vybrat
to své. Možná nějaký mix rocku, popu, metalu, občas nějaké
recese, občas dáme i nějaký

„Pro mě je základ dělat muziku,
na kterou si lidé zaskáčou, zahází
hlavami, zazpívají, zahulákají,
dají si pivko, a kde zapomenou
na všechno, jenom si to užívají....
Takový styl hudby se snažím dělat...“

Napůl česká a slovenská hvězdička
Miro Šmajda hovořil i o své tvorbě

Sympaťák každým coulem. Miro Šmajda se při nedávné návštěvě Prostějova ochotně podepisoval a fotil s fanoušky ještě dlouho po skončení...
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

ten baladický rock, ale pro
mě je základ dělat muziku, na
kterou si lidé zaskáčou, zahází
hlavami, zazpívají, zahulákají, dají si pivko, pobaví se...
To je pro mě základ, protože
dnes jednoduše každý z nás
nějakým způsobem tvrdě pracuje a my chceme, aby naše
hudba byla pro lidi uvolněním
od toho pracovního týdne, že
přijdou na koncert, kde zapomenou na všechno, jenom si to
užívají. Takže takový styl hudy se snažím dělat...“
by
Často koncertujete v Česku i na Slovensku. Vnímáte nějaké rozdíly mezi zdejším
a tamním publikem, například
co se týče přijetí fanoušky?
„Rozdíl je asi hlavně v tom, že
hrajeme v Česku o osmdesát
i devadesát procent víc než na
Slovensku. Já i žiju v Čechách,
mám tady velkou rodinu, na
Slovensku mám druhou polovinu rodiny. Jsem vlastně napůl
Čech, napůl Slovák a ten proud
mě jednoduše zavedl sem, takže hrajeme hlavně tady. Ale to
publikum je velmi podobné,
jsme jednoduše bratrské nároy (úsměv)“
dy...
Zpíváte ve slovenštině
i v angličtině, dáváte některému jazyku přednost?
„Ani ne, myslím si, že pro Česko a Slovensko je nejlepší zpívat
hlavně slovensky, na prvním albu
jsem měl dokonce i jednu českou

písničku. Myslím, že se fanoušci
mohou těšit na zbrusu nový český
ý duet, který chystám...“
Předpokládám, že neprozradíte s kým..
„Přesně tak, neprozradím (smích).
Ale uvidíme, sledujte web.“
Vaše vlasy jsou něco jako
osobní značka, poznávací
znamení. Kolik by musel případný zájemce zaplatit, aby
jste si je ostříhal?
„Hm, za takových deset milionů
bych si řekl, že bude sranda, že
bych to možná udělal v rámci nějakého hecu... (úsměv)“
Spoustu fanynek by zcela
jistě zajímalo, jestli jste
zadaný.
„Takové věci většinou veřejně
neprozrazuju, takže možná jsem,
možná nejsem... (úsměv)“
A jak by tedy případně
měla vypadat vaše potenciální přítelkyně? Jaké by měla
mít kvality?
„Vždy je to pro mě originálnost, jedinečnost. Nemám
žádný vzorec, že přesně takhle
by měla vypadat. Líbí se mi
blondýny, brunety i zrzky, pro
mě je nejpodstatnější to, aby
to byla pozitivní holka, aby se
ráda smála, aby byla dobrodružná a ráda si užívala tenhle
život. Protože když si člověk
rád užívá a je pozitivní, tak to
stojí za to a je úplně jedno jaké
barvy pleti či vlasů nebo kolik
má na kontě...“

kdo je
miro šmajda

Foto: Petra Hežová

Narodil se 27. listopadu
p
1988 v Košicích Češce a Slovákovi, kteří se ale po
čase rozešli. Miro miluje pivo a chtěl by
žít v Asii. V roce 2006 se zúčastnil soutěže Košický zlatý poklad a v roce 2009
se umístil na druhém místě v televizní
talentové soutěži Česko-Slovenská Superstar.
p
Hned následující rok vyšlo jeho debutové album s názvem „Čo sa týka
lásky“, které nahrál se skupinou Rosemaid. V témže roce jste
jej mohli vidět ve slovenské verzi televizní taneční show Let‘s
Dance 4,, kde ale v devátém kole odstoupil.
p V březnu 2011 zvítězil v anketě Žebřík 2010 hned ve třech kategoriích
g
- Album
roku (Čo
( sa týka
ý lásky),
yy), Skladba roku (Last
(
Forever)) a Objev
j
roku. Vystupuje po České a Slovenské republice a na českých
a slovenských festivalech, jako jsou Votvírák, Sázavafest, Cibulafest či Europa fest.
V roce 2012 pod pseudonymem Max Jason Mai reprezentovat Slovensko na hudební soutěži Eurovision Song Contest
2012 v Baku, kde ale obsadil poslední místo. Současně s vydáním nejnovějšího alba s názvem mirosmajda.com odstartoval i stejnojmenné turné v doprovodu pražské kapely My
Own Story, se kterou se objevil i v Prostějově.

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

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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fotbal
O VÍKENDU TO VYPUKNE!

Jízdní řád všech
soutěží od MSFL
po IV. třídu
čtěte
na stranách

JESTŘÁBY OPOUŠTÍ ZACHAR!

21 - 24

Prostějov/jim

SE DVĚMA NEČEKANÝMI ZTRÁTAMI SE MUSÍ NA STARTU BRUSLAŘSKÉ
PŘÍPRAVY VYROVNAT PROSTĚJOVŠTÍ HOKEJISTÉ. KÁDR JESTŘÁBŮ TOTIŽ
OPOUŠTÍ DVOJICE MLADÍKŮ A MÍSTNÍCH ODCHOVANCŮ DAVID ZACHAR (NA
SNÍMKU) A MARTIN KRYL, KTEŘÍ SE ROZHODLI NAPLNO VĚNOVAT STUDIU.
DVAADVACETILETÝ ZACHAR ODCHÁZÍ HOSTOVAT DO TAKTÉŽ DRUHOLIGOVÉ
PORUBY, ODKUD TO MÁ BLÍŽE DO ŠKOLY, A V JEJÍM DRESU JIŽ ABSOLVOVAL
I PRVNÍ PŘÁTELÁK. O PŮL ROKU MLADŠÍ KRYL ZŮSTANE V PŘÍPRAVĚ MUŽSTVA
AŽ DO POLOVINY ZÁŘÍ, PAK SE UVIDÍ, CO DÁL.
„ZDÁ SE, ŽE JE TO DEFINITIVNÍ. MARTIN SE ROZHODNE PODLE ROZVRHU, DAVID
JE NA DEVADESÁT DEVĚT PROCENT V PORUBĚ. BOHUŽEL TO NEJDE LÉPE
SKLOUBIT S TRÉNOVÁNÍM. JEŠTĚ ČEKÁME NA KALUŽU, KTERÝ JE NA VYSOKÉ
V OLOMOUCI, TEN ALE TAKÉ BUDE VĚDĚT AŽ V ZÁŘÍ,“ POTVRDIL INFORMACE
HLAVNÍ KOUČ JESTŘÁBŮ JOSEF MÁLEK.

fotbal
SENZACE NA ÚVOD

V pohárových zápasech
došlo na překvapení
ve Hvozdu!
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

25

volejbal
VK AGEL POD DROBNOHLEDEM

pravuje
S eskáčkem se při

Rudi

Víte, kolik je
průměrně roků
naší volejbalistce?
čtěte
na straně

26

tenis

PONDĚLÍ 5. 8. SOBOTA 10. 8.

od 9.30
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ČTVRTEK 8. 8.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VSK TECHNIKA BRNO
Zimní stadion v Prostějově

Nezamrzá. Jestřábi měli bruslit již v neděli, nešlo to... Foto: Josef Popelka

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 1. KOLO
TJ SOKOL URČICE
KARVINÁ „B“
NEDĚLE 11. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

BOMBARĎÁK VESELÝ
vyhrál challenger v Liberci
Liberec, Prostějov/pk - Tenista prostějovského TK Agrofert
a čerstvý daviscupový reprezentant Jiří Veselý (na snímku)
v uplynulém týdnu již svůj třetí letošní challenger! V nedělním finále "Svijany Open", které se odehrálo v Liberci,
porazil nasazenou jedničku Argentince Federika Delbonise
po třísetové bitvě 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 6:4.
Velká tenisová naděje Veselý tak navázal na triumfy z dubna
v tureckém Mersinu a z květnového challengeru rovněž na antuce v Ostravě. Po tomto podniku by se měl talentovaný svěřenec dua Navrátilů představit na další antukovém klání, následně si odpočinout a připravit se na premiéru v hlavní soutěži US
Open, kam se už jako hráč první světové stovky probojoval bez
nutnosti sehrát kvalifikaci.

Foto: internet

Světový šampionát tenisových

Areál TK Prostějov

hokej

Foto: Josef Popelka
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Antoníček s Adámkovou
okusili druhou ligu
Prostějov/jim – Premiéru
v druhé nejvyšší mužské fotbalové soutěži má za sebou
prostějovský rozhodčí Petr
Antoníček. Stalo se tak o minulém víkendu při výhře domácího Mostu nad Vlašimí
2:0, po první lize dorostu
a juniorské lize tak učinil další
krok k nominaci na první ligu.
Druholigové utkání řídila
poprvé rovněž prostějovská
rodačka a nyní brněnská sudí
Jana Adámková, na rozdíl od

Antoníčka řídila nedělní duel
Karviné s Hradcem Králové
coby hlavní rozhodčí.
Mnohem zkušenější Pavel
Peřina se již napevno usadil
v Gambrinus lize, příležitost
dostal ke všech třech prvoligových kolech. Nejprve mával
duel Jablonce s Brnem, poté
Slovácka s Jihlavou a naposledy včera i Brna se Spartou.
Exkluzivní rozhovor s Petrem
Antoníčkem si můžete přečíst
na straně 28.

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 10. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 10. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 10. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

hvězdiček byl rozlosován

Foto: Josef Popelka
Prostějov/pk - Mládežnické
mistrovství světa tenisových
týmů do 14 let "WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013"
je rozlosováno. Na tradičním
místě v hale Hotelu tennis Club
se včera večer rozhodlo, že čeští chlapci změří síly s Austrálií,
Brazílií a Itále. Dívky, které si

dělají zálusk na medaili, musí
přejít přes Rumunsko, Japonsko a Egypt. Zápasy v základních skupinách začínají dnes
po slavnostním ceremoniálu,
kterého se jako host zúčastní
Jaromír Jágr.
"Připravení jsme, očekáváme
extrémní vedra, proto od úterý

do soboty budou začátky zápasů již od 9:30, před třetím setem
proběhne vždy desetiminutová
přestávka a debl se odehraje až
ve večerních hodinách," prozradila Večerníku Petra Langrová,
ředitelka šampionátu, který
vyvrcholí v sobotu 10. srpna.
Vstup do areálu je zdarma!

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 11. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 11. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
FK BRODEK U PŘEROVA
NEDĚLE 11. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v prvním srpnovém
vydání 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. 30: na snímku byl dům z ulice Tetín 7,
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která získává poukázku pro trvalou na řasy, jíž v hodnotě 400 Kč věnuje Studio
Belleza, náměstí T. G. Masaryka 15, Prostějov, se stala Věra
Pírková, Dolní 16, 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
8. SRPNA 2013, 14.00 hodin.Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 12. SRPNA 2013. Cenu do soutěže - lůžkové povlečení - věnovala tentokrát firma Profitex.

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

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

O BOWLINGOVOU PÁRTY...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

PRAVIDELNÉ POŘÁDÁNÍ TURNAJŮ
PRO .... VEŘEJNOST

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

TIP
k obrazovce

BOBULE
FILM, ČR (2008)

NEDĚLE 11.8. 2013

20:20 HODIN

ACER, CUKR, ČERVI, FREE, KAMÉLIE, KAPR, KOZY,
LABE, NÍŽE, OKYT, PAKL, PAROHY, PATRO, ROHY,
ROZKYV, RUCE, RYTO, SPÍŽ, SRNČE, TAMBOR,
TERIÉR, TRUC, TYRAN, UNIE, UROSTLÝ, ÚRYVEK
Znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433,
a to DO ČTVRTKU 8. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„POLEDNÍ MENU“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Romana HRUBÁ, Žižkovo nám. 10, Prostějov, která se tak
může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž je v tomto období stále BOWLING PALACE, sídlící v prostějovské
ulici Újezd. POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás si bude moci i tentokrát dopřát
trochu toho zdravého pohybu pro své tělo a sportovního
zápolení. Také dnešním partnerem nového kola je totiž
BOWLING PALACE sídlící v prostějovské ulici Újezd!
A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni do slosování o již zmíněnou POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 12. 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 BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
stodvacátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Radka
Zacpala. Dnes již bývalého
dlouholetého člena Občanské
demokratické strany, který se
nedávno rozhodl řady této koaliční strany opustit, poznala
opět celá plejáda čtenářů...
Z porce 245 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Jan ČÍŽEK,
Štětovice 93. Prostřednictvím
Večerníku obdrží atraktivní
cenu v podobě poukázky NA
NÁKUP V HODNOTĚ 400 Kč
od partnera minulého kola, firmy
ŹELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili světoznámého umělce, jehož díla
jsou momentálně k vidění na jednom z regionálních zámků...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stojednadvacátého kola čekáme v
redakci ZNOVU DO ČTVRTKU 8. 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
OBČERSTVENÍ BRUTUS,
zveřejníme v příštím čísle,
které vychází TRADIČNĚ
V PONDĚLÍ 12. SRPNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer, Lubomír Lipský,
Tereza Voříšková, Václav
Postránecký, Marian Roden,
Miroslav Táborský, Tomáš
Matonoha, Lucie Benešová,
David Strnad
Debutujícího režiséra a sce- tují s byty, auty a vůbec se vším,
náristu Tomáše Bařinu napadl co se právě namane. Jednoho
námět divácky úspěšného, ne- dne se Honza dozví, že jeho
komplikovaného filmu poté, moravský děda (Lubomír Lipco se vydal poprvé do vinného ský), kterého dlouho neviděl,
sklípku. Mladý hrdina je typic- je vážně nemocný. Tato zpráva
ký městský floutek zkažený vytrhne Honzu ze zajetých kovelkoměstem. Jeho kamarád lejí a rozhodne se splnit dědovi
Jirka moc rozumu nepobral, jeho přání. Zařídí mu dovoleale má jednu skvělou vlastnost: nou, po níž toužil, a aniž to tuší,
umí geniálně oblbnout ženské. splní si tím i své. Snímek s letní
Právě toho oba mistrně využí- atmosférou těži z fotogenické
vají při svých podvodech. Kšef- moravské krajiny v okolí Pálavy.
VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

CHCEŠ SI MLASKNOUT?

Také v tomto vydání 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 prázdninovému 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
DNES NAPOSLEDY ZÁPOLÍ O MOŽNOST JÍT SE
ZDARMAA 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 8. SRPNA
2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 2 - 9 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově stodesátou
výherkyní stala Marie LUSKOVÁ, Okružní 61, Prostějov, jenž si tak přímo v sídle
redakce může vyzvednout cenu
od partnera minulého kola
soutěže - RESTAURACE
U DUDKA - POUKAZ NA
OBČERSTVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
12. 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]
8. srpna 2013, 14.00 hodin

Nabídka realit a nemovitostí

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

BYTY - PRODEJ

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

 605 011 310

796 01796
Prostějov
01 Prostějov

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

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

2+1,OV,síd.E.BENEŠE,lodžie,64m2
info v RK
800.000,-Kč
2+1 ,OV,DOLNÍ,lodžie,56m2
2
3+kk,OV,cihla,PV,75m , 3.p., po kompl.rekons. velký sklep,
zahrádka, ihned volný!
1.299.000,-Kč
3+1,OV,PV,ŠVÝCARSKÁ, lodžie,neprůchozí pokoje, super
cena! I jako investice!
850.000,-Kč

NOVINKA – PRODEJ!

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.

RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na Hané.
CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned k
nastěhování!
Cena: 2 300 000 Kč

RD 3+1, DUBANY, dvůr, zahrada, vjezd, veškeré IS, ihned k bydlení, WC,koupelna,uzavřený dvorní trakt, soukromí 800.000,- Kč

Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště. Novostavba RD 5+kk (132
m2) s garáží, pozemek 288 – 344 m2
Cena: Kč 3.490.000,Novostavba bungalovu 3+kk (88 m2) s garáží a pozemkem 355 m2.
Cena: Kč 2.990.000,y y,
y,
y, p z y
j
a okolí….rodinné domyy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží, zast. plocha 123 m2,
zahrada 505 m2.
Cena: Kč 435.000,-

Tel: +420 605 011 310
TOP NABÍDKA!!!

RD 2+1,SMRŽICE, po rekonstr.,patrový,zahrada 1.350.000,-Kč

St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2

Čehovice, okr. Prostějov. Pronájem skladových prostor v areálu, výměra
364 m2, 390 m2, zázemí 90 m2.
Cena: Kč od 4.900,-/měsíc

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

Prostějov, Trávnická ul. Pronájem stomatologické ordinace, 35 m2.
Cena: Kč 5.542,-/měsíc
BYTY – PRODEJ:

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
k nastěhování!
Cena: 2 300 000 Kč
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
pozemek 2846m2.
Cena: 1 700 000 Kč

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.

RD 5+1,DOBROMILICE, r.výst. 1988, zahrada, garáž, balkon,
pěkný, ihned k bydl.
999.000,-Kč
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H, po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA, po rek., zahrada, patr., vjezd, krbové vytápění, ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk, ŠUBÍŘOV, započata rekon., nová střecha, krovy,
elekt, voda, zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci 499.000,-Kč
RD 2+1,ČECHOVICE, řadový,k rek
info v RK
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
360.000,-Kč

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:

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
2+1, Biskupice
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 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,-)

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

Rodinné domy:

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Rostislavova
Rostislavova
8
8

1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 500 000 Kč
2+1 OLOMOUC, os. vl.
1 190 000 Kč
2+kk ul. Mlýnská, PV. OV, 45m2, zastřešené
park. místo
1 500 000 Kč
Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
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Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

GARÁŽ - PRODEJ

Kompletní nabídku najdete na:

Kč 69.000,-

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Kobylničky RD
dvougenerační, 3+1 a
3+kk, výměra pozemku činí 683 m2.
CENA: 950.000,-Kč.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
BYT 3+1 v RD v
PV, v domě tři byty,
možnost rozšíření
do podkroví, dvorek, celková výměCENAV RK.
ra pozemku 344 m2.
Čelechovice na Hané
- prodej dvou řad. RD
4+1,2+1sgarážíaokr.
zahradou. RD po rekonstrukci.Celková
výměra pozemků činí 1406 m2. CENA: 2.595.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích od 710 m2
až 1150 m2, sítě na
hranicích jednotl.
parcel.
Info v RK.

Tel.: 606 922 838
BEDIHOŠŤ RD s prodejnou
85m 2 , sklad
60m 2, v patře
BYT 2+kk, 85m2, terasa 40m2, vše po
kompl. rekonstrukci, pozemek
928m2.
CENA: 3.950.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 450.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
SMRŽICE - RD
5+1, zast. plocha
173m2, zahrada
351m2, v domě
jsou zavedeny všechny ing. sítě.
CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
výměra 1450m2,
komletně zasíťovaný včetně příjezdové komunikace, orientace na jihozápad. CENA: 1.750.000Kč.
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 740.000Kč.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

www.reality-domino.cz

www.jhreality.cz

Tel.: 773 542 542
775 246 321

D+V Investing s. r. o.

Lenka Dokládalová

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

BYTY – PRODEJ:

1+1, Dobrovského, DB, 36 m2, 2.patro,
2+1, Šárka, DB, 57 m2, 1.patro
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
3+1, KOSTELEC NA HANÉ, OV, 92 M2, ZAHRÁDKA

590.000,-Kč
900.000,-Kč
850.000,-Kč
999.000,-Kč
950.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

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

DOMY
– PRODEJ:
2

RD Krumsín, 5+1 ,798 m , celopodsklepený, samostatně stojící, garáž,
předzahrádka, zahrada,krásné prostředí
2.900.000,-Kč
RD Pěnčín, 2+1, 259 m2, vjezd, zahrada
490.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD HRUBČICE, 5+1 NEBO MOŽNOST DVOUGENERAČNÍHO
BYDLENÍ 2+1 A 3+1, GARÁŽ, PŘEDZAHRÁDKA, OKRASNÁ
ZAHRADA, ZASTŘEŠENÉ POSEZENÍ, MOŽNOST BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ, PŘÍSTAVBY SE SAMOSTATNÝM VSTUPEM I VJEZDEM, DŘÍVE SLOUŽÍCÍ JAKO SKLADY INFO O CENĚ V RK!

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

RD Seloutky, 4+1, 426 m2, dům v započaté rekonstrukci s vjezdem,
dvorem a zahradou
1.300.000,-Kč
RD Držovice, 4+kk, 262 m2, pro náročnější klienty, kompletně
vybavený, zahrádka s posezením a koupacím jezírkem 5.750.000,-Kč

RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

CHATY – PRODEJ:

1.100.000,-Kč

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

POZEMKY
– PRODEJ:
2

Kostelec na Hané, 1160 m

1.060.000,-Kč

PRONÁJEM –NEBYTOVÉ PROSTORY:

Prostějov - pronájem kadeřnického křesla v zavedeném studiu 4.000,-Kč
Prostějov, kancelář, 16 m2
2.000,-Kč
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

3URGHMĜDGRYêFKURGLQQêFKGRPĤ
:LFKWHUORYDXOLFH3URVWČMRY

Byty – prodej

SLEVA!Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okružní ul., 2. NP,
68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu. Cena: 890.000,- Kč
Byt OV/cihla, 3+1 Kralice na Hané, 1. NP, 67 m2. Byt po kompletní
rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.150.000,- Kč-

Rodinné domy

Samostaně stojící , přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP pozemku
1.900 m2, obytná pl. 140 m2, voda
obecní i vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla. Klidná lokalita
kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,SLEVA! ŘadovýRD4+kk Kralice
na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.290.000,-

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ

Pozemky

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK

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 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 4+kk Přemyslovice po rek.
1.640.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč

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 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
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

1+1 Fanderlíkova
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+kk Krasická novostavba
6.300Kč+ink
2+1 Italská
5.500Kč +2000ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.

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

Prodej RD, Senice na Hané

Prodej pozemku na stavbu RD

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se
zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186
m2, obecní vodovod, plyn před domem, volné ihned,
Cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitCena: 2.590.000,- Kč
ná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.620.000,- Kč
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice, ZP 270 m2, voda vl. studna,
přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč
Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na
rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

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

Hledáme:

Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2, v centru Prostějova, volný ihned.
Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa

Prodej RD, Plumlov

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: 739 322 895

 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,-

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

e-mail: info@impulsreality.com

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 Krokova cihla po rek.
989.000Kč
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

PR O N Á J MY

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

VELKÁ SLEVA! Samostat-

RD Smržice, 3+1, vjezd, zahrada
650.000,-Kč
RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada, k bydlení i rekreaci 740.000,-Kč

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

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

Prodej historického objektu, Prostějov

Prodej RD, Určice

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

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU
VEČERNÍKU!!
Tel.: 608 9
60

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.

Když chcete

rostějov
ucká 10, P
o
m
o
l
O

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

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

042

E-mail:
E
-m
reklama vecernikpv.cz
cz

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

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

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) RD Plumlov - 2byt.jedn.
2
2) 2+1 OV, 51 m - Jeseník
3) RD 3+kk Myslejovice, zahr.
4) RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
5) RD 4+kk Nový Malín - novostavba
6) 1+1 DR E.Beneše
7) RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
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.

1.750 tis.Kč
580 tis.Kč
cena v RK
1.169 tis.Kč
3.990 tis.Kč
580 tis.Kč
530 tis.Kč
1.350 tis.Kč
620 tis.Kč
490 tis.Kč
990 tis.Kč
750 tis.Kč
650 tis.Kč
670 tis.Kč
2.500 tis.Kč

PRONÁJMY:
1+kk Okružní - zvýš.příz.
6 tis.měs.vč.ink., trv.pob.
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.
1+1 Daliborka
5 tis.+ ink., trv.pob.
2+kk Krasická, novost., zaříz.
6,3 tis. + ink.
6,9 tis.+ ink., trv.pob.
3+1 Husserlovo nám., 150m2.
BYTY:

1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
890 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m
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
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
RODINNÉ DOMY:
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
650 tis.Kč
RD 4+1 Čelechovice - 397 m2, zahr.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
2
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.700 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
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
- 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.
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj.
cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2

700 tis.Kč

Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

Novinky: Pronájem garáže na ul.Lidická
1 tis. Kč/měs.
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost 1 tis.Kč/
měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:

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

POZEMKY:

Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč + prov.RK
Lešany - 2400 m2,
200 Kč/m2
Alojzov
4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Ostatní pozemky:

Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2, 350 Kč/m2 - 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

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

Disponujeme pozemky v oblasti:
Prostějov, Vrahovice, Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice,
Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd.
- viz. web RK

REALITY

REALITY

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

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

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 460.000 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
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

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na prodej nemovitosti
– parc. č. 414/1 v k.ú. a obci Určice
za min. kupní cenu ve výši 19.000,00
Kč. Další informace poskytne Ing.
Růžičková na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 592,
e-mail:marcela.ruzickova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz

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

Koupíme byt 2+1 po rek., na E.
Beneše nebo sídl. Hloučela. Tel.
774 409 430
Prodám pěkný prosluněný byt 3+1
cihla v OV s balkonem v centru
města. Ne RK. 723 691 185

TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

V atraktivní lokalitě pronajmu
zavedený hostinec i s bytem 2+1.
Tel.: 737 941 529
Rychle prodáme vaši nemovitost.
Tel: 774 101 818
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku PK parc.č. 278/6 – orná půda
o výměře 666 m2 v obci Vícov za
minimální kupní cenu 16.400,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Nabízím k pronájmu byt 1+1,
mezonet, v PV. Info 607 919 040

Účinně zajistíme prodej vaší nemovitosti. Tel. 774 409 430

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej id. ¼ pozemku parc.č. 118 o výměře 2 361
m2 v k.ú. Vincencov za minimální
kupní cenu 163.000,00 Kč. Pozemek se nachází v zastavěné části
obce s možností zastavitelnosti
stavbou. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova
28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

Prodám garáž na Žeranovské. Cena
dohodou. Tel.: 774 664 966

Pronájem garáže na Svatoplukově
ul. Cena 1.000 Kč. Tel: 736 613 832

Prodám starší RD 4+1 v Dubanech,
dvůr, zahrada, veškeré IS. 800 000
Kč. Tel.: 602 751 535

Pronajmu pěkný cihl. byt 2+KK
v Pv - Krasická. T:602 775 607

Koupím byt v PV. Rychlé jednání.
Spěchá. I SMS na tel.: 724 906 630
Prodám
dvougenerační
RD
v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.:
737 563 847, 731 471 123. RK
NEVOLAT!
Pronajmu 1+1, zař. 608752315

Pronajmu byt na sídl. E. Beneše,
2. patro. 3+1, 64m². 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 sídlišti 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
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 OV. 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 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
Koupím RD nebo pozemek na
Prostějovsku. Rychlé jednání.
I SMS na tel.: 605 011 310
Hledám ke koupi RD Prostějovsko.
Tel.: 602 570 658
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
Pronájem bytu 3+1, E.Beneše, OV/P, 70
m², lodžie, 2. patro. Tel: 774 421 818

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
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Pronajmu byt v PV nám. Spojenců
1+KK, 37m². Tel:602 852 613

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
2. kolo výběrového řízení na prodej nemovitosti pro k.ú. Kladky,
obec Kladky: pozemková parcela
č. 294/1 o výměře 4519 m2, ostatní plocha, neplodná půda, za minimální kupní cenu 39.300,00 Kč.
Další informace poskytne Ing. Cinková na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 591, e-mail:
ludmila.cinkova@uzsvm.cz

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

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

a vyklízecí služby. Rychle,, levně.

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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
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
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

Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zateplím od 250 Kč/m2. Volná
kapacita. Volejte 721 558 741
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD, strojní
omítky, zateplení fasád 280 Kč/m2.
Tel.: 776 036 750
Harmonikář zahraje a zazpívá na
všech akcích. T.:725 860 270
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov
Ruční výkopové práce a bourací. Levně, rychle. Soušek tel.:
736 111 076
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Výroba dřevěných pergol, přístřešků, střech a zahradních domků. Tel:
608 718 813

www.vecernikpv.cz

GRATULACE

KOUPÍM

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.

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

INZEROVAT MŮŽETE
I NA WEBU
TEL.: 608 960 042

Hradební pivnice v PV přijme
kuchaře na celý úvazek, od 1.9.2013.
Tel.: 777 344 507
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
Příjmu řidiče řid. pr. skupiny C
na vozidla do 12t. Info na tel.:
777 797 263 nebo 602 824 413
Příjmu řidiče ŘP skup. C. Jízdy po
Moravě. Možno i zdravý důchodce.
Tel: 605 248 001
Příjmu personál – obsluha do restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana Bela na
tel: 608 767 273
Přijmeme několik spolupracovníků
pro jednoduchou práci z domu na
reklamní a administrativní činnost.
Vhodné i jako přivýdělek. Tel:
725 943 243

Rehabilitační centrum Konice s.r.o.
přijme na HPP fyzioterapeuta/fyzioterapeutku. Přihlášky se stručným
profesním životopisem zasílejte
mailem na adresu: rehabilitace@volny.
cz. Bližší informace u jednatele společnosti p. Dvořáka tel.: 731 172 674

Pronajmu byt 1+1 blízko centra.
Vlastní topení i měřiče energií. Tel:
723 137 428

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

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

Úklidová firma hledá pracovnice
pro chráněná pracovní místa (ČID)
– úklid. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121 (Po-Pá 8 - 14 hodin).

Pronajmu velmi pěkný útulný
podkrovní byt. 773 993 675

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

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

Chcete si vydělat zapisováním
a zvedáním tel. z domu? Vhodné
i pro zaměstnané, důchodce a ženy
na MD. 7 - 12 000 Kč měs. Info:
777 92 32 57

Pronajmu velmi pěkný byt 3+1
blízko centra. 5 000 Kč + poplatky.
Tel: 737 508 611

Prodám podsklepený RD 4+1,
se zahrádkou, po rekonstrukci, ul.
Olivetského. Tel.: 724 100 137

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

RŮZNÉ

OZNÁMENÍ

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

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

Hledám učitele Italštiny pro začátečníka. Tel.: 728 511 591
Nabízím pomocnou ruku lidem
v důchodu (nákup, úklid, atd.). Odměna dohodou. 776 451 068
Dne 11. srpna 2013
se dožije
panAdolf KONŠEL
70. let.
Hodně zdraví a Božího
požehnání přeje brácha
Michal s rodinou.

RUBRIKU
VZPOMÍNÁME
NAJDETE
NA STRANĚ
20

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK 9. srpna 2013
v 10.00 hodin

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní událost

PROSTĚJOV
SE
na
jeden
večer
Americká zpěvačka

JOYCE HURLEYOVÁ
okouzlila posluchače

svým sametovým hlasem
Podvečer plný hudby čekal uplynulý čtvrtek na návštěvníky Muzea
historických kočárů v Čechách pod Kosířem. V rámci svého turné se
tu s kapelou Joe After Trio představila americko-švédská zpěvačka
a klavíristka Joyce Hurleyová, jejíž jedinečné hudební vystoupení ocenilo zdejší publikum zaslouženým potleskem.
Čechy pod Kosířem/peh
Nefalšovaná atmosféra amerických jazz barů ovládla depozitář Muzea historických kočárů
v Čechách pod Kosířem. Chicagská zpěvačka, klavíristka
a skladatelka Joyce Hurleyová
uchvátila přítomné posluchače nejen svým sametovým
hlasem, ale i milým úsměvem
a pozitivní energií svých písní.
„Jsem moc ráda, že mohu vystupovat na tak krásném místě, je to
tu opravdu nádherné. Navíc publikum je skvělé,“ nešetřila chválou zpěvačka, a přestože mluvila
a zpívala výhradně anglicky, díky
jejímu sympatickému vystupování nebylo ani třeba překladu.
Spolu s českou jazzovou kapelou
Joe After Trio nabídla posluchačům příjemné zpestření letního
čtvrtečního podvečera. V téměř
tropických teplotách uplynulého týdne bylo o to příjemnější
posezení v chladivém interiéru
depozitáře Muzea kočárů. Mimořádný hudební zážitek umocnilo
i kouzelné prostředí muzea, jemuž vévodil nádherně zrekonstruovaný smuteční kočár, který
při své návštěvě obdivovala
i sama pěvkyně.

První srpnový čtvrteční večer patřil na náměstí
T.G. Masaryka v Prostějově kejklířům, šermířům a dalším středověkým postavám. V rámci
Prostějovského léta 2013 se zde konala akce s názvem Středověká noc. A že minulost opravdu táhne, potvrdila také účast. Na hlavním náměstí před
radnicí se totiž sešlo hned několik stovek diváků...
Prostějov/nih
Celý program vypukl krátce po
sedmé hodině večerní. Skupina
Brněnští měšťané si pro všechny
diváky připravila pestrý program.
Mohli jste tak vidět středověké
bojovníky, kteří předvedli zábavné vystoupení s meči a sekerami,
ale divácky zajímavý byl také
proces s čarodějnicí. Po celý večer se náměstím nesly také středověké písně...
„Zahrajeme vám dnes staré
balady, ale zazní také švédská
hudba nebo renesanční písně,“
přiblížili na začátku divákům
členové kapely Peregrin. Kromě toho jste se ve čtvrtek mohli
dozvědět několik zajímavostí
také o dobových nástrojích. Se
středověkou hudbou je neodmyslitelně spojený také tanec,

v rámci programu jste tudíž
mohli zahlédnout jak ukázky
lidového tance, tak i tanec krásných cikánek. A pokud jste měli
chuť, mohli jste se zapojit i vy
sami! Jednoduchý a rytmický
tanec s názvem Veselé kolečko
se totiž vyučoval v rámci programu přímo na pódiu.
Během čtvrtečního programu se nezapomnělo ani na
děti. Právě ty byly nejšťastnější, když přišel čas soutěží.
Dobrovolníci se mohli přihlásit na souboj s látkovými
vaky, v němž se ukázalo, že
gentlemani ještě nevymřeli.
Jeden z chlapců nechal ve finálovém zápase gentlemansky
vyhrát svou protihráčku, což
všichni diváci ocenili velkým
potleskem, šermíři zase cenou
pro oba finalisty. Kromě boje

se Večerníku mladá maminka
Lucie Kejdová. A právě ohňová
show byla po desáté hodině vyvrcholením celého programu.
Kromě „klasického“ a známého polykání ohně mohli diváci
zhlédnout ještě tanec s hořícími
koulemi či jinými předměty.
Středověká noc se vydařila
nejen kvůli krásnému počasí, ale jak se ukázalo, historie
nás Prostějovany stále zajímá
a ohromuje.

Ebenová kráska se sametovým hlasem. Joyce Hurleyová s kapelou Joe After Trio připravili návštěvníkům Muzea historických kočárů
v Čechách pod Kosířem luxusní hudební zážitek. Foto: Petra Hežová
„Je tomu téměř rok, kdy jsme
toto muzeum otevřeli a jsem
velmi rád, že tu kromě milých
návštěvníků mohu uvítat i vynikající zpěvačku, paní Joyce
Hurley,“ uvedl ředitel Muzea

kočárů v Čechách pod Kosířem
Václav Obr s tím, že koncert
Joyce Hurley rozhodně nebude
letošním posledním vystoupením v prostorách muzea. Takže
se návštěvníci mají na co těšit...

storách plumlovského zámku
dveře netrhly. „Kastelán plumlovského zámku Pavel Zástěra
mi potvrdil, že stále přijíždí
mnoho návštěvníků, kteří si
chtějí prohlédnout nejen výstavu Sáry a Jana Saudkových,
ale při té příležitosti si mnozí
prohlédnou i zámek Plumlov, i když to neměli původně
v plánu. To jistě potěší, že tímto způsobem získají informace
o zámku i návštěvníci, kteří jej
doposud nepoznali,“ libuje si
pan Frelich a dodává: „Faktem
je, a to informovaní návštěvníci vědí, že se jedná o největší
ucelenou kolekci děl Sáry
a Jana, která je v letošním roce
vystavena v České republice.

Navíc se jedná o prodejní výstavu. Škoda jen, že prostory
galerie na zámku nejsou větší,
protože jsme mohli zatím návštěvníkům ukázat jen zhruba
dvě třetiny děl, které máme
k dispozici,“ posteskl si v závěru pořadatel.
K příležitosti 333. výročí zahájení stavby plumlovského
zámku můžete nejen vidět, ale
i zakoupit některý ze snímků
s jedinečnou poetikou nejvýraznějších osobností české
umělecké scény, ale i láhev
vynikajícího vína z Knížecích
vinic Lichtenštejnů - zakladatelů zámku Plumlov. Výstavu
můžete navštívit už jen do
konce srpna.

Ukázka zbraní. Při představení došlo kromě teo- Veselé kolečko. Tento zajímavý lidový tanec Zlatý hřeb večera. Ohňová show byla třešničkou
rie také na praxi, městem proto zazněly i výstřely. jste se mohli během chvilky naučit přímo na pódiu. na dortu celého programu a sklidila obrovský potlesk.

V neděli všichni

do aquaparku!
Děti se vyřádí v soutěžích
plných atraktivních cen

prostějovské kultury

Jaký byl prázdninový červenec?
Saudkových. Není divu, že
výstava světoznámého fotografa i osobně na vernisáži
přítomné Sáry Saudkové láká
velký počet návštěvníků, když
ji máme přímo za humny v tomto případě konkrétně na
plumlovském zámku.

Devět kulturních čtvrtků
Město Prostějov rozjelo i letos již tradiční prostějovské
kulturní léto, které se kvůli probíhající rekonstrukci
Smetanových sadů přesunulo
přímo na náměstí TGM. Zejména mladší publikum tu již
pořádně rozdivočil slovenský
zpěvák Miro Šmajda. Nabídka devíti kulturních čtvrtků zůstává ale i letos velmi

VYHRAJTE LÍSTEK NA... PLUM ROCK!
Plumlovské léto je v plném proudu
a fanoušci jsou nadále u vytržení. Na
řadu přichází premiérový ročník
PLUM ROCK. Jak vyplývá ze samotného názvu, festival v sobě spojuje nádech toho pravého ovoce pro
výrobu domácí slivovice (PLUM tj.
v předkladu švestka) i místa konání
společně s přehlídkou exkluzivních
rockových kaperl. To vše se odehraje na pláži „U Vrbiček“ plumlovské
přehrady již TUTO SOBOTU
10. srpna! A vy můžete být přitom
dokonce ZADARMO! Tentokrát
obdarujeme PŮLTUCET ŠŤASTLIVCŮ. Každý získává po jedné
vstupence.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Stačí znát správnou odpověď na
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce a pak
jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...

INZERCE

OKEM „ŠÉFKY”

I

změřily děti své síly v pojídání
koláče, dospělí pak při stavění
z kamenů. V programu nechybělo ani představení a ukázky
některých dobových zbraní.
„Velice se mi tady líbí. Nejsem
z Prostějova, ale mám ráda šermířské turnaje a tato doba mě vůbec hodně zajímá, tak jsem se přijela podívat a můžu říct, že jsem
nadšená. Hlavním lákadlem na
akci pro mě byla ohňová show,
na kterou se moc těším.“ svěřila

3x foto: Nikol Hlochová

trhá v Plumlově REKORDY návštěvnosti

Světoznámá nahota
i letní klasika
Ani v rekordních letních parnech neutichají na Prostějovsku múzy. Dokonce je možné
konstatovat, že se v kulturní
nabídce neobjevují jen tradiční
letní akce pod širým nebem,
ale také opravdové skvosty...
Prostějovský kulturní červenec začal dalším důkazem, že
i do našeho regionu je možné
přilákat prezentaci špičkové
kultury. Tentokrát se to povedlo Pavlu Frélichovi, který
ve spolupráci s jihočeskou
galérií Knížecí dvůr a plumlovským zámkem, dokázal
na Prostějovsku zorganizovat
výstavu fotografií Jana a Sáry

Pojídání koláčů. Děti v soutěži bojovaly jako o život, zasloužilé
vítězství si odnesla Martina...
Foto: Nikol Hlochová

jakáá bbyla
ylaa sstředověká
třeedoověěká nnoc...
oc....

Výstava fotografií Sáry a Jana Saudkových
Plumlov/peh - Výstava fotografií dvojice legendárních českých
fotografů, kterou před několika týdny osobně zahájila Sára
Saudková a v nejbližších dnech
by měl přijet i sám Jan Saudek,
se těší vysokému zájmu návštěvníků nejen z Prostějovska.
Exkluzivním mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, tudíž nás zajímalo,
co je na plumlovském zámku
nového...
Vernisáže k příležitosti zahájení výstavy fotografií Sáry
a Jan Saudkových se zúčastnila i dámská polovička dvojice
fotografů a od té doby se podle
zástupce pořadatelů Bohumíra
Frelicha ve výstavních pro-

VRÁTIL DO STŘEDOVĚKU!

pestrá, takže kdo není přímo
příznivcem populární hudby,
mohl zajít například na Středověkou noc a přiučit se něčemu z dávné minulosti.
Srpnový vrchol letošního kulturního léta, na který bych vás
chtěla pozvat, přijde 29. srpna, kdy na náměstí vystoupí
populární slovenská kapela
No Name. O čtrnáct dní dříve bude možné „ochutnat“
jiný hudební styl, když bude
probíhat tematická noc ve
znamení hudby zvané ska.
Nezapomeňte proto zavítat na
prostějovské náměstí!
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise při Radě města Prostějova

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/red - V neděli 11. srpna se v Aquaparku Koupelky
v Prostějově uskuteční Den dětí
aneb léto v plném proudu ve
znamení vodních radovánek.
Stejně jako vloni očekávají
organizátoři stovky účastníků,
které čekají atraktivní soutěže
a další zábava.
Mezi polednem a patnáctou
hodinou na všechny děti čeká
nejen příjemné osvěžení na
vodních atrakcích, ale také laserová střelnice v podání Městské
policie Prostějov, střelba na nafukovací branku, škola potápění

a mnoho další zábavy. „Hlavní cenou léta v Aquaparku Koupelky
je nafukovací člun Twist od firmy
Gumotex, který můžete získat
na základě vyplnění hrací karty
a ihned si ho odnést! Každý, kdo
se zúčastní soutěží, dostane sladkou odměnu. Ti nejlepší si budou
moci navíc za odměnu zajezdit na
miničtyřkolce,“ láká návštěvníky
na velmi atraktivní ceny
a odměny Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.
Nedělním odpolednem vás
bude provázet moderátor Petr
Zakopal.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

VYJMENUJTE VŠECHNY
KAPELY, KTERÉ NA
PLUM ROCK VYSTOUPÍ?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na
e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „PLUM ROCK“. Můžete nám ale ovšem také volat
na známé telefonní číslo 582 333
433, zasílat SMS zprávu na 608
960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do
ČTVRTKU 8. SRPNA, 16.00 hodin.

U svých odpovědí uveďte číslo svého telefonu. V případě
výhry vás budeme okamžitě
kontaktovat!

Vzpomínky, fotbal
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„SNAŽÍME SE KLUKŮM VŠTĚPIT FOTBALOVOST,“

VZPOMÍNÁME

vysvětluje kouč protivanovských žáků Daniel Mudroch

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít .
Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě navždy budeme mít.
V sobotu 10. srpna 2013
si připomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Oldřich MACHAČ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marta s rodinou.
Dne 6. srpna 2013
vzpomeneme 2. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan František KOBLIHA
z Kostelce na Hané.
Kdo ho měl rád,
ať vzpomene. S láskou
vzpomíná manželka
s rodinou.

Dne 24. července 2013
ve věku 70 let
navždy opustila
paní Ludmila
MRÁČKOVÁ.
manžel, dcera Ludmila
a synové Petr a Vlastimil
s rodinami.
Dne 6. srpna 2013

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…
Kdo žije v srdcích svých
milých, není mrtev,
je jen vzdálen.

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

Jiří Svozil
Dne 5. srpna 2013
pana Jana SLAVÍKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

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

Tebe vzpomínat.

Dne 8. srpna 2013
tomu budou dva roky,
co nás opustil navždy syn,
bratr a kamarád
pan Radek MALÍK
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomíná maminka
s partnerem, bratr Petr
din
a sestra Jana s rodinou.

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

Dne 2. srpna 2013
uplynul 2. smutný
rok od úmrtí
paní Bohumily
ZBOŘILOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcera Ludmila, vnučka
Markéta a Vít.

z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti.

Dne 3. srpna 2013
výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička,
manželka, sestra a dcera
paní Marcela
KMENTOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
manžel, děti Markéta,
Martina, Dušan, Roman
a bratři Pavel a Luboš
s rodinami.

povede

dorost Vrahovic
Vrahovice/jim - Nová práce
čeká od letošního podzimu na
jednatele a sekretáře kralického fotbalového oddílu Jiřího
Svozila. Zkušený funkcionář se
ujme nově uskupeného dorosteneckého družstva Vrahovic,
kam si s sebou po dohodě klubů přivádí hned osm mladých
hráčů.
„Chci se teď věnovat mládeži.
Konkrétní cíl si nekladu, především chci ve Vrahovicích vytvořit dobrý dorost,“ prozradil
s tím, že místních kluků je celkem sedm a o patnáctku hráčů
se zatím bude starat sám, než se
mu podaří najít spolupracovníka
do realizačního týmu. Do okresního přeboru vstoupí Vrahovičtí
na konci srpna v Nezamyslicích.

I

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

Vítězové. Žáci Protivanova slavili počtvrté v řadě prvenství v okresním přeboru, opět je k němu dovedl trenér Daniel
Mudroch (vlevo nahoře).
Foto: TJ Sokol Protivanov

Protivanov - Králi posledních čtyř ročníků okresního přeboru žáků se stali hráči Sokola Protivanov. Trenér Daniel
Mudroch dokázal vždy sestavit tak silný výběr, že na ostatní zbyla pouze bitva o druhé místo. Nejinak tomu bylo i letos, když zejména ve druhé polovině soutěže klapalo vše
na jedničku s hvězdičkou. „Jaro se nám povedlo nadmíru
dobře. De facto jsme neztratili bod, to bylo to nejdůležitější,“ s radostí se Mudroch vrátil k odehraným kolům. Nyní
nastává změna, kouč samotný se spolu s několika hráči
přesunul k dorostu, který si zkusí krajskou soutěž.
Jiří Možný
Okresní přebor žáků jste
vyhráli počtvrté v řadě. Je
to již taková formalita?
„To určitě ne. Každým rokem jsme
se vyrovnávali s odchodem žáků
do vyšší kategorie, ale těžili jsme
z toho, že ročník 1998 jsme měli již
od přípravky velmi silný. Tento ročník vedu už přes pět let. Snažíme se
jim vštípit fotbalovost a důraz klademe na práci s míčem. To se nám
teď vrací. Ve většině zápasů sezony
se klukům dařilo to, co jsem po nich
chtěl. Soupeři jako Pivín, Dobromilice, Určice nám dali zabrat, byly to
těsné výsledky a po fotbalové stránce dobrá utkání.“
Jak vypadala žákovská příprava ve vašem podání?
„Většinou jsme mívali tréninky dvakrát týdně, dlouhodobě i přes zimu.
V hale jsme absolvovali zimní přípravu a jezdili jsme na turnaje, kde
se kluci utkávají mimo jiné s týmy,
které hrají vyšší soutěže. Dodělával
jsem si licenci skupiny „B“ a snažím se využívat znalostí, které jsem
získal. Prakticky celou sezonu jsou
tréninky s balonem, měla by se rozvíjet fotbalovost, práce s balonem.
Fyzička, silové pojetí a další věci, si
myslím, že přijdou časem s tím, jak
kluci vyrostou.“
Vidíte na klucích pokroky?
„Ano. Na začátku jsme měli
pár hodně talentovaných kluků, jako
je Ondra Milar, který dlouhodobě
dokazuje svoji úroveň. Ale máme
i další, kteří se k němu fotbalově
dotáhli a předváděli dobré fotbalové
výkony. Například Tomáš Mudroch,
který mu většinu akcí připravil, nebo
Pavel Janeček s Ladislavem Vaňkem, kteří jsou pilíři obrany, a nesmím zapomenout na Adama Růžič-

né kluky pouštíme na střídavé starty
nebo hostování do vyšších soutěží,
ať už je to do Boskovic, Čechovic,
nebo do 1.SK Prostějov. Teď se domnívám, že budou moci dokázat, že
i jako tým mají na vyšší soutěž.“
Jaké bude věkové složení
dorostu?
„Když jsem to propočítával, mohli
bychom mít sedmnáct osmnáct hráčů, ještě by to chtělo doplnění o jednoho dva, abychom měli kompletní
tým a dokázali v krajské soutěži

„Zde na kraji okresu mám tým složený ze
všech okolních vesnic. To znamená Malé
Hradisko, Buková, Otinoves, Drahany, Niva.“
trenér žáků Protivanova DANIEL MUDROCH
o skladbě mužstva
ku, který také dokázal přidat důležité
branky. Na začátku sezony se vrátili
do týmu Jirka Liška a Ivo Kozlovský
z Lipové, ti také hodně dobře zapadli do mužstva. Tito kluci hráli spolu
již v přípravce a předpokládám, že
s námi budou pokračovat i v dorostu. V brance nás také výrazně několikrát podržel Ivo Klech, který u nás
hostuje z Otinovse.“
Spolupracujete při tvorbě
kádru s dalšími oddíly?
„Zde na kraji okresu mám tým složený ze všech okolních vesnic. To
znamená Malé Hradisko, Buková,
Otinoves, Drahany, Niva. Je to taková skladba.
Jak se na družstvu promítne přechod koncových hráčů do dorostu?
„Do dorostu s nimi přecházím i já
a k žákům půjde kolega, zřejmě
Antonín Nejedlý. Absolvovali jsme
letní soustředění v Loučné nad Desnou, na němž se poprvé sešli. Kluci
již na podzim hráli částečně za dorost, ale budou na sobě muset ještě
zapracovat, aby podávali stabilní
výkony. Bude to určitě náročné. Navíc se dorostu podařilo postoupit do
krajské soutěže.
Je to pro vás nová výzva?
„Určitě. S žáky jsme několikrát vyhráli okres, ale vzhledem
k počtu hráčů jsme nemohli postoupit do krajské soutěže, tak talentova-

důstojně reprezentovat. Máme silné
ročníky 1995 a 1998, ty tvoří základ
týmu. Ročníky 1996 a 1997 bohužel
nejsou silné početně, ale i v těchto
letech se nám narodili hodně talentovaní kluci. Uvidíme, jak se bude dařit po podzimu, minimálně bychom
chtěli hrát v horní polovině tabulky.“
V soutěži narazíte na další
týmy z Prostějovska. Těšíte
se na derby?
Střetnutí s týmy Němčic a Čechovic
přinesou určitě zajímavé souboje.
S Němčicemi jsme zakončili naše
působení v okresní soutěži dorostu,
a přestože v utkání nastoupili čtyři
hráči ze starších žáků, mělo střetnutí
po fotbalové stránce vysokou úroveň. S Čechovicemi se potkáváme
dlouhodobě a jsme schopni s nimi
hrát vyrovnané utkání, pokud budeme kompletní. U nás je to bohužel
o tom, že když jeden dva kluci vypadnou, tak se to na hře projeví.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zápasové
meníčko
Dne 4. srpna 2013
uplynulo dvacet let od úmrtí
pana Emila ZAJÍČKA,
řezníka z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
vnoučata Lenka, Emil
a Roman.

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
široká nabídka ozdobných rámečků tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ
LIGA:
1. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov (neděle 11.8.,
10.15, rozhodčí: Klíma – Caletka, Páral).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
1. kolo: Určice – Karviná „B“ (neděle 11.8.,
16.30, Soukal – Chabiča, Hanáková).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
1. kolo, neděle 11. srpna, 16.30: Medlov – Konice, Troubky – Kralice na Hané.
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
1. kolo, sobota 10. srpna, 16.30: Haná Prostějov – Bělotín, Čechovice – Dub nad Moravou
(neděle 11. srpna, 16.30), Konice „B“ – Klenovice na Hané.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 11. srpna, 16.30: Lipová – Radslavice, Horní Moštěnice – Mostkovice (sobota

10. srpna, 16.30), Kostelec na Hané – Nezamyslice, Býškovice – Vrchoslavice (neděle 11. srpna, 10.15), Pivín – Brodek u Přerova, Tovačov
– Plumlov.
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
1. kolo: Slavonín – Hvozd (neděle 11. srpna, 16.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
1. kolo: Havlíčkův Brod – 1.SK Prostějov (sobota 10.8., 15.00, Kůrka – KFS Vy, KFS Vy).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost:
1. kolo: Velké Losiny – Čechovice (sobota 10.8.,
10.00), Šternberk – Kostelec na Hané (sobota
10.8., 10.00), Určice – Litovel (sobota 10.8.,
14.15), Konice – Opatovice (neděle 11.8., 10.00).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
1. kolo: Horní Moštěnice – Čechovice „B“ (neděle 11.8., 16.30), Protivanov – Černovír „B“
(neděle 11.8., 11.00).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 11. srpna, 16.30: Protivanov –
Zdětín, Jesenec – Brodek u Prostějova (hřiště
Dzbel), Vrahovice – Haná Prostějov „B“ (sobota
10. srpna, 16.30), Němčice nad Hanou – Otaslavice, Určice „B“ – Držovice (sobota 10. srpna,
16.30), Přemyslovice – Horní Štěpánov, Čechovice „B“ – Otinoves (sobota 10. srpna, 16.30),
Olšany u Prostějova – Smržice.
III. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 11. srpna, 16.30: Skalka – Zdětín
„B“ (sobota 10. srpna, 16.30, hřiště Klenovice na
Hané), Vrahovice „B“ - Pavlovice u Kojetína, Kralice na Hané „B“ - Dobromilice, Výšovice – Vícov,
Plumlov „B“ - Nezamyslice „B“ (hřiště Krumsín),
Brodek u Konice - Mostkovice „B“, Pivín – Tištín
(sobota 10. srpna, 16.30), Ptení – Bedihošť.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Fotbal
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PŘÍPRAVA 1.SK FINIŠUJE, V NEDĚLI ČEKÁ PROSTĚJOV OSTRÝ START V UNIČOVĚ
Asistent kouče Roman Popelka věří v zopakování loňského úspěšného vstupu do soutěže

Příprava fotbalistů 1.SK Prostějov na druhou sezonu
v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL) se vydařila podle plánu. Hráči pod vedením trenérského dua
František Jura - Roman Popelka nejprve zvládli individuální část, poté absolvovali vytyčené tréninkové jednotky včetně několikadenního soustředění v Ústí nad
Orlicí, až na jednu výjimku prošli vítězně zápasovou
prověrkou. Nyní mají před sebou poslední tréninkový
týden a o víkendu vstoupí do třetí ligy duelem v Uničově.
Prostějov/jim
„Stihli jsme de facto vše, co jsme
chtěli. Tato příprava byla velmi
podobná té minulé, jelikož loňský
model se nám osvědčil. Začali
jsme desátého července a hned
následující týden bylo soustředění.
To proběhlo dobře, narazili jsme
tam na kvalitního soupeře, který
nám ukázal naše nedostatky,“ neskrýval spokojenost asistent hlavního kouče Roman Popelka.
Jedinou stinnou stránkou se
ukázala zranění, kdy se v jednu chvíli rozšířila marodka
až na pět hráčů. Teď už jsou
zdraví všichni kromě Tomáše Bureše a Martina Souška,
gólmanská jednička musela
svůj návrat na radu doktora
o chvíli odložit, nová posila

se zapojí do tréninku zřejmě
v příštím týdnu. I přesto
v týmu zůstal a dostane šanci.
„Stihl první tréninky a zápas
v Opavě, kde se jevil velmi dobře.
Jedná se o talentovaného kluka,
bohužel si přivodil zranění. Nebyl
to ale důvod, abychom ho vyřadili. Má na to, aby se tu prosadil,“
věří Popelka.
V posledních týdnech se hráči museli vypořádat s úmornými vedry,
ani tato komplikace ale neznamenala výraznou změnu strategie.
„Zastihlo nás to již na soustředění.
Je to spíše o tom, že únava je větší
a člověk musí hráčům víc odpustit
a tréninky trochu zkrátit. Snažíme
se tréninky zintenzivnit, neslevili
jsme, ale jsme ohleduplnější a
chápavější,“ vysvětlil s úsměvem
bývalý dlouholetý středopolař.

Tréninkovou dřinu zpestřil realizační tým hráčům pěti přípravnými duely, podstatnější než
výsledky byla předváděná hra.
„Každýzápasbylněčímspecifický.
V Opavě jsme hráli bez všech našich ´krajánků´, tedy bez Lukáše
Zelenky, Michala Pospíšila, Tomáše Hunala, Petra Pavlíka, ale
s našimi mladými puškami. Alespoň v první půli jsme odehráli
velmi dobrý zápas,“ těšilo Popelku, že se členové 1.SK prosadili
herně i gólově a ukázali, že se
s nimi může počítat.
Jako druhé přišly na řadu Pardubice a druholigový soupeř
byl „z jiného těsta“. Východočeši prokázali, že hrají o soutěž
výš a vysoko vyhráli. „Bylo to
na soustředění, již od pondělku
jsme trénovali velmi intenzivně.
Pardubice nás vyloženě nepřehrály herně, ale spíše chytrostí,
vyzrálostí, zkušenostmi. Hráli
konsolidovaně, organizovaně, to,
co potřebovali. Ze zajištěné obrany a se smrtícími brejky,“ vysekl
poklonu soupeři.
Popelku potěšilo, že hráči v duelu
nepropadli, ačkoli tomu skóre 0:4
nenasvědčuje. „Výsledek vypadá
propastně, ale měli jsme tři gólové příležitosti, které jsme nepro-

měnili. Pardubice hrály velmi
profesionálně, my jsme si s chutí
zahráli fotbal a něco nám to ukázalo,“ hledal na porážce pozitiva
i ponaučení.
Ihned po návratu ze soustředění přišlo na pořad dne pohárové
střetnutí v Tasovicích. Favorit
neponechal nic náhodě a na jihu
Moravy si dokráčel pro postup.
„Byl to zápas náročný po fyzické stránce i po morálně volních
vlastnostech. Soupeř nám nenechal nic zadarmo,“ ohlédl se. Poté
se poprvé a naposledy představili
prostějovští fotbalisté i doma
a Hulín, svého soupeře z MSFL,
porazili 2:0.
Lze tak říct, že letní příprava
vyšla hráčům herně i výsledkově lépe než ta zimní. „Zima je
vždy specifičtější. Pauza je delší a
chvíli trvá, než se do toho všichni
opět dostanou. Tady to bylo jen
necelých čtrnáct dní a hráči měli
již před tím individuální plán.
Z tempa nevypadli, nenastalo tréninkové manko,“ nechtěl Popelka porovnávat. Každá příprava je
podle něj svým způsobem specifická a v létě to není tak fyzicky
náročné.
Vývojem prochází i kádry soupeřů, komu se ale povedly nejlepší

tahy, to se ukáže až v mistrovských duelech. „Někomu se posily podaří zapracovat líp, někomu
hůř. Loni Zábřeh před podzimem
vyměnil polovinu kádru, ale nepodařilo se mu ho zkonsolidovat.
Je to vždy otázka, jak si hráči
sednou lidsky a fotbalově,“ upozornil Popelka na důležitý faktor.
Asistent kouče 1.SK tak věří, že
je tým na sezonu stoprocentně
připraven. Ukáže se to ale až
v mistrovských utkáních. „Začínáme v Uničově, který nám bude
chtít oplatit poslední porážku
a konečně nás porazit. Nebude to
jednoduchý vstup. Pak máme nováčka Třebíč. Máme sice nějaké
informace, ale hrát jsme ho neviděli,“ zaznamenal nelehký úvod.
Sám je ale přesvědčen, že se soutěž opět podaří dobře nastartovat.
Může tomu napomoci i větší
výběr při skládání sestavy, trenéři zdaleka nejsou závislí na
neměnné jedenáctce. „Bude tu
letos víc otázek a míst k vyřešení.
Rozhodne aktuální forma, některé posty se nám zdvojily. Teď je
kádr opravdu velmi vyrovnaný.
Alternativ, pokud budou všichni zdraví, bude hlavně směrem
dopředu několik,“ těší Romana
Popelku.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

soupiska pro podzim 2013

1.SK Prostějov

Brankáři:
Tomáš BUREŠ
Zdeněk KOFROŇ
Obránci:
Pavel HLOCH
Tomáš HUNAL
Tomáš KAZÁR
Pavel KREJČÍŘ
Martin SOUŠEK
Filip STUDENÝ
Záložníci:
Zdeněk FLÁDR
Martin HIRSCH
Aleš KRČ
Tomáš MAZOUCH
Josef PANČOCHÁŘ
Petr PAVLÍK
Lukáš ZELENKA
Útočníci:
Tomáš MACHÁLEK
Michal POSPÍŠIL
Tomáš ZATLOUKAL

1978
1987
1991
1973
1984
1983
1991
1994
1994
1989
1990
1983
1991
1978
1979
1990
1979
1986

Realizační tým:
Trenér: František JURA
Asistent: Roman POPELKA
Vedoucí mužstva: Jan JURA
Masér: Radek KUCHAŘ
Lékař: Vladimír MACHÁČEK
Vedení klubu:
Předseda oddílu: Petr LANGR
Generální sportovní manažer: František JURA
Sekretář klubu: Ivan POLÁK
Sportovní manažer: Ladislav DUDÍK

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

„Eskáčko“ na závěr přípravy zvítězilo ve Svitavách

Svitavy, Prostějov/jim – Výhrou venku vstoupili hráči
1.SK Prostějov do letního
přípravného období a stejným způsobem se s ním
i rozloučili. Na půdě divizních Svitav porazili domácí
3:2, znamená to, že jedinou
výsledkovou ztrátu uštědřily
„eskáčku“ druholigové Pardubice.
„Zápas se nám vcelku podařil i
herně. Navázali jsme na předešlé
duely a byli jsme aktivnější, svědčí o tom i třináct rohových kopů
a čtrnáct střel na bránu,“ poukázal
na nebývalé množství střel asistent kouče Roman Popelka.

Pochválil i soupeře, který byl
zdatný a rovněž disponoval
hráči z vyšších soutěží. „Byla to
dobrá generálka. Také se snažili
o aktivní hru, chodili ze zajištěné obrany do rychlých brejků,
jak to proti nám hrávají soupeři.
Měli na to vhodné hráče, uměli
ale také hrát kombinačně a nenakopávali. Budou patřit na špici
divize,“ domnívá se.
Hosté si tak mohli vyzkoušet
postupný útok do zformované
obrany a bránění kontrů, s jejich
zvládnutím panovala spokojenost. „Všechny branky přesto
padly ze standardek. V první
půli jsme hůře řešili finálku, pře-

ce jen hráče pořád točíme a souhra ještě někdy vázne. Po půli
ale nastalo zlepšení,“ všiml si.
Na zkoušku zapůjčený hráč olomoucké Sigmy Filip Studený
tentokrát zasáhl až do druhého
poločasu a na realizační tým
opět udělal dojem. O jeho angažování se ale teprve rozhodne při
jednání mezi kluby. „Hrál kvalitně a přínosem by byl,“ uznal
Popelka.
Porci čtyř přáteláků a jednoho
pohárového střetnutí nyní vystřídají boje o body do tabulky
Moravskoslezské fotbalové ligy,
hráči 1.SK Prostějov zajíždějí
na úvod do Uničova. „Bude to

2:3

TJ Svitavy

(1:1)

1.SK Prostějov
Branky 1.SK: Krejčíř, Machálek, Kazár

1. SK Prostějov:
Kofroň – Krejčíř (46. Studený), Hunal (60. Mazouch), Hloch,
Kazár – Pančochář (46. Hirsch), Zelenka, Pavlík, Fládr – Pospíšil (60. Zatloukal), Krč (46. Machálek). Trenér: František Jura.

hodně podobný duel. Také mají
hodně rychlé kraje a nesmíme
se dopouštět zbytečných ztrát.
Vždy trpělivě čekali a chodili do
brejků, navíc mají vysoké hráče

na standardky. Ty mohou při
remízovém stavu rozhodnout,“
charakterizoval nejbližšího soupeře asistent trenéra Roman
Popelka.

LOS MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY, SEZÓNA 2013/2014 – PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:

5. kolo - neděle 8. září, 16.30:

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:

12. kolo - neděle 27. října, 14.30:

Mikulovice - Orlová, Sigma Olomouc „B“ - Opava, Žďár
nad Sázavou - Hlučín, Břeclav - Hulín, Uničov - 1.SK
Prostějov (neděle 11. srpna, 10.15), Třebíč - Zábřeh,
Kroměříž - Slovácko „B“, 1.HFK Olomouc - Zlín „B“.

Žďár nad Sázavou - Orlová, Břeclav - Sigma Olomouc
„B“, Uničov - Mikulovice, Třebíč - Opava, Kroměříž
- Hlučín, 1.HFK Olomouc - Hulín, Zlín „B“ - 1.SK
Prostějov (neděle 8. září, 16.30, Letná), Slovácko „B“
- Zábřeh.

Orlová - 1.SK Prostějov (sobota 28. září, 10.15),
Hulín - Zábřeh, Hlučín - Slovácko „B“, Opava - Zlín
„B“, Mikulovice - 1.HFK Olomouc, Sigma Olomouc
„B“ - Kroměříž, Žďár nad Sázavou - Třebíč, Břeclav
- Uničov.

Orlová - Hlučín, Opava - Hulín, Mikulovice - 1.SK Prostějov (sobota 26. října, 14.30), Sigma Olomouc „B“
- Zábřeh, Žďár nad Sázavou - Slovácko „B“, Břeclav
- Zlín „B“, Uničov - 1.HFK Olomouc, Třebíč - Kroměříž.

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:

9. kolo - neděle 6. října, 15.30:

Orlová - Zábřeh, 1.SK Prostějov - Slovácko „B“ (sobota 14. září, 16.30), Hulín - Zlín „B“, Hlučín - 1.HFK
Olomouc, Opava - Kroměříž, Mikulovice - Třebíč, Sigma
Olomouc „B“ - Uničov, Žďár nad Sázavou - Břeclav.

Uničov - Orlová, Třebíč - Břeclav, Kroměříž - Žďár nad
Sázavou, 1.HFK Olomouc - Sigma Olomouc „B“, Zlín „B“
- Mikulovice, Slovácko „B“ - Opava, Zábřeh - Hlučín,
1.SK Prostějov - Hulín (sobota 5. října, 15.30).

Kroměříž - Orlová, 1.HFK Olomouc - Třebíč, Zlín „B“ Uničov, Slovácko „B“ - Břeclav, Zábřeh - Žďár nad Sázavou, 1.SK Prostějov - Sigma Olomouc „B“ (sobota
2. listopadu, 14.00), Hulín - Mikulovice, Hlučín - Opava.

předehrávané
15. kolo - středa 18. září, 16.30:

10. kolo - neděle 13. října, 15.00:

2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Orlová - Zlín „B“, Slovácko „B“ - 1.HFK Olomouc, Zábřeh - Kroměříž, 1.SK Prostějov - Třebíč (sobota
17. srpna, 16.30), Hulín - Uničov, Hlučín - Břeclav,
Opava - Žďár nad Sázavou, Mikulovice - Sigma
Olomouc „B“.

3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Sigma Olomouc „B“ - Orlová, Žďár nad Sázavou
- Mikulovice, Břeclav - Opava, Uničov - Hlučín,
Třebíč - Hulín, Kroměříž - 1.SK Prostějov (sobota
24. srpna, 16.30), 1.HFK Olomouc - Zábřeh, Zlín „B“
- Slovácko „B“.

1.HFK Olomouc - Orlová, Zlín „B“ - Kroměříž, Slovácko
„B“ - Třebíč, Zábřeh - Uničov, 1.SK Prostějov - Břeclav,
Hulín - Žďár nad Sázavou, Hlučín - Sigma Olomouc
„B“, Opava - Mikulovice.

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:

7. kolo - neděle 22. září, 16.00:

Orlová - Slovácko „B“, Zábřeh - Zlín „B“, 1.SK Prostějov
- 1.HFK Olomouc (sobota 31. srpna, 16.30), Hulín Kroměříž, Hlučín - Třebíč, Opava - Uničov, Mikulovice
- Břeclav, Sigma Olomouc „B“ - Žďár nad Sázavou.

Břeclav - Orlová, Uničov - Žďár nad Sázavou, Třebíč
- Sigma Olomouc „B“, Kroměříž - Mikulovice, 1.HFK
Olomouc - Opava, Zlín „B“ - Hlučín, Slovácko „B“ - Hulín, Zábřeh - 1.SK Prostějov.

Matěj Hatle zůstává
v Čechovicích

Čechovice/jim – Nabídky Lipové, Vyškova i Určic zvažoval během krátké letní pauzy obránce
či záložník Matěj Hatle, nakonec se ale rozhodl zůstat v Čechovicích, kde plánuje strávit
celou nadcházející sezonu.
„Sehnali mi novou práci a zdá se,
že zůstanu. Moc jsem toho s nimi
neodehrál, budu muset makat,

ale snad se do mi podaří vrátit
se do základní sestavy,“ zabojuje. V uplynulých týdnech přišel
nový trenér, změn doznal i kádr
a šestadvacetiletý hráč věří, že
se mužstvu podaří držet na špici
I.A třídy. „Přišlo několik nových
hráčů, a přestože odešel Haluza,
můžeme soupeřit o první příčky,“
přeje si.

Orlová - Hulín, Hlučín - 1.SK Prostějov (sobota
12. října, 15.00), Opava - Zábřeh, Mikulovice - Slovácko
„B“, Sigma Olomouc „B“ - Zlín „B“, Žďár nad Sázavou
- 1.HFK Olomouc, Břeclav - Kroměříž, Uničov - Třebíč.

11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Třebíč - Orlová, Kroměříž - Uničov, 1.HFK Olomouc
- Břeclav, Zlín „B“ - Žďár nad Sázavou, Slovácko
„B“ - Sigma Olomouc „B“, Zábřeh - Mikulovice, 1.SK
Prostějov - Opava (sobota 19. října, 15.00), Hulín
- Hlučín.

13. kolo - neděle 3. listopadu, 14.00:

14. kolo - neděle 10. listopadu, 14.00:
Orlová - Opava, Mikulovice - Hlučín, Sigma Olomouc
„B“ - Hulín, Žďár nad Sázavou - 1.SK Prostějov (neděle 10. listopadu, 14.00, Bouchalky), Břeclav - Zábřeh, Uničov - Slovácko „B“, Třebíč - Zlín „B“, Kroměříž
- 1.HFK Olomouc.

předehrávané
16. kolo - neděle 17. listopadu, 13.30:
Orlová - Mikulovice, Opava - Sigma Olomouc „B“,
Hlučín - Žďár nad Sázavou, Hulín - Břeclav, 1.SK Prostějov - Uničov (sobota 16. listopadu, 13.30), Zábřeh Třebíč,Slovácko „B“ - Kroměříž, Zlín „B“ - 1.HFK Olomouc.

Novým šéfem Čechovic
se stal Jiří Jančík

Čechovice/jim – Členové fotbalového oddílu TJ Sokol
Čechovice si musejí zvykat na
nového předsedu. Dlouholetý
šéf Vlastimil Ráček se rozhodl
trochu si odpočinout a věnovat
se trénování mládeže, do čela
tak byl zvolen Jiří Jančík.
„V oddílu kopané jsem již

třicet let, bude ale velmi obtížné
navázat na pana Ráčka. Zvýšilo
se množství dětí i družstev,
zlepšil se areál i výkony. Je to ale
současně výzva, chci místní fotbal posunout opět o kousek dál,“
odtajnil své plány nový předseda.
Jedním z plánů je tak dostat
„áčko“ do krajského přeboru, což

se letos na jaře ještě nepodařilo.
„Nebránili bychom se tomu.
Vychováváme velký počet vlastních hráčů a rádi si vyšší soutěž
zahrajeme,“ ujistil Jančík, jenž
neopomněl poděkovat městu,
kraji, fotbalovému svazu a všem
dobrovolníkům za podporu
čechovické kopané.

Příchody: Krč (hostování z Uničova), Soušek, Studený (v
jednání hostování ze Sigmy Olomouc).
Odchody: Ondřej Dostál (hostování v Rakousku), Vít Kopečný (v jednání hostování), Milan Machálek (hostování ve
Vyškově), Aleš Rus, Martin Svozil, Ivo Zbožínek (hostování
v Určicích).

1.SK hraje pohár se
Zlínem o den dříve
Prostějov/jim – Duel druhého kola Poháru České pošty
mezi 1.SK Prostějov a druholigovým Fastavem Zlín se
v areálu Za Místním nádražím neodehraje ve středu
21. srpna, ale již o den dříve. Nový termín zní úterý 20. srpna
s výkopem v 17.00 hodin.
„O přeložení nás kvůli svému dalšímu programu požádali zástupci Zlína a vyhověli jsme jim,“ zdůvodnil změnu generální
sportovní manažer 1.SK Prostějov a současně hlavní trenér
mužského výběru František Jura.

S eskáčkem se připravuje

Rudolf Skácel. Nová posila?
Prostějov/jim – Na trénincích
fotbalistů 1. SK Prostějov se
v uplynulém týdnu proháněli hned tři mistři Evropy do
jednadvaceti let – Lukáš Zelenka, Michal Pospíšil a také
Rudolf Skácel. Bývalý hráč
pražské Slavie, francouzského Marseille či hvězda
skotského Hearts absolvoval
s mužstvem již soustředění
v Ústí nad Orlicí, novou akvizicí třetiligového celku ale
pravděpodobně nebude.
„Děkuji prostějovskému klubu, že mi umožnil tady trénovat. Jsem tu mezi kamarády

a líbí se mi tady,“ pochvaloval
si podmínky pro přípravu vítěz
českého i skotského poháru,
jenž se po letech sešel na tréninku s bývalým parťákem ze
Skotska Michalem Pospíšilem.
O své budoucnosti se čtyřiatřicetiletý fotbalista se zkušenostmi z reprezentačního „áčka“
bavit nechtěl, generální sportovní manažer eskáčka František Jura ovšem dementoval
informace, že se Rudolf Skácel
stane novou posilou mančaftu.
„Umožnili jsme mu trénovat
s námi, možná tu bude i tento
týden. Čeká ale na zahraniční
angažmá a nejednáme s ním,
uvedl František Jura věci na
pravou míru.

Čechy pod Kosířem získaly

Jindřicha Skácela!

Čechy pod Kosířem/jim – Dvě
změny čekají od letošního
podzimu na někdejšího
prvoligového
gólmana
Jindřicha Skácela. Ta první
nesouvisí přímo se sportem
– bývalému prvoligovému
gólmanovi se v září narodí
druhá dcerka. Nyní již pouze
útočník a v loňské sezoně
nejlepší střelec Kostelce
na Hané „B“ navíc mění
působiště, odchází na hostování do Čech pod Kosířem.
„Chci si ještě zahrát pár zápasů
pro radost. Již v minulosti jsem
se vykoupil ze Slavie a jsem
svým pánem, loni jsem po
domluvě s panem Píchalem hrál

v Kostelci. Tam ale už „béčko“
není a několik hráčů odešlo
právě do Čech,“ vysvětlil své
stěhování do týmu účastníka
IV. třídy OFS Prostějov.
Přes týden se hodlá věnovat
práci v galerii a dalším svým
aktivitám, o víkendu pak přijde
chvíle i na fotbal. „Máme
kousek odtud chalupu, tak to
spojím dohromady. Chci na
podzim odehrát alespoň osm
zápasů a doufám, že střelecky
navážu na minulou sezonu,“
přeje si.
Jeho místo bude opět na hrotu,
do brány se již nechystá. „Je to
uzavřená kapitola, už dva roky
jsem v ní nestál,“ ubezpečil.

Fotbal
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LOS PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS
SEZÓNA 2013/2014 - PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:

11. kolo - neděle 20. října, 15.00:

Kojetín - Nové Sady (sobota 10. srpna, 16.30),
Medlov - Konice, Litovel - Želatovice (sobota
10. srpna, 16.30), Troubky - Kralice na Hané, Ústí
- Šternberk (neděle 11. srpna, 10.00), Kozlovice Velké Losiny, Hněvotín - Dolany (sobota 10. srpna,
16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Zlaté Hory (neděle
11. srpna, 10.00, Hodolany).

Nové Sady - Velké Losiny (sobota 14. září, 16.00),
Šternberk - Dolany (sobota 14. září, 16.00),
Kralice na Hané - Zlaté Hory (sobota 14. září,
16.00), Želatovice - 1.HFK Olomouc „B“, Konice
- Hněvotín, Kojetín - Kozlovice (sobota 14. září,
16.00), Medlov - Ústí, Litovel - Troubky (sobota
14. září, 16.00).

Kozlovice - Nové Sady, Hněvotín - Ústí (sobota
19. října, 15.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Troubky
(neděle 20. října, 10.00, Hodolany), Zlaté Hory Litovel (sobota 19. října, 15.00), Dolany - Medlov,
Velké Losiny - Kojetín, Šternberk - Konice
(sobota 19. října, 15.00), Kralice na Hané
- Želatovice (sobota 19. října, 15.00).

2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:

7. kolo - neděle 22. září, 16.00:

12. kolo - neděle 27. října, 14.30:

Nové Sady - Zlaté Hory (sobota 17. srpna, 16.30),
Dolany - 1.HFK Olomouc „B“, Velké Losiny Hněvotín, Šternberk - Kozlovice (sobota 17. srpna,
16.30), Kralice na Hané - Ústí (sobota 17. srpna,
16.30), Želatovice - Troubky, Konice - Litovel
(sobota 17. srpna, 16.30), Kojetín - Medlov
(sobota 17. srpna, 16.30).

Troubky - Nové Sady, Ústí - Litovel (neděle
22. září, 10.00), Kozlovice - Medlov, Hněvotín
- Kojetín (sobota 21. září, 16.00), 1.HFK
Olomouc „B“ - Konice (neděle 22. září, 10.00,
Hodolany), Zlaté Hory - Želatovice (sobota
21. září, 16.00), Dolany - Kralice na Hané, Velké
Losiny - Šternberk.

Nové Sady - Želatovice (sobota 26. října, 14.30),
Konice - Kralice na Hané, Kojetín - Šternberk
(sobota 26. října, 14.30), Medlov - Velké Losiny,
Litovel - Dolany (sobota 26. října, 14.30), Troubky
- Zlaté Hory, Ústí - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
27. října, 10.00), Kozlovice - Hněvotín.

3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Medlov - Nové Sady, Litovel - Kojetín (sobota
24. srpna, 16.30), Troubky - Konice, Ústí Želatovice, Kozlovice - Kralice na Hané, Hněvotín
- Šternberk (sobota 24. srpna, 16.30), 1.HFK
Olomouc „B“ - Velké Losiny (neděle 25. srpna,
10.00, Hodolany), Zlaté Hory - Dolany (sobota
24. srpna, 16.30).

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Nové Sady - Dolany (sobota 31. srpna, 16.30),
Velké Losiny - Zlaté Hory, Šternberk - 1.HFK
Olomouc „B“ (sobota 31. srpna, 16.30), Kralice
na Hané - Hněvotín (sobota 31. srpna,
16.30), Želatovice - Kozlovice, Konice - Ústí,
Kojetín - Troubky (sobota 31. srpna, 16.30),
Medlov - Litovel.

předehrávané
14. kolo - středa 4. září, 17.30:
Nové Sady - Konice, Kojetín - Želatovice, Medlov
- Kralice na Hané, Litovel - Šternberk, Troubky Velké Losiny, Ústí - Dolany (10.00), Kozlovice Zlaté Hory, Hněvotín - 1.HFK Olomouc „B“.

předehrávané
15. kolo - středa 25. září, 16.00:
1.HFK Olomouc „B“ - Nové Sady, Zlaté Hory Hněvotín, Dolany - Kozlovice, Velké Losiny - Ústí,
Šternberk - Troubky, Kralice na Hané - Litovel,
Želatovice - Medlov, Konice - Kojetín.

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Nové Sady - Šternberk (sobota 28. září, 16.00),
Kralice na Hané - Velké Losiny (sobota
28. září, 16.00), Želatovice - Dolany, Konice
- Zlaté Hory, Kojetín - 1.HFK Olomouc „B“
(sobota 28. září, 16.00), Medlov - Hněvotín,
Litovel - Kozlovice (sobota 28. září, 16.00),
Troubky - Ústí.

9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Ústí - Nové Sady (neděle 6. října, 10.00), Kozlovice
- Troubky, Hněvotín - Litovel (sobota 5. října,
15.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Medlov (neděle
6. října, 10.00, Hodolany), Zlaté Hory - Kojetín
(sobota 5. října, 15.30), Dolany - Konice, Velké
Losiny - Želatovice, Šternberk - Kralice na Hané
(sobota 5. října, 15.30).

5. kolo - neděle 8. září, 16.30:

10. kolo - neděle 13. října, 15.00:

Litovel - Nové Sady (sobota 7. září, 16.30), Troubky
- Medlov, Ústí - Kojetín (neděle 8. září, 10.00),
Kozlovice - Konice, Hněvotín - Želatovice (sobota
7. září, 16.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Kralice na
Hané (neděle 8. září, 10.00, Hodolany), Zlaté
Hory - Šternberk (sobota 7. září, 16.30), Dolany Velké Losiny.

Nové Sady - Kralice na Hané (sobota
12. října, 15.00), Želatovice - Šternberk,
Konice - Velké Losiny, Kojetín - Dolany
(sobota 12. října, 15.00), Medlov - Zlaté Hory,
Litovel - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 12. října,
15.00), Troubky - Hněvotín, Ústí - Kozlovice
(neděle 13. října, 10.00).

I

13. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
Hněvotín - Nové Sady (sobota 2. listopadu,
13.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Kozlovice (neděle
3. listopadu, 10.00, Hodolany), Zlaté Hory - Ústí
(sobota 2. listopadu, 13.30), Dolany - Troubky,
Velké Losiny - Litovel, Šternberk - Medlov (sobota
2. listopadu, 13.30), Kralice na Hané - Kojetín
(sobota 2. listopadu, 13.30), Želatovice Konice.

předehrávané
16. kolo - neděle 10. listopadu, 13.30:
Nové Sady - Kojetín (sobota 9. listopadu, 13.30),
Konice - Medlov (hlášenky), Želatovice - Litovel,
Kralice na Hané - Troubky (sobota 9. listopadu,
13.30), Šternberk - Ústí (sobota 9. listopadu,
13.30), Velké Losiny - Kozlovice, Dolany Hněvotín, Zlaté Hory - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota
9. listopadu, 13.30).

předehrávané
17. kolo - neděle 17. listopadu, 13.00:
Zlaté Hory - Nové Sady (sobota 16. listopadu,
13.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Dolany (neděle
17. listopadu, 10.00, Hodolany), Hněvotín Velké Losiny (sobota 16. listopadu, 13.00),
Kozlovice - Šternberk, Ústí - Kralice
na Hané (neděle 17. listopadu, 10.00),
Troubky - Želatovice, Litovel - Konice (sobota
16. listopadu, 13.00), Medlov - Kojetín.

fotbalové zpravodajství hledejte

na www.vecernikpv.cz

Za každého počasí. Ať bude svítit sluníčko, nebo se z nebe spouštět provatce vody, o body v krajském přeboru se utkají
i hráči Kralic (na snímku) a Konice.
Foto: Jiří Možný

LOS I.A TŘÍDY, SKUPINY „B“
SEZÓNA 2013/2014 - PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo - sobota 10. srpna, 16.30:

6. kolo - sobota 14. září, 16.00:

11. kolo - sobota 19. října, 15.00:

Slatinice - Náměšť na Hané, Štěpánov - Hlubočky
(sobota 10. srpna, 10.00), Lipník - Opatovice,
Haná Prostějov - Bělotín, Čechovice - Dub nad
Moravou (neděle 11. srpna, 16.30), Hranice „B“
- Beňov (neděle 11. srpna, 15.00), Konice „B“ Klenovice na Hané.

Náměšť na Hané - Dub nad Moravou (neděle
15. září, 16.00), Bělotín - Beňov, Opatovice Klenovice na Hané (neděle 15. září, 16.00),
Hlubočky - Konice „B“, Slatinice - Hranice
„B“, Štěpánov - Čechovice, Lipník - Haná
Prostějov.

Hranice „B“ - Náměšť na Hané (neděle 20. října,
15.00), Konice „B“ - Čechovice (neděle 20. října,
15.00), Klenovice na Hané - Haná Prostějov,
Beňov - Lipník (neděle 20. října, 15.00), Dub
nad Moravou - Štěpánov, Bělotín - Slatinice,
Opatovice - Hlubočky (neděle 20. října, 10.00).

2. kolo - sobota 17. srpna, 16.30:

7. kolo - sobota 21. září, 16.00:

12. kolo - sobota 26. října, 14.30:

Náměšť na Hané - Klenovice na Hané (neděle
18. srpna, 16.30), Beňov - Konice „B“ (neděle
18. srpna, 16.30), Dub nad Moravou - Hranice
„B“, Bělotín - Čechovice, Opatovice - Haná
Prostějov (neděle 18. srpna, 10.00), Hlubočky
- Lipník, Slatinice - Štěpánov.

Haná Prostějov - Náměšť na Hané,
Čechovice - Lipník (neděle 22. září, 16.00),
Hranice „B“ - Štěpánov (neděle 22. září,
15.00), Konice „B“ - Slatinice, Klenovice
na Hané - Hlubočky, Beňov - Opatovice
(neděle 22. září, 16.00), Dub nad Moravou
- Bělotín.

3. kolo - sobota 24. srpna, 16.30:

8. kolo - sobota 28. září, 16.00:
Štěpánov - Náměšť na Hané, Lipník - Slatinice,
Haná Prostějov - Hlubočky, Čechovice - Náměšť na Hané - Bělotín, Opatovice - Dub
Opatovice (neděle 25. srpna, 16.30), Hranice nad Moravou (neděle 29. září, 10.00), Hlubočky
„B“ - Bělotín (neděle 25. srpna, 15.00), Konice - Beňov, Slatinice - Klenovice na Hané,
„B“ - Dub nad Moravou, Klenovice na Hané Štěpánov - Konice „B“, Lipník - Hranice „B“,
Haná Prostějov - Čechovice.
- Beňov.

13. kolo - sobota 2. listopadu, 13.30:

14. kolo - sobota 9. listopadu, 13.30:

2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Všechovice - Plumlov, Brodek u Přerova Tovačov (sobota 17. srpna, 16.30), Vrchoslavice
- Pivín, Nezamyslice - Býškovice (sobota
17. srpna, 10.00), Mostkovice - Kostelec
na Hané, Radslavice - Horní Moštěnice (sobota
17. srpna, 16.30), Kojetín „B“ - Lipová.

7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Kostelec na Hané - Všechovice, Býškovice
- Horní Moštěnice (neděle 22. září, 10.15),
Pivín - Lipová, Tovačov - Kojetín „B“, Plumlov
- Radslavice (sobota 21. září, 16.00), Brodek
u Přerova - Mostkovice (sobota 21. září, 16.00),
Vrchoslavice - Nezamyslice.

12. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Všechovice - Radslavice, Kojetín „B“ Mostkovice, Lipová - Nezamyslice, Horní
Moštěnice - Vrchoslavice (sobota 26. října,
14.30), Kostelec na Hané - Brodek u Přerova,
Býškovice - Plumlov (neděle 27. října, 10.15),
Pivín - Tovačov.

3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Lipová - Všechovice, Horní Moštěnice Kojetín „B“, Kostelec na Hané - Radslavice,
Býškovice - Mostkovice (neděle 25. srpna,
10.15), Pivín - Nezamyslice, Tovačov Vrchoslavice, Plumlov - Brodek u Přerova
(sobota 24. srpna, 16.30).

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Všechovice - Nezamyslice, Mostkovice Vrchoslavice, Radslavice - Brodek u Přerova,
Kojetín „B“ - Plumlov, Lipová - Tovačov, Horní
Moštěnice - Pivín (sobota 28. září, 16.00),
Kostelec na Hané - Býškovice.

13. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
Tovačov - Všechovice, Plumlov - Pivín
(sobota 2. listopadu, 13.30), Brodek
u Přerova - Býškovice (sobota 2. listopadu, 13.30),
Vrchoslavice - Kostelec na Hané, Nezamyslice
- Horní Moštěnice (sobota 2. listopadu, 13.30),
Mostkovice - Lipová, Radslavice - Kojetín „B“.

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Všechovice - Brodek u Přerova, Vrchoslavice Plumlov, Nezamyslice - Tovačov (sobota 31.
srpna, 16.30), Mostkovice - Pivín, Radslavice
- Býškovice, Kojetín „B“ - Kostelec na Hané,
Lipová - Horní Moštěnice.
5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Horní Moštěnice - Všechovice (sobota 7. září,
16.30), Kostelec na Hané - Lipová, Býškovice
- Kojetín „B“ (neděle 8. září, 10.15), Pivín Radslavice, Tovačov - Mostkovice, Plumlov
- Nezamyslice (sobota 7. září, 16.30), Brodek
u Přerova - Vrchoslavice (sobota 7. září,
16.30).

9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Býškovice - Všechovice (neděle 6. října,
10.15), Pivín - Kostelec na Hané, Tovačov Horní Moštěnice, Plumlov - Lipová (sobota
5. října, 15.30), Brodek u Přerova - Kojetín
„B“ (sobota 5. října, 15.30), Vrchoslavice
- Radslavice, Nezamyslice - Mostkovice
(sobota 5. října, 15.30).
10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Všechovice - Mostkovice, Radslavice Nezamyslice, Kojetín „B“ - Vrchoslavice,
Lipová - Brodek u Přerova, Horní Moštěnice
- Plumlov (sobota 12. října, 15.00), Kostelec
na Hané - Tovačov, Býškovice - Pivín (neděle
13. října, 10.15).

14. kolo - neděle 10. listopadu, 13.30:
Všechovice - Kojetín „B“, Radslavice - Lipová,
Mostkovice - Horní Moštěnice, Nezamyslice Kostelec na Hané (sobota 9. listopadu, 13.30),
Vrchoslavice - Býškovice, Brodek u Přerova
- Pivín (sobota 9. listopadu, 13.30), Plumlov Tovačov (sobota 9. listopadu, 13.30).
15. kolo - neděle 17. listopadu, 13.00:
Plumlov - Všechovice (sobota 16. listopadu,
13.00), Tovačov - Brodek u Přerova, Pivín Vrchoslavice, Býškovice - Nezamyslice
(neděle 17. listopadu, 10.15), Kostelec na Hané
- Mostkovice, Horní Moštěnice - Radslavice
(sobota 16. listopadu, 13.30), Lipová - Kojetín „B“.

Držovice - Olšany (sobota 31. srpna 16.30)
Otaslavice - Čechovice „B“
Haná Prostějov „B“ - Přemyslovice
Brodek u Prostějova - Určice „B“
Protivanov - Němčice nad Hanou
Jesenec - Vrahovice (hřiště Dzbel)

Náměšť na Hané - Beňov, Dub nad Moravou
- Klenovice na Hané, Bělotín - Konice „B“,
Opatovice - Hranice „B“ (neděle 1. září, 10.00),
Hlubočky - Čechovice, Slatinice - Haná
Prostějov, Štěpánov - Lipník.

Čechovice - Náměšť na Hané (neděle 6. října,
15.30), Hranice „B“ - Haná Prostějov (neděle
6. října, 15.30), Konice „B“ - Lipník, Klenovice
na Hané - Štěpánov, Beňov - Slatinice (neděle 7.
října, 15.30), Dub nad Moravou - Hlubočky, Bělotín
- Opatovice.

8. září, 16.30), Hranice „B“ - Hlubočky (neděle
8. září, 15.00), Konice „B“ - Opatovice,
Klenovice na Hané - Bělotín, Beňov - Dub
nad Moravou (neděle 8. září, 16.30).

Bělotín, Slatinice - Dub nad Moravou, Štěpánov Hranice „B“ - Dub nad Moravou, Čechovice - Beňov, Lipník - Klenovice na Hané, Haná Bělotín (neděle 17. listopadu, 13.00), Haná
2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Prostějov - Konice „B“, Čechovice - Hranice Prostějov - Opatovice, Lipník - Hlubočky,
Zdětín „B“ - Bedihošť (sobota 17. srpna, 16.30),
Štěpánov - Slatinice.
„B“ (neděle 13. října, 15.00).

Náměšť na Hané - Slatinice (neděle 10. listopadu,
13.30), Hlubočky - Štěpánov, Opatovice - Lipník
(neděle 3. listopadu, 10.00), Bělotín - Haná
1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:
Prostějov, Dub nad Moravou - Čechovice, Skalka - Zdětín „B“ (sobota 10. srpna, 16.30, hřišBeňov - Hranice „B“ (neděle 3. listopadu, 13.30), tě Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ - Pavlovice
Klenovice na Hané - Konice „B“.

u Kojetína, Kralice na Hané „B“ - Dobromilice,
Výšovice - Vícov, Plumlov „B“ - Nezamyslice „B“
5. kolo - sobota 7. září, 16.30:
15. kolo - sobota 16. listopadu, 13.00: (hřiště Krumsín), Brodek u Konice - Mostkovice
10. kolo - sobota 12. října, 15.00: Klenovice na Hané - Náměšť na Hané, Konice „B“, Pivín - Tištín (sobota 10. srpna, 16.30), Ptení
Lipník - Náměšť na Hané, Haná Prostějov
- Štěpánov, Čechovice - Slatinice (neděle Náměšť na Hané - Opatovice, Hlubočky - „B“ - Beňov (neděle 17. listopadu, 13.00),
- Bedihošť.

1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:
Doloplazy - Kožušany, Dubicko - Haňovice
(sobota 10. srpna, 16.30), Lesnice - Velká
Bystřice, Lutín - Zvole, Babice - Červenka
(sobota 10. srpna, 16.30),Velký Týnec - Maletín,
Slavonín - Hvozd.
2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Kožušany - Hvozd, Maletín - Slavonín (sobota
17. srpna, 16.30), Červenka - Velký Týnec
(sobota 17. srpna, 16.30), Lutín - Babice, Velká
Bystřice - Zvole, Haňovice - Lesnice, Doloplazy
- Dubicko.
3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Dubicko - Kožušany (sobota 24. srpna, 16.30),
Lesnice - Doloplazy, Haňovice - Zvole, Babice Velká Bystřice (sobota 24. srpna, 16.30), Velký
Týnec - Lutín, Slavonín - Červenka, Hvozd Maletín (sobota 24. srpna, 16.30).
4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Kožušany - Maletín, Červenka - Hvozd
(sobota 31. srpna, 16.30), Lutín - Slavonín,
Velká Bystřice - Velký Týnec, Haňovice Babice, Doloplazy - Zvole, Dubicko - Lesnice
(sobota 31. srpna, 16.30).
5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Lesnice - Kožušany, Zvole - Dubicko (sobota
7.září, 16:30), Babice - Doloplazy (sobota
7. září, 16.30), Velký Týnec - Haňovice,
Slavonín - Velká Bystřice (sobota 7. září, 16.30),
Hvozd - Lutín (sobota 7. září, 16.30), Maletín
- Červenka (sobota 7. září, 16.30).

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Kožušany - Červenka, Lutín - Maletín, Velká
Bystřice - Hvozd, Haňovice - Slavonín,
Doloplazy - Velký Týnec, Dubicko - Babice
(sobota 14. září, 16.00), Lesnice - Zvole.
7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Zvole - Kožušany (sobota 21. září, 16.00),
Babice - Lesnice (sobota 21. září, 16.00), Velký
Týnec - Dubicko, Slavonín - Doloplazy (sobota
21. září, 16.00), Hvozd - Haňovice (sobota
21. září, 16.00), Maletín - Velká Bystřice (sobota
21. září, 16.00), Červenka - Lutín (sobota
21. září, 16.00).

Tištín - Ptení, Mostkovice „B“ - Pivín „B“, Nezamyslice „B“ - Brodek u Konice (neděle 18. srpna,
10.00), Vícov - Plumlov „B“, Dobromilice - Výšovice, Pavlovice u Kojetína - Kralice na Hané „B“
(hřiště Dřínov), Skalka - Vrahovice „B“ (sobota
10. srpna, 16.30, hřiště Klenovice na Hané).

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Kožušany - Lutín, Velká Bystřice - Červenka,
Haňovice - Maletín, Doloplazy - Hvozd, Dubicko
- Slavonín (sobota 28. září 16.00), Lesnice - Velký
Týnec, Zvole - Babice (sobota 28. září, 16.00).
9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Babice - Kožušany (sobota 5. října, 15.30),
Velký Týnec - Zvole, Slavonín - Lesnice (sobota
5. října, 15.30), Hvozd - Dubicko (sobota
5. října, 15.30), Maletín - Doloplazy (sobota
5. října, 15.30), Červenka - Haňovice (sobota
5. října, 15.30), Lutín - Velká Bystřice.
10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Kožušany - Velká Bystřice, Haňovice - Lutín,
Doloplazy - Červenka, Dubicko - Maletín
(sobota 12. října, 15.00), Lesnice - Hvozd,
Zvole - Slavonín (sobota 12. října, 15.00),
Babice - Velký Týnec (sobota 12. října, 15.00).

11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Velký Týnec - Kožušany, Slavonín - Babice (sobota
3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
19. října, 15.00), Hvozd - Zvole (sobota 19. října, Vrahovice „B“ - Zdětín „B“, Kralice na Hané „B“
15.00), Maletín - Lesnice (sobota 19. října, 15.00), - Skalka, Výšovice - Pavlovice u Kojetína, PlumČervenka - Dubicko (sobota 19. října, 15.00), Lutín
lov „B“ - Dobromilice (hřiště Krumsín), Brodek
- Doloplazy, Velká Bystřice - Haňovice.
12. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Kožušany - Haňovice, Doloplazy - Velká Bystřice,
Dubicko - Lutín (sobota 26. října 14.30), Lesnice
- Červenka, Zvole - Maletín (sobota 26. října
14.30), Babice - Hvozd (sobota 26. října 14.30),
Velký Týnec - Slavonín (sobota 26. října 14.30).

u Konice - Vícov, Pivín „B“ - Nezamyslice „B“
(sobota 24. srpna, 16.30), Ptení - Mostkovice „B“,
Bedihošť - Tištín (sobota 24. srpna, 16.30, hřiště
Hrubčice).

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Zdětín „B“ - Tištín (sobota 31. srpna, 16.30),
Mostkovice „B“ - Bedihošť, Nezamyslice „B“
13. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
- Ptení (neděle 1. září, 10.00), Vícov - Pivín
Slavonín - Kožušany, Hvozd - Velký Týnec,
Maletín - Babice, Červenka - Zvole (vše sobota 2. „B“, Dobromilice - Brodek u Konice, Pavlovice
listopadu, 13.30), Lutín - Lesnice, Velká Bystřice u Kojetína - Plumlov „B“ (hřiště Dřínov), Skalka
-Výšovice(sobota10.srpna,16.30,hřištěKlenovice
- Dubicko, Haňovice -Doloplazy.
na Hané), Vrahovice „B“ - Kralice na Hané „B“.
14. kolo - neděle 10. listopadu, 13.30:
5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Kožušany - Doloplazy, Haňovice - Dubicko,
Velká Bystřice - Lesnice, Zvole - Lutín (sobota Kralice na Hané „B“ - Zdětín „B“, Výšovice - Vra9. listopadu, 13.30), Červenka - Babice (sobota hovice „B“, Plumlov „B“ - Skalka (hřiště Krumsín),
9. listopadu, 13.30), Maletín - Velký Týnec Brodek u Konice - Pavlovice u Kojetína, Pivín
(sobota 9. listopadu, 13.30), Hvozd - Slavonín
„B“ - Dobromilice (sobota 7. září, 16.30), Ptení
(sobota 9. listopadu, 13.30).
- Vícov, Bedihošť - Nezamyslice „B“ (sobota
7. září, 16.30, hřiště Hrubčice), Tištín - Mostkovice „B“.
15. kolo - neděle 17. listopadu, 13.00:
Hvozd - Kožušany (sobota 16. listopadu, 13.00),
Slavonín - Maletín (sobota 16. listopadu, 13.00),
Velký Týnec - Červenka, Babice - Lutín (sobota
16. listopadu, 13.00), Zvole - Velká Bystřice
(sobota 16. listopadu, 13.00), Lesnice - Haňovice,
Dubicko - Doloplazy (sobota 16.
6. listopadu,
list
s opadu, 13.00).

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Vrahovice - Zdětín (sobota 7. září, 16.30)
Němčice nad Hanou - Jesenec
Určice „B“ - Protivanov (sobota 7. září, 16.30
Přemyslovice - Brodek u Prostějova
Čechovice „B“ - Haná Prostějov „B“
(sobota 7. září, 16.30)
Olšany - Otaslavice
Smržice - Držovice
Otinoves - Horní Štěpánov
6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Zdětín - Horní Štěpánov
Držovice - Otinoves (sobota 14. září, 16.00)
Otaslavice - Smržice
Haná Prostějov „B“ - Olšany
Brodek u Prostějova - Čechovice „B“
Protivanov - Přemyslovice
Jesenec - Určice „B“ (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Němčice nad Hanou
(sobota 14. září, 16.00)

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Zdětín „B“ - Mostkovice „B“ (sobota 14. září,
16.00), Nezamyslice „B“ - Tištín (neděle 15. září,
10.00), Vícov - Bedihošť, Dobromilice - Ptení,
Pavlovice u Kojetína - Pivín „B“ (hřiště Dřínov),
Skalka - Brodek u Konice (sobota 14. září, 16.00,
hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ - Plumlov „B“, Kralice na Hané „B“ - Výšovice.
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předehrávané
16. kolo - středa 18. září, 16.00:
Zdětín - Protivanov
Brodek u Prostějova - Jesenec
Haná Prostějov „B“ - Vrahovice
Otaslavice - Němčice nad Hanou
Držovice - Určice „B“
Horní Štěpánov - Přemyslovice
Otinoves - Čechovice „B“
Smržice - Olšany
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7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Němčice nad Hanou - Zdětín
Určice „B“ - Vrahovice (sobota 21. září, 16.00)
Přemyslovice - Jesenec
Čechovice „B“ - Protivanov (sobota 21. září, 16.00)
Olšany - Brodek u Prostějova
Smržice - Haná Prostějov „B“
Otinoves - Otaslavice
Horní Štěpánov - Držovice
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III. LOS III. TŘÍDY OFS PROSTĚJOV,

9. kolo - sobota 5. října, 15.30:

skupina „B“
11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Pivín - Všechovice, Tovačov - Býškovice, Plumlov
- Kostelec na Hané (sobota 19. října, 15.00),
Brodek u Přerova - Horní Moštěnice (sobota
19. října, 15.30), Vrchoslavice - Lipová,
Nezamyslice - Kojetín „B“ (sobota 19. října,
15.00), Mostkovice - Radslavice.

3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Jesenec - Zdětín (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Protivanov (sobota 24. srpna, 16.30)
Němčice nad Hanou - Brodek u Prostějova
Určice „B“ - Haná Prostějov „B“
(sobota 24. srpna, 16.30)
Přemyslovice - Otaslavice
Čechovice „B“ - Držovice
(sobota 24. srpna, 16.30)
Olšany - Horní Štěpánov
Smržice - Otinoves

4. kolo - sobota 31. srpna, 16.30:

skupina „A“
6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Všechovice - Vrchoslavice, Nezamyslice Brodek u Přerova (sobota 14. září, 16.00),
Mostkovice - Plumlov, Radslavice - Tovačov,
Kojetín „B“ - Pivín, Lipová - Býškovice,
Horní Moštěnice - Kostelec na Hané (sobota
14. září, 16.00).

2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Zdětín - Smržice
Otinoves - Olšany
Horní Štěpánov - Čechovice „B“
Držovice - Přemyslovice (sobota 17. srpna, 16.30)
Otaslavice - Určice „B“
Haná Prostějov „B“ - Němčice nad Hanou
Brodek u Prostějova - Vrahovice
Protivanov - Jesenec

Náměšť na Hané - Hlubočky, Slatinice - Opatovice,
Štěpánov - Bělotín, Lipník - Dub nad Moravou,
4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Haná Prostějov - Beňov, Čechovice - Klenovice
Zdětín
Otinoves
na Hané (neděle 27. října, 14.30), Hranice „B“ Horní Štěpánov - Smržice
Konice „B“ (neděle 27. října, 14.30).
Konice „B“ - Náměšť na Hané, Klenovice
na Hané - Hranice „B“, Beňov - Čechovice
(neděle 3. listopadu, 13.30), Dub nad Moravou
- Haná Prostějov, Bělotín - Lipník, Opatovice Štěpánov (neděle 3. listopadu, 13.30), Hlubočky
- Slatinice.
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LOS PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA, SEZÓNA 2013/2014 - PODZIMNÍ ČÁST

1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:
Protivanov - Zdětín
Jesenec - Brodek u Prostějova (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Haná Prostějov „B“
(sobota 10. srpna, 16.30)
Němčice nad Hanou - Otaslavice
Určice „B“ - Držovice (sobota 10. srpna, 16.30)
Přemyslovice - Horní Štěpánov
Čechovice „B“ - Otinoves (sobota 10. srpna, 16.30)
Olšany - Smržice

LOS I.B TŘÍDY OLOMOUCKÉHO KFS, SEZÓNA 2013/2014 - PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:
Kojetín „B“ - Všechovice, Lipová - Radslavice,
Horní Moštěnice - Mostkovice (sobota
10. srpna, 16.30), Kostelec na Hané Nezamyslice, Býškovice - Vrchoslavice
(neděle 11. srpna, 10.15), Pivín - Brodek
u Přerova, Tovačov - Plumlov.



předehrávané
16. kolo - středa 18. září, 16.00:
Zdětín „B“ - Skalka, Pavlovice u Kojetína - Vrahovice „B“ (hřiště Dřínov), Dobromilice - Kralice
na Hané „B“, Vícov - Výšovice, Nezamyslice „B“
- Plumlov „B“, Mostkovice „B“ - Brodek u Konice,
Tištín - Pivín „B“, Bedihošť - Ptení (hřiště Hrubčice).

7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Výšovice - Zdětín „B“, Plumlov „B“ - Kralice
na Hané „B“ (hřiště Krumsín), Brodek u Konice
- Vrahovice „B“, Pivín „B“ - Skalka (sobota
21. září, 16.00), Ptení - Pavlovice u Kojetína,
Bedihošť - Dobromilice (sobota 21. září, 16.00,
hřiště Hrubčice), Tištín - Vícov, Mostkovice „B“ Nezamyslice „B“.
8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Zdětín „B“ - Nezamyslice „B“ (sobota 28. září,
16.00), Vícov - Mostkovice „B“, Dobromilice
- Tištín, Pavlovice u Kojetína - Bedihošť (hřiště
Dřínov), Skalka - Ptení (sobota 28. září, 16.00,
hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice „B“
- Pivín „B“, Kralice na Hané „B“ - Brodek u Konice,
Výšovice - Plumlov „B“.
9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Plumlov „B“ - Zdětín „B“ (hřiště Krumsín), Brodek
u Konice - Výšovice, Pivín „B“ - Kralice na Hané
„B“ (sobota 5. října, 15.30), Ptení - Vrahovice „B“,
Bedihošť - Skalka (sobota 5. října, 15.30, hřiště
Hrubčice), Tištín - Pavlovice u Kojetína, Mostkovice „B“ - Dobromilice, Nezamyslice „B“ - Vícov
(neděle 6. října, 10.00).
10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Zdětín „B“ - Vícov (sobota 12. října, 15.00),
Dobromilice - Nezamyslice „B“, Pavlovice u Kojetína - Mostkovice „B“ (hřiště Dřínov), Skalka
- Tištín (sobota 12. října, 15.00, hřiště Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ - Bedihošť, Kralice
na Hané „B“ - Ptení, Výšovice - Pivín „B“, Plumlov
„B“ - Brodek u Konice (hřiště Krumsín).
11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Brodek u Konice - Zdětín „B“, Pivín „B“ - Plumlov
„B“ (sobota 19. října, 15.00), Ptení - Výšovice,
Bedihošť - Kralice na Hané „B“ (sobota
19. října, 15.00, hřiště Hrubčice), Tištín - Vrahovice „B“, Mostkovice „B“ - Skalka, Nezamyslice „B“
- Pavlovice u Kojetína (neděle 20. října, 10.00),
Vícov - Dobromilice.

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Zdětín - Držovice
Otaslavice - Horní Štěpánov
Haná Prostějov - Otinoves
Brodek u Prostějova - Smržice
Protivanov - Olšany
Jesenec - Čechovice „B“ (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Přemyslovice (sobota 28. září, 16.00)
Němčice nad Hanou - Určice „B“.
9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Určice „B“ - Zdětín (sobota 5. října, 15.30)
Přemyslovice - Němčice nad Hanou
Čechovice „B“ - Vrahovice
(sobota 5. října, 15.30)
Olšany - Jesenec
Smržice - Protivanov
Otinoves - Brodek u Prostějova
Horní Štěpánov - Haná Prostějov „B“
Držovice - Otaslavice
10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Zdětín - Otaslavice
Haná Prostějov „B“ - Držovice
Brodek u Prostějova - Horní Štěpánov
Protivanov - Otinoves
Jesenec - Smržice (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Olšany (sobota 12. října, 15.30)
Němčice nad Hanou - Čechovice „B“
Určice „B“ - Přemyslovice
(sobota 12. října, 15.30)
11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Přemyslovice - Zdětín
Čechovice „B“ - Určice „B“ (sobota 19. října, 15.00)
Olšany - Němčice nad Hanou
Smržice - Vrahovice
Otinoves - Jesenec
Horní Štěpánov - Protivanov
Držovice - Brodek u Prostějova
(sobota 19. října, 15.00)
Otaslavice - Haná Prostějov „B“
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12. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Zdětín „B“ - Dobromilice (sobota 26. října, 14.30),
Pavlovice u Kojetína - Vícov (hřiště Dřínov), Skalka
- Nezamyslice „B“ (sobota 26. října, 14.30, hřiště
Klenovice na Hané), Vrahovice „B“ - Mostkovice „B“, Kralice na Hané „B“ - Tištín, Výšovice
- Bedihošť, Plumlov „B“ - Ptení (hřiště Krumsín),
Brodek u Konice - Pivín „B“.
13. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
Pivín „B“ - Zdětín „B“ (sobota 2. listopadu, 13.30),
Ptení - Brodek u Konice, Bedihošť - Plumlov
„B“ (sobota 2. listopadu, 13.30, hřiště Hrubčice), Tištín - Výšovice, Mostkovice „B“ - Kralice
na Hané „B“, Nezamyslice „B“ - Vrahovice „B“
(neděle 3. listopadu, 10.00), Vícov - Skalka,
Dobromilice - Pavlovice u Kojetína.
14. kolo - neděle 10. listopadu, 13.30:
Zdětín „B“ - Pavlovice u Kojetína (sobota
9. listopadu, 13.30), Skalka - Dobromilice
(sobota 2. listopadu, 13.30, hřiště Klenovice na
Hané), Vrahovice „B“ - Vícov, Kralice na Hané
„B“ - Nezamyslice „B“, Výšovice - Mostkovice
„B“, Plumlov „B“ - Tištín (hřiště Krumsín), Brodek
u Konice - Bedihošť, Pivín „B“ - Ptení (sobota
9. listopadu, 13.30).
15. kolo - neděle 17. listopadu, 13.00:
Ptení - Zdětín „B“, Bedihošť - Pivín „B“ (sobota
16. listopadu, 13.00, hřiště Hrubčice), Tištín Brodek u Konice, Mostkovice „B“ - Plumlov „B“,
Nezamyslice „B“ - Výšovice, Vícov - Kralice
na Hané „B“, Dobromilice - Vrahovice „B“, Pavlovice u Kojetína - Skalka (hřiště Dřínov).

IV.
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12. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Zdětín - Haná Prostějov „B“
Brodek u Prostějova - Otaslavice
Protivanov - Držovice
Jesenec - Horní Štěpánov (hřiště Dzbel)
Vrahovice - Otinoves (sobota 26. října, 14.30)
Němčice nad Hanou - Smržice
Určice „B“ - Olšany (sobota 26. října, 14.30)
Přemyslovice - Čechovice „B“

:
:
:
:
:
:
:
:

:

13. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
:
Čechovice „B“ - Zdětín
(sobota 2. listopadu, 13.30)
:
Olšany - Přemyslovice
:
Smržice - Určice „B“
:
Otinoves - Němčice nad Hanou
:
Horní Štěpánov - Vrahovice
:
Držovice - Jesenec (sobota 2. listopadu, 13.30)
:
Otaslavice - Protivanov
:
Haná Prostějov „B“ - Brodek u Prostějova

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14. kolo - neděle 10. listopadu, 13.30:
:
Zdětín - Brodek u Prostějova
:
Protivanov - Haná Prostějov „B“
:
Jesenec - Otaslavice (hřiště Dzbel)
:
Vrahovice - Držovice (sobota 9. listopadu, 13.30)
:
Němčice nad Hanou - Horní Štěpánov
:
Určice „B“ - Otinoves (sobota 9. listopadu, 13.30)
:
Přemyslovice - Smržice
:
Čechovice „B“ - Olšany
:
(sobota 9. listopadu, 13.30)

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

15. kolo - neděle 17. listopadu, 13.00:
Olšany - Zdětín
Smržice - Čechovice „B“
Otinoves - Přemyslovice
Horní Štěpánov - Určice „B“
Držovice - Němčice nad Hanou
(sobota 16. listopadu, 13.00)
Otaslavice - Vrahovice
Haná Prostějov „B“ - Jesenec,
Brodek u Prostějova - Protivanov

předehrávané
17. kolo - neděle 24. listopadu, 13.00:
:
Smržice - Zdětín
:
Olšany - Otinoves
:
Čechovice „B“ - Horní Štěpánov
:
Přemyslovice - Držovice
:
Určice „B“ - Otaslavice
:
Němčice nad Hanou - Haná Prostějov „B“
:
Vrahovice - Brodek u Prostějova
:
Jesenec
se ec - Protivanov
ot a o

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

:
:
:
:
:
:
:
:

internetových stránkách

WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ!
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3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Přemyslovice „B“ volno, Kladky - Protivanov „B“, Otaslavice „B“ - Čechy
pod Kosířem (sobota 24. srpna, 16.30),
Želeč - Doloplazy, Ivaň - Biskupice (sobota
24. srpna, 16.30), Brodek u Prostějova „B“
- Tvorovice.

7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Ivaň volno, Otaslavice „B“ - Přemyslovice
„B“ (sobota 21. září, 16.00), Želeč - Kladky,
Brodek u Prostějova „B“ - Protivanov „B“,
Tvorovice - Čechy pod Kosířem (sobota
21. září, 16.00), Biskupice - Doloplazy.

11. kolo - neděle 20. října, 15.00:
Doloplazy volno, Ivaň - Přemyslovice „B“
(sobota 19. října, 15.00), Brodek u Prostějova „B“ - Želeč, Tvorovice - Otaslavice „B“
(sobota 19. října, 15.00), Biskupice - Kladky,
Čechy pod Kosířem - Protivanov „B“.

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Kladky volno, Přemyslovice „B“ - Tvorovice, Biskupice - Brodek u Prostějova „B“,
Doloplazy - Ivaň, Čechy pod Kosířem
- Želeč, Protivanov „B“ - Otaslavice „B“
(sobota 31. srpna, 16.30).

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:
Brodek u Prostějova „B“ volno, Přemyslovice „B“ - Doloplazy, Čechy pod Kosířem
- Biskupice, Protivanov „B“ - Tvorovice
(sobota 28. září, 16.00), Kladky - Ivaň,
Otaslavice „B“ - Želeč (sobota 28. září,
16.00).

2. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Protivanov „B“ volno, Přemyslovice „B“
- Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice - Ivaň
(sobota 12. října, 14.30), Biskupice - Želeč,
Doloplazy - Otaslavice „B“, Čechy pod Kosířem - Kladky.

5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Otaslavice „B“ volno, Kladky - Přemyslovice „B“, Želeč - Protivanov „B“, Ivaň - Čechy pod Kosířem (sobota 7. září, 16.30),
Brodek u Prostějova „B“ - Doloplazy,
Tvorovice - Biskupice (sobota 7. září, 16.30).

9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Tvorovice volno, Želeč - Přemyslovice
„B“, Ivaň - Otaslavice „B“ (sobota 5. října,
15.30), Brodek u Prostějova „B“ - Kladky, Biskupice - Protivanov „B“, Doloplazy
- Čechy pod Kosířem.

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Želeč volno, Přemyslovice „B“ - Biskupice,
Doloplazy - Tvorovice, Čechy pod Kosířem - Brodek u Prostějova „B“, Protivanov
„B“ - Ivaň (sobota 14. září, 16.00), Kladky
- Otaslavice „B“.

10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Biskupice volno, Přemyslovice „B“ - Čechy
pod Kosířem, Protivanov „B“ - Doloplazy
(sobota 12. října, 15.00), Kladky - Tvorovice,
Otaslavice „B“ - Brodek u Prostějova „B“
(sobota 12. října, 15.00), Želeč - Ivaň.

1. kolo - neděle 3. listopadu, 13.30:
Čechy pod Kosířem volno, Protivanov „B“
- Přemyslovice „B“ (sobota 2. listopadu,
13.30), Kladky - Doloplazy, Otaslavice „B“
- Biskupice (sobota 2. listopadu, 13.30),
Želeč - Tvorovice, Ivaň - Brodek u Prostějova „B“ (sobota 2. listopadu, 13.30).

předehrávané
17. kolo - neděle 24. listopadu, 13.00:
Bedihošť - Zdětín „B“ (sobota 23. listopadu,
13.00, hřiště Hrubčice), Ptení - Tištín, Pivín „B“
- Mostkovice „B“ (sobota 23. listopadu, 13.00),
Brodek u Konice - Nezamyslice „B“, Plumlov „B“
- Vícov (hřiště Krumsín), Výšovice - Dobromilice,
Kralice na Hané „B“ - Pavlovice u Kojetína,
Vrahovice
„B“
rahovice „B
„ - Skalka

O derby míň. V novém ročníku okresních soutěží se již neobjeví 1.SK Prostějov „B“, Vrahovice tak čeká jen prostějovský
souboj s Čechovicemi „B“.
Foto: Jiří Možný
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EVŽEN KUČERA: „Můžeme pouze překvapit“
Trenér Určic ovšem věří, že při nasazení, důrazu
a chuti po vítězství nebudou problémy

Na velkou pouť do neznáma se připravují hráči TJ Sokol
Určice. Po jarním zisku trofeje pro vítěze krajského
přeboru přišla letní obměna kádru, pozměněná sestava
pak již v neděli odpoledne začne psát novou kapitolu
místní fotbalové historie – tu divizní. Hlavním koučem
výběru zůstal i nadále Evžen Kučera, jeho hlavním
úkolem bylo utvořit opět fungující partu.
TJ Sokol Určice
- soupiska pro sezónu 2013/14
Brankaři:
Stanislav DRAGON
1985
Miroslav NEJEZCHLEB
1989
Obránci:
Michal JÁN
1991
David JAVOŘÍK
1990
Martin PEKA
1990
Aleš RUS
1994
Michal SKOPALÍK
1985
Ivo ZBOŽÍNEK
1977
Záložníci:
Dominik BOKŮVKA
1991
Patrik HOCHMAN
1990
Petr MATOUŠEK
1991
David PEKAŘ
1994
Martin SVOZIL
1985
Radim VANĚK
1985
Útočníci:
Petr HALOUZKA
1992
Petr HALUZA
1989
Vít KOPEČNÝ
1993
Tomáš LOS
1985
Tomáš ZAPLETAL
1993
RE
EALIIZA
AČNÍÍ TÝ
ÝM
Trenér: Evžen KUČERA
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu:
Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL
Příchody: Haluza (hostování z Čechovic), Kopečný, Pekař, Rus, Svozil,
Zbožínek (hostování z 1.SK Prostějov, Matoušek (hostování z Plumlova), Zapletal (hostování z Černovíru),
Dragon (přestup z Uničova)
Odchody: David Holly (konec hostování z Dolan), Roman Kocourek
(konec hostování z 1.SK Prostějov),
Ondřej Petržela (konec hostování
z Kralic), Miloslav Pospíšil (přechod do „B“-týmu), Petr Števula
(hostování Lipová), Petr Vodák
(Rakousko).

Určice, Prostějov/jim
„Doufejme, že bude podobná jako na
jaře. Už když jsme začali hráče vybírat,
snažili jsme se dívat nejen na herní, ale i
povahovou stránku, aby zapadli do kolektivu, který tu z větší části byl. Zdá se, že
se nám to pomalu, ale jistě daří,“ všímá si
pozitivních signálů úspěšný trenér.
Největší radost mu pochopitelně
udělaly duely s loni divizními Morkovicemi a dlouhodobě třetiligovým
Uničovem, první skončil drtivou
výhrou 7:0, druhý pak remízou 1:1.
„S herním projevem jsem spokojen
navýsost, tyto dva zápasy jsme odehráli velmi kvalitně. Pokud kluci budou
přistupovat s takovým nasazením,
důrazem a chutí po vítězství i k mistrovským zápasům, neměli bychom mít
problémy,“ předpokládá.
Sny o horní polovině či umístění na
špici soutěže ale krotí hned v zárodku, hlavní je nemít záchranářské
starosti. „Buďme střízliví. Kolektiv
se teprve dává dohromady, a že jsme
odehráli dva velmi kvalitní zápasy, nic
neznamená. Bude záležet, jak budeme
schopni týden co týden předvádět tu
samu bojovnost, chuť. Když se nám
to dařit bude, myslím si, že bychom
mohli myslet na klidný střed tabulky.
Mužstvo má před sebou duely se zcela
neznámými soupeři, výjimkou jsou
snad pouze Hranice a možná Přerov,
kteří hráli ještě nedávno v kraji. Toto
může být výhoda i nevýhoda. „Budou
to zápasy s mnohem silnějšími soupeři,
kdy budeme moci pouze překvapit.
Je pravda, že na rozdíl od krajského
přeboru z toho dělají vzdálenosti prakticky celodenní výlety. Proto musí
být dobrý kolektiv, aby to neskřípalo.
Doufejme, že nováčkovský rok zabere,“ přeje si kouč.
I proto s potěšením sledoval, kolik
hráčů se tréninků účastnilo, přestože
týmová příprava probíhala hned
čtyřikrát týdně a do toho o víkendu

a někdy i ve středu zápas. „Děkuji
klukům, že se tak k letní přípravě postavili a absolvovali ji v takto velkém
počtu. Snad to bude pokračovat i dál,“
nezlobil by se.
Radost mu dělá i zdravotní stav
fotbalistů, kdy jde maximálně o drobné
šrámy. „V této fázi jsou všichni zdraví.
Nakopnutí, koňary samozřejmě jsou,
fotbal je ale kontaktní sport a agresivita z naší strany byla v zápasech fakt
úžasná,“ vyzdvihl.
Odcházející Pospíšila, Petrželu, Kocourka, Vodáka a Hollého nahradila prostějovská pětice Zbožínek,
Svozil, Rus, Pekař, Kopečný, zálohu
opět vyztuží plumlovský Matoušek
a v útoku jsou nováčky Haluza
se Zapletalem. O post gólmanské
jedničky se s Mírou Nejezchlebem
utká Stanislav Dragon, jenž
přestoupil z Uničova.
„Prakticky mám na každý post dva
hráče. Je vcelku dost alternativ, hlavně
se nám musí vyhýbat zranění. Ideální
by bylo mít osmnáct hráčů plus
brankáře, ale i šestnáct lidí je vcelku
optimální,“ věří Kučera, že při prázdné
marodce nevzniknou potíže. „Trenér
Morkovic mi sdělil, že doplatil právě
na úzký kádr. Já můžu říct, že tady
je šestnáct hráčů víceméně na stejné
úrovni,“ doplnil.
I základní sestava tak může mít několik
podob, aniž se by se to odrazilo na
celkové síle. „Zápasy s Morkovicemi a Uničovem jsem považoval
za generálku na mistrovská utkání a
je pravda, že oba zápasy jsme odehráli s trochu jinými sestavami. Máme
před sebou ještě celý týden a uvidíme,
jak budou kluci vypadat,“ má Evžen
Kučera příjemnější starosti. I proto se o
úvodní jedenáctce rozhodne až v pátek
nebo v sobotu.
A na které soupeře se bude v nové
soutěži nejvíce těšit? „Poblíž nikdo
není. Třeba ve druhé skupině by to
byl Vyškov, který nám přebral nějaké
hráče. Většinou je to Ostravsko a
emoce tam budou chybět. Na druhé
straně si ale kluci odpočinou,“ zmínil
s tím, že tuto otázku ani příliš neřešil,
protože se až do konce minulého
ročníku nevědělo, zda se vedení vůbec
rozhodne postoupit.
Nakonec vyslovilo ANO a tak v
Určicích se bude v sezóně 2013/2014
hrát fotbalová divize!

LOS MS DIVIZE, SK. „E“, SEZÓNA 2013/2014
1. kolo - neděle 11. srpna, 16.30:
Slavičín - Otrokovice
Dolní Benešov - Opava „B“
Šumperk - Havířov
Valašské Meziříčí - Mohelnice
Určice - Karviná „B“
Hranice - Brumov
Petrovice - Přerov
Nový Jičín - Lískovec

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

2. kolo - neděle 18. srpna, 16.30:
Otrokovice - Lískovec
Přerov - Nový Jičín
Brumov - Petrovice
Karviná „B“ - Hranice
Mohelnice - Určice
(sobota 17. srpna, 16.30)
Havířov - Valašské Meziříčí
Opava „B“ - Šumperk
Slavičín - Dolní Benešov

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

3. kolo - neděle 25. srpna, 16.30:
Dolní Benešov - Otrokovice
Šumperk - Slavičín
Valašské Meziříčí - Opava „B“
Určice - Havířov
Hranice - Mohelnice
Petrovice - Karviná „B“
Nový Jičín - Brumov
Lískovec - Přerov

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

4. kolo - neděle 1. září, 16.30:
Otrokovice - Přerov
Brumov - Lískovec
Karviná „B“ - Nový Jičín
Mohelnice - Petrovice
Havířov - Hranice
Opava „B“ - Určice
(neděle 1. září, 10.15, U koupaliště)
Slavičín - Valašské Meziříčí
Dolní Benešov - Šumperk

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

5. kolo - neděle 8. září, 16.30:
Šumperk - Otrokovice
Valašské Meziříčí - Dolní Benešov
Určice - Slavičín
Hranice - Opava „B“
Petrovice - Havířov
Nový Jičín - Mohelnice
Lískovec - Karviná „B“
Přerov - Brumov

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

předehrávané
15. kolo - středa 11. září, 17.00:
Nový Jičín - Otrokovice
Lískovec - Petrovice
Přerov - Hranice
Brumov - Určice
(středa 18. září, 17.00, umělá tráva)

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

6. kolo - neděle 15. září, 16.00:
Otrokovice - Brumov
Karviná „B“ - Přerov
Mohelnice - Lískovec
Havířov - Nový Jičín
Opava „B“ - Petrovice
Slavičín - Hranice
Dolní Benešov - Určice
(sobota 14. září, 16.00)
Šumperk - Valašské Meziříčí

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

10. kolo - neděle 13. října, 15.00:
Otrokovice - Mohelnice
Havířov - Karviná „B“
Opava „B“ - Brumov
Slavičín - Přerov
Dolní Benešov - Lískovec
Šumperk - Nový Jičín
Valašské Meziříčí - Petrovice
Určice - Hranice

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

11. kolo - neděle 20. října, 15.00:

Hranice - Otrokovice
... : ...
Petrovice - Určice
... : ...
(sobota 19. října, 15.00)
Nový Jičín - Valašské Meziříčí
... : ...
Lískovec - Šumperk
... : ...
Přerov - Dolní Benešov
... : ...
... : ...
.. : ... Brumov - Slavičín
Karviná „B“ - Opava „B“
... : ...
7. kolo - neděle 22. září, 16.00:
Mohelnice - Havířov
... : ...
Valašské Meziříčí - Otrokovice
... : ...
12. kolo - neděle 27. října, 14.30:
Určice - Šumperk
... : ...
Otrokovice - Havířov
... : ...
(neděle 22. září, 10.00)
... : ...
Hranice - Dolní Benešov
... : ... Opava „B“ - Mohelnice
... : ...
Petrovice - Slavičín
... : ... Slavičín - Karviná „B“
... : ...
Nový Jičín - Opava „B“
... : ... Dolní Benešov - Brumov
... : ...
Lískovec - Havířov
... : ... Šumperk - Přerov
... : ...
Přerov - Mohelnice
... : ... Valašské Meziříčí - Lískovec
... : ...
Brumov - Karviná „B“
... : ... Určice - Nový Jičín
Hranice - Petrovice
... : ...

8. kolo - neděle 29. září, 16.00:

Otrokovice - Karviná „B“
Mohelnice - Brumov
Havířov - Přerov
Opava „B“ - Lískovec
Slavičín - Nový Jičín
Dolní Benešov - Petrovice
Šumperk - Hranice
Valašské Meziříčí - Určice
(sobota 28. září, 16.00, UMT)

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

9. kolo - neděle 6. října, 15.30:
Určice - Otrokovice
Hranice - Valašské Meziříčí
Petrovice - Šumperk
Nový Jičín - Dolní Benešov
Lískovec - Slavičín
Přerov - Opava „B“
Brumov - Havířov
Karviná „B“ - Mohelnice

13. kolo - neděle 3. listopadu, 14.00:
Petrovice - Otrokovice
Nový Jičín - Hranice
Lískovec - Určice
Přerov - Valašské Meziříčí
Brumov - Šumperk
Karviná „B“ - Dolní Benešov
Mohelnice - Slavičín
Havířov - Opava „B“

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

14. kolo - neděle 10. listopadu, 14.00:
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

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

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

předehrávané
16. kolo - neděle 17. listopadu, 13.30:
Otrokovice - Slavičín
Opava „B“ - Dolní Benešov
Havířov - Šumperk
Mohelnice - Valašské Meziříčí
Karviná „B“ - Určice
(sobota 16. listopadu, 13.30, UMT)
Brumov - Hranice
Přerov - Petrovice
Lískovec - Nový Jičín

ST
PODZIMNÍ ČÁ

... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...
... : ...

TO BY ŠLO! Určice obraly v přípravě třetiligový Uničov. A dalo se na to dívat...
Určice/mif - Ve středu v podvečer sehrál divizní nováček z
Určic další z přípravných duelů.
Tentokrát nastoupil proti Uničovu, hrající MSFL. Odvážná
slova z kabiny, hovořící o poklidném středu divizní tabulky,
pak hráči domácích Určic plnili
i na hřišti. Po bojovném a zdařilém utkání nakonec remizovali
se silnějším Uničovem 1:1.
Na začátku utkání se hosté z
Uničova pustili do svého soupeře ostře, po čtvrthodině se ale
nadlouho odmlčeli, ke slovu přišli
i domácí. Hosté museli čelit několika slibným příležitostem domácích. V 15. minutě měl ke gólu
hodně blízko domácí výběr, když
se dokázali postupnou kombinací

Ohlasy po utkání:
Pavel Jeřábek, Uničov„Tak to utkání bylo strašně
bojovný. Moc šancí nebylo.
Hodně vyrovnaný zápas, těžko
víc říkat, je to příprava, bylo to
hlavně o bojovnosti.“
Ivo Zbožínek, Určice „Jak se hrálo? No dobře, zaběhali jsme si. Uničov byl silnej
na balónu, myslím, že jsme
odehráli supr zápas. Soutěž je

Evžen Kučera - Sokol Určice:

Bojovnost. Přátelské utkání doprovázela bojovnost na obou stranách.
Foto: Milan Fojt
protáhnout až k finální koncovce,
leč ta jediná chyběla. O pár minut
později na sebe upozornili opět
domácí, jenže v dobrých příležitostí jim stále chyběla přesnost.
Uničov se k další střele dostal po
půlhodině. Hezkou ranou z vápna
však brankáře domácích nevy-

lekal, jelikož přesnost chyběla i
tentokrát. Posledních patnáct minut první půle patřila Uničovu, ten
se tak častěji dostával k míči. Ve
varu musela být pozorná obrana
domácích, tak jako v jednatřicáté
minutě, kdy slibnou příležitost zastavil za cenu rohového kopu mla-

sice něco jiného než přáteláky,
ale máme na čem stavět. Pokud budem hrát tak, jak dnes,
nemusíme se v soutěži obávat
nikoho...“

jsme mohli dát víc gólů, tutovky tam byly. Osobně jsem rád
za takovou zkušenost nastoupit
proti špičkovému týmu MSFL.
Samotná příprava probíhá velmi dobře, přesunuli jsme se po
14 dnech z Lutína do Určic, kde
je výborné prostředí. Dáváme si
do těla, ale to k tomu patří. Zatím jde vše podle představ. Jsem
moc rád za angažmá v Určicích.
Divize je dobrá soutěž pro adaptaci na mužský fotbal, doufám,
že se nám bude dařit co nejvíc.“

Aleš Rus, Určice
„Tak do zápasu jsme šli s tím, že
to bude vynikající soupeř, který
nás před divizí prověří, jak jsme
připraveni. Myslím si, že jsme
se s tím popasovali velmi dobře.
Uničov jsme k ničemu velkému
u naší brány nepouštěli, navíc

„Já můžu zase jen před klukama smeknout. Všichni plní, bez rozdílu
střídání, taktické věci, které si řekneme před zápasem. Jsme konsolidovaní a to nám pomáhá. Soupeř se do nás hned v úvodu pustil pořádně
zostra, možná to tak ve třetí lize je... Po patnácti minutách se výkon ale
srovnal. My si pak vytvořili šance a měli první půlku vyhrát 3:0, nikdo
by nic nemohl říct. Šance na to byly! Druhá půle byla trošičku víc rozháranější, možná to bylo tím počasím, nebo úrovní utkání. Přeci jen třetí
liga je trošičku jinde. Já dnes mohu hovořit jen v superlativech. Kluci, co
střídali, dobře doplňovali kádr, takže já jsem spokojený. Tak si představuju
optimální výkon do soutěže. Posilovat tým nehodláme, měla by to být
finální verze kádru.“

Zdeněk Strouhal - SK Uničov:

„Domácí do toho utkání vstoupili s daleko větším důrazem, rvavostí a nasazením, v čem nás předčili. My jsme si mysleli, že na ně bude stačit pouze fotbalovost, což nešlo, takže z toho pramení ten výsledek. Musím jim
pogratulovat za ten výkon, jejich bojovnost i nasazení, které u nich bylo
stoprocentní. Náš kádr ještě není zcela uzavřený. Konkrétně mluvit určitě
nebudu, ale máme tu několik hráčů, co nemají ještě vyřízenou registraci,
jsou tady na zkoušku, tak uvidíme. Čeká nás v sobotu poslední přípravné
utkání, ve kterém se o kádru rozhodne definitivně.".
dý Rus. Z následného rohu však
Uničov nebezpečný nebyl. To až
o dvě minuty později, kdy stál
tváří v tvář útočník Uničova proti
brankáři. Času bylo málo a balón
až tak dobře neposlouchal, a tak
se skóre neměnilo. V samotném
závěru poločasu měl pak třetí
tutovku tým Určic, vedený trenérem Evženem Kučerou. Brankář

Uničova se však předvedl v dobrém světle a vytěsnil dobrou trefu
na roh.
Druhý poločas pokračoval spíš
v trendu konce toho prvního.
Uničov byl častěji na míči, kde
převládala opatrnost nad nebezpečím a přímočarostí. Tým Určic
poctivě bránil a zkoušel dlouhé
balóny za obranu. Iniciativa Uni-

TJ Sokol Určice

SK Uničov

1:1
(0:0)

Branky: 79. Svozil z penalty - 60. Bača. Rozhodčí: Zika - Milar, Majer. Diváků: 120

Sestava Určic:
Nejezchleb (46. Dragon) - Javořík (82. Ján), Skopalík, Zbožínek, Rus - Bokůvka (64. Zapletal), Svozil, Matoušek, Hochman
(69. Pekař), Haluza (57. Kopečný), Los (76. Halouzka).
Trenér:Evžen Kučera.
Sestava Uničova:
1.poločas: Uvízl - Juřátek, Šalamoun, Vejvoda,Heinz - Jeřábek,
Toman, Žmolík, Bača - Richter, Hrubý, Trenér: Zdeněk Strouhal
2.poločas: Urbášek - Juřátek, Heinz, Ulma, Kuba - Žmolík, Šalamoun, Nuc, Bača - Muzikant, Hrubý, Trenér: Zdeněk Strouhal

čova se vyplatila v 60. minutě, kdy
se po centru z levé strany prosadil Bača. Tento gól však nedodal
hostům vůbec žádný klid. Ba
naopak to nakoplo domácí, kteří se najednou dostávali častěji
před bránu hostů. O pár minut
později byl v dobré příležitosti
domácí výběr, ale stopku jim
vystavil na poslední chvíli zadák
Uničova. Nutno podotknout, že
i za hranicí čistoty, leč píšťalka
zůstala protentokrát němá. Vyrovnání se domácí ochozy přeci
jen dočkaly. Nevýrazný zákrok

po centru do vápna se tentokrát
zdál arbitrům za hranicí pravidel. Z následné penalty srovnal
krok nový určický playmaker
Svozil. Posledních dvacet minut
se hodně bojovalo. Obě mužstva
si vytvářela náznaky k zakončení, ale vždy tomu chyběl nějaký
finální výsledek. Za zmínku stojí
jen odvážná hra Ruse v souboji
ve vápně s brankářem Uničova
a několik herních zastávek, doprovázených karetním trestem.
Středeční přípravné utkání tak
skončilo smírně 1:1.

Startuje také krajský přebor: Kralice pomýšlí vysoko, Konice má starosti

Kralice na Hané, Konice/jim Jarní část Přeboru Olomouckého KFS zakončily týmy Konice
a Kralic v těsném závěsu na pátém a šestém místě. Do nového
ročníku ale vstupují z rozdílných pozica s odlišnými ambicemi. Zatímco Kraličtí zareagovali na odchody příchodem
spousty talentovaných mladíků,
Koničtí zatím čekají, kdo se vrátí a s kým vlastně budou moci
dál počítat.
„Příprava prakticky nebyla. Kluci se nám rozutekli a uvidíme,
co bude. Jsou to ale naši mateřští
hráči, takže kluby s námi budou

muset jednat. Teprve se tedy uvidí, kdo se vrátí a kdo odejde,“
zmínil konický trenér Roman
Jedlička s tím, že na tréninky se
tak scházeli spíše dorostenci a
pouze několik hráčů z „áčka“.
To se může projevit i na dalším
osudu Konice „B“, která má před
sebou třetí sezonu v I.A třídě.
„Teprve o tom rozhodneme. STK
zasedá až ve čtvrtek a buď se to
odhlásí, nebo soutěž odehrajeme
celou,“ nevylučuje Jedlička ani
jednu variantu.
To Petr Gottwald mohl být
mnohem spokojenější, malý
časový prostor se mu podařilo

využít podle představ. „Upozorňoval jsem, že to bude spíše
stabilizační, doplňovací období.
Zabudovat nové hráče do mužstva se nám povedlo a oproti
jaru si myslím, že v našem kádru je větší síla,“ těší ho. A to
přesto, že se musel rozloučit s
několika hráči. „Nejvíce nás zasáhlo, že odešel Víťa Kopečný,
který nám na levé straně tvořil
hru, posílal centry. Sám pět gólů
vstřelil, měl i asistence. Naopak
se vrací Honza Nečas a bude s
námi pokračovat i na podzim,“
prozradil. V kolonce odchodů
jsou vedle Kopečného i Do-

čkal, Chvojka, Jano, Novotný a
Bošek, jimž skončilo hostování.
Výron v kotníku zatím nepouští
do plné zátěže Pavla Valtra, jinak
jsou všichni v pořádku, pouze
Martin Olejník musel kvůli nakopnutému kotníku vystřídat
proti Vyškovu a Ondra Petržela
si zvyká na nové kopačky. A
protože se zbývající hostovačky
podařilo prodloužit a přišli i noví
hráči, má kouč Petr Gottwald při
skládání sestavy z čeho vybírat.
„Mám množství variant do útoku, do obrany i do zálohy, v tomto směru jsem hodně rád, každý
je nahraditelný. Od 15. července

jsme se rozjížděli po fyzické
stránce, někteří byli zanedbaní,
někteří měli volno, ale v posledním zápase s Vyškovem jsem
už ale byl se všemi maximálně
spokojen,“ mohl sdělit potěšující
zprávu pro všechny kralické fanoušky.
Po duelu s Vyškovem dokonce
následovala i pochvala od soupeřova trenéra Miloslava Machálka. „Hráli jsme slušný fotbal, presinkový, který všichni až na pár
výjimek zvládli celých devadesát
minut. Mohl jsem to prostřídat.
Bylo vidět, že herní připravenost
se do nich postupně dostává.

Doufám, že to předvedeme i dál,“
hodnotil kralický trenér.
Generálku na nový soutěžní ročník a úvodní duel v Troubkách
obstaral pohárový duel v Brodku u Prostějova, nyní už přijdou
na řadu pouze klasické tréninky.
„Týden chci absolvovat jen na
hřišti, nacvičit kombinace, taktiku, na to jsme moc času neměli,“
zdůvodnil.
Do nové sezony si Gottwald konkrétní cíle nedává, zejména by
chtěl být spokojen s předváděnou
hrou. „Přáteláky a mistrovská
utkání jsou něco jiného. Nechtěl
bych předbíhat, zda budeme hrát

na špici, nebo uprostřed. Prvním
cílem je vždy zachránit to a nespadnout,“ usmíval se.
Vedoucí „A“-mužstva Václav
Répal ale věří, že se podaří atakovat příčky z poslední sezony.
„Ambice na postup nemáme,
chceme hrát atraktivní, rychlý,
technický fotbal pro oko diváka
a získávat body. Podařilo se nám
spoustu hráčů udržet, o základní
jedenáctku bude velká konkurence. Chceme skončit v první
polovině, potvrdit loňská místa
a třeba je i zlepšit,“ přeje si před
startem úvodního kola krajského
přeboru.

Fotbal, cyklistika

Vyrovnanou partii zvládli lépe Mostkovičtí

Držovice/jp – Týden před
startem nového ročníku regionálních soutěží se na hřišti
v Držovicích odehrálo utkání
Poháru České pošty OFS Prostějov mezi domácím Sokolem
a hosty z Mostkovic. Favoritem
byly bezesporu mostkovičtí
hráči, kteří si hned v první půli
zajistili potřebný náskok, jenž
domácí už nestihli zachytit. Do
další fáze tak postupuje TJ Sokol Mostkovice, soupeřem mu
bude překvapivě jedenáctka z
Hvozdu.
Za úmorného vedra nastoupila obě
mužstva k pohárovému utkání se
stejným cílem – odehrát utkání
ve zdraví, vyzkoušet si těsně před
sezónou herní varianty a v neposlední řadě se poprat o postup. Na
kvalitně připraveném trávníku se
do úvodní šance dostali hostující
hráči, výsledkem bylo pouze nastřelení spojnice domácí brány. To
Držovice nastartovalo k větší aktivitě, což vedlo ke krásným kombinacím ve středu pole, k bezprostřednímu ohrožení mostkovické
branky však nedošlo. Trest tak
přišel po nedorozumění domácí
obrany na straně druhé. Skóre otevřel hostující Pospíšil. Do poločasu se skóre změnilo ještě dvakrát,
do kabin se šlo za stavu 0:3 pro TJ
Sokol Mostkovice.

Druhá půle vyšla lépe favoritovi
utkání, jenž hned v úvodu nechytatelnou střelou zajistil hostům již
čtyřbrankové vedení. Držovičtí
ale ani za tohoto stavu zbraně neskládali, v rozmezí deseti minut
dvakrát skórovali a zdramatizovali
koncovku sobotního pohárového
zápasu. V tu chvíli kontrolovali
míč, ale zkušenější hosté je již do
větších šancí nepustili, naopak
z brejku pečetil do prázdné branky
Bureš vítězství svého týmu.
V další fázi Poháru České pošty
vyzvou Mostkovice hráče z Hvozdu, který si v nedělním derby překvapivě poradil s konickým Sokolem. Držovice zajíždějí v sobotu
ke svému prvnímu utkání nového
ročníku do Určic.

TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Mostkovice
2:5 (0:3)
Branky: Preisler 2 – Pospíšil 2,
Dadák, Musil, Bureš. Rozhodčí:
Krutovský.
Sestava Držovic: Pluhařík – Krčmář, Rolný, Šťastný, Pella, Popelka (50. Zahradníček), Šatný,
Zabloudil, Hošek (46. Kořínek)
– Preisler, Dokoupil (60. Chlup).
Trenér: Marek Valenta.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Všetička, Karafiát, Zapletal O.,
Vojtíšek V. – Hanák, Vojtíšek

zastoupili jsme i ty, co byli na
dovolených. Snažili jsme se hrát
po zemi, chodili jsme do brejků,
kluci makali a poprali se i s vedBranky: Vlachynský 2 – Hatle 2
rem. Vydrželi běhat a dřít, navíc
Sestava Otaslavic: Král – Hrazdíra, se nikdo nezranil a bylo to koKaláb, Liška (55. Kaplánek), Skalic- rektně vedené.“
ký – Rozsypal (46. Viktora), Koudela, Dokoupil, Drmola – Rieger,
Hodnocení kouče Čechovic
Vlachynský. Trenér: Michal Štefka.
Milana Nekudy
Sestava Čechovic: Piták – Spálovský
a sekretáře Josefa Sklenáře:
(60. Studený), L. Šťastný, Antoníček, „Před zápasem se nám zranili
Drešr – Gréza, Hatle, P. Nakládal (70. další dva hráči, odehráli jsme
Meixner), Němeček – Hruda, Kli- to tak se zbytkem „áčka“, „béčmeš. Trenér: Milan Nekuda.
kem“ a několika dorostenci. Byla
to hodně improvizovaná sestava,
Hodnocení kouče Otaslavic
přednost dostaly mistráky. Na
Michala Štefky:
výhře má velký podíl Hatle. Dal
„Zápas splnil účel, byla to dob- obě branky, v devadesáté minutě
rá příprava. Hráli jsme výborně, z penalty vyrovnal a pak uspěl

TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Čechovice
2:2, 3:5 na penalty

M., Musil P., Lexa (80. Škobrtal)
– Dadák (46. Kapounek), Pospíšil
(60. Bureš). Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Držovic
Marka Valenty
„S výkonem týmu jsem spokojen,
v tak hrozném horku není jednoduché odehrát celé utkání, kluci to
odmakali. Soupeř byl favoritem
utkání, což také potvrdil především svou vyzrálostí a sílou v zakončení. Byly chvíle, kdy jsme
soupeře dostali pod tlak, ale víc
než dvě branky jsme z toho vytěžit nedokázali. Soupeři gratuluji
k vítězství, pro nás to byla cenná
zkouška v nekompletní sestavě
před začátkem soutěže.“
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova
„Chybělo nám několik hráčů, se
kterými počítám do základní sestavy, přesto jsme byli favoritem
utkání a nebylo by dobré, kdybychom toto utkání nezvládli.
Po nesmělém úvodu jsem rád,
že se kluci prosadili i střelecky.
Chybělo mi ještě více pokusů o
zakončení, ale bral jsem tohle
utkání i jako přípravu před sezónou. Kluci se rozehráli, hráli jsme
to, co jsme potřebovali, takže
spokojenost. V další fázi budeme
muset být agresivnější, aktivnější
a zrychlit přechod do útoku, více
zakončovat.“
i v rozstřelu. Dirigoval mladé
a cíl jsme splnili. Teď nás čeká
derby s Kralicemi. Penalty dali
Hatle, Antoníček, Šťastný, Drešr
a Gréza, hned první penaltu Piták
chytil.“

TJ Sokol Brodek u Prostějova
FC Kralice na Hané
1:9 (1:5)
Branky: Zatloukal – Cibulka 2,
Dostál 2, Lehký 2, Nečas, Pořízka, Petrásek
Sestava Brodku: Fürst – Říha,
Kaplánek, Krejčíř, Frys – Chvojka, Zejda, Soldán, P. Piňos –
Šimeček, Zatloukal. Trenér:
David Mezuliánek.
Sestava Kralic: Běhalík – Vitásek, Neoral, Martinka, Jam-

Okresní pohár: Hvozd zaskočil
Konici, zbylí favorité nezaváhali
Prostějovsko/jim – Čtvrtfinále
okresního kola Poháru České
pošty přineslo jedno velké překvapení. Nováček I.B třídy Hvozd
si v sousedském derby poradil s
loňským vítězem Sokolem Konice
a ve středu 14. srpna vyzve Mostkovice. Ty si totiž hned v sobotu
poradily s Držovicemi. Namále
měli i Čechovičtí, jejich vyřazení
odvrátil až proměněnou penaltou
v poslední minutě Matěj Hatle.
Následný rozstřel nad Otaslavicemi již on i jeho spoluhráči zvládli.
Dalším soupeřem pro účastníka
I.A třídy budou Kralice, které
rozdrtily Brodek u Prostějova 9:1.
Největší náboj z víkendové čtveřice
duelů skýtal duel Hvozdu s Konicí.
Oba soupeře dělí jen několik kilometrů, navíc jsou hráčsky propojení.
Několik hvozdeckých fotbalistů působilo v mládežnickém věku v Konici, stejně tak pár současných hráčů
Konice pochází z Hvozdu. Došlo i
na jeden sourozenecký souboj, když
v obraně Konice nastoupil Ladislav
Bílý, na opačné straně stál taktéž v
obraně Josef Bílý a na křídle Vojtěch

Poprvé přijedou i mimoevropští jezdci, Kubu Filipa nepustí na start nemoc
tohoto klubu. Novým ředitelem
závodu se stal Michal Mráček
starší.
A kdo bude reprezentovat prostějovské barvy a s jakými ambicemi půjdou domácí borci na
start? Už dnes je jisté, že v letošním ročníku bude chybět Jakub
Filip. Jedničce domácího týmu,
který by obhajoval třetí místo
z bodovacího závodu ročníků
2011 a 2012, nedovolí startovat
infekční nemoc, která stála za
poklesem Jakubovi výkonnosti
po etapovém závodě Ronde de
l‘Isard ve Francii. Příčinu se dlouho nedařilo odhalit a léčba si vyžádá klid, což znamená, že se domácí tým bude muset obejít bez
svého lídra pro dráhové závody.
Trenér Michal Mráček tak do
závodu nominuje Viktora Vrážela, Jiřího Matouška, Michala
Mráčka mladšího a také Christophera Imreka. Mladý rakouský závodník ukázal dobrou formu na závodech v Curychu, kde
zvítězil ve scratchi, když se mu
podařilo porazit takové závodníky, jako jsou Franco Marvulli
nebo Sylvain Dillier. Ve hře je
i start Adama Valeše, nejnovější
akvizice prostějovského týmu.

tu Brno si odbyl premiéru v
prostějovském dresu na právě
skončeném etapovém závodu
Vysočina.
„Má devatenáct let, čtvrt roku
měl pauzu kvůli zlomené klíční kosti. Teď je prvním rokem
mezi muži, věřím, že pro nás

bude platný. Trošku více se
mu daří na silnici, ale je velice
dobrý i na dráze, mezi juniory
se stal mistrem republiky ve
stíhačce družstev,“ charakterizoval nejnovější úlovek předseda SKC TUFO Prostějov Petr
Šrámek.

Prostějovští házenkáři již pilně trénují

Prostějov/jim – Po delším čase opět pod vedením
Aloise Juríka vstoupili házenkáři Sokola II Prostějov
do letní dřiny před novou
sezonou. Tu zahájí úvodním druholigovým kolem
na konci září, nyní za sebou
mají první tři týdny ostrého
trénování.
„Připravujeme se od 15. července a zatím jsem spokojen.
tréninky jsou podobné jako
v Kostelci a kluci chodí, chybí

jen marodi Raška s Münsterem,“ zhodnotil úvodní část
Alois Jurík.
První týden se zaměřil na vytrvalost a hráči běhali šest až osm
kilometrů, tedy od Kalicha kolem Hloučely na Tichou a zpět,
poté se přesunuli do sportovního
areálu za Reálným gymnáziem
a vrhli se na rychlostní vytrvalost.
„Kluci běhali čtyřstovky a osmistovky, přesunuli jsme se
i na kurt pro beach volejbal.
Tam teď probíhají veškeré ak-

– 2:0. Diváci viděli rovněž několik
ostrých faulů na obou stranách, vše
ale vypadlo hůře, než to nakonec
dopadlo.
Hosté se ještě před pauzou dočkali
snížení, přímý kop z levé strany,
signál a následnou přihrávku z levé
strany zakončil ranou pod břevno
Laďa Bílý. Po pauze se favorit duelu
přece jen dočkal vyrovnání. Nejprve
si málem Hvozdečtí dali vlastňáka,
ale ustáli to, poté se ovšem bombou
ze čtyřiceti metrů prosadil navrátilec
Jan Bednář, jehož rána trochu zaplavala a gólman ji překvapivě pouze
tečoval do sítě. Chvíle Víta Koutného ale teprve přišly.
Remízový stav trval jen pět minut,
když zničehonic poslali domácí míč
za obranu a Vojta Bílý po obejití gólmana potřetí rozvlnil síť – 3:2. Pojistku měl na kopačce Vyroubal, ale
po vybídnutí zleva mu míč nesedl a
skončil vysoko nad bránou.
S přibývajícími minutami oběma
týmům docházely síly, přestože
mohli poprvé využít až pětici střídání. Konice se dostávala do tlaku.
Domácí pouze odkopávali míče za
půlicí čáru, mohli se však spolehnout na jistotu mezi tyčemi. Skokem vyškrábl hlavičku na zadní tyč,
pohlídal si i další nebezpečné gólové
střely a zajistil Hvozdu postup dál.
„Při brance na 2:2 přede mnou míč
zaplaval a uhnul do boku. Jinak
jsem měl štěstí. Čekal jsem, že si zachytám, ale nečekal jsem, že to tak
dopadne. Věděl jsem, že můžeme
překvapit, to se opravdu podařilo,“
usmíval se spokojený gólman, který se nyní může těšit nejen na úvod
„B“ skupiny I.B třídy, ale i blížící se
pohárové střetnutí s Mostkovicemi.

D. Grulich. ŽK: 85. L. Bílý (K).
SestavaHvozdu:Koutný–Szekulics
(39. Grulich), J. Bílý, P. Muzikant,
Vyroubal – J. Vánský, F. Coufal,
Vydržel (45. M. Muzikant), V. Bílý
(78. J. Poles) – P. Coufal (89. Hrda),
Z. Poles. Trenér: Karel Procházka.
Sestava Konice: Nakládal – Rus,
L. Bílý, R. Řehák, F. Drešr (78.
M. Drešr) – Schön, Kořenovský,
Bednář (67. Růžička) – Antl, Novotný (67. Franc), Směták. Trenér:
Roman Jedlička.

Hodnocení předsedy Hvozdu
Jiřího Polese:
„K tomuto zápasu jsme přistupovali s naprostým respektem, protože
známe kvality konického týmu.
Měli jsme dobrý vstup, vedli jsme
2:0, konec už jsem ale dost dobře
neviděl. Hlavně nám dobře zachytal
brankář, chytil tři tutovky. Kluci bojovali s naprostým nasazením, hlídali si své pozice, věděli, co mají hrát.
Druhý poločas už to tak přesvědčivé
nebylo, výsledek si ale cením. Docházely nám síly a potkala nás i dvě
zranění. To je největší ztráta, která
nevím, jestli předčí výsledek. Bylo
to derby, všichni se tu známe a hodně hráčů Konice pochází z Hvozdu,
nás se od nich někteří po přesunu
mezi muže.“
Hodnocení trenéra Konice
Romana Jedličky:
„Emoce k tomu patří. Prohráli jsme
3:2, nic se ale neděje. Brzy jsme
prohrávali 0:2, ve druhé půli jsme
udělali další chybu. Byly to tři samostatné úniky, nechytli jsme ani
jeden. Nejprve to ztratil střeďák
uprostřed, podruhé se nedomluvili,
potřetí to byl odkop od brány. To si
musí beci sáhnout do svědomí, musí
FC Hvozd
počítat s tím, že jim balon zaplave.
Sokol Konice
Když nedáš gól, nic s tím nenaděláš.
3:2 (2:1)
Ve čtvrtek jsme hráli v Lipové, teď
Branky: 15. Z. Poles, 33. F. Cou- a tady a ještě v týdnu bychom chtěli
fal, 61. V. Bílý – 42. L. Bílý, 56. stihnout jedno utkání. Tři týdny jsme
Bednář. Rozhodčí: Slabý – Švec, totiž trénovali bez soupeře.“

Imrek vyhrál na dráze v Curychu
Curych (Švýcarsko), Prostějov/jim, oš – Vítězstvím jezdce
SKC TUFO Prostějov Christophera Imreka skončil mezinárodní závod ve scratchi na
věhlasném curyšském velodromu Oerlikon.
Na jedné z nejstarších drah
v Evropě se poprvé závodilo
v srpnu 1912, betonový ovál
o celkové délce 333,3 metrů
v úterý 30. července nejvíce sedl
právě rakouskému cyklistovi
v prostějovském dresu. Až za ním
skončila čtveřice Švýcarů Alain
Lauener, Sylvain Dillier, Franco
Marvulli, Alex Aeschbach.
„Pět uplynulých dní jsem nyní
pozoroval českého mistra světa
Aloise Kaňkovského na závodech ve Fiorenzuole a jeho taktika se mi velmi líbila. Tak jsem ji
prostě jen zkopíroval,“ vyjádřil se
pro web Peloton.cz šťastný vítěz.

Vítěz. Imrek našel inspiraci, která vyšla na jedničku. Foto:internet

Šestice SKC absolvovala nejdelší závod sezony

Cyklisté se rozrostli o mistra republiky!
Prostějov/jim - Novou tvář do
zbytku letošní sezony i dalších let
získali v uplynulých dnech prostějovští cyklisté. Členem SKC
TUFO Prostějov se totiž stal talentovanýAdam Valeš (na snímku). Bývalý jezdec Dukly Praha
a naposledy součást Favori-

Bílý. Dva z této trojice se dokázali
prosadit i gólově a přispěli tak ke konečnému stavu 3:2 pro Hvozd.
Utkání začalo z kuriózního důvodu
o pár minut později, kouč domácího
výběru Karel Procházka totiž odjel
na dovolenou a registračky zůstaly u
něj doma, hráči tak museli nastoupit
na občanky. Žádný vliv to na nich
ale nezanechalo, velice brzy se ujali
vedení. To když hosté ztratili míč na
útočné polovině, chopil se ho Petr
Vydržel, prošel přes půl hřiště a udělal kličku i gólmanovi, akci za něj
střelou do prázdné dokončil Zbyněk
Poles – 1:0.
Hosté mohli vzápětí vyrovnat, ale
po centru Rusa domácí první střelu zablokovali a kapitán Petr Antl
vystřelil těsně vedle. Krátce poté to
zleva zkusil Směták, ale trefil jen
bližší tyč. Poté po otočce střílel opět
Antl z opačné strany těsně mimo
bližší vinkl.
Koničtí tedy své šance nevyužili
a domácí je za to po přestávce na
občerstvení potrestali. Po vysunutí
z pravé strany šel Filip Coufal sám
a prostřelil vybíhajícího gólmana

rich – Dostál, Nečas, Vybíhal naltu. Hosté nás ale předčili ve
(60. Pořízka), Cibulka – Lehký, všech směrech, za dva týdny se
Z. Petržela (46. Petrásek). Tre- toho ale moc natrénovat nedá.“
nér: Petr Gottwald.
Hodnocení kouče Kralic
Hodnocení kouče Brodku
Petra Gottwalda:
Davida Mezuliánka:
„Do utkání jsme šli s cílem vy„Gólů bylo na můj vkus moc, hrát, tak vysoké skóre jsme ale
udělali jsme obrovské hrubky neočekávali a nekladli jsme si to
a pětkrát jsme soupeři špatnou za cíl. Zaměřili jsme se spíše na
rozehrávkou nabídli šanci. Roz- kvalitu hry, vyzkoušení sestavy,
díl v soutěžích byl patrný, tam se mohlo to být i víc. Díval jsem se
hraje na jeden dva doteky, kluci si spíše na negativní stránky, abyale zaslouží pochvalu. Celý zápas chom se nachystali na neděli. Gól
makali, snažili se, byla to pro ně jsme obdrželi po chybě stoperů,
obrovská škola. Hned v úvodu kdy nechali hlavičkovat soupeře
jsme dali dvě břevna, pak jsme a osamocený hráč pak dával do
dostali dva slepené góly. Snížili brány. Navíc jsme domácím najsme na 1:2, vzápětí dostali na bídli penaltu, byly tam individu1:3 a Šimeček neproměnil pe- ální chyby.“

MALEČKŮV MEMORÁL opět patří mezi závody první kategorie
Prostějov/oš, jim - Už jen necelé tři týdny zbývají do zahájení
největších závodů v dráhové
cyklistice na území České republiky. V pátek 23. srpna
odstartuje na prostějovském
velodromu v Kostelecké ulici
Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka, která se
loni poprvé objevila v kalendáři závodů první kategorie. Následně na ni naváže mistrovství
republiky mužů a žen, Český
pohár mládeže a mistrovství
Moravy. Fanoušci cyklistiky se
tak i letos mají nač těšit...
Hlavní závod Malečkova memoriálu zůstal i pro letošek v kategorii UCI Class 1 a opět se na něm
představí závodníci z více než
desítky zemí, novinek je i přesto
hned několik. Poprvé se ho zúčastní nejen evropští závodníci,
ale také jezdci z ostatních kontinentů, což akci dodá světový
rozměr. Změnila se i organizační struktura, kdy pořadatelství
závodu zůstalo prostějovskému
subjektu Ricardo Racing team,
kterému vypomůže SKC TUFO
Prostějov. Vše již ale proběhne
bez pomoci ASC Dukla Praha,
takže možná skončí dominance
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tivity, běhání v písku je i bez
zátěže hodně náročné,“ charakterizoval dosavadní průběh.
Od tohoto týdne nově zapojí i medicinbaly, protože práce nohou je
velice důležitá. „Na míč máme
ještě čas, vždyť soutěž začíná až
o víkendu 21. a 22. září,“ upozornil Jurík. Přípravné zápasy tak
přijdou na řadu až koncem srpna,
na přelomu měsíce odehrají házenkáři Sokola II Prostějov duel
prvního kola Českého poháru na
palubovce Sokola Žeravice.

Foto: internet

I
www.
vecernikpv
.cz

Polsko, Prostějov/jim – V době, kdy se na prostějovském
velodromu proháněli závodníci na mládežnickém mistrovství republiky, zápolil
mužský tým SKC TUFO Prostějov na etapách již 56. ročníku závodu Okolo Mazovska.
Celkem šest etap závodu kategorie 2.2 provedlo peloton
okolím Varšavy, prostějovské
družstvo dorazilo do polské metropole v sestavě Jan
a Pavel Stöhrovi, Jan Svorada, Jan Wolf, Viktor Vrážel
a Michal Mráček mladší.
První etapa, kterou byl prolog
v ulicích Varšavy, posloužila
pouze k rozdělení jednotlivých
dresů, nebylo možno získat
časovou výhodu. Ostrý start
obstarala teprve etapa druhá se
startem a cílem v Koziencích.
Etapa měřila 162 kilometrů
a rychlostní průměr dosáhl pětačtyřiceti kilometrů v hodině.
V silném větru si z prostějovských závodníků vedl nejlépe
Honza Stöhr, jenž do cíle dorazil za elitní desítkou na dvanáctém místě. Hned v první
etapě ale SKC přišlo o Viktora
Vrážela, který odstoupil ze zdravotních důvodů.

Druhá etapa byla také velmi
rychlá (průměr 46 kilometrů
v hodině), ale také ve znamení pádů. Ty zásadně ovlivnily
závěr etapy. „Bohužel zde jsme
doplatili právě na nezvládnutou etapu ze strany rozhodčích,
a tak jsme nabrali poněkud nepříjemnou ztrátu,“ posteskl si
hanácký oddíl.
To třetí etapa, měřící o dva
kilometry méně než úvodní
zkouška, proběhla bez větších problémů. Tedy až na pád
Michala Mráčka, který si už
podruhé zblízka prohlédl polský asfalt. Čtvrtá etapa čítala
pouze sedmadvacet kilometrů
a obstarala je atraktivní týmová časovka.
Prostějovský oddíl obsadil jedenácté místo, a to i přes hendikep v počtu závodníků. Nejlepší týmy startovaly v osmi
lidech, jezdců SKC po odstoupení Viktora zbylo pouze pět.
Etapa s pořadovým číslem
5 měřila jen něco málo přes
sto kilometrů, ale i přes docela
členitý a klikatý terén, peloton
protnul cílovou pásku za dvě
hodiny a dvacet minut. Šestá a zároveň závěrečná etapa
přinesla dílčí úspěch Honzy

Stöhra, jenž sto šedesát kilometrů zvládl jako čtrnáctý nejrychlejší. Pavel Stöhr byl jen
o pět pozic horší.
Celkově se nejlépe z prostějovských zástupců vedlo Janu
Stöhrovi, jenž na vítězného
Marcina Sapu ztratil přes sedm
minut. SKC potěšil výkonnostní progres Honzy Svorady,
jenž se začíná na silnici postupně etablovat a na nejdelším
etapovém závodě stájového
kalendáře se vešel do nejlepší
padesátky ze sto třiceti startujících. Závod dokončili i Pavel
Stöhr, Jan Wolf a Michal Mráček, odstoupit musel pouze
Viktor Vrážel.
Výsledky závodu
Okolo Mazovska:
1. Marcin Sapa 17:47:29,
2. Robert Radosz (oba Polsko,
BDC Marcpol) + 2 sekundy,
3. Lukasz Owsian (Polsko,
CCC Polsat Polkowice) + 4 s,
28. Jan Stöhr + 7:20, 49. Jan
Svorada + 18:26 , 64. Pavel
Stöhr +26:55, 78. Jan Wolf
+ 32:48, 90. Michal Mráček
+ 42:10, Viktor Vrážel (všichni ČR, SKC TUFO Prostějov)
nedokončil.
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„Agelky“ dnes startují přípravu na novou sezónu, Věkový průměr „áčka“ VK vzrostl o půl roku,
novinkou je říjnový přátelský turnaj v Prostějově ale tým by měl být údernější a bojovnější
Dnes úderem desáté hodiny dopolední začíná
příprava našich volejbalistek na nový soutěžní
ročník 2013/14. Bude trvat deset a půl týdne, neboť první mistrovský zápas čeká ženy VK AGEL
Prostějov až 17. října v rámci základní části
UNIQA extraligy ČR na hřišti Ostravy.
Prostějov/son
Jak už jsme v předchozích týdnech opakovaně informovali,
„Agelky“ vstoupí do společného
tréninkového procesu v počtu
osmi hráček: Lucia Růžičková,
Michaela Zatloukalová, Sonja
Borovinšeková, Sara Hutinsková, Kateřina Kočiová, Barbora
Gambová, Solange Soaresová
a Olga Točková. Zbylá pětice
Pavla Vincourová, Quinta Steenbergenová, Tatsiana Markevičová, Andrea Kossányiová, Julie
Jášová plní reprezentační povinnosti a k prostějovskému týmu se
připojí až po mistrovství Evropy
někdy v polovině září.
Koho z fanoušků „vékáčka“ zajímá podoba přípravy
i v omezeném počtu osmičky
plejerek, nic mu nebrání Agelky naživo sledovat.
„V úvodních pěti týdnech budeme makat vždy od pondělí do
pátku dvoufázově, přičemž dopolední tréninky většinou věnujeme výhradně kondici a odpoledne zkombinujeme herní část

s dalšími cvičeními na fyzičku,“
prozradil hlavní kouč VK Agel
Prostějov Miroslav Čada s tím,
že odpolední fáze bude zpravidla probíhat od přibližně 17.00
hodin v Městské hale Sportcentra DDM.
„Co se týká zdravotního stavu,
všechny holky by měly být v pořádku a schopné podstupovat
maximální zátěž. Pouze Bára
Gambová byla po minulé sezóně na artroskopii s ramenem, ale
ani ona nehlásila žádné současné
potíže, které by ji omezovaly,“
upřesnil Čada.
První přípravné turnaje absolvuje jeho družstvo až na
konci září (20. až 22. 9. v polském Karpaczi, 27. až 29. 9.
ve slovenské Senici), ovšem již
předtím velmi pravděpodobně
sehraje i nějaké přátelské duely. „Nem ůžeme čekat tak dlouho
na zápasové testy, byť nám bude
chybět libero. Proto si během září
aktuálně domluvíme soupeře
a jednorázově proti nim nastoupíme buď bez libera, nebo s některou hráčkou přesunutou na

Prostějov/son - Ve většině
dosavadních sezón existence prostějovského volejbalového klubu mělo ženské
A-družstvo věkový průměr
blížící se třiceti letům. Loni
po výrazném omlazení klesl až na 25,6 a letos při zachování daného trendu jen
o málo vzrostl na 26,2 roku.
„Platí, že chceme dávat mladším hráčkám větší příležitost,
než v minulosti. Současně se
však do našeho kádru snažíme
vybírat opravdu talentovaná
děvčata takové úrovně, aby se
v tvrdé konkurenci dříve nebo
později dokázala prosadit,“

okomentoval uvedené statistiky hlavní trenér „Agelek“
Miroslav Čada.
Složit ovšem tým pouze
z mladých nadějí určitě
nelze, zvlášť když hanácký klub každoročně bojuje
v evropské Champions League. „Vedle dravosti, odvahy a spontánnosti potřebujete
i spolehlivost, rozvahu a zkušenosti. Proto v kolektivu nesmí
chybět ani ostřílenější hráčky,
přičemž klíčový je vhodný mix
nejen věkový, ale rovněž typový. Tímto směrem jsme sháněli
nové posily,“ vyložil Čada.
Před rokem mu výběr akvizic

a následná tvorba obměněného
mančaftu nevyšly úplně podle
představ, prostějovský celek na
mezinárodní scéně zaostával.
„Z toho důvodu jsme kádr znovu dost přetvořili s tím, aby dokázal lépe čelit elitním soupeřům v Lize mistryň. Dvě až tři
tahounky by měly zaručit vyšší
herní kvalitu včetně údernosti
v útoku a všechny holky musí
za každé situace maximálně
bojovat jak jednotlivě, tak společně. Věřím, že naše současné
družstvo v těchto ohledech obstojí a jeho složení se ukáže být
správným,“ vyslovil lodivod
VK AGEL nahlas své přání.

Na písku se dál prosazují Veselá a Adamčíková,
těsně pod bednou na MČR U22 zůstala Kolderová
Už makají. Volejbalistky Prostějova podstupují i v těchto tropických dnech náročný tréninkový dril.
Foto: www.vkprostejov.cz
tenhle post,“ uvažoval Čada.
Pro výše zmíněné turnaje budou
prostějovské volejbalistky už
v kompletním složení. „Novinkou je domácí podnik v naší hale,
který plánujeme na 9. a 10. října.
Půjde o poslední generálku před
vstupem do soutěží za účasti čtyř

Prostějov/son – Beachvolejbalová sezóna 2013 pomalu spěje
ke svému závěru, různé turnaje následují v rychlém tempu
za sebou. Některých se přitom
zúčastňují
prostějovské
hráčky a většinou se dokáží
umístit poměrně vysoko.

kolektivů, kromě nás se představí Drážďany s Vídní a čtvrtého
účastníka zatím sháníme. Naši
příznivci se každopádně mohou
těšit ještě před zahájením exKateřina Veselá
traligy i Champions League na
pátá ve Slavkově
několik velmi kvalitních utkání,“
zdůraznil Miroslav Čada.
Jeden z dílů regionálního mistrovství republiky 2013 se
konal v polovině července ve
Slavkově u Brna, kam se vydala
bývalá plejerka TJ OP Prostějov
Kateřina Veselá. Před soutěží
ženských dvojic dala tentokrát
přednost mixům a ve smíšeném
páru s Tomášem Luskou vybojovali pěknou pátou příčku.
Konečné pořadí:
1. K. Pecháčková, Šaling,
2. A. Pecháčková, Kořán,
3. Hronová, Mysliveček,
4. Koutková, Škrobák,
5.-6. Veselá, Luska a Kadeřáv-

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

ková, Neprášek, 7.-8. Vandasová, Sequens a Valková, Šebek.

Natalie Kolderová
čtvrtá na šampionátu

Kristýna Adamčíková
sedmá na přehradě
O stejném víkendu 13. a 14.
července hostily kurty na Brněnské
přehradě klání Českého poháru
juniorů a juniorek v plážovém
volejbalu 2013. Mezi dívčími dvojicemi nechybělo duo Kristýna
Adamčíková, Natálie Honzovičová,
z nichž prvně jmenovaná je
úspěšnou mládežnickou reprezentantkou VK AGEL Prostějov.
A společně s parťačkou, která po
jejím boku normálně nenastupuje,
obsadily sedmou pozici.
Konečné pořadí:
1. N. Dostálová, Havlínová,
2. Bendíková, Gergelyová,
3. Fauová, Komárková,
4. Š. Dostálová, Janderová,
5.-6. Široká, Valková a Kotasová,
Písková, 7.-8. K. Adamčíková,
Honzovičová a B. Adamčíková,
Šťastná.

Totéž místo jako v předchozím
případě - tedy areál Sokolského koupaliště na Brněnské
přehradě – přivítalo 27. a 28.
července mistrovství republiky 2013 ve věkové kategorii
do 22 let. V tvrdé konkurenci
mladých ženských párů se
výborně prezentovaly Natalie
Kolderová (kapitánka juniorek
VK AGEL Prostějov) s Hanou
Klimešovou, jež postoupily do
semifinále a nakonec zůstaly
těsně pod stupni vítězů na
čtvrtém postu.
Konečné pořadí:
1. Gálová, Třešňáková,
2. Kotvová, Vaňková,
3. Bendíková, M. Dostálová,
4. Kolderová, Klimešová,
5.-6. Š. Dostálová, Janderová a
Fauová, Komárková,
7.-8. Gergelyová, Suchá
a N. Dostálová, Havlínová.

Volejbalistky VK Agel Prostějov v reprezentacích vtrhly do Grand Prix
Čtveřice prostějovských žen hraje prestižní mezinárodní soutěž, hned trio přitom nastupuje v základních sestavách
Prostějov/son - World Grand Prix je po mistrovství světa druhou nejvýznamnější volejbalovou akcí planety na
reprezentační úrovni. A je potěšitelné, že toto prestižní
klání, jehož letošní ročník odstartoval v pátek 2. srpna, absolvují hned čtyři členky VK AGEL Prostějov.
Zatímco Nizozemsko s Quintou Steenbergenovou je
mezi elitou dvaceti nejlepších států už jako doma, pro
Českou republiku včetně Pavly Vincourové, Andrey
Kossányiové a Julie Jášové znamená účast v Grand
Prix vzrušující premiéru.
Na úvod zválcovaly
Portoriko
Středoamerický stát figuruje
ve světovém žebříčku na 18.
místě, zatímco Češky jsou 24.
Role papírového favorita však

vůbec neplatila a na palubovce
v Santo Domingu jednoznačně
vládl evropský celek. Pouze
v úvodu střetnutí a zkraje třetí
sady byl průběh vyrovnaný,
jinak
kralovaly
Parisiho
svěřenky hlavně díky vynika-

Libero v akci. Fanoušci Prostějova se mají na co těšit., Julii Jášové to
sluší v každé pozici.
Foto: internet

Další reprezentantka. Pavla Vincourová umí s míčem skvělé věci a
mnohdy nad sítí kraluje, jako tomu bylo v tomto případě. Foto: internet

jícím blokům, velmi dobrému
podání a lepší útočné činnosti.
Z Agelek zůstala nahrávačka
Vincourová na lavičce, naopak
smečařka Kossányiová i libero
Jášová nastoupily v základní
sestavě. Druhá jmenovaná
absolvovala celý duel a podala s výjimkou jednoho
zkaženého příjmu kvalitní
výkon okořeněný několika
pěknými zákroky v poli. Její
brzy dvacetiletá parťačka (kulaté narozeniny slaví zítra)
se rozjížděla pomaleji, ale po
prvotních chybách postupně
nabrala jistotu a svým dílem
také přispěla k výsledkové demolici protivníka, když zaznamenala devět bodů včetně tří
es. Zápasová premiéra v Grand
Prix tak pro ČR dopadla fantasticky.

Češky hodně trápily
Silné Srbsko
Ve druhém střetnutí na půdě
dominikánské
metropole
byly karty rozdány jasně,
neboť Srbky jsou úřadujícími
mistryněmi Evropy a měly
suverénně vládnout. Místo
toho však čelily skvělému
výkonu naší reprezentace,
která na favoritky vyrukovala
v nezměněném složení. To
znamená s Kossányiovou i
Jášovou v základu a s Vincourovou jako náhradnicí.
Především v zahajovacím setu
se balkánský celek nestačil
divit, co s ním český mančaft
provádí. Outsider neustále
vedl a v koncovce dospěl ke
třem setbolům, jenže žádný
neproměnil, naopak soupeř
hned svůj první ano. Druhé
dějství jednoznačně patřilo rozjetému Srbsku a také ve třetí
sadě utkání spělo k jasnému
konci, ale družina Carla Parisi-

ho dokázala povstat a smazat
pětibodové manko na 23:23.
Což však bylo maximum,
úplný závěr opět skončil dle
papírových předpokladů.
Přesto soubor ČR zanechal ve
Střední Americe i napodruhé
příznivý dojem a převážně
pozitivně lze psát o přínosu
všech tří plejerek VK AGEL.
Nejméně se mač vydařil Andree Kossányiové s pouhými
třemi body, naproti tomu Julie
Jášová zase patřila k oporám
týmu a střídající Pavla Vincourová příchodem na hřiště ve
druhém setu zvedla poněkud
skomírající
herní
projev
družstva.

Třetí mač končil
po uzávěrce
Závěrečné vystoupení českého
nároďáku v Dominikánské republice proti domácímu výběru
vrcholilo v noci na dnešek,
to znamená po uzávěrce tohoto vydání. Informace o
něm vám proto přineseme za
týden společně s podrobnostmi o druhém turnaji prestižní
mezinárodní soutěže, který
volejbalistky ČR čeká od 9. do
11. srpna v Hong Kongu proti
Číně, Turecku a Argentině.
Trio členek kádru Prostějova
bude znova u toho!
Výsledky turnaje
World Grand Prix
v Santo Domingu
Portoriko - Česko 0:3 (-14, -20,
-18), Dominikánská republika
- Srbsko 0:3 (-13, -20, -16),
Srbsko - Česko 3:0 (26, 18,
23), Dominikánská republika Portoriko 3:0 (14, 24, 21), Portoriko – Srbsko a Dominikánská republika – Česko skončilo
po uzávěrce.

Opora nejen u Agelek. Nejlepší hráčka domácí soutěže patří v národním týmu ke klíčovým hráčkám. Na
snímku se prosazuje přes blok Portoričanek.
Foto: internet

Nizozemka
Steenbergenová zářila
Nová blokařka VK z Holandska
Quinta Steenbergenová se stala
hlavní tahounkou svého týmu
v Macau, kde Nizozemky smetly
Kubu 3:0 (20, 14, 11), podlehly
Bulharsku 1:3 (20, -15, -20, -23)
a po boji padly i s Čínou 1:3 (-24,
19, -17, -17). V prvním utkání
byla naše letní posila nejlépe
bodující hráčkou (11 – 8 útoků, 1
blok, 2 esa), v následujícím duelu
druhou nejproduktivnější ženou
své ekipy (11 bodů – 6 útoků,
4 bloky, 1 eso) a v posledním
střetnutí třetí v daném ohledu
(8 bodů – 4 útoky, 4 bloky).
Nizozemská squadra tak sice
v těžké skupině pouze jednou
zvítězila, ovšem Quinta se mezi
světovými hvězdami rozhodně
neztratila.

Průběžné pořadí World Grand Prix 2013 žen (bez utkání
Dominikánská republika – Česko, Srbsko – Portoriko a
Itálie – Německo hraných po uzávěrce)
1. Japonsko 9, 2. Čína 9, 3. Brazílie 8, 4. Itálie 6, 5. Srbsko 6, 6.
Turecko 6, 7. USA 6, 8. Bulharsko 6, 9. Německo 4, 10. Argentina 4, 11. Česko 3, 12. Dominikánská republika 3, 13. Nizozemsko 3, 14. Rusko 3, 15. Thajsko 3, 16. Polsko 1, 17. Kazachstán
1, 18. Portoriko 0, 19. Kuba 0, 20. Alžírsko 0.

Dvojice z turnaje mixů. Nová posila VK Quinta Steenbergenová se
stala hlavní tahounkou nizozemského týmu v Macau,
Foto: internet

Sport

Jestřábi vstupují na led, ve čtvrtek přijede Technika

Prostějov/jim – Hráči i fanoušci se dočkali. Navzdory
letním vedrům se obměnění
Jestřábi chystají poprvé vyjet na ledovou plochu prostějovského zimního stadionu.
V neděli večer to ještě nevyšlo a otázkou je, zda vyjdou
i představy kouče Josefa
Málka na první ostrý trénink v pondělí dopoledne,
již ve čtvrtek večer je ale na
programu první přátelské
utkání. Tým s prvoligovými
ambicemi přivítá taktéž dru-

holigovou Techniku Brno,
duel začíná v 18 hodin.
„Chtěli jsme si sáhnout na led
a osahat výstroj, v neděli to
ale ještě nevyšlo. V pondělí
v devět chceme poprvé vyjet
naostro, první dva týdny bude
mít dva tréninky na ledě a dva
na suchu, později dva na ledě
a jeden na suchu,“ informoval
o aktuálním stavu Málek.
Na ledě se tak budou prohánět
hráči rozdělení na poloviny,
nebo zvlášť obránci a útočníci, do toho bude pokračovat

posilovna, tělocvična, výběhy.
„Nejprve se musíme vybruslit,
teprve pak kombinovat a dostat se do zápasového rytmu,“
doplnil.
Hned po několika dnech na
ledě dojde na první přátelák,
již za týden pak mají hráči před
sebou turnaj v Porubě. „Není
to úplně ideální, ale je to dáno
i volnými časy soupeřů. Spousta přáteláků nevadí, aspoň si
vyzkoušíme nové hráče. Uvidíme je a budeme moci dávat sestavu dohromady,“ plánuje si.

Minulý týden tak byl poslední
s přípravou čistě na suchu.
Mimo jiné došlo k odvetě fotbalového duelu. „Bílí dali první
gól, ale prohráli 2:5. Červení
tak získali pohár pro vítěze
Ligy mistrů. Poražení museli
absolvovat jeden velký okruh
k Hloučele za potlesku vítězů.
Fotbal také ukázal, že poražení
příliš dobře nespolupracovali,“
povšiml si Málek.
Dva dny po fotbálku se uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhře
a čtvrteční finále zvládla dvoji-

ce Duba, Černý, která zdolala
Luňáka s Coufalem. „Kluci se
hecovali, soutěžili, vydařilo se
to. Snažili jsme se i přes vedro
dodržet původní plány,“ pověděl.
Ani jedno další jméno vedení
klubu neodtajnilo, jednání se
však podle Málka posunula a
brzy bude jasněji. „Ve středu
oznámím sestavu a pro některé
bude duel s Technikou životní.
Do úterka nás navíc čeká důležité jednání o šesti hráčích,“
prozradil prostějovský lodivod.

Rošáda v Lipové Mostkovice patří v sobotu kuličkám
Lipová/jim – Pátým místem
v „A“ skupině I.B třídy se s
mužstvem SK Lipová rozloučil zkušený kouč Jaroslav
Ullmann. Vedení klubu se po
jeho několikaletém působení
rozhodlo dát hráčům nový
impulz, hrajícím koučem se
tak stal Pavel Růžička.
„Nebylo to o osobnosti ani
o výsledcích, chtěli jsme jen
udělat změnu,“ vysvětlil tah sekretář klubu Rostislav Barták.
A jak na toto angažmá bude
vzpomínat samotný kouč?
„Byly to dobré roky, mohli
jsme ale skončit i výše. Podmínky tu byly kvalitní, přišla
ale zranění a kádr byl úzký,“
ohlédl se Jaroslav Ullmann s
tím, že nyní si dá od trénování
krátkou pauzu. „Nabídky byly,
ale minimálně na půl roku si
odpočinu,“ sdělil.
Jeho nástupce se bude muset
vypořádat s několika změnami
v mužstvu. Zdeněk Petržela se

Mostkovice/jim – Prezentací
v deset hodin ráno vypukne další
díl regionální série Open turnajů
vedených Českým kuličkovým
svazem. Blíží se totiž Mostkovice
Open, na němž si opět mohou
zahrát děti i dospělí.

„Zúčastnit se může každý, je
to nenáročná hra pro všechny
generace. Startovné činí třicet
korun mezi dospělými a deset
korun u dětí, občerstvení bude
přímo v areálu,“ zmínil za pořádající oddíl Hanácká trefa

Lukáš Vlček s tím, že samotná
hra začne pod mediální patronací Prostějovského Večerníku
přesně v jedenáct. Před dvěma
týdny na stejném místě zvítězili
ve svých kategoriích Luboš Karásek a František Karásek.

Kostelec na Hané/jim – Po
mnoha sezonách v různých
skupinách moravskoslezské
divize nastoupí kostelecké fotbalistky pouze do okresního
přeboru Blanenska. Tuto
soutěž hrálo poslední dva
roky jejich „béčko“, nyní se
oba týmy spojí dohromady
a budou se potkávat s několika
dobře známými soupeři, jakými jsou Lažany či Ráječko.
„Máme málo hráček, začínáme
opět od začátku. Zkušené holky
zkouší buď vyšší soutěž, nebo
skončily. Máme tak potěr, to nám
ale nevadí,“ zdůvodnil rozhodnutí
oddílu prezident FC Kostelec na
Hané Stanislav Píchal.
S úzkou hráčskou základnou
se potýkal kouč Petr Merta již
to se vicemistři světa dostali až v jarní části, konečný verdikt tak
do vedení 3:0, Šimo s Šebkem kvitoval. „Deset hráček zcela
ale zahájili stíhací jízdu a díky
úspěšné power play z toho bylo
3:3.
Čtvrtfinále s domácí Kolumbií
bylo jasnou záležitostí, což dokládá i výsledek 9:1 a pět bodů
za dvě branky a tři asistence
Michala Šima, stejně jako Šebkova bilance 1:1. V semifinále Čechovice/jim – Ještě nedávale přišel na řadu obhájce vítěz- no se zdálo, že v okresním
ství a Američané se dostali do přeboru Blanenska dojde na
finále i nyní. Vyhráli 3:1, když regionální derby mezi fotjako jediný z Čechů se prosadil balistkami Kostelce na Hané
Šebek.
a Čechovicemi. Nakonec je
V utkání o bronz došlo na opa- ale vše jinak. Čechovice sice
kování souboje s Kanadou a zde původně angažovaly kouče
zase čeští reprezentanti ukázali, Josefa Takáče, jenž ukončil své
že se jim proti tomuto soupeři v působení v Jesenci, a začala
poslední době daří. Dvakrát se příprava nového družstva na
trefil Šimo, u zbývající branky premiérovou soutěžní sezonu,
nahrával Šebek a skóre 3:1 zna- funkcionáři se ale krátce před
menalo obhajobu třetího místa losovacím aktivem rozhodli,
z posledních Světových her že tým nepřihlásí.
v roce 2009. Zlato získal tým „V klubu se událo hodně
USA po výhře 3:2 nad Itálií.
změn, tak jsme to odložili.

přerušilo kariéru, teď se s námi
sice měla začít připravovat Marťa
Pitáková, ale zlomila si kůstky
v nártu. Vrací se Lucka Tomešová,
ale uvidíme, kolik toho odehraje,
bydlí už totiž v Brně,“ vyjmenoval
některé změny.
Pro blížící se ročník by chtěl mít
zhruba osmnáct hráček, i nadále
počítá s holkami hostujícími
z Brodku u Konice a Hrazdilovou z Lipové, některá jména ještě
zbývá doladit. „Pravděpodobně
k nám na hostování z Krumsína
přijde Klára Walterová, právě
končí v žácích. A na střídavé
starty z Nových Sadů by nás
mohla posílit Prostějovanka Ivona Štěpánková,“ prozradil.
Nedořešenou otázkou zůstává
obsazení brankářského postu. Monika Mikešová se již
s týmem nepřipravuje, Mar-

tina Křupková má před sebou
hokejovou sezonu a Ludmila
Zdřálková se přestěhovala až do
Uničova. „Kromě prvních dvou
sezon s tímto máme stále problémy. V hledáčku tak ještě máme
gólmanku, zatím na tomto postu
trénuje Eliška Drápalová,“ sdělil
hlavní kouč družstva.
Sezonu 2013/2014 zahájí
Kostelečanky prvním kolem na
přelomu srpna a září, osobně
si přeje pohybovat se mezi
nejlepšími. „Loňský vítěz
Kunštát postoupil do divize, letos budou hodně na špici Lažany.
Nováčkem jsou pouze brněnské
Medlánky, my jsme oproti
loňsku posíleni a nebudeme tolik unaveni, takže bychom měli
být do třetího místa určitě,“ přeje
si Petr Merta vylepšení jarního
pátého místa.

vrátil z hostování do Kralic, k dispozici nebude ani další kanonýr
Martin Liška, jemuž to nedovolí
pracovní povinnosti. „V Lipové
nezůstávám, asi načas přeruším
kariéru. Byl jsem tu spokojen,
vedení chtělo, abych pokračoval, ale změnil jsem práci a mohl
bych hrát jen každý druhý víkend,“ osvětlil svou situaci Liška.
Jako náhrada by mohl z Kralic přijít Martin Dostál, jenž
strávil poslední rok na hostování v Konici. S mužstvem
se rovněž připravuje určický
gólman Petr Števula, jenž by
mohl vyřešit lipovské starosti
na tomto postu. „Kádr ještě
není uzavřen, poohlížíme se po
okolních obcích a pracujeme
na hostováních i přestupech.
Jirka Abrahám ale ještě celý
podzim chytat nebude a musíme získat jiného gólmana,“
prozradil Barták s tím, že oddílu bude i nadále vypomáhat
nestárnoucí Jaroslav Jelínek.

Kostelečanky rezignovaly na divizi

Inlinisté
bronzoví na Světových hrách
Cali (Kolumbie), Prostějov/

jim – Dvě medaile v krátkém
časovém rozmezí vybojovali
bývalí hráči prostějovských
Jestřábů Patrik Šebek a Michal Šimo. Dvojice útočníků se v Prostějově sešla při
úspěšné juniorské extraligové
sezoně 2003/2004 i druholigovém ročníku 2010/2011, nyní
společně nejprve vyhráli mistrovství světa kategorie FIRS
v americkém Anaheimu, poté
získali bronz na Světových
hrách v kolumbijském Cali.
Na „Olympiádě neolympijských sportů“ v Jižní Americe
se čeští hráči rozjížděli pozvolna a v závěru prvního duelu
zachránili alespoň remízu 1:1 s
Francií. Proti Lotyšsku si zastříleli o poznání lépe, po bilanci
2:1 Patrika Šebka a jedné brance Michala Šima zvítězili 11:0.
Závěrečný duel ve skupině s
Kanadou přinesl velké drama.
V přímém souboji o první mís-

Čechovice pozměnily názor,

děvčata zatím nepřihlásily
Potřebovali jsme dořešit
důležitější věci a nechtěli jsme
se ukvapit. Jakmile skončí
dovolené, tak si sedneme
s klukama, kteří to vedou,
a pobavíme se o koncepcích a
výhledu,“ sdělil nový předseda
oddílu Jiří Jančík s tím, že
se nabízí alespoň varianta
přátelských zápasů a třeba i
mimo soutěž jarní zařazení do
blanenského přeboru.
Nyní to ovšem znamená, že
se klub vzdal služeb kouče
Takáče, jenž se o všem
dozvěděl po návratu z dovolené. „Je to smutné, vše již bylo

domluveno. Pak mi najednou
volali, ať se nezlobím. Když
jsem přišel na trénink, děvčata
o tom ještě nevěděla a měla
zájem,“ zklamalo ho.
Zničehonic se tak ocitl bez
angažmá a od trénování si tak
dá krátkou pauzu. „Nabídli
i trénování žáků 2003, ale z
ekonomických důvodů jsem
to odmítl, stejně jako trénování
„béčka“. Nabídky jsem měl
již dřív, ale preferoval jsem
děvčata. Cítil jsem, že by se v
Prostějově ženský fotbal hnul a
je škoda, že to jde do kytek,“
posteskl si.

FLORBALISTÉ V PŮLI PŘÍPRAVY I S POSILAMI
FbC Playmkers Prostějov piluje hráčský kádr pro druhou ligu

Prostějov/mif - Po měsíci stráveném neodbytným nabíráním kondice
se od minulého týdne
připravují Playmakeři na
ligu již v hale. Kádr vedený trenérem Pavlem
Kubíčkem čeká přechod na technickou

pasáž přípravy, ve které
nechybí ani řada přípravných utkání. První
trénink s hokejkou absolvovali prostějovští
florbalisté v Kostelci,
kde by se do startu ligy
měli soustředit i v přípravných duelech.

předtím. Dobré zprávy přišly
až v půlce července. Příchod
hned tří nových hráčů do kádru
předznamenal slibnou a zdravou konkurenci útočných řad,
která by měla jasně apelovat na
zlepšenou ofenzivní hru. Návrat
Libora Čmely jsme vám přinesli
již dříve. Potvrzené máme další
dvě nová jména. Na Hanou míří
František Slovák z Rousínova
a v kádru by se měl usadit i Jan
Na první sraz druhé fáze pří- doplnit Lukáš Vrba od dalšího Smička, co by nová vycházející
pravy měl trenér k dispozici 19 týdne. Prostějovský trenér má florbalová hvězda Olomouckéhráčů. Pavel Kubíček, trenér k dispozici hned osm obránců. ho kraje. Odchovanec prostěflorbalistů Prostějova, by měl Je více než jisté, že se do kádru jovských Playmakerů zůstává
počítat na sezónu se 17-člen- nedostane každý, proto si trenér v mateřském klubu, což značně
ným základním kádrem. Ten by hodně slibuje od konkurence zlepšilo postoj týmu před ligou.
měli doplňovat ještě další dva mezi hráči. „Hráče by to mělo Na rozdíl od Smičky a Čmely,
náhradníci. Ostatní hráči budou donutit na sobě neustále makat. kteří do přípravy již zasáhli, se
působit v rezervním týmu. Pavel Zhoustla konkurence, jisté místo Slovák ještě k týmu nepřidal.
Kubíček se bude opírat zejmé- má málokdo. Myslím, že nám Během příštího týdne by se už
na o kostru z loňského roku, to jen prospěje,“ prozradil s po- ale v řadách měl objevit, stejně
která zajistila Playmakerům těšením trenér Kubíček. Loni jako Páleník či bratři Hlochové.
poklidný průběh druholigové však starosti směřovaly spíše „Vždycky je pro trenéra dobré, Popiska: Staronová tvář. Libor Čmela po příchodu z Olomouce už
sezóny. Ale i tak po odchodu k útoku. Navíc když po sezóně když má z čeho vybírat. Máme naplno trénuje v kádru Prostějova
Foto: Milan Fojt
některých hráčů to nebude nic opustil tým druholigový střelec tu zdravou konkurenci, ať už
jednoduchého.
Brankářskou Daniel Miczek, vypadala situace jsou to zkušení hráči či mladíci. utkání před ligou, které nám vit dobré podmínky ke složení
dvojici Krátký – Panák by měl daleko žalostněji než kdykoliv Teď nás čeká řada přípravných napoví, pro koho byla dřina týmu. Přáteláky i pohár by měly
úspěšná a kdo naopak zklamal. být dostatečným zkušebním obPřípravné zápasy Playmakerů před startem 2. ligy
Rozhodně jsme moc rádi, že se dobím na ligu, “ sdělil své dojmy
Místo
Datum
Domácí
Hosté
Čas
nám podařilo trenérovi připra- předseda klubu Tomáš Hrubý.
Kostelec n/H
Kostelec n/H
Kostelec n/H
Zlín
Zlín
Zlín
SH RGProstějov
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so 24.8.2013
ne 25.8.2013
čt 29.8.2013
so 31.8.2013
ne 1.9.2013
so 21.9.2013
so 28.9.2013

FbC Prostějov
FBC ZS Uničov
FbC Prostějov
FbC Asper Šumperk
FbC Prostějov
FBS Olomouc
1.kolo poháru ČP
1.kolo poháru ČP
FbC Prostějov
Gullivers Brno
FbC Prostějov
Torpédo Havířov

17:15

17:15
20:15
14:30
9:15
17:15

1.kolo (19:30)

Širší kádr FbC Playmakers Prostějov:
Brankáři: Tomáš Krátký, Štěpán Panák, Lukáš Vrba.
Obránci: Milan Fojt, Jiří Zakopal, Josef Ťuik, Michal Kováč,
Jan Vydržel, Rudolf Liška, Michael Žák, Petr Šiler.
Útočníci: Zdeněk Fojt, Jan Smička, Libor Čmela, František
Slovák, Karel Hloch, Jan Hloch, Jakub Řehulka, Tomáš Hrubý,
Jan Soldán, Jan Páleník, Milan Hnízdil, Marek Bouda.

Rozlosování základních skupin
WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013

Dívky
 Skupina A
Česká Republika
Rumunsko
Japonsko
Egypt

X

X
X

X

 Skupina B
Australie
USA
Velká Británie
Itálie
 Skupina C
Kanada
Španělsko
Indie
Peru

 Skupina D
Rusko
Kolumbie
Thajsko
Jižní Afrika

Chapci
 Skupina A
Austrálie
Brazílie
Česká Republika
Itálie

 Skupina B
USA
Argentina
Indie
Turecko
 Skupina C
Francie
Británie
Chile
Japonsko
 Skupina D
Rusko
Kanada
Tunisko
Thajsko

Jiří Kulich - chlapecká reprezentace:
„Co se týče samotného losu, tak jsme si rozhodně nepřáli Rusko, v tom
můžeme být spokojeni. Na druhou stranu nás čeká hned nejvýše nasazený
ve skupině, a tím je Austrálie. To zas nemusí být pro úvod tím nejlepším.
Bude to ostřejší start. Itálii tu známe, navíc jí chybí její jednička a posledním ve skupině, co nám zůstal, bude Brazílie. Zde těžko spekulovat, soupeře neznáme a spíš uvidíme časem. Skupina je hratelná, nechceme spekulovat nad tím, co bude, na koho narazíme, když se postoupí. Nejsme žádní
favorité, pro nás je tedy důležité soustředit se zápas od zápasu.“
Lubomír Štych – dívčí reprezentace:
„Ve skupině nás čeká nepříjemné Rumunsko, se kterým už máme zkušenost. Japonsko je pro nás takovým malým krokem do neznáma. Zde
nevíme co očekávat, ale snad to zvládneme. No a Egypt by měl být snad
jednoznačnou záležitostí. Slibujeme si od skupiny nejen postup, ale i možnost bojovat o medaile. Nejprve je třeba přejít přes skupinu, pak můžeme
přemýšlet, co bude dál.“

Aktualizované zpravodajství
najdete denně
na www.vecernikpv.cz
Reporty * Výsledky * Ohlasy *
Rozhovory * Zajímavosti

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s nováčkem mezi českou rozhodcovskou elitou

PETR ANTONÍČEK: „PRVNÍ LIGA BUDE ASI TOP, ČEHO MŮŽU DOSÁHNOUT“
Nová rozhodcovská kometa věří, že do dvou tří let dostane šanci v nejvyšší domácí fotbalové soutěži

Prostějov - V nejvyšších fotbalových soutěžích
jsou v ročníku 2013/2014 hned čtyři rozhodčí
s kořeny na Prostějovsku. Stabilní tváří je již řadu let
Pavel Peřina, druhou sezonu na listině arbitrů profesionálních soutěží zahájil Jan Machálek, nováčky
jsou regionální rodačka Jana Adámková (nyní žije
v Brně) a také Petr Antoníček. Osmadvacetiletý
bývalý hráč prostějovských Železáren začal s pískáním na popud svého otce a také fotbalového rozhodčího Ivo Antoníčka, po jedenácti letech v okresních, krajských a nejvyšších moravských soutěžích
se mu v roli asistenta otevřely dveře do první i druhé
ligy mužů, či nejvyšší soutěže dorostenců i juniorské
ligy. Co vše prozradil v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník?
Jiří Možný
Bylo pro vás zařazení
na listinu profesionálních rozhodčích překvapením?
„Nějaké indicie jsem měl, ale
samotný telefon, že jsem vybraný mezi úzkou skupinu, která
by se tam měla dostat, mě velmi překvapil. Předminulý týden
jsme měli seminář v Rakovníku
a přišel jsem do zcela jiného
prostředí. A až přijdu na utkání,
tak teprve zjistím, co to obnáší...
(úsměv)“
(
Co od tohoto posunu
a možná životního kroku očekáváte?
„První dva tři roky budu rád,
když se v soutěži udržím a sem
tam se podívám na druhou ligu.
Jestliže pak dostanu šanci v první lize, bude to pro mě asi top,
čeho můžu dosáhnout! Když
budu mít štěstí a bude se mi
dařit, v horizontu dvou tří let by
to byl ideální průběh. Každý by
měl mít nejvyšší mety a adeptům bych poradil, ať začnou co
nejdřív. Pak je možnost, jakou
jsem
dostal já.“
j
Pískal jste již nejvyšší
moravské
soutěže,
v čem to pro vás nyní bude
jiné?
„Koncentrace musí být na každé
utkání. Ať jde o mladé žáčky,
nebo muže. S možností dostat se
mezi elitu souvisela i pracovní
otázka. Pravidelně jednou za tři
týdny se bude jezdit na celý den
do Prahy na seminář, kde bude
probíhat metodický trénink,
videorozbory. A v pátek nebo
pondělí se hraje soutěž dorostenců a juniorek, což zpočátku určitě budu pískat, než se dostanu
p do druhé ligy.“
aspoň
Svazoví funkcionáři si
čas od času stěžují, že
rozhodčích je strašně málo. Co
by pomohlo, aby jich bylo víc?
„Větší propagace v tisku
a obecně v mediích. Hlavně na
regionální úrovni. Konkrétně
v Prostějově jsme toho zkoušeli
hodně. Letáky do škol, vývěsky
na úřední desky oddílů, ptáme
se hráčů, ale mediální propagace ještě zaostává...“

Občas se stane, že jako
viník špatného zápasu
je označen rozhodčí. Může
i toto zájemce odradit?
„Věřím tomu, že když se v sedmnácti letech půjdu podívat
na fotbal a uvidím tam mladého
kluka, jak se trápí a diváci, někdy i funkcionáři oddílů, reagují
nepřiměřeně, hlavně slovními
pokřiky, které se někdy nedají ani
publikovat ve slušné společnosti,
tak bych si dal otázku, zda mi
to za to stojí... Je potřeba zkusit
rok dva překousnout, dostat se
do kraje, tam už je chování jiné.
Hlavně mít chuť, touhu dostat se
dál. Jak hráč špatně kopne penaltu, tak i rozhodčí udělá chybu.
Záleží potom, zda je to chyba
menšího, nebo většího rázu a jak
je
odolný.“
j odolný.
Jak jste se dostal k pískání vy osobně?
„Začal
Začal jsem právě v sedmnácti
letech,
ech, jako hráč bych už asi
ničeho
čeho vysokého nedosáhl.
Můj
ůj otec je také rozhodčí, řekl
mi,i, že pokud chci hrát už jen
kreačně pro radost, ať jdu
rekreačně
zkusit
usit pískat. To byl prvotní
impulz.
mpulz. Prvním rokem jsem
u toho
oho ještě hrál, když jsem měl
volno,
lno, pak jsem se rozhodl, že
se budu věnovat jenom pískání.
Teď
ď řídím tolik zápasů za víkend,
že by to už ani nešlo stíhat.“

Kde jste strávil svoji
hráčskou kariéru?
„Hrál jsem v žákovské kategorii za Železárny Prostějov
a v dorostu za Čechovice.
Začínal jsem jako útočník
a skončil jsem jako stoper. Kromě brankáře jsem prošel asi
všechno. Nejraději jsem nastupoval na stoperovi. Mám tam
větší přehled a dirigování mi
(
šlo... (úsměv)“
Jakým směrem se poté
ubírala vaše rozhodcovská kariéra?
„Začínal jsem v létě 2002 a každý pátek jsem chodil na pravidelné schůze, které probíhají doteď.
Hlavně díky panu Peřinovi, který
každý pátek přišel, sedl, „louskal“ s námi pravidla. Za rok jsem
se dostal do krajských soutěží
a v MSFL jsem byl pět let. Stále
se scházíme, navíc čtyřikrát týdně chodíme běhat. Provádíme
rovněž semináře pro mladé rozhodčí, občas uděláme přednášku.
Jsme taková parta.“
Co mladému rozhodčímu k růstu pomáhá?
„Začínal jsem ve stejný den
jako pan Machálek. Znali jsme
se z Železáren, on hrál o rok
níž, postupovali jsme spolu,
v přátelském duchu jsme se
hecovali. A teď se nám oběma
podařilo, že jsme ve stejné kategorii. Je dobré začít co nejdříve,
do toho postupem času přijdete.
Musíte začít od nejnižších soutěží, ale postupně získáváte zku-

šenosti a loni jsem se na hřišti
v soutěžním utkání potkal nap
příklad
s Markem Heinzem.“
Kdo konkrétně vám
ve vaší kariéře nejvíce
pomohl?
„Tak určitě Pavel Peřina, který se
tu stará o mladé rozhodčí, dále již
zmíněný Honza Machálek, jenž
postoupil rok přede mnou, pak
pan Juránek, který mi tři roky dělal mentora v moravských soutěžích a také dodnes ligový delegát
pan Nevrlý. Jezdil jsem hodně
s panem Piňosem a panem Vaculínem, kteří mi dávali rady, co se
týče komunikace s hráči, ostatně
ty používám doteď. Snažím se
s hráčem komunikovat a netasím
kartu automaticky. Zapomenout
bych nechtěl ani na pana Kubaláka a bratry Bočkové.“
Daří se vám udržovat
respekt na hřišti?
„Je to o komunikaci s hráči, záleží,
co si k sobě pustíte. Za tu dobu už
mám vytvořenou nějakou mez,
za kterou nejdu. Když za mnou
běží někdo s rukama nahoře a řve
na celý stadion, tak kartu dostane.
Když mi ale někdo mezi čtyřma
očima řekne, co to pískám, tak mu
normálně odpovím.“
Kolik utkání jste během jednoho hracího
víkendu schopen odpískat?
„Na jaře se stalo, že jsem měl
i pět šest zápasů na víkend. Je
nás málo, takže jezdím na kraj
i na okres. Musí se to látat. Kvalitu mám již porovnanou, je
to nebe a dudy. Nedělá mi ale
problém v sobotu pískat MSFL
MS
a v neděli zajít na okres.“
Máte nějaký vzor?
„Strašně se mi líbí Rossetti
Ross
Colina.To
To jjee modla rozhodčíc
ch.
a Colina.
rozhodčích.“

5-·6428

241&','.'-641-1.
\PCéM[%4755+5
8[UQM¾MXCNKVCPCDÊFMCR÷VKOQFGNč
2Ą+,ª//'&1241&','1,'6-1.##5-Č64;
+PHQPCVGN

Asistent. Do první ligy může Petr Antoníček naskočit v roli pomezního rozhodčího.
Foto: archív Petra Antoníčka

a video nebylo zapotřebí. pater, snažím se být úplně
Proč najednou teď? Těžko nestranný, fandit fotbalu jako
také říct, jak by to vypadalo takovému. Nyní máme na evv praxi, to se budeme chodit ropské scéně tři mančafty, tak
dívat na každou spornou situ- ať se jim daří a fotbal u nás
aci - na ofsajd, na penalty, na jjde trochu nahoru.“
fauly těsně před vápnem? NeJak často se objevujevím ani, jak by to vycházelo
te v roli hlavního
časově. Třeba v hokeji se hra- a asistenta?
„V MSFL jsme se střídaje
j na čistý čas...“
Nemohlo by to ale li. Jeden týden jsem pískal,
vést ke snížení tlaku pak jsem šel dvakrát na lajnu. Teď jsem postoupil jako
na rozhodčí?
„Vemte si, že odpískám pe- asistent, pískat můžu jen na
naltu, video rozhodne, že okrese a kraji. Když bude
jsem neměl pravdu. Jak by se potřeba a budu mít čas, rád si
p
pak rozhodčí po zbytek zápa- zapískám.“
Od nové sezony se
su cítil? A pak by to zkoušel
znovu
změnilo
i soupeř...“
p
Daří se vám rozhod- ofsajdové pravidlo. Co tomu
covská kariéra kom- říkáte?
binovat s prací?
„Je to komplikovanější,
„Mám civilní zaměstnání a je a když nám to řekli na sepravda, že firma, v níž pracuji, mináři, tak jsem na to hleděl
mi vyšla už několikrát vstříc. a myslel, že si z nás dělají sranPískám dvanáct let a toto je vr- du... Bude to hodně ztížené
chol, kterého jsem chtěl dosáh- a hlavně začátek soutěže bude
nout. Neřekl bych, že je to při- v nižších soutěžích problém.“
výdělek, ale hobby. O víkendu
Nebude to další prostor
jdu pískat, jednou za čtvrt roku
ke spekulacím?
„Spekulace budou vždycky, je
jjsou fyzické prověrky.“
nováček mezi rozhodčími profisoutěží
Můžete být fanouš- pravda, že to bude dávat větší
Antoníček radí začínajícím kolegům
Petr Antoníč
kem?
záminku. Změny pravidel ale
„Měl jsem oblíbený klub, ale přicházejí každý rok a musívall penaltu,
lt rozhodčí
lt
h dčí
dčí ji pískl
í kl když se dostávám do vyšších me se s tím poprat.“
a toto rozhodlo utkání, se děje
i ve světě. Zbytečně do toho
média šťourají a nafukují to.
Když pojedete na okres, zjistíte, že chyby dělá každý. Stále
se mluví o rozhodčích, ale že
hráč udělá „krpu“, z toho se
prohraje 0:1 a nezíská titul,
Nováček mezi profesionálními sudími
o tom se už nepíše. Rozhodčí
se narodil 14. dubna 1985 a rozhodudělá sporný verdikt, který ze
covské kariéře dal před hráčskou
své pozice nemohl třeba vidět,
přednost již v sedmnácti letech. Po
a teprve kamery to odhalí. Ale
ročním působení čistě v okresních
viníkem je rozhodčí, to se mi
soutěžích se dostal na krajskou listinu,
nelíbí...“
posledních pět let strávil v nejvyšších moravských soutěžích.
Jaký je tedy váš názor
Nyní se v osmadvaceti letech dostal do nejužšího domácího
na případné zavedení
výběru a má šanci nakouknout coby asistent do Gambrividea?
nus ligy. Stále ještě rekreační hráč chodí v zimě na sálovku
„Osobně jsem proti tomu.
a nevyhýbá se ani dalším sportům, baví ho tenis či lyžování.
foto: Jiří Možný
Fotbal se hraje přes sto let

„Je potřeba zkus
zkusit rok dva překousnout,
dostat se do kraje, tam už je chování jiné.
chuť, touhu dostat se dál.
Hlavně mít ch
ŠPATNĚ KOPNE PENALTU,
JAK HRÁČ ŠP
ROZHODČÍ UDĚLÁ CHYBU...“
TAK I ROZH

kdo je

petr antoníček
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Pískal jste jen bezproblémové zápasy, nebo
už máte za sebou nějaký děsivější zážitek?
„Když vám někdo řekne, že
měl lehké začátky, tak určitě lže.
Každý, kdo začíná, chybu udělá
a není zocelený, aby utkání odřídil na jedničku. To by musela
být výjimka. Když jsem začínal,
chodil jsem na žáky a dorosty.
V osmnácti jsem pískal muže
a bylo hodně zápasů, kdy jsem
přijel domů a řekl, že končím, že
mi to za to nestojí. Musíte si ale
jít za tím, pokud chcete něčeho
dosáhnout. Tlak je vždycky, ale
ještě se mi nestalo, že by mě hráči honili po hřišti... (úsměv)“
V čem se z hlediska řízení liší zápasy mládeže
a mužů?
„Utkání mužů je mnohem více
hlídané médii, je tam větší tlak
na psychiku. Ale musíte to odřídit úplně stejně, ať pískáte cokoliv. Každá chybička se vám
může vymstít.“
Co vám pomáhá udržovat koncentraci?
„Je to hlavně o zkušenostech.
I když je utkání prakticky rozhodnuté, mohou nastat situace,
které vše změní. I když tedy pískám třeba pátý zápas za víkend,
snažím se to odřídit co nejlíp, jak
umím.“
V první lize snad není
sezona, aby se nehovořilo o nějakém utkání, že bylo
ovlivněno. Jak se na takové
spekulace díváte z pozice rozhodčího?
„Sám ještě rekreačně hraji, takže
vím, jak se na to dívají hráči. Já
se na to ale dívám spíše z druhé strany.
y Že někdo nafilmo
nafilmo-

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

Klikněte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

