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OTŘESNÉ. Studentům gymnázia
vyhrožoval dětský gang ZABITÍM
Do Prostějova
avid
přijel Michal D
li
a lidé projucha

Prostějov/pk

Tak to byla vymazlená akce! Monstrózní,
výborný, fantastický, opojný. Jednoduše
skvělý. Tyto i další přívlastky se od sobotní
ní
noci hrnou na adresu pořadatelů Velkého
o kkoncertu Michala Davida s kapelou, který ochromil všechny
přítomné. A že jich bylo! Přestože z důvodu nepříepříznivého počasí se musela akce přesunout z pláže
láže
Plumlovské přehrady „U Vrbiček“ do Víceúčelové
ové
haly v Prostějově, fanoušky to neodradilo. Skupinky
inky
příznivců nejrůznějšího věku už dlouho před prvním
ním
songem legendy tuzemského popu štosovaly přilehlé ulice, aby nakonec zimní stadion hojně zaplzap
plpl
nily. Atmosféra byla jedním slovem ohromující. Při
P
známých hitech nejednou
u
běhal mráz
mráz
mr
Reportáž z koncertu
po zádech...
najdete na straně 16

2xfoto: HITTRADE

Chcete
prožít
šťastný
den?

čtěte
na straně 10
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ŠKOLU HLÍDALA POLICIE!
Tak to už je opravdu síla! Studenti
Cyrilometodějského gymnázia byli týden
života. Vyhrožoval jim dětský
v nebezpečí
neb
gang vedený patnáctiletým snědým boxerem zdejšího klubu. Jak v pátek vyplulo
povrch, do případu zasáhla výrazným
na po
způsobem policie. Ta se postarala o bezzpůso
pečnost studentů, kterým bylo vyhrožopečno
váno. Před církevním
ním gymnáziem nene
přetržitě vartovaly policejní
přetrž
olicejní hlídky.
sem situace v Pr
Prostějově
Až se
rostějově dospěla - policie musí
spěl
ussí hlídat děti
před dětmi!
Prostějov/mik
Prostě
Minulý ttýden naši redakcii
nejprve oslovil zoufalý
otec jednoho
z chlapců,
jed
kterého v úterý 7. června několik
někol členů gangu
napadlo při hodině tělocviku v Kolářových
sadech. Patnáctiletého
chlapce z CMG před
očima uučitelky fyzicky
napadli ttři výrostci a ranou do obličeje
mu způo
sobili krvácejí
zranění.
kr
Nebýt právě
pr učitelky a dallších dvou
dvo žáků gymnázia,
a,
mohli chuligáni
chlapcee
c
zranit mnohem víc.
“Když kluk přišel domů s
oteklou pusou, nejdřív mi nechtěl říct, co se mu stalo. Pak
se mi svěřil. Ten den jsem to
ještě nechal být, ovšem situace se vyhrotila ještě následující den. Celá třída šla na
oběd do jiné nedaleké školy
a v Komenského ulici mého
syna na parkovišti obstoupila
skupina asi patnácti či dvaceti
chuligánů vedených zhruba
patnáctiletým Romem. Mého
chlapce asi ze včerejška nepoznali, ale ptali se ho, kde by
našli ty dva jiné kluky, co se v
parku předešlý den mého syna
zastali. Chtěli si to s nimi nějak vyřídit, prý je zabijí. To už
jsem neváhal a okamžitě jsem
zalarmoval ředitele Cyrilometodějského gymn
gymnázia a samo-

HAPPY VALÁŠEK
PENZION
RKOVIŠ
A
P
É
K
L
E
V

TĚ

RESTAURACE

Telefon: 737 161 218, 720 304 430

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA

Po-Pá DENNÍ MENU 59 Kč  SO a NE dobroty z udírny

domácí kuchyně  pořádání soukromých akcí a rodinných oslav

9 771212 667008
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Děti v ohrožení. Cyrilometodějské gymnázium střežila v
minulých dnech
policie. Důvoddem byly výhrůžkky studentům ze
strany dětského
sstr
gangu
ga
zřejmě policii,” uvedl muž,
který si nepřál zveřejnit své
jméno. “V ten den jsem byl na
semináři mimo Prostějov, ale
o obou incidentech mě telefonicky informovala kolegyně.
Jakmile jsem ve středu večer
přijel domů, začal jsem okamžitě podnikat první bezpečnostní kroky. Svolal jsem do
školy schůzku s několika kolegy a radili jsme se, co přesně
dál. Ani na chvíli jsme ovšem
nezaváhali v tom, že musíme
uvědomit policii. Nic jsme
nechtěli podcenit,” uvedl pro
Večerník Jaroslav Fidrmuc,
ředitel
Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově. Ještě
ve středu odpoledne se zmíněný gang výrostků snažil před
Cyrilometodějským gymnázi-

em vyhrožovat dalším dětem,
které mířily z oběda zpět do
školy. “V tu chvíli zasáhl náš
školník, který studenty ochránil a doprovodil je bezpečně
do tříd. To už se ale do případu
vložila policie, předtím jsme
o nebezpečí ještě informovali
všechny rodiče,” řekl Jaroslav
Fidrmuc.
Prostějovská policie zareagovala skutečně příkladně. Ani
strážci zákona nehodlali nic
podcenit. Kromě okamžité
ostrahy školy a jejího okolí
se dali do pátrání po členech
skupiny, která dětem z církevní
školy vyhrožovala a dokonce i
fyzicky napadala. A policistům

se nakonec podařilo dvě hlavní
postavy a vůdce dětského gangu zjistit! “Z přestupku proti
občanskému soužití je podezřelý mladistvý šestnáctiletý
pachatel z Prostějova, který
dne 7. června 2011 v odpoledních hodinách v Kolářových
sadech v Prostějově fyzicky
napadl o rok mladšího chlapce. A to tak, že jej uchopil,
přimáčknul ke stromu v parku
a jedenkráte jej uhodil pěstí do
obličeje do oblasti zubů a líce.
Poškozený mladík nevyhledal
lékařské ošetření a taktéž nebyl
omezen na běžném způsobu
života. Ke druhému případu
došlo o den později.

pokračování na straně 6

Krimi

V NOVÉM
168 hodin
s městskou policií
Zadrželi hledaného

Strážníci zadrželi
hledanou osobu
Policií ČR. V
odpoledních hodinách při dohledu na místní
záležitosti veřejného pořádku
p
si hlídka povšimla
na ulici
Říční muže, jenž odpovídal
popisu osoby v pátrání. Po
ověření jeho totožnosti se jejich podezření potvrdilo a čtyý občan putoval
p
řiadvacetiletý
na služebnu Policie ČR, kde
si jej převzal sloužící policista

Zatoulaná fena
Zatoulaná fena ovčáka statečně vzdorovala a před hlídkou
utíkala. Nicméně dovednost
strážníků nakonec zvítězila a
pes putoval na služebnu městské policie. Odchyt byl proveden na základě telefonického
oznámení na linku 156 majitelem zahrady, do které mu
nevítaný „host“ vběhl. Zvíře
nemělo obojek, ale čip u něj
byl zjištěn. Pro přestupek byla
udělena vlastníkovi psa bloková pokuta

Kočka v pořádku
Nehybná kočka zmátla okolí.
Po třinácté hodině bylo přijato na linku 156 sdělení , že na
ulici Raisova leží kočka delší
dobu bez jakéhokoliv pohybu.
Hlídka na uvedeném místě
zjistila postarší „šelmičku“
vyhřívající se na sluníčku.
Byla v pořádku v poměru ke
svého věku.

Nesmí se pálit!
Muž na zahradě pálil suché
seno. Toto je v současném
období zakázáno. Obecně závazná vyhláška města Prostějova stanoví čtyři měsíce, kdy
je možné spalování suchých
rostlinných materiálů. Na jaře
se jedná o březen, duben – na
podzim říjen, listopad. Pokud
toto je porušeno, mohou strážníci udělit v blokovém řízení
pokutu až do výše 1 000 korun.

Značka v popelnici
Odložená registrační značka
na popelnici pocházela z odcizeného vozu. Před devátou
hodinou ranní byl nahlášen
na linku 156 nález registrační značky z automobilu, a to
před vchodem do objektu bývalé polikliniky na Trávnické
ulici. Strážníci vyjeli na místo
a následnou lustrací zjistili,
že je zaznamenána v registru odcizených registračních
značek. Věc byla
y ppostoupena
p
Policii ČR k dalším úkonům.

Kriminálka lapila SŇATKOVÉHO PODVODNÍKA
Ženám sliboval společnou budoucnost, obral je o 60 tisíc

Známe několikero druhů podvodníků. Sedmačtyřicetiletý muž si ovšem vybral
zvláštní způsob jak přijít k penězům. Využil k tomu důvěřivosti žen, které mu naletěly na sliby o společné budoucnosti. A podloudníkovi půjčily desítky tisíc korun...
Prostějov/mik
Ze spáchání přečinu podvodu
byl obviněn sedmačtyřicetiletý
muž. „Činu se dopustil tím, že
v prvním případu po seznámení se se ženou prostřednictvím
inzerátu se záměrem neoprávněně získat finanční prostředky
vylákal po záminkou půjčky
na zakoupení bytu. Od důvěřivé ženy převzal peněžní částku
30 000 korun. O tomto sepsali
společně písemnou smlouvu,
ve které se obviněný zavázal
finanční prostředky vrátit, ačkoliv si byl vědom toho, že
tuto půjčku nebude schopen z

prostředky a pod záminkou
společné koupě bytu vylákal finanční částku 30 000 korun. O
této částce byla rovněž sepsána písemná smlouva, ve které
se obviněný zavázal peněžní
hotovost vrátit. Muž si byl i v
tomto případě vědom toho, že
k žádné koupi bytu nedojde a
půjčku nebude schopen z důvodu špatné finanční situace
splatit. Pachatel následně se
ženou přestal rovněž komunikovat a peníze použil pro svou
potřebu,“ uvedl mluvčí policie.
Zhrzené ženy vše udaly policii. Do případu se vložila prostějovská kriminální služba za

Prostějov/mik
Policie hledá svědky nehody,
ke které došlo poslední květnový den. Strážci zákona vyzývají řidiče škodovky, který
srazil chodce, aby se sám přihlásil.
„Dne 31. května 2011 v ranních
hodinách v Prostějově na ulici
Jihoslovanská přecházel silnici
chodec, který šel směrem k Husovu náměstí. Chodec vstoupil
do vozovky v době, kdy po
ulici Jihoslovanská jelo osobní
motorové vozidlo Škoda Fabie.
Došlo ke střetu, kdy chodec
upadl na kapotu osobního vozidla. Poté se účastníci dopravní
nehody na místě domluvili, že
k žádnému zranění a hmotné
škodě nedošlo, proto tuto událost neoznámili na Policii ČR.
Účastníci si mezi sebou nevy-

měnili osobní údaje a místo
dopravní nehody opustili,“ seznámil nás s průběhem nehody
Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Nic tedy nenasvědčovalo tomu,
že karambol bude mít dohru.
„Poté se chodci ovšem zdravotně přitížilo, proto vyhledal
lékařské ošetření v nemocnici.
Po ošetření byl hospitalizován.
Žádáme touto cestou, aby se
řidič vozidla Škoda Fabie, který
měl účast na dopravní nehodě,
přihlásil na dopravní inspektorát
Policie ČR v Prostějově (tel.:
974 781 251) nebo na bezplatné
lince Policie ČR 158. Žádáme
tímto i další případné svědky
dopravní nehody, kteří by mohli
poskytnout infomace k uvedené
dopravní nehodě, nechť se obrátí
taktéž na výše uvedená telefonní
čísla,“ sdělil mluvčí policie.

vydatné spolupráce s
Obvodním oddělením
v Němčicích nad Hanou. A chlápek byl brzy
nato zatčen. „Za výše uvedený trestný čin podvodu hrozí
pachateli trest odnětí svobody až na pět let. V současné

době je obviněný muž stíhán
vazebně,“ dodal na závěr Petr
Weisgärber, mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Štěstí měl na začátku minulého týdne řidič
Renaultu, který si zřejmě rychlostní komunikaci
směrem na Olomouc spletl se závodní dráhou.
Nehodu, při které se s autem převrátil v příkopě na
bok, přežil bez úhony.

důvod. „Technická závada, jako
příčina dopravní nehody, nebyla
na místě ohledáním zjištěna ani
uplatněna. Celou věc dále šetří
Skupina dopravních nehod Policie ČR v Prostějově,“ dodal Petr
Weisgärber.
osob nedošlo. Policie nyní vy- Hmotná škoda na vozidle byla
Prostějov/mik
šetřuje, zda za selháním řidiče stanovena na bezmála 60 tisíc
„V úterý v odpoledních hodi- je jen čistá neopatrnost nebo jiný korun.
nách jel třiatřicetiletý řidič s
osobním motorovým vozidlem
Renault Laguna po rychlostní
komunikaci ve směru z Prostějova do Olomouce. Řidič s
vozidlem najel do levého jízdního pruhu, kde nepřizpůsobil
rychlost vozidla povaze a stavu
povrchu vozovky, dostal se s vozidlem do smyku, poškodil svodidla a umělohmotný sloupek
při kraji vozovky,“ popsal nám
nehodu Petr Weisgärber, tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Skončil na boku. Zřejmě díky velké rychlosti nezvládl řidič toho
Dechová zkouška na alkohol
Renaultu řízení a skončil v příkopě.
Foto: Policie ČR
byla u řidiče provedena s negativním výsledkem, ke zranění

Zloděj kola zakopnul při útěku

Sražená cyklistka se sama
Okradený muž ho dohonil a předal strážníkům odbelhala do nemocnice,
Okradený muž dostihl zloděje, který mu odcizil hosty na to, co se děje venku viník nehody zbaběle ujel!
jízdní kolo. Ve středu velmi časně ráno se chma- upozornila. Poté jeden ze záták rozhodl ukrást jízdní kolo muži, který ho však
spatřil a vydal se ho pronásledovat. Zloděj skončil v
rukách strážníků i díky tomu, že při útěku zakopnul!
Prostějov/mik

Chmaták se dlouho netěšil.
Zloděj kola z Žeranovské ulice
neuspěl. Při útěku s kolem na
rameni ho dohonil sám okradený.
Foto: www.NaKole.cz

Ve středu kolem třetí hodiny
ranní se obrátil na linku 156
občan se sdělením, že přistihl
chlapíka, který se mu pokusil
ukrást kolo. K celému incidentu
došlo na ulici Žeranovská. „Poškozený si uzamkl svůj bicykl
lankovým zámkem, ovšem jen
přes rám kola. Tohoto využil
kolemjdoucí zlodějíček. Pánské jízdní kolo si přehodil přes
rameno a pokračoval v cestě.
Jeho počínání si ale povšimla
obsluha provozovny. Přítomné

kazníků vyběhl na ulici, kde
spatřil neznámého chlapíka,
jak běží s jeho jízdním kolem.
Vydal se za ním. Po padesáti
metrech pachatel svoji kořist
odhodil do pískoviště a snažil
se utéci. To se mu ale nepovedlo. Zakopnul, přičemž spadl na
zem. Zde jej pětapadesátiletý
okradený muž zadržel a přivolal strážníky. Pachatel svého
činu litoval,“ informovala nás
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Jelikož hodnota zcizené věci
nepřesahovala částku pěti tisíc
korun, byla událost postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.
Zde dotyčnému hrozí pokuta ve
výši až 15 tisíc korun.

Prostějov/mik
Srazil mladou ženu na kole a
neměl kousek cti v sobě, aby
zastavil a poskytl jí první pomoc. Zatímco policie pátrá
po zbabělém řidiči, dolámaná
cyklistka ihned po nehodě si
sama našla lékařskou pomoc.
„V pondělí dopoledne mezi
desátou až jedenáctou hodinou
došlo v Olomoucké ulici dopravní nehodě v blízkosti firmy
Eleman. Dosud neznámý řidič
s nezjištěným vozidlem z boku
narazil do šestadvacetileté cyklistky, která jela na horském kole
u pravého okraje komunikace.
Došlo k pádu cyklistky na pravý
bok, při kterém si poranila obě

dolní končetiny, pravou horní
končetinu a oděrky na hrudníku. Cyklistka si sama vyhledala
lékařské ošetření v nemocnici
v Prostějově. Řidič neznámého vozidla na místě nesetrval a
z místa dopravní nehody ujel,
proto u něj nebyla provedena
zkouška na alkohol. Zda mohla
být příčinou dopravní nehody
technická závada nebylo na místě ohledáním zjištěno ani uplatněno. U cyklistky byla provedena
dechová zkouška s negativním
výsledkem,“ uvedl k nehodě Petr
Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodal,
policie po neznámém řidiči pátrá
a uvítala by jakoukoliv informaci
případných svědků nehody.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dalších čtyřech osobách. V
hledáčku policie jsou osoby,
které jsou podezřelé z trestné činnosti a skrývají se na
neznámých místech. Mezi
nimi i dva muži, kteří odmítají platit alimenty na své děti.
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.

ČERNÁ KRONIKA
Řidiči a marihuana
ih

Zneužil důvěry. Pod příslibem společného života vylákal sňatkový podvodník od dvou žen desítky tisíc korun. Prý na koupi bytu...

Chodci se přitížilo, Řidič vymetl na dálnici příkopu
policie hledá řidiče

Těžký přestupek
Nemít řádnou registrační
značku na voze se nevyplácí. Na telefonickou žádost
Policie ČR prověřili strážníci
oznámení o dopravním přestupku týkajícího se osobního vozidla stojícího na ulici
Svatoplukova. Hlídka následně zjistila, že vůz má vpředu
pp
g
papírovou
registrační
značku.
Řidič se k automobilu dostay ppřivolána Polivil. Nato byla
cie ČR, která má v takovémto
případě zákonné oprávnění
zakázat jízdu.
Tento přestupek je v kompetenci správního orgánu, kde
řidiči hrozí pokuta ve výši od
5 do 10 tisíc korun a dokonce
zákaz řízení na 6 až12 měsíců.

důvodu špatné finanční situace
splatit. Peníze pachatel následně použil pro svou potřebu a s
poškozenou ženou přestal komunikovat,“ potvrdil jeden ze
dvou podvodných činů vykutáleného chlápka Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Kriminalsté vzápětí podvodníka usvědčili z dalšího podobného případu. Opět následovalo seznámení se ženou, se
kterou plánoval dokonce i sňatek a společnou budoucnost.
„Ve druhém případě obviněný
muž od jiné ženy se záměrem
neoprávněně získat finanční
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MIROSLAV BARTOŇEK

PETR DARNADY

PETR NEDĚLNÍK

ROSTISLAV LIŠKA

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno v ulici Jana Zrzavého v
Prostějově. Na hledaného
vydalo Okresní státní zastupitelství v Prostějově souhlas
k zadržení pro podezření ze
spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50 let a měří
165 centimetrů.

se narodil 4. března 1987 a
trvalé bydliště má hlášeno v
obci Výkleky v okrese Přerov. Na hledaného vydalo
Okresní státní zastupitelství v
Prostějově souhlas k zadržení pro podezření ze spáchání
trestného činu zanedbání povinné výživy. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 20 do 25
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a
hnědé krátké vlasy.

se narodil 18. ledna 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení pro
trestný čin krádeže a porušování domovní svobody. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
30 do 35 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu,
modré oči a hnědé krátké
vlasy.

se narodil 2. prosince 1955
a trvalé bydliště má hlášeno
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Na hledaného
vydal Okresní soud v Prostějově příkaz k zatčení. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
50 do 55 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědé středně
dlouhé vlasy. Jeho levá část
rtu je zakřivena po operaci
rozštěpu.

V pondělí večer bylo policejní
hlídkou na silnici mezi obcemi
Brodek u Prostějoj
va a Želeč zastaveno a kontrolováno osobní
vozidlo Peugeot
405. Dvaatřicetiletý řidič byl policisty vyzván k provedení dechové
zkoušky s negativním výsledkem měření. Bylo přistoupeno
k provedení orientačního testu,
zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, kdy tento test byl
ppozitivní na látku CANABIS.
Řidič uvedl, že v předchozích
dnech požil marihuanu. Muž
byl hlídkou vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s
odběrem biologického materiálu, které po výzvě odmítl. Na
místě mu byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.
O den později byl na ulici
Olomoucká v Prostějově konj
ý muž,,
trolován jedenatřicetiletý
který řídil vozidlo Škoda Felicie. V rámci kontroly byla
u řidiče provedena zkouška
na přítomnost návykové látky, která vyzněla pozitivně
na Cannabis a Amphetamin.
Obdobný případ se stal téhož
dne v ranních hodinách na ulici
Kostelecká v Prostějově, kdy
byl hlídkou kontrolován jedenadvacetiletý řidič vozidla Ford
Mondeo. Rovněž prošel testem
na přítomnost návykové látky s
ppozitivním výsledkem
ý
na marihuanu. Řidiči jsou svým jednáním podezřelí z přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy výši sankce posoudí
příslušný správní orgán.

Hořel autobus
Ve středu večer byla hlídka
Obvodního oddělení v Konici
vyslána na ulici Vápenice v
Konici, kde došlo k zahoření
motoru autobusu. Po příjezdu
na místo incidentu se již na
místě nacházeli hasiči, kteří
měli již požár lokalizován a
prováděli pouze dohašování
a kontrolu autobusu. Na místě
nedošlo ke zranění žádných
zúčastněných osob, ani k další škodě na majetku. Celková
způsobená škoda je bezmála
50 000 korun.

Podváděl při úvěrech
Z trestného činu úvěrového
podvodu je obviněn pětačtyřicetiletý muž z Prostějovska, který v lednu letošního
roku docílil uzavření úvěrové
smlouvy na poskytnutí úvěru
od úvěrové společnosti. Muž
ovšem do smlouvy nepravdivě uvedl, že je zaměstnán ve
společnosti s pravidelným měsíčním příjmem a uzavřením
smlouvy se zavázal, že řádně
a včas poskytnutý úvěr zaplatí,
ačkoliv již v uvedené společnosti nepracoval a nedosahoval uvedeného příjmu. Takto
obviněný věděl, že poskytnutý
úvěr nebude schopen splatit
a dohodnuté měsíční splátky
nesplácel. Tímto svým jednáním způsobil pachatel úvěrové
společnosti škodu nejméně 66
000 korun.
Dále pachatel docílil v jiné
úvěrové společnosti uzavření
úvěrové smlouvy, kdy vystupoval jako soukromý podnikatel. V době uzavření smlouvy
obviněný ovšem nikde nepracoval. V tomto případě způsobil škodu nejméně 190 000
korun. Za trestný čin pachateli
hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Zpravodajství

V NOVÉM

STAROSTA končí. Bude PRIMÁTOREM?
Z Prostějova se brzy stane statutární město!

Prostějov čeká výrazná změna! I když jak se
C o z to ho
to vezme, víceméně půjde o změnu pouze
bu de m e m ít ?
kosmetickou, nicméně prestižní. Po vzoru
sousedního Olomouce i Přerova se zřejmě
M . P iš ťá k:
brzy i my staneme statutárním městem.
“J de o pr es ti ž! ”
Starosta Pišťák už nebude starostou, ale primátorem, z místostarostů se stanou náměstci.
Prostějov/mik
Současný starosta Prostějova
Miroslav Pišťák už tuto myšlenku pronesl na úterním zastupitelstvu. “Na závěr úterního zasedání jsem zastupitelům oznámil, že
bychom se měli v krátkém čase
velmi vážně rozhodnout a požádat Ministerstvo vnitra České
republiky o přidělení titulu statutárního města. A to s přihlédnutím k významu, minulosti a
současnosti Prostějova,” řekl
Večerníku na úvod Miroslav
Pišťák, starosta města Prostějova. Jeho funkce by tím zanikla,
stal by se primátorem. “To, jestli
v čele města stojí starosta nebo
primátor, je úplně jedno, není to
důležité. Důležité je, že pokud
bychom se stali statutárním městem, dali bychom znovu najevo,
že město Prostějov je jedním z
těch měst, které mají v České
republice velkou váhu. A to i s
tím, že stále se umíme kriticky
podívat i na to, co je ještě u nás

zapotřebí zlepšit,” míní Miroslav
Pišťák.
Popravdě řečeno, název statutární město neobnáší žádné velké změny, jde hlavně o prestiž.
“Hlavní rozdíl je spíše v otázce
psychologické. Jde skutečně o
záležitost prestiže daného města.
Pokud se staneme statutárním
městem, v našem životě se toho
příliš nezmění. Nebude městský
úřad, ale magistrát. Ze starosty
se stane primátor a z místostarostů náměstci. Ovšem jednou
z výhod, kterou to přináší, je
skutečnost, že při předjednávání
důležitých záležitostí v zákonodárném procesu mají statutární
města právo zúčastnit se těchto
jednání. Společně s krajskými
úřady bychom tak i my mohli
ovlivňovat tvorbu nových zákonů,” vysvětluje dále starosta
Pišťák.
Hodně lidí se ovšem polopaticky
zeptá, co z toho všeho my Prostějované budeme mít? “Znovu
opakuji, jde hlavně o prestiž.

Prestiž
nás obyčejných
občanů, ale také podnikatelů.
Protože když má někdo sídlo
ve statutárním městě, tak přece
jenom je to o něco víc, než kdybyste sídlil v obyčejném městě.
A co víc, v našem městě se už
delší dobu odehrává celá řada
významných, především sportovních akcí. A tyto záležitosti
jdou nad rámec města a dokonce
i nad rámec Olomouckého kraje
a v mnoha případech i České republiky. A také pro tyto akce by
bylo dobře, kdyby se podobné
příležitosti odehrávaly ve statutátním městě,” uvedl další důvody navrhované změny statusu
Prostějova jeho starosta.
V případě tohoto návrhu ovšem
nejde o žádnou novinku. O změně na titul statutárního města
diskutovali prostějovští radní
už před třemi lety. Tenkrát to
všechno ale konšelé na čele se
starostou Tesařem smetli ze stolu. “Opravdu se o tom tehdy diskutovalo a přiznám se, že ani já
jsem před těmi třemi lety nenabyl

Šampaňské novému primátorovi? Je to na spadnutí, současný starosta Miroslav Pišťák
může brzy i snoubence oddávat
v roli primátora!
přesvědčení, že je to tak aktuální
záležitost, která by se měla řešit.
Víte, ono se velmi těžko vysvětluje ona výhodnost statutárního
města. Myslím si ale, že právě
teď k tomu nazrál čas. Vždyť za
poslední dobu jsme dosáhli hned
několika významných ocenění,
například co se týká hospodaření města, sportovních úspěchů
a podobně,” myslí si Miroslav
Pišťák.
K navrhované změně se budou
moci už brzy vyjádřit prostějovští zastupitelé na mimořádném
jednání 29. června.
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´Husserlák´ se kolauduje, přechod bude viditelnější
Rekonstrukce náměstí E. Husserla, která odstartovala ve středu 29. září
2010, by po třech a půl měsících měla být definitivně dokončena. V úterý totiž
odstartovalo kolaudační řízení, před jehož zahájením musely být odstraněny
nedostatky, na které upozorňovali jak lidé, tak odborníci. Lidé přitom náměstí
využívají už od prosince minulého roku.
Prostějov/mls
„V poslední době byly zapraveny nerovnosti na náměstí a
opraveny vydrolené kostky.
Zároveň byla dosázena i zeleň,“ sdělil Večerníku prostějovský místostarosta Zdeněk
Fišer. Všimli jsme si také, že
kompletně se obměnil mobiliář na náměstí. „Lavičky, stojany na kola, zábrany chránící
stromy a sloupky oddělující
pěší zónu nesplňovaly svojí
estetikou ani kvalitou úroveň
projektu, na jehož základě
bylo vydáno stavební povolení. Jsem rád, že se zhotovitele stavby podařilo dohnat
k tomu, aby mobiliář vyměnil.
Považuji to téměř za zázrak,“
uvedl autor projektu prostějovský architekt Zdeněk Beran. Celá investice přišla prostějovskou radnici na šestnáct
milionů korun, dalších 2,4 milionů musela v minulém roce
zaplatit za vícepráce související se stabilizací plochy náměstí. Za odstraňování nedodělků a výměnu mobiliáře už
platit nemusela. „Stavba má
pětiletou záruku a tak jsme na
ni uplatnili reklamaci,“ konstatoval místostarosta Zdeněk
Fišer.
Do probíhajícího kolaudačního řízení byly zapracovány

i některé změny související s
dopravou. S námitkami řidičů
se setkával především přechod
vedoucí do Dukelské brány.
Lidé mu vytýkali, že z auta není
dostatečně vidět. „Přechod by
měl být viditelnější. Rovněž
by se ještě mělo upravit umístění některých značek. Své
vyjádření jsem podstoupil odboru dopravy,“ uvedl dopravní
inženýr z policie ČR Michael
Vafek. Radnice k tomuto postoji přihlédla. „Přechod necháme
zvýraznit nástřikem bílé barvy,“
potvrdila tisková mluvčí radnice Jana Gáborová.

Kromě toho se na Husserlově
náměstí ještě čeká s položením
povrchu na cyklostezku. Ta
souvisí s opravou kanalizace
v režii společnosti Vodovody a
kanalizace Prostějov. „ Na cyklostezku bude položen živičný
povrch červené barvy vhodný i
pro in-line brusle. Vše by mělo
být hotovo do začátku V. Letní
olympiády dětí a mládeže ČR,
která v Prostějově odstartuje 21.
června (tj. již zítra - pozn.red.).
Je to proto, že trasa jednoho
ze závodů totiž povede právě
těmito místy,“ uvedl na závěr
místostarosta Zdeněk Fišer.

Hotovo. Prostějovské náměstí E. Husserla získalo po rekonstrukci svoji
definitivní podobu. Drobné změny už nyní čeká pouze dopravní značení.
Foto: Martin Zaoral

Stávka dopravců Prostějov ani v nejmenším neochromila. Naopak!
Nejezdily pouze vlaky, v ulicích byl až podezřelý klid. Aut bylo méně, lidé osedlali kola...
Měli jsme z toho všichni strach, obavy panovaly
především z toho, jak se dostaneme do práce,
děti do škol a podobně. Čtvrteční stávka dopravců ale dopadla tak, jak v Prostějově málokdo očekával. Jestli odboráři i tady chtěli dát poznat svou
sílu a to, jak je doprava nezbytná pro všechny,
ostrouhali. Město všechno přežilo v naprostém
klidu. Nikdo se nerozčiloval, ulice v žádném případě nekolabovaly pod tíhou osobní dopravy.
Prostějov/mik
Už na začátku minulého týdne
jsme věděli, že městská hromadná doprava bude fungovat
bez jakéhokoliv omezení. Stalo
se tak na základě rozhodnutí

společnosti FTL, jejíž vedení nedalo na přemlouvání odborářů.
Autobusy jezdily jako vždycky,
řidiči pouze vyvěšenými plakáty
vyjádřili podporu stávkujícím.
Spokojenost s tím, že v Prostě-

jjově nenastaly v souvislosti se
stávkou žádné komplikace, vyjjádřilo i vedení našeho města.
Přesto starosta Večerníku sdělil,
že stávkující chápe a nepřímo je
podpořil. “Právo na stávku je v
naší zemi nezpochybnitelné. Z
čeho mám spíše obavu a co se
mi do budoucna nelíbí, je politická situace v naší zemi. Neměla by se dále vyhrocovat, protože jakékoliv její další zhoršení
není pro republiku a její občany
dobré. A nechci vůbec nyní
říkat, která strana ten olej do
politického ohně přilévá více.
Rád bych se dočkal zklidnění
politické situace včetně toho, že
by jednotlivé odborové svazy
nemusely neustále organizovat
nějaké stávky. Nepohybuji se

Kamiony v noci dál parkují ve městě
Jan Nagy: „Chápeme důvody řidičů, přesto je postihujeme“
Před třemi lety vešla v platnost nová vyhláška města, která v době od desáté hodiny večerní do šesté
hodiny ranní zakazuje parkovat na území celého
Prostějova řidičům kamionů, autobusů a traktorů.
Všímáme si však toho, že dopravní značky rozmístěné na všech příjezdových komunikacích k
Prostějovu stále dost řidičů nerespektuje. Hlavně
kamiony parkují dál v ulicích města i na sídlištích.
Prostějov/mik

Vždyť majitelé dopravních
společností si místa mo„Tento zákaz parkování se už hou pronajmout v areálech
ale neporušuje tolik, jako těs- různých firem, například v
ně po vydání vyhlášky měs- FTL,“ míní Jan Nagy.
ta před třemi lety. Přestupky
těchto řidičů samozřejmě řešíme, protože strážníci dohlížejí na dopravu pochopitelně
i v noci. Chápu, že například
řidiči kamionů či dálkových
autobusu musí někde v nočních hodinách zaparkovat.
Mají za sebou dlouhou trasu
a potřebují si nutně odpočinout. Přitom parkování na
odpočívadlech na dálnicích
či u silnic první třídy jsou
problematická, často zde
bývá obsazeno. Rozumím
řidičům, kteří při pokutování
strážníkem vznese dotaz, kde
má jako vlastně parkovat.
Na druhé straně jde o profesionální řidiče a ti si místo k
odpočinku musí umět najít.
A pokud se ve městě stanoví
nějaká pravidla, musí se jednoznačně dodržovat,“ sdělil
Večerníku Jan Nagy, velitel Zákaz platí. Parkování kamioMěstské policie v Prostějo- nů, autobusů a traktorů v ulicích
vě. „Myslím si, že prostory k města je v nočních hodinách
parkování pro řidiče kamionů zakázáno. Někteří řidiči však doa dálkových autobusů by se v sud vyhlášku města nerespektují.
Foto: Michal Kadlec
Prostějově zcela jistě našly.

Na kamiony parkující přes
noc někomu přímo pod okny
si stěžují obyčejní Prostějované. A není divu. Hlavně
ráno, když řidiči startují své
vozidlo, jsou oblaka výfukových plynů včetně neúměrného rachotu nesnesitelné.
Prostějovská radnice ovšem
hledá řešení i jiným způsobem. Na zákazu parkování
kamionů a autobusů v nočních hodinách radní trvají,
ale v plánu je už výstavba
či zřízení záchytného parkoviště. „Chápu, že parkování
kamionů je pro naše město
problém, na který občané
právem upozorňují. Skutečně se už hodně dlouho diskutuje o tom, zda v Prostějově někde vyhradit plochu,
kde by těžká nákladní auta
parkovala. Nedivím se totiž
občanům, že zejména v zimním období kritizují výskyt
kouřících kamionů v ulicích.
To určitě není jev, který bychom si v Prostějově kdokoliv z nás přál. Z toho důvodu
jsme před časem schválili
vyhlášku o zákazu parkování zmíněných vozidel ve
městě během nočních hodin.
Co se týká onoho záchytného parkoviště pro kamiony,
je to otázka dalších diskuzí.
Nové parkoviště by zřejmě
bylo velice nákladné, ale
proč by nákladní vozidla
nemohla přes noc parkovat
třeba u zimního stadionu,
kde by nikomu nevadila a
nepřekážela? Ale uvidíme,
budeme o tom jednat,“ vyjádřil se k problému Miroslav
Pišťák, starosta města.

sice ve velké politice, ale je potřeba, aby diskuze o potřebných
reformách probíhala trochu
jinak než doposud. A je potře-

ba, aby tato diskuze probíhala
jak s opozicí, tak odborovými
svazy,” míní Miroslav Pišťák,
starosta Prostějova.

Co se týká samotné stávky v
Prostějově, nic nenasvědčovalo
tomu, že vůbec nějaká probíhá. “Jako starosta jsem do toho
příliš nezasahoval. Věděl jsem
o přípravách stávky a také jsem
pochopitelně sledoval vývoj a
hlavně možný dopad na dopravu
v Prostějově. Už předem jsem
ovšem disponoval informacemi,
že ta pravá stávka se Prostějovu
vyhne širokým obloukem. A to i
díky tomu, že společnost FTL se
rozhodla tak, jak se rozhodla. Nic
jsme s vedením této společnosti
předem neprojednávali, rozhodli
se sami stávku přímo nepodpořit.
Nejezdily jen vlaky. V Prostějově žádný dopravní kolaps nenastal, Občané Prostějova tak mohli v
pouze na nádraží bylo zbytečné chodit, vlak nejel ani jeden. O stávce naprostém klidu využívat městskou hromadnou dopravu. To
tady byly občané informováni jen několika málo letáčky.
Foto: Michal Kadlec ostatní šlo naprosto mimo nás,

to hlavní se odehrávalo v Praze a
několika větších městech,” dodal
prostějovský starosta.
Prostějované využívající vlakovou
dopravu si ale museli k cestě do
práce či do školy najít jiné řešení.
Na hlavním nádraží nezastavila
ve čtvrtek ani drezína! V nádražní
hale i na peroně bylo ticho, že by
špendlík bylo slyšet spadnout. Klídek akorát občas narušilo naříkání
zdejších obchodníků, kteří v nádražní hale počítali své zákazníky
na prstech jedné ruky. “To je kšeft,
od rána si sem přišli akorát dva pánové koupit noviny,” postěžovala
si nám trafikantka z nádražní haly.
Odboráři den po celostátní stávce
v dopravě prohlásili, že právě oni
jsou vítězi. Je to ale skutečně pravda? My si myslíme něco jiného.

To je MACHR! Sám zadržel

ozbrojeného zloděje a předal ho policii!
Krást se nevyplácí a v ulici Generála Dudy za novou nemocnicí už vůbec ne! Bydlí zde totiž muž,
který s ohledem na své povolání je profesionálně
vycvičen jak v bojovém umění, tak účinné sebeobraně. A právě tu použil předminulý víkend, kdy
na svém pozemku zadržel sekerou a nožem ozbrojeného zloděje.
Prostějov/mik
“V sobotu 11. června ve
večerních hodinách došlo na ulici Generála Dudy v Prostějově
k pokusu krádeže, kdy jeden ze
tří pachatelů sekerou přesekl dva
elektrické kabely od elektrického rozvaděče, který se následně
všichni
společně
snažili

odcizit vytrhnutím. Ve věci je
v současné době podezřelý jedenačtyřicetiletý muž. Škoda,
která by vznikla odcizením
rozvaděče, by byla osm tisíc korun. Zásluhou včasného zásahu
majitele domu došlo ke skutečné škodě ve výši jednoho tisíce
korun.,” popsal nám událost Petr

Už ho mají! Jedenačtyřicetiletého muže právě díky neohroženému
zásahu majitele domu odváží policie.
Foto: majitel domu
Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodal,
celou věc dále šetří policisté Obvodního oddělení Prostějov I.
Muže, který se neohroženě po-

stavil zloději, zadržel ho a předal
policii, jsme vypátrali a požádali
o rozhovor. Hrdina souhlasil pod
podmínkou, že nezveřejníme
jeho identitu.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR s mužem, který se nebál zadržet zloděje
Můžete popsat, k čemu minulý
víkend na vašem pozemku
došlo?
Se sousedy jsme pořádali menší
večírek. Okolo 22. hodiny jsem
poblíž našeho domu zahlédl
pohyb tří osob. První myšlenka
byla, že se jedná o dalšího
souseda. Vzhledem k tomu,
že byl pozdní večer a zahlédl
jsem v rukou pachatele sekeru,
okamžitě mne napadlo, že se
jedná o krádež. Jsme na to v naší
lokalitě už zvyklí a tím pádem
ostražitější.
Je pravda, že pachatelé byli ozbrojeni?
Ano, jak jsem již uvedl. Mnou
zadržený pachatel měl v ruce
sekeru. Později bylo zjištěno, že
měl u sebe i nůž.

Co vás vedlo k tomu, že jste proti
zlodějům zakročil sám místo
toho, abyste to nechal na policii?
Z předchozích zkušeností
vím, že policie to s největší
pravděpodobností
nevyřeší.
Museli jsme jednat okamžitě. I
tak nám dva “kumpáni” utekli.
Tato akce byla rozhodně předem
naplánovaná. Přistaveným vozidlem, ve kterém již čekal další
jeho kolega, se mu podařilo
přes pole odjet. Jednalo se
o tmavé BMW. Druhý nám
utekl, pravděpodobně využil
nepřehledného terénu a tmy v
okolí novostaveb.
Podle našich informací nyní
jeden z pachatelů tvrdí, že jste
ho napadl vy, že on šel pouze

pro dřevo. Co vy na to?
Smích... Ze Svatoplukové ulice
se vydal za Novou nemocnici
na dřevo? Po jeho zadržení po
něm zbyly napáchané majetkové škody. Poničená staveništní
přípojka, uříznuto asi 20 metrů
elektrického vedení. Zvláštní
materiál na otop. A teď mi
povězte pohádku o Karkulce...
Zasáhl jste sám proti zlodějům,
rozhodl jste se i proto, že jste
profesionálně vycvičen v bojovém umění?
Ano jsem profesionálně cvičen
a proto jsem si plně vědom toho,
že toto bojové umění nemohu
použít v těchto situacích. Použil
jsem běžných donucovacích
prostředků k obraně své, sousedů
a svého majetku. Žádné “tvrdé”

praktiky použity nebyly, pachatel
byl pouze zajištěn a čekali jsme
na příjezd policie. Vzhledem k
jeho ozbrojení jsem byl nucen
takto postupovat.
Zachoval byste se takto i v budoucnu, kdyby váš majetek
ohrozili další zloději?
Určitě, neváhal bych. Nejde jen
o majetek, ale i o bezpečí všech
v novém satelitu za nemocnicí.
Několikrát byla policie informována a trestné činnosti v této
lokalitě. Bohužel je policie v takové situaci, že nemůže díky své
vytíženosti jednat jinak. Policie
byla na místě činu velmi rychle.
Další zprávy o tomto incidentu
již nemám. Jsem přesvědčen,
že moje obrana byla přiměřená,
vzhledem k jeho ozbrojení.

Co týden dal...

V NOVÉM

Barometr

Číslo týdne

+
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Pro běžného smrtelníka neměla čtvrtečníí
stávka dopravců v Prostějově chybu. ZeTak jsme
jména to, jak se k ní postavila společminulý týden
nost FTL i soukromí autodopravci. Ti
sledovali blokové
se na štrajk vybodli, takže jsme
čištění ve Šmeralově
nezaznamenali žádné proulici. A řekneme vám, že
blémy. Odboráři, to se
někteří majitelé aut to nemají v
vám nějak vymklo
hlavách srovnané. Jistě, někteří mohz rukou...
li zapomenout přeparkovat, ale určitě ne
všichni. Těm naschválníčkům dvoutisícová pokuta od strážníků slušela!

Z tohoto čísla ovšem běhá
mráz po zádech. Minulý týden zveřejnila policie statistiku nehod v Olomouckém
kraji za prvních pět měsíců
tohoto roku. Obětí nehod
bylo celkem dvacet. A hádejte kde nejvíc? Ano, právě v
Prostějově - celkem devět!

-

Osobnost týdne
MICHAL DAVID
Legenda českého popu
pořádně rozparádila
Prostějovany, když v rámci
svého sobotního koncertu
předvedla velkolepou show,
kterou navštívili tisíce
příznivců. Sám zpěvák si celou
akci navýsost pochvaloval.

Výrok týdne
“To je
nukleární
hovado!”
Jedna z pracovnic
Večerníku na adresu
kolegy, pod nímž
se propadla židle

Nežijme v džungli aneb hrbit se už snad nemusíme...

Analýza
Martin Mokroš

Nejsem členem ani
basketbalového ani volejbalového týmu, má
vojenská míra je metr
osmdesátdva a přesto
zažívám dnes a denně
jeden zdánlivě banální,
ale ve svém důsledku
nebezpečný problém.
Ptáte se, jaký? Co je
tím problémem? Je to
prosté...

Větve většiny prostějovských
dřevin. Pokud nechci mít vyšlehnuté oko, případně odřeniny na své již vlasem méně porostlé hlavě, musím velmi často
chodit v předklonu a připadám
si pak jako Ivánek před dědečkem hříbečkem v tolik populárním pohádkovém hitu Mrazík.
Upřeně se pak soustředím na
cestu a po známých trasách již
kličkuji stejně jako jezdec formule jedna v ideální stopě. Ale,
že by mne to bavilo?
Děsivá je například situace
u prostějovského Národního
domu. Zdejší příšerné křoviny
v živém plotě jsou nebezpečně
nízké, ale zároveň, nebojím se
to říci i odporné. Hnědé chomáče v jejich zeleni signalizují
snad všechny známé choroby
dřevin, což poznám i já laik, v
lepším případě se mohu nazvat
divák pořadu Loskuták. Takhle
si vážně nepředstavuji okolí
stavební chlouby města a to
již nemluvím o tom, že zdejší
chodník je pravidelnou ranní

Kudy tudy. V některých místech Prostějova je leckdy obtížné projít, přestože chodník k tomu přímo vybízí. Ovšem okolí už tak přívětivé
mnohde nenía zejména o rostliny či keře by bylo záhodno pečovat lépe...
Foto: Martin Mokroš
trasou žactva hned několika
prostějovských středních škol,
jejichž svěřenci opět rostou
jako z vody a díky nízkým větvím jsou potencionálními kandidáty očních lékařů.
A tak si tak říkám. Máme ve
městě firmu, starající se o zeleň,
máme ve městě okrašlovací

Ono je to už dávno… glosa
Rostislav Kocmel

Odborové hnutí má v Evropě
více než stoletou tradici. Jeho
rozkvět v našich zemích se datuje někde na počátek dvacátého století. Odbory tehdy bojovaly za kratší pracovní dobu,
vyšší mzdy, lepší pracovní
podmínky a různé sociální jistoty, jež byly před sto lety pouhou fikcí. Jejich aktivita tenkrát
vyrostla v továrnách mezi dělníky těžkého průmyslu a ve
výrobě všeobecně. Ať si kdo
chce, co chce tvrdí, odborové
hnutí změnilo radikálně celé
minulé století a to jak ekonomicky, tak i politicky.

Od té doby uběhlo sto let.
Naše odbory jsou orientovány na úředníky, vojáky,
policisty, hasiče, lékaře a
dopraváky. Tedy hodně zjednodušeně psáno - na „státní
zaměstnance“. Odpověď na
otázku: „Proč je tomu tak?“,
nechávám na čtenáři. Důležitější jsou fakta. Nikdo
v tomto státě se nemá tak
dobře, jak by si představoval.
Až na výjimky. Jenomže,
kdo je na tom právě dnes
lépe? Lékař, policista, strojvůdce nebo bývalí pracovníci OP Prostějov a stovek
dalších firem v celém státě,
které zkrachovaly nebo pro-

týdne

pouštěly. Tady se zdá být na
místě otázka, zda-li by odboroví předáci neměli své síly
a zkušenosti směřovat více
k lidem a ne k institucím?
Čím dál více jim totiž jde o
důchody, o zdravotnictví a
o všechno, co přísluší jiným
instancím. Vypadá to, že odbory ztratily kolektivní paměť. Nemohou si vzpomenout odkud vzešly a komu
mají sloužit. Ono je to už
dávno…

Konstelace hvězd Prostějova
Po městských úřednících toho tento týden moc nechtějte, ti bu-dou padat kvůli vedru jako hrušky. V celém městě bude ostatně
taková divná nálada, jakoby se ani nikdo nechtěl bavit nebo
něco oslavovat. Zábavu proto tentokrát hledejte za hranicemi
města, nebo si vezměte volno a utečte za hranice...

Berani - 21.3.-20.4. Nebudete mít dobrý pocit
sami ze sebe, hodně věcí budete kazit. Přitom
vás nikdo nebude nutit k žádným velkým akcím, ovšem zásluhou vaší ledabylosti hodně
věcí podceníte.
Býci - 21.4.-21.5. Na to, co se vám nepovedlo,
zapomeňte. Nemusíte se pořád užírat minulostí,
vždyť za pár dní z vás mohou být už milionáři.
Stačí se jen spolehnout na člověka, který to s
vámi myslí dobře.
Blíženci - 22.5.-21.6. Ke komu se tento týden
přiblížíte, ten z vás bude mít depresi. Vyzařujete
totiž negativní energii, kterou nakazíte všechny,
kdo s vámi přijdou do styku. Raději nevyhledávejte společnost.
Raci - 22.6.-22.7. V nejbližších dnech vás
enormně naštvou sousedé, se kterými si to budete chtít vyřídit. Jenomže nesmíte zapomenout, že stížnosti na vás jsou oprávněné. Přestaňte rušit noční klid!
Lvi - 23.7.-23.8. Každému se nepoštěstí mít
doma klid a pořádek. Vy si ale tento týden na
něco podobného rozhodně nebudete moci stěžovat. S partnerem si budete rozumět jako málokdy a tchýně bude v klidu.
Panny - 24.8.-23.9. Nezoufejte, minulý týden
se vám něco nepovedlo, ovšem nyní tomu bude
přesně naopak. Na co sáhnete, to vám pokvete
pod rukama. Jenom se proboha nepouštějte do
vyznávání lásky!

Váhy - 24.9.-23.10. Budete se chtít vyrovnat
lidem, kteří sbírají jeden úspěch za druhým.
Bohužel, vám to nějak nepůjde a logicky se dostanete do stádia závisti. neberte to ale vážně,
pokud nejde o život, jde...
Štíři - 24.10.-22.11. Měli byste být více vstřícnější a naslouchat těm, kteří to s vámi myslí
dobře. Nemyslete si, že právě vy jste snědli
všechnu moudrost světa! Uprostřed týdne se
stáhnou mraky nad vaší rodinou.
Střelci - 23.11.-21.12. Dočkáte se velice milého
překvapení, partner se konečně projeví. Můžete
klidně začít chystat přípravy na svatbu, po které
už léta toužíte. Ale pozor, závistivé okolí vám to
může překazit!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Máte přehnané nároky jak na sebe, tak i na své spolupracovníky.
O rodinných příslušnících ani nemluvě! Vaší
chybou prostě je, že z každého chcete vymáčknout maximum za každou cenu.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Věčně chodíte všude
pozdě a tento zlozvyk vás neopustí ani v tomto
týdnu. Jenomže nyní tvrdě narazíte. Promeškáte
schůzku, která pro vás mohla být životně klíčová. Dobře vám tak!
Ryby - 20.2.-20.3. Nemáte zrovna v současnosti dobré jméno, takže logicky si to budete chtít
vylepšit. Vaše snaha ovšem bude marná, nenajdete ten správný způsob. Nezbyde nic jiného,
než se snažit dál.

spolek, který často pořádá své
akce v prostorách „Národa“.
Tož přátelé vyjděte do ulic, do
čela postavte člověka s podobnou mírou té mojí, za ním postavte několik borců s nůžkami a
křoviňáky a vyražte mezi zeleň a
trochu ji pročistěte. Budou vám
vděčni všichni občané, jejichž
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průměrná výška se od dob pravěkých hominidů opravdu zvedla, budou vám vděčni rodiče,
kteří zas třeba budou moci vzít
své dítě na záda a poponést ho
a koneckonců se třeba zavděčíte i našim basketbalistům a také
sličným volejbalistkám z našich
úspěšných sportovních klubů.

Doufám, že záměrem radnice
není, aby se občané hrbili, či
neustále chodili v předklonu,
to je již doufám přes dvacet
let tabu, ale doufám, že záměrem radnice jsou vzpřímení občané, ale také pečlivě
ošetřené a krásně upravené
dřeviny.

Agentura

Léto už je tady!
Děti už se nemohou dočkat konce školního roku a politici prázdnin. Několik škol u
nás skončí dříve kvůli opravám, politici
neskončí jen tak brzy a většina z nich
už se ani opravit nedá. Na plné pecky
budeme lízat zmrzlinu, ubude stávek, poněvadž se přiženou vedra
a bouřky, což není dobré počasíí
k manifestování. Pro většinu novin a tiskových agentur vypukne
okurková sezóna, tedy období,
kdy se neděje skoro nic. Tady této nevábné
vyhlídce říká většina občanů léto.
Podle kalendáře začíná 21. června, ale jeho
opravdový počátek se přiřítí s 1. červencem,
kdy roztomilé bytosti - děti, zahájí prázdniny.
Tato pohroma potká rodiče každý rok a tuto
tradici zatím nikdo nezrušil, i když je možné,
že pan Kalousek už o tom uvažuje. Během

dvou prázdninových měsíců většina dětí
zvlčí a rodiče mají co dělat, aby je opět přepra
prali. Ti starší pak získají zkušenosti,
na kterých stavěl úspěšně svou
živnost doktor Plzák.
P
Pokud se neobjeví povodně nebo
ssubtropická sucha, budeme říkat,
že to je dobré léto. I když bude vynikkající, úmorným vedrům se stejně
ne
nevyhneme. Po tomto skvělém čase
se větš
většina z nás opět vrhne naplno do
práce. Ti šťastnější z nás ji mohou znovu
předstírat, ty poctivější nebo hloupější nemine nemilosrdný ortel spárů pracovního
procesu.
Agentura Hóser přeje všem čtenářům krásný vstup do nejteplejšího ročního období a
následný příjemný výstup z něj!
Za Agenturu Hóser ROSŤYK

Pohledem shora: PRYČ S NÍM!
Miloslav Havelka
Asi není lepší řešení: zbourat, zahrnout, osázet zelení… Jo, jo, myslím tím
´Kasko´, které je zdá se prokleté. Jakoby těch malérů nemělo na triku dost. A to
permanentně leží hrobníkovi na lopatě, jak odsouzenec na trest smrti čeká, co
přinese další úsvit. Přiznávám, že jsem nebyl zastánce bourání přinejmenším
do té doby, dokud nebude v Prostějově stát adekvátní náhrada tohoto jediného
společenského svatostánku. Ale doba se mění a člověk s ní. Teď jsem pro demolici všemi desíti.
Ne snad, že bych prozřel a najednou viděl věci v jiném světle. To vůbec! Jen by mi to v tento okamžik přišlo vcelku pragmatické. Člověk nezasvěcený by ve světle událostí řekl, že ´Kasko´ je jedna
velká peleš lotrovská. Napřed bourání a nebourání, pak do toho aféra kolem šatních lístků po dvou
pětkách za kabát, pak audity, a teď zase vzpoura a vyhazov odborového bossa. No stojí to vůbec
za ten špás? Nebylo by všem líp, kdyby celý barák lehl definitivně popelem a s ním z povrchu
zemského zmizelo i jeho prokletí? Čeho se ještě dočkáme, kolik kostlivců útroby tohoto kulturního
ústavu skrývá? A kdo je vlastně tím vším vinen?
Vím, vím, jsou to všechno otázky jen řečnické a čekat na jejich zodpovězení je nejmíň bláhové a
naivní, pokud ne rovnou hloupé. Stejně by se člověk ve finále dozvěděl, že je všechno vlastně v
cajku, že všechno má svoje objektivní příčiny, a tudíž domáhat se něčeho takového, jako je konečné
rozuzlení všech kulturně-společenských zauzleností, je na hlavu postavené. Tak vyřešme problém,
smeťme původce všeho zlého. Kdyby nestál ten barák, neděly by se všechny ty věci kolem a byl
klid. V ´Kasku´ prostě straší, jak v opuštěném mlýně, a těžko se najde nějaký Jura, co by ty bubáky vyhnal ven. Ale tak - třeba by se mohlo zkusit na něj vypsat výběrové řízení. Ta naděje tady
vždycky je!

Máte něco na srdci? Myslíte si své, o tom se děje na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj názor k článku, který jste si právě přečetli?
Nebo byste rádi vzkázali něco našim politikům, sportovcům a osobnostem?

PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu redakce,
či na e-mail: VECERNIK@PV.CZ!

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Zbourejte kulturák i Prior!
Nepočítám se mezi žádné odborníky, takže veškerá diskuze
o výstavbě nového obchodního
centra u Špalíčku jde tak trochu
mimo mě. Sice nevidím rád výstavbu dalších obchoďáků, ale to
je věc investora, on přijde kvůli
nedostatku zákazníků o peníze.
Co mě však rozpaluje do běla,
je diskuze takzvaných zastánců
současného kulturáku a jejich
snaha o jeho zachování. Proboha, pane Navrátile, to přece
nemůžete myslet vážně! Vždyť
drtivá většina Prostějovanů určitě
ráda uvítá, když ta komunistická
barabizna konečně lehne k zemi,
vždyť něco tak odpudivého do
historického centra rozhodně nepatří! A v souvislosti s tím bych
se přimlouval ještě za okamžitou
demolici Prioru. To je úplně to
samé. Takové budovy dělají Prostějovu jen ostudu.
Marek Spáčil, Plumlov

To vám byla stávka...
Pracuji na železnici a tak jsem se
účastnil čtvrteční stávky v Praze.
Netvrdím, že jsem přesvědčený
odborář a že touto cestou by se
dalo něco výrazného změnit.
Ale jel jsem, stejně jako zhruba
dalších dvacet nebo třicet kolegů
z regionu. Pochodoval jsem i v
průvodu, který dorazil i k Úřadu
vlády, hovořili jsme s ministrem
financí Kalouskem a tak dále. Co
mě ale překvapilo, že stávkujících bylo oproti předpokladům
tak zoufale málo. Když jsme
odpoledne odjížděli domů, přišel
jsem na to, proč. Celá řada mých
kolegů, která nadává na zoufale
nízké platy a vydírání státem,
jela zpátky z Prahy se čtyřmi
nebo pěti igelitkami narvanými
nákupem. „Na nějakou stávku se
můžeme vyprdnout, přijeli jsme
na nákupy, v Praze jsem jednou
za pět let,“ pošeptal mi do ucha
kamarád, rovněž zaměstnanec
Českých drah. Bylo mi z něho
nějak šoufl...
J. N., Prostějovsko

Čištění brýlí „zadarmo“
Chci vám napsat o něčem, co
mě již delší dobu v hypermarketu Tesco dost obtěžuje. Jsem
jeho pravidelným návštěvníkem.
Chodím tam nakupovat zhruba
dvakrát týdně a už delší dobu,
zhruba dva měsíce, je u vchodu
postaven stánek jakési firmy,
která prodává čistící ubrousky na
brýle. Předtím tam měla stánek
VZP a nabízela IZIPy. Ovšem
nijak se nevnucovali.
Přístup prodejců čistících ubrousků je však docela, řekl bych, až
„nevybíravý“. Pokaždé, jakmile
projdu hlavním vchodem do obchodu, se ke mně hned přihrne
„obchoďák“ s umělým úsměvem
od ucha k uchu, v růžové košili a
vlasy nagelovanými tak, že to dle
mého názoru už nemůže nikdy
rozčesat. A hned na mě vychrlí,
že si všiml, že mám brýle (děkuji,
bez něj bych to nevěděl), a že mi
je ZDARMA vyčistí.
Samozřejmě mi bylo hned poprvé jasné, že služeb, které budou
zdarma, nebude moc. Proč by
tam také ti lidi jen tak zadarmo
stáli celý den, že?
Nejhorší ale je, že jakmile projevíte jen nejmenší zájem o jejich
služby, či produkty – už aby jste
tahali peněženku z kapsy. Snažit
se těmto lidem vysvětlit, že jste si
chtěli jen nechat zadarmo nechat
vyčistit brýle, ale že nic kupovat
nechcete, je opravdu obtížné.
Nicméně si myslím, že 99% lidí,
kteří jdou nakupovat, nemají o
čistění brýlí zájem. A nejvíc se divím firmě Tesco, která pronajímá
v pasáži již dost obchodů, ze kterých jistě má nemalý nájem, že
se snížila k tomu, aby se v jejich
prostorách pohybovali lidé, kteří
jejich zákazníky spíše odpudí.
Karel Toman, Prostějov
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Víme víc...

V NOVÉM

Hluchá
H
luchá budka
Prostějov/mik - Budka
mimo provoz. Takovou
cedulku mohli na telefonní
budce najít minulý týden
lidé z ulice Dr. Horáka.
Zatím neznámý pachatel
během víkendu za pomoci nezjištěného předmětu
vypáčil kovový box na telefonním automatu a tímto
způsobil poruchu jeho provozu. Zlodějíček si odnesl
plné kapsy drobných, škoda
byla i s poškozením přístroje vyčíslena na 7 000 korun.
-Hã W ěå HM
HG RE DP RE LOů...
% Q F Q M¾ å G X CLI N
Prostějov/mik - Nedopalek cigarety způVRE LOSRå i U
plastového odpadkového
koše. Ve čtvrtek po dvacáté hodině E \ OL VWUi å Q tF L
vysláni na ulici A. Krále
k hořícímu kontejneru.
Ä = G H VWUi å Q tF L ] M
LVWLOL G R
hořívání plastového koše
umístěného na plotě. Posléze hasiči zbytek nádoby
zcela dohasili. Dle jejich
sdělení nešlo o úmysl, ale
nedbalost. Osobu, která by
toto způsobila, se ale nalézt
nepodařLOR³ X YHG OD -DQ D
Adámková z Městské policie v Prostějově.

NA PŘEHRADĚ 5 ' 7 ä / Ě5 ª % 0' $ # ) 47 , '
Čeká se na vyschnutí bahna...

Nic nového, bagry v
nedohlednu. Tak by se
dala charakterizovat
situace na Plumlovské
přehradě. Od poloviny
května zde bylo bagrování v podstatě zastaveno. Čeká se na to,
C å X [ U E JPG D C JPQ PC
cházející se v prostoru u
hráze přehrady...

Prostějov/mls
„V současné době jsme dobudovali jímku, která má pomoci v lokalitě u hráze s odvodněním sedimentů 7R E RKX å HO
nejde tak rychle, jak jsme si na
začátku představovali,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá. Na dně
Q i G Uå H VH X å Q LNG \ Q HRE M
HYt
tolik strojů, co dříve. „Na tuto
ORNDOLWX Y\ X å LM
HP HP D[ LP i OQ ě
dva bagry. Ty vjedou přes-

ně do místa, které bude proschnuté. Více strojů by zdejší
SRG ORå t Q HX G Uå HOR³ Y\ VYětlila
Veronika Hrdá.
Svoji misi na přehradě X å
ukončil sací bagr, který pomohl s těå E RX Y Q HM
KOX E ã tP
místě Q i G Uå H NG H VH VWi OH Q D
chází voda. „Odtěå LO F HONHP
tři tisíce kubíků sedimentů.
Nyní je zde ukotvený, protoå H čeká na další zakázky na
jiných stavbách,“ sdělila Veronika Hrdá, která byla ohled-

ně sdělení termínu ukončení
prací opatrná. „V současné
době se se zástupci Strabagu
bavíme o dalších krocích, jasněji by mělo být příští týden,“
uzavřela Veronika Hrdá.
Původní termín ukončení prací byl přitom konec června letošního roku. Povodí Moravy
plánovalo odtěå LW F HONHP G Yě
stě deset tisíc kubíků sedimentů. Vytěå LW VHM
LF KP i Q \ Q t
ovšem ještě něco přes třicet
tisíc...

dnes do
druhého

kola...!

ČGUM¾ URQ řKVGNPC 1F ěX PÊ RQ F PKMO ůå G

HW PI Q X CVKDG\ UQ W čCUPÆ JQ X GF GPÊ
Největší věřitel Oděvního podniku Česká spořitelna si stále přeje zachování výroby obleků na míru
tzv. měřenek. Jedná se o poslední funkční část
bývalého oděvního gigantu. Tuto výrobu však
chce provozovat bez lidí, kteří ji v tuto chvíli řídí!
Prostějov/mls
Ä -VP HSřesvědčHQ L å HP ěřenková výroba můå H IX Q J RYDW
bez tzv. ´ústředí´, které má
být mozkem pro řízení a zabezpečování všech výrobních
a obchodních činností včetně
měřenek. Bylo by absurdní,
pokud by insolvenční správce

nabízel ke koupi část podniku,
ve kterém by byl zaměstnán
dřívější management společnosti,“ uvedl právní zástupce
České spořLWHOQ \ -Lří Tomola.
Konkrétně se to týká například předsedy představenstva
2 3 0 LOLYRM
H ä i ND RG E RUi řky
Heleny Vyroubalové a dalších...

Prostějov/Aneta KřË æ R Y ¿
V televizních programech se nám stále více objevují
seriály a telenovely. Můå HP HVLY \ EUD W ] Q HVSRčHWQ pKRP Q Rå VWY t NULP LQ i O
Q tF K NRP HG LiO
Q tF K čLURP D Q W LFNê F K VHULiO
ů, ale jsou tyto pořD G \ M
HãW ě å i G RX F t" + O
D Y Q ěv
URP D Q W LFNê F KVHULiO
HFKQ HERW HO
HQ RY HO
i F KVHQ i P VQ D å t SřLEO
tå LW SříběK\ NW HUpP D M
t Sůsobit na
Q D ã HF LW\ D W tP Q i VG RQ X W LW NSUD Y LG HO
Q pP X VO
HG RY i Q t 0 Q RKp] Q LFKM
VRX VLY HO
LFHSRG REQ pVY ê P
G ěM
HP % D Y tY i VM
HãW ě M
HM
LFKVO
HG RY i Q t" 1 D W RM
VP HVH] HSW D O
LY SURVWěM
RY VNê F KX O
LFtF K

SLEDUJETE TELEVIZNÍ SERIÁLY A TELENOVELY?
3 / LãNRY i 3 URVWějov
„ Te l e n o vely vůbec
nesleduji,
SURW Rå H P L
připadají
nerealistické a často
přehnané.
0 \ VOtP å HM
HVOHG X M
t Sředevším
důchodkyně . G \ å P L Y\ M
G H
čas, tak se ráda podívám na český seriál Ulice. Ze zahraničních
VH Yå G \ V~ VP ěvem dívám na
seriál Přátelé nebo Krok za kroNHP , NG \ å W RM
VRX X å SRP ěrně
VWDUãt VHULi O\ Yå G \ VH X Q LF K
skvěle bavím. Z novějších mě
zaujal například Mentalista.“
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Alena Z., Prostějov
„Všechny seriály a telenovely rozhodně
nesleduji. Z telenovel mám
ráda ty, kde
hraje Natalie
Oreiro jako například Divoký
anděl, Kačora a další. V poslední
době jsem se začala dívat na Tisíc a jednu noc, sice je to poměrně pomalé svým dějem, ale za to
uklidňující. Ze seriálů mám ráda
P Rå Q i X å ] DSRP HQ X W RX % UXW i OQt
Nikitu, ta mě naprosto uchvátila,
kromě toho mám ráda Krok za
krokem, Prison break, Ztraceni,
The O.C. a třeba Ulici.“

< LKw ťQ X CNKLUO G \ C X ¾ U

0 LFKD HO
D 3 RO
i ã NRY i 6 P Uå LFH
„Seriály sleduji,
baví mě spíše
ty komediální
typu Přátelé,
Californication
nebo sitcomy
jako například
The Big Bang
Theory a IT Crowd. Ráda se také
podívám na kvalitní kriminálku,
třeba CSI Miami/New York. Za
poslední dobu mě nejvíce chytl
VHULiO3 ULVRQ E UHDN F Rå M
HVStã H
drama navíc s pěknými herci.
7HOHQ RYHO\ M
VHP VOHG RYDOD NG \ å
M
VHP E \ ODP ODG ã t DOHQ \ Q t M
HX å
moc ráda nemám, přLM
G HP L å H
jsou všechny na jedno ´brdo´.“

Právě současné vedení podniku nedávno upozornilo na
W R å H SRNX G Yê W ěå HN ] SUR
deje měřenek a podnikových
prodejen připadne bance, jak
to určil Krajský soud v Brně,
bude to znamenat faktický
zánik toho posledního, co z
OP zbylo. „Produkce měřenek je schopna samostatného
ILQ DQ F RYi Q t . M
HM
tP X X G Uå HQ t
není třHE D SRX å tYDW Yê Q RV\ ]
prodeje dalších aktiv, které
Q i OHå t ] DM
Lã W ěnému věřiteli.
Pokud to tak ve skutečnosti
probíhá, je to v rozporu s insolvenčním zákonem,“ uvedla na dotaz jakým způsobem
chce banka výrobu měřenek

dále provozovat Helena Matuszná z tiskového centra
České spořitelny. Vedení
podniku by nyní dle České
spořitelny neměl zajišťovat
management podniku, ale insolvenční správce. Tím je brněQ VNê SUi YQ tN -DURVODY 6 YR
boda. Připravovaný rozprodej
podniku měl mít na starosti
zvláštní insolvenční správF H -Lří Kocvrlich z Přerova.
Ten kvůli svému zhoršenému
zdravotnímu stavu související
se stresem vyvolaným situací
v podniku Kraský soud v Brně
SRå i G DORRG YROiQ t 6 RX G N\ Q ě
Bohumila ČX SURYi M
HKR å i
dosti minulý týden vyhověla.

2TX PÊ DNQ M napsáno před
7 UX CVÆ # PP[ \ DQ W T¾ P 10 lety
0 LQ X O
ê W ê G HQ E\ O
D SURY HG HQ D
G HP RO
LFHSUY Q tKR EO
RNX E\ W ů
Y NRO
RQ LL8 VY D W p $ Q Q \ & HO
i
NRO
RQ LHE\ P ěO
D ] P L]HW ] SR
vrchu prostěM
RY VNpKRG RNRQ
F HURNX
Zbourán byl ten nejvzdálenější
blok od silnice s čtVOHP M
HQ å
E \ OY Q HM
å DORVWQ ějším technickém stavu. Město tak dostálo
svému slibu zbourat první blok
do konce června. Obyvatelé
bloku byli v minulých týdnech
přestěhováni do bytů na území města Prostějova nebo do

jiných příbytků Y NRORQ LL Ä -Lå
dnes se připravujeme na demolici bloku číslo tři, který bychom
chtěli zbourat ještě v letošním
roce,“ uvedla Marie Hájková,
pracovnice Domovní správy.
Klíčovým momentem je hlavně
sehnání náhradního ubytování
pro zdejší starousedlíky. Vedení
města se touto otázkou intenzivně zabývá, někteří Romové projevili zájem bydlet mimo město.
Pro ty ostatní přichází v úvahu
objekt na BrněQ VNp X OLF L M
HQ å
dnes patří armádě.

Poté, co se na našich stránkách vystřídala všechna znamení, tak se s chutí a
velkým očekáváním vrháme do druhého
dějství, v něO å U G Q R ět postupně dostane
PC X w G E J P[ # L K å D T \ [ U G F Q čkáte dalších
zajímavých překvapení...
$ Grani - 21.3.-20.4.
Stali
St
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nesscchopnosti není divu. Pokud nechcete o partnera
přijít a spokojit se pouze s masturbací, musíte přijmout nabídku na švédskou trojku. Bude to pro vás sice potupné, ale nedá se
nic děO
D W 0 R å Q i N R Q H čně najdete svou erotickou tvář,
X å E \ E \ O
R Q D čase!
Příště Býci
Příště:Býci

Viděno UN[ w GPQ

vzato
ideál
Hje
Y] DWR L
G Hi Oje
M
HQnuda
X G D Wtakå
DNå H
M
H
to asi lepší, tak jak to je!

- TCVQ EJX Ê NG
Prostějov/MiH - „Kdybych
Yi V ] G UåRYDOD W DN P ě musíte zastavit. To víte, já mám
teď spoustu času,“ sdělovala
sebekriticky starší dáma své
spolubesednici. Tak to bývá,
å H W L F R P DM
t KRUG \ času,
Q HM
UDG ã L ] G UåX M
t Q DRSDN W \
co naopak jsou na věčném
úprku. Asi je to tím, jak se i v
tomto ohledu protiklady přiW DKX M
t $ NG \ å E \ VHW R Y] i
jemně vykrátilo a zprůměrovalo, tak by to byl naprosto
ideální stav. Ale prakticky

Vítě\ Q X Æ
Prostějov/MiH - „Líbí se mi,
jak jsou teď všichni vítězové,“
pobaveně konstatoval pán komentující vystoupení z obou
stran bojové fronty po skončení čtvrteční stávky. Uzpůsobit
si výklad dějin ve svůj prospěF KM
HYå G \ ~ G ělem velkých
vůdců , NG \ å ± Y Q HM
HG Q RP
případě, jak praví okřídlené
rčHQ t Q DYHOLNRVWLQ H] i OHå t«
Dějiny se dají překroutit i tak!

% Q U O Q UVGO X 1NQ O Q W EMÆ "
Návrat ke „starým “případům...

Olomoucké ulici a protesty firem proti uzavírce celé lokality
ÚNOR 2007
nabraly na obrátkách v únoru
2007. Petici, kterou podnikatelé
Připravovaná
rekonstrukce ze druhé strany mostu poslaly
mostu přes říčku Hloučelu v Krajskému úřadu i prostějovským radním, podepsalo sto
pět firem. Většinou šlo
Prostějov/mls

UTQ X P¾ PÊ EGP RTQ UVěLQ X UMÚ EJ UW RGTO CTMGVů)

ně vyřešen pomocí provizorního pontonového přemostění,
který byl postaven vedle toho
dosluhujícího.
Se stavbou
mostu za čtyřiadvacet milionů
korun se začalo v srpnu 2007.
K jeho zprovoznění došlo na
začátku prosince roku 2007. K
KVĚTEN 2011
obchodníkůP ] ' UåRYLF RG W p
Problém, jak se dostat přes G RE \ Då G RG Q Hã ND] DP třilo neřeku, chybí-li most, byl elegant- spočet spokojených zákazníků.
o podnikatele z obchodní zóny
Y' UåRYLF tF K -HG Q DORVHP LP R
jiné o společnosti podnikající
v obchodním centru Arkáda.
UpozorňRYDO\ å H RG OLY ] i ND]
níků můå H SURP Q RKp VNRQ čit
NUDF KHP å LYQ RVWL

Cenový průzkum byl proveden
dnech 9. - 10. 6.
Salát ledový 1ks
Jihočeské máslo Madeta 250g
Slunečnicový olej Lukana 1l
Bramborový salát 1kg
Kečup jemný 900g
4[ D Ê RT U V [ O T C å G P Æ
I
< P Q LO KC Q MW T M[ U V G T KN
I
1 $ V C O RQ P [ P Q T O C N MU
Stará myslivecká 0,5l
inzerce
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Zpravodajství
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Ve městě se zastaví ČAS
Radniční hodiny se demontují ve středu

Pověrčiví lidé tvrdí, že to
městu přinese zkázu a
neštěstí. Každopádně
se v Prostějově od středy jakoby zastaví čas.
Odborná firma totiž v
rámci celé rekonstrukce
radniční věže demontuje
hodiny, později i ciferník.

PROSTĚJOVSKÉ ŠKOLY PŘI STÁTNÍCH ZKOUŠKÁCH ODMATUROVALY S VYZNAMENÁNÍM

Maturity odhalily rozdíly mezi gymnázii a odbornými školami

Ten následně projde rekonstrukcí. Poté čeká renovace S premiérou státních maturit se letos potýkai ciferník věžních hodin.
Po celou dobu rekonstruk- li studenti i pedagogové na Prostějovsku. Jejich
ce bude zařízení nefunkční, výsledky většinu z nich příjemně překvapily. Byly
lidé se tedy nebudou moci totiž výrazně lepší než celostátní průměr, který v
časově orientovat podle radničních hodin,“ informovala případě státních maturit registruje 16,9 procent
nás Jana Gáborová, tisková neúspěšných studentů. Při samotných maturitách
mluvčí Městského úřadu v složených ze školních a státní části se však naplno
Prostějově.
projevily rozdíly mezi gymnázii a některými středPro pořádek jen uvádíme, že
ve výběrovém řízení na opra- ními odbornými školami. Večerník se vydal pátrat
vu věžních hodin zvítězila po výsledcích...
Prostějov/mik
vyškovská firma ELEKON s
„Ve středu 22. června bude nabídkovou cenou necelých Prostějov/mls
ky Rostislav Halaš. Podobně
odbornou firmou demonto- 392 tisíc včetně DPH. „Oprava
tomu bylo i na Cyrilometodějván stroj radničních hodin by měla trvat přibližně dva mě- Co jsme zjistili? Například ském gymnáziu. „Všech pětana Švehlově střední škole si dvacet studentů, jak ve školní,
na věži prostějovské radnice. síce,“ dodala Jana Gáborová.
většina studentů bude muset tak ve státní maturitě uspělo,“
maturitu v září zopakovat. „Ze uvedl ředitel školy Jaroslav
čtyřiaosmdesáti studentů u nás Fidrmuc. Nejvíce studentů - a
odmaturovala přesně polovi- to 127 - letos složilo zkoušku
na,“ uvedl ředitel školy Zde- dospělosti na Gymnáziu Jiřího
něk Mendl, který důvody hle- Wolkera. „Státní maturitu nedal v různých formách studia. zvládli tři z nich. Jak školní,
Dokonce méně než polovina tak státní maturitu pak úspěšstudentů pak uspěla na prostě- ně složilo 119 studentů, mezi
jovském SOU obchodním. „Z nimi i historicky první absolcelkem třiceti maturantů dvou venti sportovní třídy,“ sdělil
našich oborů uspělo třináct zástupce ředitele gymnázia
studentů,“ uvedla zástupkyně Michal Müller. Jediný stuředitele školy Jitka Halašová. dent z šestadvaceti neuspěl při
Naopak na reálném gymná- státní maturitě na konickém
ziu, kde letos maturovalo de- gymnáziu. Kromě gymnázií
větapadesát studentů, zvládli si velmi dobře vedli také stustátní zkoušku všichni. Školní denti prostějovské obchodní
část maturity si bude muset akademie. „Z celkem padesáti
zopakovat jediný student. osmi studentů státní maturity
„Výsledky mě nepřekvapily, dosud nesložily dvě dívky,“
kdo jiný by měl u státních ma- mnul si ruce zástupce ředitele
turit uspět, než právě studenti Petr Lipčík. Čtyřiadevadesáti
gymnázií? S výsledky jsme procentní úspěšnost zaznasice spokojeni, přimlouval menali u studentů čtyřletého
bych se však o to, aby všich- prezenčního studia na SOŠ
Radnice bez hodin. Od středy se budeme muset spolehnout na
ni studenti gymnázia museli podnikání a obchodu sídlící v
vlastní hodinky. Ty radniční na dva měsíce zmizí.
složit těžší variantu zkouš- Rejskově ulici. „Z devětačtyFoto: archív Večerníku
ky,“ konstatoval ředitel reál- řiceti studentů nebyli úspěšní

ŠKOLU HLÍDALA POLICIE!
(Dokončení ze str. 1)
Ke druhému případu došlo o
den později. V odpoledních
hodinách na parkovišti na ulici
Komenského v Prostějově jiný
podezřelý mladistvý pachatel ve
věku patnácti let slovně vyhrožoval třináctiletému dítěti slovy
„vymlátím ti zuby“. I v tomto
případě je pachatel podezřelý
z přestupku proti občanskému
soužití. Policie ČR oba uvedené
případy oznámila Správnímu
orgánu k dalšímu projednání,”
informoval nás Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Ředitel
Cyrilometodějského
gymnázia i rodiče ohrožených
dětí si pochvalují přístup policie.
Ta vysílala po celý inkriminovaný týden ke škole své hlídky
uniformovaných
příslušníků
i policistů v civilu. “Hlavním
cílem bylo zajistit bezpečnost
dětí, žádné riziko nebylo možné podcenit. To, k čemu došlo
mezi dětmi není opravdu žádná
sranda. Celou situaci jsme monitorovali a na zmíněnou školu
budeme dávat pozor i nadále.

Ilustrační foto
jenom o vyhrožování či fyzické
napadání. K tomuto je už totiž jenom krok ke zločinnosti,
drogám či dalšímu a mnohem
většímu násilí. Pokud se už v
tomto věku mládež naučí, že se
dá žít z trestné činnosti, tak to je
něco, co je velmi špatné. Mladí
lidé se musí naučit, že za poctivou práci mají poctivé peníze a
nikoliv naopak,” dodal ředitel
gymnázia.
Na téma dětské kriminality
jsme dlouze minulý týden hovořili i s vedoucím Územního
odboru Policie ČR v Prostějově Pavlem Novákem i jeho
zástupcem Miroslavem Spurným. Rozhovor s nimi přineseme v příštím čísle.

Náměstí ve stylu RETRO
Projet se můžete i starým autobusem

Ve středu 22. června 2011 proběhne na náměstí T. G. Masaryka zábavné dopoledne pro
žáky 5. tříd prostějovských
základních škol. Akce je pořádána ve stylu 60. a 70. let 20.
století, které bude spojeno s
jízdou historickým autobusem
vnitřním okruhem města.
Prostějov/red
Aby se třída mohla svést autobusem, musí splnit několik podmínek. „Zúčastnit se programu,
dále dva žáci ze třídy musí být
oblečeni v dobovém oblečení,
najít doma jeden předmět denní
potřeby, dále knihu, kterou četly

děti, a v neposlední řadě si připraví, jak děti trávily volný čas, jaké
hry hrály. Součástí programu budou nejen soutěže, ale také módní
přehlídka. Na vše bude dohlížet
odborná komise, jejímiž členkami budou mimo jiné i studentky
Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého,“ informuje na webových stránkách města Jana Slezáčková z Muzea Prostějovska.
Nejlepší třídy budou ohodnoceny
a získají diplom a věcnou cenu.
„Aby vše žáci dobře zvládli, tak ve
školách, které se do projektu zapojily, proběhl worshop, na kterém
jsme si například povídali o oblečení, ukazovali jsme si staré katalogy ze zásilkového obchodního

domu DONA, sáčky od výrobků
firmy VITANA, povídali si o pohádkách, které byly v této době
natočeny, jaká hudba se hrála, jak
děti trávily dopoledne a podobně.
Žáci byli na tento workshop připraveni dopředu, sami si vyhledali informace o uvedené době a
přinesli na ukázku oblečení nebo
předmět denní potřeby, co našli u
svých babiček a dědečků,“ sdělila
Jana Slezáčková.
Do projektu se zapojily všechny
páté třídy z prostějovských základních škol. Projekt byl finančně podpořen Městem Prostějovem z kulturního grantu.
Nostalgické jízdy historickým
busem budou probíhat i pro veřejnost od 13.00 do 16.00 hodin v
půhodinových intervalech.

TÉMA DROGY: Den otevřených dveří v kontaktním centru
V pátek 24. června 2011 při příležitosti „Mezinárodního dne
boje proti zneužívání drog a ilegálnímu obchodování s nimi“
pořádá Sdružení Podané ruce,
o.s., Kontaktní centrum Prostějov „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ“.
Od 10 do 16 hodin budou pro

pouze tři. Jeden z matematiky, jeden z angličtiny a jeden
z němčiny,“ prozradil ředitel
školy Václav Křupka.
Horší už byly výsledky u studentů tříletého dálkového studia. Ty však kopírovaly republikový trend. „Z pětadvaceti z
nich maturitu neudělali čtyři,
což představuje šestnáctiprocentní neúspěšnost. Přitom na
celostátní úrovni neúspěšnost
studentů dálkového studia
u státních maturit pohybuje
přes čtyřicet procent,“ doplnil
Václav Křupka. Také kantory
SOŠ průmyslové, kde letos
maturovalo 106 studentů, letošní výsledky potěšily. „Ve
státní maturitě neuspěli pouze
čtyři z nich, celkově maturitu

veřejnost otevřeny prostory KC
Prostějov, v Domě služeb ve
Vrahovické ulici č. 83. Zváni jsou
všichni, kteří se chtějí dozvědět
více o činnosti našeho centra
a zejména pak o drogové problematice v prostějovském regionu.
Sdružení Podané ruce v letošním roce slaví 20 let od svého

založení a i Kontaktní centrum
Prostějov v tomto roce bude mít
své výročí, a to deset let od svého
vzniku.
Vzrůstající problém eviduje i
Večerník a tak tématu DROGY V PROSTĚJOVĚ se budeme podrobně věnovat již v
příštím čísle!

nezvládlo třináct studentů, což
je oproti minulým letům určitě zlepšení,“ netajil spokojenost ředitel školy Petr Čížek.
Stejný počet neúspěšných pak
zaznamenaly na SŠ zdravotní, kde letos bylo k maturitě
připuštěno šestapadesát většinou studentek. Jako kámen
úrazu se při státní maturitě
ukázal cizí jazyk. „Tři ze čtyř
neúspěšných nezvládly angličtinu, ta čtvrtá pak maturitu
z českého jazyka,“ nechala se
slyšet ředitelka školy Marie
Dostálová.
Výsledky státních maturit zatím neměly zpracovány na SŠ
Trivis. Ve školní části maturity neuspělo sedm z devětadvaceti studentů denního stu-

dia. U dálkové formy studia to
byla dvacítka ze sedmatřiceti
studentů,“ zalistovala ve výsledcích ředitelka školy Anna
Zedníková. Spokojenost s
výsledky panovala i na SŠ automobilní. „V rámci státních
maturit máme dvaadevedesátiprocentní úspěšnost, zkoušku nezvládli pouze tři studenti,“ zmínil se Rudolf Raška.
Výsledky státních maturit
nejen na Prostějovsku shrnul
ředitel konického gymnázia.
„Myslím, že celý systém státních maturit je vůči studentům
odborných škol nefér, protože
ti jsou vedeni jiným směrem,
než který vyžadují právě tyto
zkoušky,“ uvědomoval si na
závěr Jaromír Schön.

Premiéra státních maturit. Kromě školní části maturit se středoškoláci letos poprvé museli povinně
potýkat i se společnou závěrečnou zkouškou připravenou CERMATem
Foto: internet

GASTRODEN aneb umění v podání nových číšníků a servírek
Letošnímu klání dominovala japonská tabule
Do školy jich nastoupilo třiatřicet, k závěrečným
zkouškám se ovšem dostalo pouze čtrnáct. Řeč je
o žácích oboru číšník-servírka ze SOU obchodního
v Prostějově. Ti zbývající ve čtvrtek v Národním domě úspěšně složili své závěrečné zkoušky.

Hlavní pachatele jsme vypátrali,” uvedl Miroslav Spurný,
zástupce vedoucího Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
“Víte, naše škola působí v centru města a vedle nás je velké
parkoviště. Denně tady i pomocí našeho kamerového systému
pozorujeme, co všechno se v
okolí našeho gymnázia děje.
A kolikrát jsme byli svědky
spousty krádeží, ničení aut či
podobných věcí. A většinou
jde o celé gangy velmi mladých chuligánů,” uvedl ředitel
Cyrilometodějského gymnázia
Jaroslav Fidrmuc. “Celá tato
záležitost mě velice mrzí, zvláště když se něčeho podobného
dopouštějí děti. Víte, ono nejde
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Prostějov/mls
„Dost žáků školu opustilo, protože se nechtěli učit a flákali se.
Vychází to z dnešního trendu,
kdy si mladí stále častěji myslí,
že jim vše projde a že vše dostanou naservírované na zlatém
podnosu. Tak tomu ale samozřejmě není,“ nechal se slyšet
ředitel školy Milan Soukup,
který zároveň ocenil, že stále
existují velké výjimky. Mezi
ně určitě patří i Lenka Vymlátilová. Právě ona přípravu slavnostní tabule, která je jednou ze
tří složek závěrečné číšnické
zkoušky, pojala ve zcela originálním japonském stylu. „Jako
téma jsem si vylosovala vzpomínku na dovolenou. Byl to
trošku oříšek, protože jsem zatím nikde jinde než v České republice nebyla. Nakonec jsem
si z různých zemí světa vybrala
právě Japonsko. Moje máma
má totiž tuto zemi ráda a tak

jsem mohla použít některé věci,
které si domů nakoupila. Další
jsem si pak půjčila od restaurace Sushi point fungující v Brně.
I tak jsem si ty zbývající musela
sama koupit,“ vyprávěla o tom,
jak japonská tabule vznikala,
její autorka Lenka Vymlátilová. Na praxi Lenka docházela
do restaurace „U Koníčka“.
„Právě zde jsem se s japonskou
kuchyní seznámila během Dne
sushi. Musím se přiznat, že z japonských jídel mi chutná jenom
jejich ostrá polévka,“ poznamenala sympatická tmavovláska.
K její slavnostní tabuli kromě
ředitele školy a místostarosty
Jiřího Pospíšila a ředitele školy
Milana Soukupa zasedla i prostějovská místostarostka Ivana
Hemerková. „Asijskou kuchyni mám moc ráda. Například
po promoci, kterou jsem měla
v Praze, jsme zamířili právě
do japonské restaurace. Tehdy
byla v celém hlavním městě
jedna jediná. Japonci jídlo ser-

vírují po malých porcích a tak
není divu, že jsme tam strávili
celých šest hodin,“ zavzpomínala při této příležitosti Ivana
Hemerková, která se při jídle
docela dobře umí ohánět i tradičními hůlkami. „Jsem jejich
pomocí schopná sníst jídlo až
do posledního zrnka rýže,“
pochlubila se prostějovská
místostarostka.
Neobvykle pojatá tabule zaujala nejen návštěvníky Gastrodne, ale i porotce. Přesto s jejím
hodnocením měli maličko problém. „Komisař sám nevěděl,
jak se k ní má postavit. Přiznal
se, že se s něčím podobným

atím nikdy nesetkal a sám
zatím
neví, kde má co být,“ usmívala
se Lenka Vymlátilová, která si
pro praktický úkol vylosovala
obávané vykosťování pstruha.
„Tohle by se mi v japonské
kuchyni, která se skládá hlavně z ryb a rýže, určitě hodilo,“
poznamenala žákyně, která po
dokončení školy chce pokračovat v nástavbovém studiu
a dodělat si maturitu. „Ráda
bych i na vysokou školu se zaměřením na hotelnictví,“ uzavřela Lenka Vymlátilová.

Originální tabule. Když Lenka Vymlátilová představila svoji tabuli
inspirovanou Japonskem, na připravené polštářky poklekli i prostějovský místostarosta Jiří Pospíšil, místostarostka Ivana Hemerková
a ředitel školy Milan Soukup.
Foto: Martin Zaoral

Francouzské obecenstvo tleskalo prostějovským gymnazistům
Orthez (Francie), Prostějov - Jihofrancouzské město
Orthez se v první polovině
května otevřelo pro účastníky mezinárodního festivalu
frankofonních studentských
divadel a připravilo tak
svým obyvatelům a návštěvníkům nevšední podívanou.
Ti tak mohli shlédnout divadelní představení, která
ve francouzštině předvedli
studenti z osmi evropských
zemí. Hrát publiku v jeho
mateřské řeči není snadné,
proto patří obdiv všem, kteří
se do toho pustili. Českou republiku a naše město reprezentovalo Cyrilometodějské
gymnázium v Prostějově s
představením „Tranche de
vie d´un conte pour enfants“
(v překladu Kus života z pohádky pro děti) od J. Leconta, se kterým slavilo velký
úspěch a získalo opětovné
pozvání na další ročník festivalu.
„Kromě našeho studentského
divadla vystoupili i účastníci

z Turecka, Moldávie, Ruska,
Španělska, Slovinska, Srbska
a Běloruska. Vlastní přehlídku
pak doplňoval i bohatý doprovodný program pro účastníky,
v němž mimo jiné nechyběla
exkurze do francouzských škol
a gymnázií, kde byla studentům dána možnost představit
svou mateřskou zemi,“ prozradila Jitka Hubáčková z prostějovského CMG. Bonbónkem

byla exkurze po západním
pobřeží Francie s koupáním v
Atlantiku.
„Nervozitu z představení jsme
setřásli hned po příchodu na
jeviště a pocit při ovacích od
publika byl skvělý. Už nyní
plánujeme, co nového připravíme pro příští ročník festivalu,“ sdělila Večerníku Dominika Všetičková, jedna ze
studentek.

Nové hvězdy? Studenti CMG v Prostějově na festivalu v Saint
Jean de Monts. Na snímku zleva: V. Tichý, D. Smékalová, K. Malečková, K. Pudová, A.Zemanová a A. Náglová. Foto archív CMG

Kroužek francouzského divadla se však s jedním úspěchem nespokojil a tak hned o
týden později se vypravilo šest
studentů kvinty CMG do francouzského městečka Sant Jean
de Monts. Právě tam se od 27.
května konal Festival de théatre amateur a účastnila se jej
studentská divadla z Francie,
Lucemburska, Finska, Egypta a
České republiky. „Naši studenti
se představili s komedií ´Le tribunal des choses“ pojednávající
o soudním procesu se ´židlí´,
která je obžalována, že praskla
pod vahou korpulentního strýčka Henriho,“ nastínila Jitka Hubáčková s tím, že díky vtipnému
námětu i pečlivému nastudování
pod vedením paní profesorky
Virginie Hyllové měla komedie
velký úspěch. Mladí divadelníci byli pochváleni i za velmi
dobrou výslovnost a srozumitelnost. „Pro samotné studenty taková pochvala znamená
i povzbuzení a motivaci v dalším studiu cizích jazyků,“ dodala Hubáčková.
-in-

V NOVÉM

Téma Večerníku

KRADOU DĚTI I DŮCHODCI...

BEZPEýNOST V PROSTċJOVċ
v noci chodit venku?
BojíteBojíte
se vsenoci
chodit venku?

Proti lidským hyenám budou bojovat také dvě nové kamery na městském hřbitově
Nákup za „pět prstů“ se nejen v Prostějove a přilehlém okolí stává čím dál častější formou styku mezi obchodníkem a zákazníkem. Krádeží obchodech totiž
stále přibývá! Své o tom ví všichni, kdo někdy navštívili supermarkety, ale také prodavačky na náměstí T.
G. Masaryka. I proto jsme do dnešního vydání připravili tématickou stranu o bezpečnosti...
Prostějov/mls
„Prostějovskou městskou polici voláme kvůli zlodějům každou chvíli,
vždy přijedou do desíti minut,“ prozradila Večerníku svoji zkušenost
jedna z prodavaček obchodu na prostějovském náměstí, která si pochopitelně nepřála být jmenována. I kvůli
tomu, že za podstatnou částí krádeží
stojí Romové, s nimiž si prý neradno
zahrávat... Přesnější statistiku, jaký
podíl krádeží mají na svědomí příslušníci tohoto etnika si však policie
ani strážníci nevedou.

Kradou však i lidé, do nichž by to
nikdy nikdo neřekl. „Mezi zloději
najdete nezletilé děti i důchodce. Je
mezi nimi podstatná část notorických
lapků. Nicméně trendem současnosti
je, že stoupá procento těch, kteří byli
při krádeži chyceni poprvé,“ potvrdil
ředitel prostějovských strážníků Jan
Nagy.
Největší pravděpodobnost, že vás
někdo okrade, máte u supermarketů a
v centru města. „Důraz proto klademe na hlavní nádraží, Svatoplukovu
ulici, hlavní náměstí a Plumlovskou
ulici,“ uvedl Jan Nagy, který zároveň

upozornil na zvyšující se agresivní
chování pachatelů, kteří neváhají
nejen slovně, ale čím dál častěji i
fyzicky napadnout právě příslušníky
městské policie. Největší riziko násilných trestných činů pak dle Nagyho
hrozí v městských parcích. „V této
souvislosti bych rád apeloval na
soudnost lidí. Mladá dáma procházející se v pozdních nočních hodinách
parkem je příliš snadnou obětí,“ upozornil Jan Nagy.
S hlídáním veřejného pořádku
pomáhá prostějovským strážníkům pětadvacet kamer. Jejich síť
se v uplynulém týdnu rozrostla o
další dvě. „Po opakovaných krádežích na prostějovském hřbitově
se město rozhodlo umístit dvě
kamery právě tam. Věříme, že si
to nyní každý z lumpů rozmyslí,“ sdělil Nagy s tím, že poslední
případ, kdy ze hřbitova zmizelo
přibližně patnáct uren, několik
měděných podstavců a dalších
kovových částí hrobů se stal před
několika dny.

Další rozšíření kamerového systému
se dle šéfa prostějovské městské policie zatím nechystá. „Za deset let jeho
fungování náklady na provoz systému přesáhly jedenáct milionů korun.
Navíc v současné době spíše potřebuje nutně modernizovat,“ uvedl Nagy.
Ještě více jak kamerový systém však
práci strážníkům i policistům usnadňují lidé, kteří se nebojí upozornit na
věci pohybující se na hraně či za hranou zákona. „Těm všem bych chtěl
vyseknout poklonu,“ poděkoval šéf
Městské policie Prostějov s tím, že
důležitá je rovněž spolupráce všech
bezpečnostních složek od Policie
ČR přes strážníky až po zaměstnance
bezpečnostních agentur.
A co se pro zvýšení bezpečnosti ve
městě dá udělat? „Snažíme se měnit
styl naší práce. Nejde nám o to v první řadě rozdávat pokuty. Spíše chceme, aby přítomnost našich strážníků
v ulicích města pomáhala vytvořit
takové prostředí, ve kterém by se lidé
cítili bezpečně,“ vyjádřil filozofii práce městské policie Jan Nagy.
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PĜevážnČ starší lidé a ženy se
bojí v noci a nad ránem chodit
po veĜejných prostranstvích
v ProstČjovČ.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 200 mužĤ a 200 žen
starších 18 let
realizace: studenti školy

„Očekávám další nárůst v oblasti krádeží,“ varuje ředitel agentury SIDA Jiří Netušil
Žijte v klidu a bezpečí - myslete na svoji ochranu!
Současná doba přenáší svá specifika
i do oblasti kriminality, zejména pak
majetkové. Podle zveřejněných policejních statistik v Olomouckém kraji
sice došlo k celkovému snížení zjištěné trestné činnosti o 3,6 procent,
současně však nastal prudký nárůst
celkově způsobených škod trestnou
činností o 28,3 procent, přičemž objasněnost trestných činů klesla o 3,4
procenta a zajištěné hodnoty policií
klesly o 76,9 procent! Běžného občana však bude jistě zajímat především
ochrana a riziko ztrát jeho vlastního
majetku. A zde bohužel nemáme
pozitivní zprávy. Dle statistik vývoje
kriminality v Olomouckém kraji došlo právě v oblasti majetkové kriminality k celkovému nárůstu o 18,39
procent, zejména krádeží vloupáním
do rodinných domků o 52,7 procent.
Na to, jak zajistit svůj majetek, aby
každý z nás mohl žít v klidu a bezpečí, jsme se zeptali ing. Jiřího Netušila (na snímku), ředitele bezpečnostní
agentury SIDA s.r.o., která je největším poskytovatelem ostrahy objektů
v regionu.
Pane Netušile, co v současné době vidíte jako
největší riziko pro běžného občana,
resp. ohrožení jeho majetku?
„Jelikož v Prostějově střeží SIDA
s.r.o. více jak sedmset padesát obchodů, restaurací, kanceláří, skladů a podobně, pomocí pultu centralizované
ochrany vidím, že firmy a živnostníci
začali reálně vnímat zvýšené riziko
krádeží vloupáním a své provozovny
vybavují elektronickými zabezpečovacími systémy. Tomu stavu nahrává
samozřejmě i postupné zlevňování
INZERCE

komponent zabezpečovacích sys- tu nechali zapracovat již elektronictémů a tlak pojišťoven na řádné za- kou zabezpečovací signalizaci s možbezpečení objektů. Tento fakt vnímají ností připojení na pult centralizované
i pachatelé trestné činnosti, zejména ochrany. Z hlediska konstrukčního je
ti méně sofistikovaní, a začínají se potřeba se hlavně zaměřit na řádné
zaměřovat na byty a rodinné domky. zabezpečení plastových oken, balkoVzhledem k nadcházejícím změnám nových dveří a francouzských oken.
v sociální oblasti, předpokládám Tudy dochází k vniknutí pachatelů do
i nárůst počtu osob, které nebudou objektu nejčastěji.
Chystáte nějaké novinky
schopny nebo ochotny se s novou sisměrem k ochraně matuací řádně vyrovnat a zařadí se nově
do skupiny pachatelů trestné činnosti. jetku občanů?
Proto očekávám další nárůst v oblasti „Společnost SIDA s.r.o. po celou
krádeží vloupáním, loupežných
přepadení a zaměstnanecké kri„Firmy a živnostníci začali
minality.
reálně vnímat zvýšené riziko ,
Jak se těmto nelichotivým vyhlídsvé provozovny vybavují
kám bránit ?
zabezpečovacími systémy“
„Ochrana majetku je široká
oblast a každý objekt má svá
specifika - konstrukční, provozní, dobu své více jak sedmnáctileté histeritoriální, hodnotové ap. Proto je torie vždy včas reagovala na vývoj
nejjednodušší obrátit se přímo na naši techniky páchání trestných činů.
firmu, kde zdarma poskytujeme po- Tomu odpovídá i naše technologické
radenství v oblasti zabezpečení ma- a personální vybavení. Pulty centrajetku. Kontakty naleznete na www. lizované ochrany, které využíváme,
jsou schopny přijímat zprávy z jasida.cz.“
Co by jste poradil běžné- kékoliv zabezpečovací signalizace
mu občanovi v oblasti a jakoukoliv přenosovou trasou,
zabezpečení jeho majetku?
včetně zpětné pravidelné kontroly,
„Samozřejmě naše poradenství je zda nedošlo k sabotáži zabezpečopřístupné zdarma i běžným obča- vacího systému u zákazníka nebo
nům. Jak jsem již zmínil, očekávám přenosové trasy. Naše zásahová vov oblasti krádeží vloupáním do bytů zidla jsou vybavena GPS navigacea rodinných domů další nárůst. U ro- mi pro snadnější a rychlejší dojezd
dinných domů budou patřit k nejo- k objektu. Jejich pohyb je neustále
hroženějším lokalitám okrajové části monitorován a zaznamenáván na
města a satelity. U bytů pak okrajové dispečerském pracovišti a zákazník
části města a větší anonymní sídliště. má právo znát, kde se zásahové voProto doporučuji všem, kteří si nechá- zidlo pohybovalo v době narušení
vají zpracovávat projekt na stavbu či jeho objektu, kudy k objektu jelo,
rekonstrukci obydlí, aby si do projek- jak rychle a kdy k objektu dorazi-

lo, včetně záznamu v mapových
podkladech. Stejný rozsah a kvalita
služeb je poskytována samozřejmě
jak pro komerční objekty, tak pro
občany. Stále rozšiřující se je možnost nahlédnutí do narušeného objektu prostřednictvím vzdáleného
kamerového systému. Této služby
využívá u naší společnosti již zhruba čtyřicítka klientů, to je napojení
čtyřicet autonomních kamerových
systémů na náš dispečink. Možnost
okamžité kontroly objektu prostřednictvím instalovaných kamer pak
snižuje náklady našich zákazníků na
INZERCE

plané výjezdy a podporuje efektivitu
zásahu v případě napadení. Společně s firmami NAM system, Siemens
a T-Mobile pak již brzy představíme
projekt ´Centrum BEZPEČÍ´, který
je určen právě občanům a bude zahrnovat velmi levné zabezpečení
rodinných domů, bytů, garáží, chat,
aut a rodinných příslušníků. Cena za
profesionální zabezpečovací zařízení, včetně bezdrátového připojení na
pult centralizované ochrany se bude
pohybovat již od čtyř tisíc korun
a bude tak cenově přístupné prakticky všem.“
-in-
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V NOVÉM

KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

„Vo co de...!?” Co si o tom myslíte
aneb

Spojení s létem je také ve znamení dodržování pit
ného režimu. Pokud ale vyrazíte na výlet někam po
našem regionu, je lepší se posichrovat nebo se dá
spolehnout na to, že za patřičný obnos se o vás někde na cestách postarají?

Regionální zpravodajství


Expresz regionu
Hasičské výročí
Březsko/MiH - Sto dvacet let
od svého založení si připomenou v sobotu dobrovolní
hasiči v Březsku. Slavnostní
odpoledne začíná v 13:30 průvodem obcí a kladením věnců
k pomníku padlých. Odpolední
program bude doplněn ukázkami současné i historické hasičské techniky, v kulturním domě
pak bude připravena výstava
přibližující historii dobrovolných hasičů v Březsku.
Šilkulky a Gladiátoři
Kladky/MiH - Stále je možné
se přihlásit jako soutěžní tým
buďto dámský nebo pánský
do soutěže Kladecká šikulka
a Římanské gladiátorské hry.
Obě klání proběhnou v sobotu 2. července od 14 hodin na
hřišti v Kladkách. Informace
o potenciální uchazeče o místo ve startovním poli na čísle
604 350 401 nebo přímo ve
vinárně U Římana v Kladkách.
Traktorový pohár
Ochoz/MiH - Na tuto sobotu je
připraven také další ročník soutěže traktorů domácí výroby
Traktor cap na návsi v Ochozi
od 15:00 hodin. Podmínkou
účasti je hospodářský stroj
vlastní konstrukce, s nímž musí
závodníci absolvovat jízdu
zručnosti. Ve večerním programu je pak připraveno vystoupení skupiny Argema.

737 323 697

region@vecernikpv.cz

Otázka: Máte pocit, že možností občerstvení při výletech
je dost, nebo naopak radši spoléháte na své zásoby?

www.vecernikpv.cz

Otaslavice se po letech dočkaly nových silnic i chodníků

PTENÍ SLAVILO 800 LET PRVNÍ ZMÍNKY
NĚKTERÝM LIDEM ZPŮSOBILY OPRAVY KOMPLIKACE Na
ta léta ale vůbec nevypadá...

„Snažili se najít nejlepší řešení s přihlédnutím k připomínkám občanů,“ vysvětluje starosta Rostislav Drnovský
„Nové silnice i chodníky ve vesnici vypadají pěkně. Jisté je, že až budou hotové, budou
Otaslavice hezčí. Jenom nechápu, proč bych
na to měla sama doplácet,“ kroutí hlavou Lenka
Vysloužilová z Otaslavic. Starosta obce její starosti chápe. „V rámci možností uděláme, co bude
v našich silách. Lidé na rekonstrukci rozhodně
doplácet nesmí,“ reaguje Rostislav Drnovský.
Zároveň ho mrzí, že se občané o to, jak budou
silnice a chodníky po rekonstrukci vypadat, nezačali zajímat dříve.
Otaslavice/mls
Stavba přibližně jeden a půl kilometru nových silnic v Otaslavicích, která odstartovala začátkem dubna letošního roku,
finišuje. Celková investice přišla
na cirka šestnáct milionů korun.
„Po vybudování inženýrských
sítí jsme se pustili do oprav silnic a chodníků, které už byly
v dost špatném stavu. Do užívání je lidé dostanou v průběhu
tohoto týdne, jejich slavnostní
otevření plánujeme až po kolaudaci na konec července,“ uvedl
pro Večerník starosta Otaslavic
Rostislav Drnovský.
Z finančních důvodů se nové
silnice i chodníky obvykle staví na těch starších, které se tak
nemusí odstraňovat. Tím se

však často výrazně zvednou
nad původní terén. Většinou to
nevadí, ale někdy může nastat
problém. Jako v případě paní
Vysloužilové a jejích sousedů.
Podobné věci se přitom dějí
poměrně často. „Na své vlastní
náklady budu muset vybudovat
nový vchod do domu. Kromě
toho bude potřeba vydláždit a
zvednout průjezd. Před vraty mi
totiž najednou vyrostl přibližně
dvaceticentimetrový schod. Autem tudy určitě neprojedu. Proč
bych ze svých peněz měla hradit
důsledky změn, které provedla
obec na svém pozemku?“ ptá
se Lenka Vysloužilová, která
jako samoživitelka na mateřské
dovolené nemá vůbec peněz
nazbyt.

Na její stížnosti už reagoval
současný starosta obce. „V
rámci našich možností děláme
vše pro to, aby lidé byli spokojeni. Kritická místa vjezdů jsme
s předstihem vždy projednávali
na kontrolních dnech a snažili se najít co nejlepší řešení
s přihlédnutím k připomínkám
občanů. Ne každé připomínce
bylo možné z hlediska technického řešení komunikace v plném rozsahu vyhovět. Vchod
do domu paní Vysloužilové
vybudujeme na naše náklady.
Průjezd si ovšem musí vydláždit sama, patří jí a my s ním
nemůžeme nic dělat,“ nechal
se slyšet starosta Otaslavic
Rostislav Drnovský. Kromě
toho po zvednutí terénu vznikla
mezi chodníkem a stěnou domu
paní Vysloužilová přibližně půl
metrů hluboká prohlubeň. „Z
domu vedou drenáže, kterými
z něj vyvádíme vlhkost. Pokud
tuto díru dělníci zasypou, tak je
ucpou a dům bude vlhnout. Pokud ne, nebude to o mnoho lepší, protože voda spádem povalí
přímo na stěnu domu,“ popisuje situaci Lenka Vysloužilová.
I zde se řešení hledá. „Terén
upravíme tak, aby odvětrávání
domu bylo zachováno. Vlhnout
by neměl,“ vysvětlil další kro-

ky Rostislav Drnovský. Paní
Vysloužilová má však zároveň
strach ze spádu silnice. Na první pohled se zdá, že voda z ní
by mohla mířit přímo do jejího
průjezdu. „Projektant zaručuje,
že žádnou vodu v domě mít nebude. Bude stékat do kanálu,“
reagoval starosta Otaslavic.
Podobný, i když ne tak markantní problém jako paní Vysloužilová má i její sousedka. „Dříve
jsme do z garáže na silnici sjížděli, po jejím zvednutí to máme
přesně naopak. Nemyslím, že
by nová stavba k nám byla právě citlivá,“ míní například Marie Gambová.
Celkově se dá říci, že starosta
obce námitky lidí chápe, snaží
se na ně reagovat, nicméně ho
mrzí, že s nimi nepřišli dříve.
„Projekt byl vypracován v roce
2008, o rok později obec na
jeho základě získala stavební
povolení, v průběhu stavebního
řízení nebyly vzneseny žádné
námitky. Po celou dobu mohli
občané vůči němu vznášet připomínky. Na základě požadavku občanů se veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2009
zúčastnil i projektant, kde celou
problematiku vysvětloval,“ uzavřel starosta Otaslavic Rostislav
Drnovský.

V Kladkách pasovali nové prvňáky VE JMÉNU ČESKÉHO JAZYKA, MATEMATIKY…
Nepříliš obvyklý akt byl
k vidění ve středu odpoledne v kladecké škole.
Pasováním budoucích
prvňáků spolu s oficiálním
vyřazením stávajících páťáků z řad zdejších žáků
byl zahájen den otevřených dveří na této malotřídce na samotné výspě
Prostějovska.

Kladky/MiH
Den otevřených dveří v kladecké
malotřídce byl ve středu odpoledne
spojen se slavnostním okamžikem
pasování předškoláků do řad budoucích prvňáků právě pomyslnou
rukou těch, kteří naopak po prázdninách zdejší školu opouští. Do průčelí školní tělocvičny se postavili
čtyři prvňáci čekatelé. Pátého z nich
Střídání generací. Páťáci pasovali předškoláky do řad prvňáků. Bez výměna generací ve školních lavicích se vyřadily z účasti při této mimořádné
to neobejde jak ve velkých školách, tak třeba ve venkovských malotřídkách, jako je ta kladecká.
události neštovice. Do stejné řady se
Foto: Miloslav Havelka zároveň s caparty postavili naopak

Fotoreportáž

školní ‚mazáci‘, tedy letošní páťáci,
jimž se blíží naopak poslední dny
strávené na této škole.
Po vzoru rytířů každý z předškoláků poklekl a přijal své pasování. To
je zároveň pro ně vstupenkou do
školních lavic, které jim pomyslně právě páťáci uvolňují. Pro přítomné rodiče, babičky a dědečky
chvíle, při které se možná leckdo
neubránil slzám, pro malé i velké
školáky událost, která na pár budoucích let změní jejich život…
„Takovéto pasování prvňáků děláme prvním rokem,“ prozradila Večerníku ředitelka školy Lenka Hofmanová. Jak sama přiznala, končící
páťáky si pamatuje už od zápisu a
stejně tak jí určitě vzpomínky zůstanou i na třídu budoucích prvňáků. I
pro ni to byl emotivní okamžik střídání generací na její škole.
Školu opustí šest žáků, které nahradí pět nových, takže ‚poměr
sil‘ zůstává víceméně stejný. Je to
v Kladkách trvalý stav, tedy běžný
průměr žáků v jednotlivých ročnících? „Kdyby to tak bylo vždycky,

První zmínka o Ptení se datuje z roku 1131.
Nejstarším dochovaným dokladem je soupis majetku olomoucké metropolitní kapituly. V sobotu
odpoledne si právě v této obci na Prostějovsku připomněli 880 let doložené existence obce, i když její
historie sahá mnohem hlouběji.
Ptení/MiH
Jak připomněl starosta Ptení Jiří
Porteš, doklady o osídlení této
lokality pochází až z pravěku.
Příznivé přírodní podmínky
pak byly patrně také důvodem,
proč se zde později původní
obyvatelé Ptení usadili. Dnešní
název obce průběhem staletí
měnil svoji podobu, přesto za
jeho vznikem podle všeho stojí staroslovanská podoba slova
pták. Jenom pro zajímavost
můžeme zmínit další doložené
obdoby současného názvu. Je to
například Ptenie, Ptenye, Ptyena, Pteny, Pten, Pthen, Petenie,
Pthenyn, Ptenyn. Název Ptení
se pak užíval už v roce 1480,
nicméně než se Ptení definitivně stalo Ptením, jmenovalo se
ještě Ptýň, německá podoba ze
17. století byla Ptin, dále pak
Pithin, Ptynie, Pittin, na začátku
18. století pak Ptyn a a v jeho

Změna terénu. Nový chodník kolem domu Lenky Vysloužilové je výrazně výš, než byl ten původní. Kvůli tomu byl znepřístupněn vchod
do domu. Obec dle svého starosty hodlá vchod vybudovat nad rámec
původního projektu.
Foto: Martin Zaoral

tak bychom byli moc rádi,“ říká.
Podle jejich slov je nyní ve škole
jednadvacet dětí. Rekonstruovaná
budova postavena v unikátním
funkcionalistickém slohu schovala před časem pod svou střechu
také mateřskou školu, která byla
mimochodem zřízena jako vůbec
jedna z prvních na Prostějovsku.
„Kapacitně může škola pojmout
až šedesát žáků, v mateřské škole
je dvacet míst,“ dodává ředitelka.
Podle starosty Josefa Hofmana se
škola snaží využít spektrum možností, aby měli rodiče důvod své
děti posílat právě sem. Kdysi kompletní devítiletka se úbytkem dětí
postupně změnila na malotřídku
s prvním stupněm, přesto obec má
stále zájem, aby škola v Kladkách
zůstala. „Je snaha, aby to tady fungovalo. Nevýhodou je naše poloha
na samotných hranicích okresu
s omezeným okruhem spádových
obcí, odkud k nám děti dojíždí,“
připomíná starosta. Kromě místních sem chodí děti z Lumírova,
Dětkovic a Ponikve, ale také třeba

z Vysoké, která už patří na sousední Svitavsko, potažmo tedy do Pardubického kraje.
Jak ale ředitelka Lenka Hofmanová připomněla, menší počet dětí
naopak je dobrým prostředím pro
handicapované žáky, kterým je
tím pádem možné se víc věnovat.
V tomto školním roce v kladecké škole a školce vypomáhají dva
pedagogičtí asistenti. „Co se týče
vybavení, jsme škola se vším všudy
- školní jídelnou, družinou i zájmovými kroužky, také domáckým prostředím vesnické školy,“ připomíná.
Právě prezentace zájmových
kroužků byla také součástí
středečního odpoledne, během
něhož se představil taneční
kroužek Taneční školy Hubený, školní jídelnu pak zaplnila
keramická dílka žáků. Naopak
na poslední chvíli kvůli zranění instruktora z programu
vypadlo vystoupení kroužku
bojového umění, který tady funguje pod hlavičkou Domu dětí
a mládeže Letovice.

KVĚTINY MEZI KVĚTINAMI...

druhé polovině Ptinium. Snaha
o znovupočeštění přinesla v 19.
století pojmenování Starý Ptjn,
Nový Ptjn a Pteni. Tolik tedy
malý exkurz do historie obce,
jejímiž součástmi jsou ještě
Holubice a Ptenský Dvorek.
Poslední údaj o počtu obyvatel
udává číslo 1098.
Sobotní oslavy začaly průvodem obcí k pomníku padlých na
návsi vedle kostela, kde po krátkém připomenutí historie a položení věnce pokračoval průvod
ke zdejší škole. Zde ve vstupní
hale byla instalována výstavka
historických dokumentů a fotografií, a volně přístupné i další
prostory budovy. Kulturní část
oslav pak pokračovala v areálu
za sokolovnou, kde se představil dětský folklórní soubor Sasanka, žáci Základní a mateřské
školy ze Ptení a skupina historického šermu Biskupští ma-

nové. Pro děti byla připravena
soutěž Pohádkový zámek.
Jak se Ptení za oněch 880 let
změnilo? „Změnilo se hrozně,“
řekl s úsměvem Večerníku během oslav starosta Jiří Porteš.
Zároveň ale poznamenal, že
úkolem samosprávy je především starat se o současnou obec
s perspektivou do budoucna.
„Chceme především sem přivést nové lidi,“ upozorňuje na
jednu z priorit. Právě z toho
důvodu je připraveno osmnáct
nových stavebních míst, na
která chtějí nalákat mladé rodiny. Současně ale připouští, že
velmi důležité jsou kompletní
infrastruktury, z nichž schází
hloubková kanalizace. „Naopak se ale můžeme pochlubit
nově zrekonstruovanou školou,
do které bylo průběžně investováno sedmdesát milionů korun,
v plánu máme ještě nové hřiště
ve venkovním areálu školy. Na
to je ale potřeba dalších patnáct
milionů,“ dodává. I tak se ale dá
říct, že Ptení rozhodně ‚na svoje
léta nevypadá‘.
Jeho předchůdce Jaroslav Piňos
však vidí problém v tom, že už
za jeho působení do roku 2006

Nedá se to asi nikomu vyčítat, prostě to tak je. Ale pro jistotu já osobně nespoléhám na to, že když vyrazí někam na výlet,
spolehlivě narazím na nějakou občerstvovací stanici v podobě
vesnického obchůdku. A pokud už takový je, bývá spíš štěstí se
trefit do otevíracích hodin chvilku dopoledne a pak chvilku odpoledne. Bohužel, pokud nejde o nějak turisticky exponovanou
lokalitu, což venkovské oblasti Prostějovska rozhodně nejsou,
pak je lepší si s sebou přibalit něco navíc. Aspoň má člověk jistotu.
Z.K., Prostějov
Doby, kdy i ty nejmenší hospůdky svorně otevíraly už chvilku
po ránu a před polednem to v nich hučelo, jak úle, jsou nenávratně pryč. A tím samozřejmě i možnost si vyrazit na výlet jenom tak nalehko v představě, že cestou od hospody k hospodě
rozhodně nikdo žízní neumře. To už ale dávno neplatí. Největší
jistota je spolehnout se sám na sebe, a pokud se opravdu poštěstí
narazit během dne na otevřené dveře, tak to brát spíš jako bonus.
To se nedá nic dělat.
J.R., Prostějov
Počet otevřených obchůdků a hospod na venkově během dne je
přímo úměrné ochotě lidí v nich utrácet. Takže žehrat nad tím, že
kromě pumpy na návsi není příliš možností se během dne osvěžit, sice může na jednu stranu působit nostalgicky a srdceryvně,
ale půl dne vyhlížet někoho, jestli náhodou nedostane hlad nebo
žízeň, to asi každý uzná, že to taky nejde.
S.D., Konicko

Připomenutí historie. Sobotních oslav ve Ptení se zúčastnila také
senátorka Božena Sekaninová, která spolu se starostou Jiřím Portešem položila svoji kytici k pomníku padlých. Foto: Miloslav Havelka
byl cítit stále větší problém s financováním důležitých věcí.
„Nejbližší budoucnost vidím
špatně, peníze stojí, důležité
věci se nemohou realizovat,
a ty, které už byly připraveny,
se budou muset začít chystat
od začátku,“ řekl Večerníku.
Přesto se ale při ohlédnutí zpět
může říct, že se zvládla spousta věcí, bez kterých si dnes už
nikdo nedokáže život ve vesnici
představit. Ovšemže právě zmiňovaná kanalizace bude ještě
tak trochu oříškem.

Ale zpět k oslavám. Podle starosty Porteše oceňuje především
podíl místních spolků, které se do
příprav aktivně zapojily. „Spolky nás při přípravách v žádném
případě nenechaly na holičkách.
Musím před nimi smeknout, co
všechno zvládly,“ dodává s tím,
že se do termínu oslav nestihlo
obnovené a doplněné vydání
knížky o historii Ptení, kterou
k 850. výročí v roce 1982 napsal
Jaroslav Frgal. Jak ale starosta
slibuje, této knihy se všichni zájemci brzy dočkají.

Tak nějak to je s možností se občerstvit na svých cestách regionem. Aspoň z tohoto je verdikt jednoznačný – nezapomenout si
s sebou přibalit nějaké ty zásoby. Teď se ale zeptáme na aktuální
věc, a to jakým způsobem vás zasáhla čtvrteční stávka zaměstnanců v dopravě. Dalo se to pro jednou přežít nebo vám to udělalo čáru přes rozpočet? Chápete důvody takového radikálního
kroku nebo naopak si myslíte, že je to zbytečné či obtěžující? Co
vy na to? Pište nám na region@vecernikpv.cz.

Fotoreportáž
JAKÉ BYLY HRY BEZ HRANIC?

MIKROREGION PLUMLOVSKO SI HRÁL BEZ HRANIC
V soupeření sedmi obcí to domácí Krumsín projel, radovala se Ohrozim

Krumsín/mls
„Jelikož mají dnes v Plumlově hody, je to taková hodová chůze. V pondělí už by to
byla chůze pohodová,“ komentoval s úsměvem nejisté
snažení plumlovského soutěžícího při chůzi na chůdách
Pavel Kožňárek z Prostějoviček. Právě jeho tým loni
triumfoval v prvním ročníku
Her bez hranic konaných ve
Vícově. Nejvyšší ambice měl
i letos na hřišti v Krumsíně.
Právě sem se v sobotu sjela
sedmičlenná družstva složená ze starostů, ale i dětí sedmi obcí sdružených v mikroregionu Plumlovsko.
Kromě chůze na chůdách se
soutěžilo v dalších devíti disciplínách. Jejich zaměření nepostrádalo recesy, která doslova sálala z jejich předchůdce,
někdejších televizních Her bez
hranic. Mezi tyto disciplíny
v sobotu patřila například demontáž a montáž kola automobilu, slalom se zavázanýma
očima, lovení jablek z nádoby
s vodou bez použití rukou.
A jelikož se akce pořádala

v Krumsíně nemohl mezi nimi
chybět ani petanque. Výhodu
znalosti prostředí však domácí
naprosto nevyužili a skončili
poslední. „Tak nevím, jestli jsem to našemu týmu spíše
nepokazil,“ přiznal sebekriticky starosta Krumsína Jaroslav
Střelák poté, co neuspěl při
střelbě na bránu a následně
přešlápl při hodu balonem.
Na konci se naopak radovali
zástupci Ohrozimi. Dle slov
svého starosty zvítězili hlavně díky kolektivnímu duchu.
„Někteří jedinci vyčnívali,
ale ty bych v tuto chvíli nerad
jmenoval,“ dodal Michal Lukeš. Nápad na konání Her bez
hranic se před rokem zrodil při
schůzce starostů mikroregionu
Plumlovsko, které se konají

Výsledky her bez hranic
Ohrozim
Vícov
Prostějovičky
4- 5 Plumlov a Stínava
Mostkovice
Krumsín

pravidelně jednou do měsíce.
„Příští klání se bude konat
v Mostkovicích,“ navrhla už
v Krumsíně energická starost-

ka Vícova Jana Rozsívalová.
Starosta Mostkovic nebyl proti. „Kromě normálního hřiště,
máme i hřiště na minigolf.

Třeba se nám minigolf podaří
do příštího ročníku nějak propašovat,“ reagoval Jaroslav
Peška.

Atrakce. Pokud nesoutěžily, řádily děti na skákacím hradě.

Foto: Martin Zaoral

Čas je ještě do čtvrtku!

Jesenec/MiH
Minulý týden jsme dali čtenářům Večerníku za domácí úkol
vymyslet jméno pro malou
klisničku. Pro ty, co to snad
propásli nebo těm, co jim ve
víru jiných událostí unikly
souvislosti, znovu připomínáme možnost se do řešení tohoto úkolu zapojit a stát se potenciálním kmotrem čtyřnohé
princezny.
S Večerníkem pojmenovali
v hřebčíně Murhof v Jesenci
v minulých letech už tři hříbátka a tuto možnost nabídla

ředitelka hřebčína Lenka Melichar našim čtenářům i letos.
„Je to vždycky taková zajímavá změna v zaběhnutém životě
na hřebčíně. Pohled zvenčí, i
třeba prostřednictvím pojmenováním hříběte, je pokaždé
oživením, zpestřením. Křest
hříbátka s předáním křestního
listu a za přítomnosti kmotra,
který jméno vymyslí, je pro
nás všechny výjimečnou událostí,“ přiznává Lenka Melichar.
Jak už tedy bylo naznačeno,
autor vítězného návrhu se

Zvítězili. Vítězný tým z Ohrozimi dle slov svého starosty
radoval hlavně díky kolektivnímu duchu. „Někteří jedinci
vyčnívali, ale ty bych nerad jmenoval,“ dodal Michal Lukeš.

Střelák střílí. Starosta pořádajícího Krumsína Jaroslav
Střelák v páté disciplíně kopu na branku neuspěl. Nedařilo
se mu ani v hodu těžkým balónem, při které přešlápl. Jeho
tým nakonec obsadil poslední místo.

Jméno pro čtyřnohou slečnu?
Kostelec na Hanél/MiH - Čtvrteční podvečer v Zahradnickém centru Marciánová v Kostelci na Hané otevřel Trvalkové léto. Příjemná podvečerní zahradní slavnost byla provázena módní přehlídkou prostějovského
ART ECOMU s květinovou přízdobou jednotlivých modelů (foto1). Na molo se během podvečera vydaly také členky Kloboukového klubu v Brně, které s neskutečným šarmem a elegancí předvedly dnes už trochu
pozapomenutou krásu dámských klobouků (foto2). Nechyběla ani stylová hudba v podobě dobové kapely Melody Gentleman z Lednice (foto3). Mezitím volně korzující návštěvníci si mohli prohlédnout všechny
zákoutí zdejšího Zahradnického centra (foto4). Výtěžek celého večera v podobě dobrovolného vstupného ve výši zhruba 5 500 korun byl věnován na volnočasové aktivity Dětskému domovu v Plumlově. Pátek
pak se přilákal spousty dětí, pro které bylo připraveno Dětské odpoledne s vystoupením hudebních klaunů Petry Bučkové a Jana Kyncla z Brna. Trvalkové léto potrvá do 26. června a jeho součástí je také výstava
keramiky Martina Dudka.
4xfoto: Miloslav Havelka
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stane také kmotrem či kmotrou malé klisničky. Ta přišla
na svět 30. března a jejími
rodiči je zkušená ‚mamina‘
Dakota a zdejší plemeník Ladinos, jejichž starší dcera mimochodem dostala vloni díky
desetileté Aničce Netušilové
z Prostějova jméno Dorotka.
V předchozích letech ‚dodali‘ čtenáři Večerníku dalším
hříbátkům jména Pavučinka a
Večernice. A jak vidno, zatím
vždy se hledalo jméno holčičí,
i když to nebyl žádný záměr,
prostě to tak vyšlo.

Pro holku tedy hledáme jméno i letos. A je na čase také
zopakovat pravidla, kterých je
nutno se držet. I když pravidla
pro pojmenování hříbat používané v jeseneckém hřebčíně
praví, že jméno potomka musí
začínat počátečním písmenem
jména matky, stejně jako v minulosti i letos jsme dostali do
Lenky Melichar možnost se
od tohoto úzu odchýlit. Jméno
pro letošní hříbátko bychom
tedy chtěli spojit s majitelem
hřebčína Johannem Melicharem, který vloni zemřel a díky

němuž dodnes nejspíš přetrvává dlouhá desetiletí existující
spojení koní a Jesence. Tím
je tedy dáno, že letos hledáme
jméno ženského rodu začínající písmenem ‚M‘. A pokud své
návrhy pošlete do redakce do
čtvrtku, je možné, že právě váš
nápad se stane tím vítězným a
kromě kmotrovství malé klisničky vám budou tři jezdecké
hodiny na zdejší jízdárně. Takže to je vše podstatné, vítězné
jméno spolu se jménem budoucího kmotra uveřejníme
příští pondělí.

Ještěrky. O doprovodný program se postarala taneční
skupiny z Prostějoviček.

Ukončení. Na Hry bez hranic do Krumsína se sjelo sedm
sedmičlenných týmů z obcí mikroregionu Plumlovsko. Při
vyhlášení se nejvíce radoval tým z Ohrozimi.
4x foto: Martin Zaoral

Kultura v Prostějově a okolí
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Nejvýznamnější kulturní akce ...
Téměř po celý minulý týden se město unášelo v duchu poezie a divadla. Na programu byl WOLKERŮV PROSTĚJOV

„WOLKRÁK“ NA ZÁVĚR NABÍDL TO NEJLEPŠÍ Čiperné divadelní babičM[ UG Q JNÆ F N[
Recitovalo se, hrálo, zpívalo. A hlavně lidé se bavili...

za těå MQ WF Q DQ W # F KX ¾ EKD[ NKQ RěVLG LKEJ

Prostějov/mls
Po dvou letech se rovněå Q D
I HVWLY DOY Ui W LO
D ã HVWLFHčiperOd sobotního večera prosím račte znáti:
Q ê F K ] UDO
ê F K GDP ] GLY D
Toto jsou ocenění a laureáti!!!!
delního souboru Třetí věk
Pro feministky dodáme zadními vrátky:
z Loun. A opěW W RVWi O
R] DW R
Toto jsou oceněné a laureátky!!!
1 D VY RX Y HO
H~ VSěã Q RX KUX
„VčHUD VH P L ] Gi O
R³ O
HWRV
Jennifer Za Nzambi: Ladislav Pecháček: Moje prázdninová příhoda (Chrudim)
Q DY i ] DO
D LQ VF HQ DF t Ä 0 RGUê
Prostějov/mls
z nebe byste nechtěO
L" ³ NW H
David Vávra během natáčení Andrzej Molin: Karel Čapek: Experiment profesora Rousse (Český Těšín)
Jako předposlední mezi recitá- SURM
Ui VH REUDF t GR SDGHVi W ê F K
tå Gěl na traktoru značky Bára Purmová: Alexandra Berková: Milostná (Jablonec nad Nisou)
tory vystoupila i Jana Novotná Wikov stále rád vzpomínám, Jan Mrázek: -DPH V7 U X EH U 5 DGRVODY 1 H Q DGi O9 ODVW Q t å LY RW SDQ D% LGZ H OOD 6 W U DNRQ LFH
O
HW P LQ X O
pKR VWRO
HWt W HG\
z Prostějova, které se podařilo přHVW
REGREt UD] DQ W Q tKR Q i VWX
Rå H W
R X å EX GH Q ějakých Anastázie Klemensová: $ OH[ DQ GU D% H U NRY i . G\ å VH P i P DVW i W RX 2 VW U DY D
mezi nejstaršími recitátory do- deset let,“ poznamenal oceňo- Daniela Walová: 0 DU W LQ 0 F' RQ DJK2 Q GřH M6 RNRO3 i Q SROãW i řů (Karviná - Ráj)
SX NRP X Q LVWLFNpKR UHå LP X
VW
DWDå P H] LW
\ ~ SOQě nejlepší. YDQ ê UHå LVpU NW
„PřHVWRå H M
H W RKO
H M
HM
LFK
HUê Vi P VHEH Kryštof Bartoš: Leonid Andrejev/Ludmila Dušková: Fixní idea (Drásov)
Její výkon pozorně sledoval i prohlašuje za kavárenského Vítr Roelček: F. M. Dostojoveskij/Jaroslav Tafel: Bílé noci (Chrudim)
přHGVWDY HQ t Y i å Q ěM
ã t Q Hå W R
UHå LVpU ] i Yěrečného večera a povaleče a patří mezi několik Jana Novotná: ( Y H ( Q VOHU RY i 9 DQ GD2 KQ LVNRY i 9 KRGQ i W ěla (Prostějov)
SUY Q t X Učitě SDW řLO
R P H] L
jeden z porotců Radovan Li- málo lidí, kteří stále nevlastní Veronika Smolková: * DU \ 6 Q \ GH U / X ERã 6 Q tå H N 2 Eětování Táře (Praha)
W \ Q D NW HUi VHQ H] DSRP tQ i
pus. „Zrovna dneska se v těšín- mobilní telefon.
2 GGLY i Nů W DNpO
HWRVVNO
LGLO
R
ském divadle hraje naposledy Kromě něj v publiku závěrečQ HM
Y tF H Sřt] Q LY ê F K RKO
DVů ³
moje srdečQ t ] i OHå LW
RVW3řed- ný večer výkon těch nejlepších do kterých se mohly zapojit Kromě recitátorů a divadel sděO
LO' DQ LHO5 D] tP
stavení Těšínské niebo/Cie- recitátorů sledovali i staros- jak sami recitátoři, tak kdoko- poezie se s odezvou setkali i Celá inscenace souboru Třetí
szyńskie nebe po sedmi letech ta města Prostějov Miroslav liv se zájemců Ä 0 \ VOtP å HVH koncerty „U Kotěry na zahrád- věk šla opět skutečně na dřeň,
končí. Zakončení Wolkrova Pišťák coby zástupce orga- osvědčily, příští rok v nich bu- ce“. Mezi pěticí kapel byla asi neboť se nejednalo o pouhé
Prostějova však dostalo před- nizátora festivalu a hejtman deme pokračovat. Jeden z nich největším tahákem formace převyprávění textu, jak bývá
nost,“ nechal se slyšet Lipus, Olomouckého kraje Martin by měl být i hudební,“ sdělil + P « NW
HUi X å YHVW
ředu večer u divadla obvyklé, ale v příkterý je známý především jako Tesařík, který jej finančně pod- Daniel Razím z organizace NI- GRNi ] DOD å HVLX P t X Gělat sran- padě souboru Třetí věk je opět
UHå LVpUVNYělého dokumentární pořil. Novinkou čtyřiapadesá- POS ARTAMA, která je spolu du nejen ze sebe, ale i z poezie, ] DORå HQ D KODYQ ě na osobních
cyklu Šumná města. „Na na- tého ročníku Wolkrova Pros- s městem Prostějov organizá- NW
FtFKY\ VW
X SX M
tFtFKå HQ
HURX Yã DN GRNi å H ] KX GHEQ LW SURå LW
táčení v Prostějově, po něP å tějova byla čtveřice seminářů, torem festivalu.
Jedna z nich, Eva Venclíkojako nikdo u nás.
vá přímo na jevišti v krátkém
vstupu vyprávěla, jak ve druhé třídě jako jediná ve třídě
nedostala pionýrský šátek.
Důvod spočtYDO Y W
RP å H
její táta vlastnil papírnictví a
FRE\ GUREQ ê å LYQ RVW
Q tN E\ O
nepřítelem nově nastupujícího
UHå LP X
Ä 3URW
Rå H NUX W
ě vykořisťoval
své zaměstnance,“ poznamenala tehdy její devítiletá spo* O e / W\ KMC MVG T¾ UG PG DG TG X ¾ å Pě. # å PC X TEJQ N Takhle Jana Novotná bojova- To nejlepší na konec. Fyzický básník OXå Dčka.
LOD å H M
H
Letošní Wolkrák doplnily koncerty „U Kotěry la v okresním kole WP. Nakonec se dostala Petr Váša v sobotu na pódium v Duze vy- „Na to jsem jí odvěW
dinou jeho zaměstnankyní byla
na zahrádce“. Mezi jasné vrcholy patřilo vy- mezi deset nejlepších recitátorů z celé ČR. volal desítku nejlepších recitátorů.
stoupení kapely Hm…. Foto: Martin Zaoral
Foto: archiv Martina Zaorala
Foto: Martin Zaoral moje maminka,“ zmínila se

Svým nenapodobitelným způsobem pozval v sobotu desítku oceněných čtyřiapadesátého ročníku
Wolkrova Prostějova na pódium Kulturního klubu
Duha fyzický básník Petr Váša. Ti následně předvedli to nejlepší, co bylo na letošním poetickém
festivalu k vidění, slyšení, přemýšlení i k okoulení.

Výsledky Wolkrova Prostějova 2011

Eva Venclíková. Tehdy ji tolik
Q HP U]HORDQ LW
R å HM
t Q HE\ OSřiděOHQ UX Gê ã i W
HN M
DNRW
R å HM
HM
t
souputnice mluvila o něčem,
o čem sama neměla ponětí.
& HOi ] i OHå LW
RVWVNUiP NHP W
RW
Lå
měla tragickou dohru.
„Necelý rok poté, co mu papírnictví vzali, můj tatínek
ve svých pětačtyřiceti letech
zemřel. Krámek pro něj znaP HQ DOFHOê å LYRW-HVW
OLKRW
HK
dejší znárodňování přímo nezabilo, tak na zdraví mu určitě
nepřidalo,“ nechala se slyšet
Eva Venclíková.
Její maminka zůstala sama,
bez práce a s dvěma malými
dětmi na krku.

Ä â OD VL ] Då i GDWR VLURW
čí důchod, ale řHNO
LM
t å H QD Q ěj
nemá nárok. Na otázku, jak
se má o své děti postarat, ji
~ řednice odvěW
LOD å H SRNXG
péči nezvládá, měla by je dát
do děW
VNpKRGRPRYD6W
i Wå H
se o ně Xå SRV
W
DUi ³ SRSV
DOD
Venclíková. Poté její matka
odešla za sestrou do Jáchymova, kde prodávala v bufetu a vydělala dost peněz na
to, aby její děti v „děcáku“
skončit nemusely.
„V třídě, kam jsem po přestěhování chodila, jsem nakonec
od paní učitelky dostala i ten
pionýrský šátek,“ přiznala
Venclíková.

Včera se mi zdálo. Druhé představení souboru Třetí věk z Loun,
který se na festival vrátil po dvou letech od svého triumfu, se u diváků
setkalo ze všech inscenací s největším ohlasem. PřG FUVC X G PÊ Wå O Q JNK
lidé vidět i minulý rok na zámku v Plumlově.
Foto: archiv Martina Zaorala

Point zakončí sezonu
Mezinárodní filmový TÁBOR v Sobotíně bude letos PLNÝ ZÁHAD Divadlo
RTQ O Ê V¾ PÊ O MT¾ VMÚ EJ HKNO ů
Prostějov/mls

kami, příhodami a místními
pověVW
P L . Då Gê ~ častník
si přiveze vlastní příběh, se
kterým seznámí ostatní. Ty
nejzajímavější pak zpracujeme od scénáře přes výběr a
tvorbu vhodné hudby, eventuálně taneční prvky, scénografické a kostýmní řešení,
zfilmování a sestřLK Då SR
finální filmovou verzi,” uvedl lektor filmové dílny Jakub
Hyndrich.
TvůUFL GRXI DM
t å H W
pP DW
D
příběhů budou natolik pestrá, aby zahrnuly nejrůznější
ILOP RYpå i QU \ M
DNR QD Sříklad
dokument, hraný dokument,
minimuzikál, detektivka, ho„Budeme se věnovat natáče- ror, komedii, grotesku, paroní krátkých filmů inspirova- dii a další. Po větších projekných neuvěřitelnými histor- tech z minulých let, jakými

Filmový tábor, který
se koná v Sobotíně u
i WO R G TM C U G Wå R řipravuje. A letošní ročník
bude poprvé mezinárodní! Díky zahraničním
účastníkům si tak účastníci budou moci vylepšit
svou angličtinu. Nouze
nebude ani o záhady,
přičG O å V¾ DQ TU G \ C O ěří
na krátké filmy a ponese
podtitul ´Věřte-nevěřte´.

byli romantický muzikál inspirovaný příběhem Romea
a Julie a gangsterkou Finding
America je v dramaturgii tábora patrný příklon ke kratším věcem. V nabídce opět
budou workshopy filmový,
divadelní, taneční, hudební,
výtvarný, fotografický a tvůrčí psaní.
Tábor se bude konat od 20.
do 30. července 2011 a pořádá jej Gymnázium Jiřího
Wolkera ve spolupráci s Divadlem Point, Městskou knihovnou Prostějov a Rotary
Clubem pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého
kraje Aloise Mačáka. Přihlásit na tábor se lze do 26. června. íce informací najdete na
www.divadlopoint.cz.

Celý tábor povedou tito zkušení a osvědčení lektoři.

lektoři filmové dílny: -DNX E + \ Q GULFK ] NX ã HQ ê UHå LVpUGLYDGOD
Point, student divadelní a filmové vědy) a Mgr. Jakub Vejmola
(zkušený kameraman, střihač a odborník na IT)
lektor dílny dramatické tvorby: Mgr. Miroslav Ondra (dramaturg Měst. divadla Zlín)
lektor dílny tvůrčího psaní: MgA. Aleš Procházka (ředitel
Měst. knihovny Prostějov)
lektor hudební dílny: Vojtěch Pospíšil, DiS (člen orchestru MoravVNpKRGLYDGOD2 ORP RX F NODULQ HW
LVW
DDP DQ Då HUNDSHO\ / pW
DM
tFt UDEtQ
lektorka výtvarné a scénografické dílny: Magdalena Jansová
(výtvarnice a grafička, majitelka Ateliéru a galerie Modrý anděl)
lektor audiotechnické dílny: Vítě] VODY / X å Q ê GORX KROHW
ê člen
Divadla Point a zkušený divadelník)
lektorka taneční dílny: Lucie Horáková (zkušená lektorka a tanečnice, býv. členka baletu Mor. divadla Olomouc)
koordinátorka pro zahraniční účastníky: Bc. Pavlína Novotná
(zkušená koordinátorka zahraničních studentů)
technické zajištění: Jiří Krátký a Jakub Ambros
zdravotnice: Mgr. Jana Dlapová
hlavní vedoucí a lektorka ortoepické dílny: 0 JU+ DQ D/ X å Q i

Prostějov/mls
Před začátkem prázdnin ukončí letošní sezónu i divadlo
Point sídlící v Olomoucké ulici. V pátek 24. června od 19
hodin zde nabídne průřez
tvorbou z Filmového tábora
v Sobotíně 2005 - 2010 Sobotín Top. „Jako bonus promítneme film 14 knoflíků s hudbou Arnolda Prokopa,“ uvedl

Aleš Procházka. Den na to se
W
DP W
på RG KRGLQ EX GHNRQ DW
Mikropřehlídka krátkých filmů. K vidění bude například
obraz pádu a pokusu o vzestup
Dveře, ukázka internetového
VHULi OX RGREURGUX å VW
Yt $ JHQ W
D
Adama či opilecká tragikomedie o nepříjemném probuzení
a ještě horším zbytku dne Incident.

Chystá se další velkolepá událost:

Koncert VěT[ i RKPCTQ X Æ UMCRG NQ W# F CO C 2CX NÊMC UG MQ P¾ LKå Rříští sobotu
Jedna akce skončL OD D X å VH EOtå t
G UX Ki - L å Sříští sobotu 2. červenF H Y \ VWRX St Q D SOiå L Ä 8 9UEL ček“
v rámci tradičních akcí Kulturního léta na Plumlovské přehradě
královna české hudební scény
VY pKR G UX KX
9 ěra Špinarová.
Ta patří ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svůj
nenapodobitelný sytý hlas, temperamentní i vitální vystupování
na koncertech se stala jednou z
nejoblíbenějších zpěvaček. KonF H UW 9 ěry Špinarové s kapelou
$ G D P D 3D Y OtND M
H Q å M
H V\ Q H P
] Q i P pKREê Y D OpKRP D Q å H OD 9 ěry
Ivo Pavlíka, startuje se diskotékou v 19:30 hodin a je potřeba
zdůUD ] Q L W å H W D W RY ê M
L P H čná akce
se bude konat i v případě nepříznivého počasí. Stane se tak stejně jako v případě sobotní akce
Y SURVWRUi F K 9 tF H ~ čelové haly-zimního stadionu. A PROSTĚ- 2 9 6. é 9H černík, který se stal
jediným a výhradním mediálním
partnerem celé akce, u toho pochopitelně znovu nebude chybět!

Prostějov/pk

-Lå ] DGYDQ i FW
GQ ů dorazí na regionální hroudu další celebrita hodná
toho nejvyššího kalibru. V sobotu
2 července zazpívá nejen všem
Prostějovanům Věra Špinarová!
Ä 7 R å HM
VP H SR 0 LFKDOX ' DYL

dovi přilákali Věru Špinarovou zornit na skutečQ RVWå HYSřípadě
SRYDå X M
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ězství. nepříznivého počasí bude celá
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akce přesunuta do prostor Vía navíc má neskutečFH~ čelové haly-zimního
ný hlas. VěřtP å H
stadionu,“ říká dále
ex klu ziv ně
si její příznivci
organizátor koncerA JE N U NÁ S!
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padne rozhodnutí
Ve če rní k
Večerníku s
M
Lå GHQ Sřed samotpotěšením
- JE DIN Ý A VÝ HR AD NÍ ným konáním, tj. v
Petr Zlámal,
pátek 1. červenec.
me diá lní pa rtn er
majitel
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lecké
agentury
dál! Za dalších čtrnáct
HITTRADE,
která
dnů později přijde na řadu
se věnuje organizaci kulturních ROCK MEMORY s pořadovým
a uměOHFNê FK Y\ VW
RX SHQ t M
Lå SDW číslem IV a letní sezónu uzavře
náct let. „Předprodej vstupenek je další „čtverka“ pod názvem LEstále v plném proudu, lístky se bu- GENDY SE VRACÍ!.
dou prodávat i přímo v den koncertu na místě,“ vzkazuje všem
SOUTĚä 1 8 5 6 7 2' 0 - ; 0 # - 10 % ' 4 6 8 Ě4 ; i 2+ 0 # 4 18 ¦
případným zájemcům Zlámal.
= P tQ ěný přHGSURGHM Q DGi O
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PROSTĚJOVSKÝ VečHUQ tN M
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RH[ NOX] LYQ t P HGLi OQt SDUW
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rou HITTRADE, připravil stejně jako v případě Michala Davida SOUTĚä 2 9 67 8 3( 1 . < Q D. 2 1 & ( 57
W HF K NGH VLY F HQ ě 200 korun
VĚRY ŠPINAROVÉ S KAPELOU ADAMA PAVLÍKA! V příštích dvou týdnech se tak chystáme mezi vás
P ůå HWH] DNRX SLW Y VWX SHQ N\ DW R
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července.
- s 10% slevou v sídle poři GDM
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X S Q DSOiå 8 9 UELček zrovna v den, kdy se budou hrát hity jako například
Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád, či ten největší z největších Jednoho
Y D
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H SDN Y SURGHM
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ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
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usměje štěstí při losování z osudí...
3 DY HO
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PŘÍŠTĚ ČTĚTE: exkluzivní rozhovor s Věrou Špinarovou

= ( # 9 ( & ( 5 1 , . 39 & = VKH VOHP Ä . RQ F H UW 9 ěry Špinarové“. Můå H W H Q i P D OH RY ã H P W D Np Y RODW Q D ] Q i P p
telefonní čtVOR
] D VtODW 60 6 ] SUi Y X Q D P REL O
Sřípadně se dostavit osobně do sídla
redakce v Olomoucké ulici.
-pk-

Ze života města
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Plumlovské a Brněnské jezdí méně aut
Auta stále zavazí při úklidu ulic PoNaopak
provoz na dálnici okolo Prostějova povážlivě houstne
Odtahy jsou zakázány, řidiči na to hřeší

Blokové čištění města pokračuje v neztenčené míře. Společnost .A.S.A. Technické
služby zvládne týdně vyčistit od špíny v
průměru dvě městské lokality. Potud je
všechno v nejlepším pořádku. Ovšem jen
do té doby, než pracovním četám začnou
zavazet auta, která řidiči z různých důvodů
nepřeparkovali. V tu chvíli nastupují strážníci městské
policie a začínají vytahovat pokutové bloky...
Prostějov/mik
Jak je již všeobecně známo, od
letošního roku se díky pro mnohé
nepochopitelné změně v zákoně
a stanoviska Nejvyššího soudu
rozhodlo město neodtahovat zavazející vozidla tak, jak to bylo v
předešlých letech zvykem. Radnice by je sice mohla nechat odtáhnout, ovšem na své náklady by je
po úklidu ulice musela vrátit na
původní místo. „A to z hlediska
finančních nákladů není možné.
Spoléhám však na disciplinovanost majitelů aut. Věřím, že i oni
chtějí mít své ulice čisté a včas svá
auta vždy přeparkují,“ řekl před
časem Miroslav Pišťák, starosta
města. Jenomže právě s tou disciplínou jsou šoféři na štíru. Sami
jsme se ve čtvrtek přesvědčili, že i
přes předem daná avíza v podobě
dopravních značek vymezujících
zóny čištění, si někteří majitelé aut
vůbec nelámou hlavy s přeparkováním a uvolněním tak místa uklízecím četám. „Ano, je to nešvar, i
když na adresu těchto lidí musím
říct, že je jich čím dál méně,“ řekl
na úvod Vlastimil Uchytil, jednatel společnosti .A.S.A. Technické
služby.

Ve čtvrtek jsme sledovali situaci
při blokovém čištění ve Šmeralově
ulici. Už po osmé hodině se to tady
hemžilo muži se žlutými vestami,
jak pilně ručním způsobem zbavují
krajnice silnic i chodníky plevelné
zeleně. Technika pak čistila komunikace. Mezi tímto hemžením
jsme však zastihli i strážníky Městské policie v Prostějově, kteří řešili
přestupky. „Zatím jsme tady řešili
zhruba deset případů, kdy majitelé aut nepřeparkovali svá vozidla.
Někteří z nich přiběhli ke svému
autu hned, jakmile nás z okna
svých bytů spatřili. Ostatní řešíme
blokovou pokutou,“ uvedl jeden ze

strážníků. Neuvolnění místa může
přijít hodně draho. „Strážník může
uložit pokutu až do výše dvou tisíc korun. Uvažujeme ale i tom, že
místo odtahů aut zvolíme i instalování takzvaných botiček na auta,
jejichž majitelé nedbali dopravních
značek a nepřeparkovali. Chceme
tak dát všem vědět, že při blokovém čištění nemohou zůstat parkovat tam, kde se jim zamane. Nejde
o žádnou zbytečnou či přílišnou
represi, ale o uvědomění si, že čisté město chceme přece všichni,“
uvedl před časem Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
Problém je v tom, že pracovníci
technických služeb nemohou pod
zavazejícími vozidly uklidit. „Systém blokových čištění města předpokládá, že uklízená plocha musí
být prázdná. Do vytýčených lokalit
posíláme nejenom pracovníky, ale
i početnou techniku. A nejde přece
o žádnou dlouhou dobu, na kterou
musejí lidé svá auta přeparkovat.
Pokud nám v uklízení vadí nějaká
zábrana, uklidíme to pouze okolo
ní. Pod autem pak zbyde nepořádek,“ konstatuje Vlastimil Uchytil.

Ředitelství silnic a dálnic provádí každých pět let celorepublikové sčítání dopravy. Dosud
poslední bylo v Prostějově
uskutečněno v roce 2010.
První výsledky z významných
měst byly zveřejněny v těchto
dnech. Mezi nimi nechybí ani
naše město.
Prostějov/mik
„Sčítání, které je zveřejněno, je jakýmsi dlouhodobým průměrem, kde
jsou brány intenzity jak v pracovní
dny, tak o víkendech. Tedy, v tomto sčítání nejsou uvedeny dopravní
špičky a další místní krátkodobé anomálie. Je třeba konstatovat, že pro
hodnocení intenzit dopravy je sčítání
Ředitelstvím silnic a dálnic považováno ze strany Ministerstva dopravy za
závazné a veškeré orgány, zabývající
se organizací dopravy, jsou povinni se
tímto sčítáním řídit,“ prozradil Večerníku Michael Vafek, dopravní inženýr
Policie ČR v Prostějově. Právě on nás
seznámil se zajímavými čísly, které
sčítací komisaři zjistili přímo v Prostějově či na rychlostní komunikaci v
jeho okolí. „Na rychlostní komunikaci
u hřbitova v roce 2005 byla zazna-

Stavba parkoviště u nemocnice SE OPĚT ODKLÁDÁ
Někdy je to marné. I přes značky jasně upozorňující řidiče, že v době blokového čištění ve Šmeralově ulici mají svá auta přeparkovat, museli strážníci
opět sahat po pokutových blocích...
Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou

Parkoviště u prostějovské
nemocnice letos nebude.
Na řešení dlouhodobých
problémů s parkováním
si tak budou muset nejen
pacienti počkat. Přitom dle
dřívějších vyjádření mělo
parkoviště začít fungovat
už loni na podzim!

Místostarosta J. Pospíšil: „Trest pro hyeny!“
S místostarostou Prostějova
Jiřím Pospíšilem (na snímku)
jsme minulý týden „semleli“ hned několik aktuálních
témat, které se v současné
době dějí v našem městě.
Některé místostarostovy názory na danou problematiku
jsou hodně razantní.
Prostějov/mik
V poslední době město ve
velkém měřítku opravuje
chodníky. Dostane se ale letos na
všechny tyto pěší komunikace, které jsou v dezolátním stavu?
„Pro letošní rok máme zatím k dispozici přibližně 5 milionů korun na
opravy chodníků. Snažíme se průběžně opravovat ta nejkritičtější místa.
V loňském roce jsme prokalkulovali
finanční potřeby na opravy všech
chodníků v Prostějově a došli jsme k
částce kolem 60 milionů korun, která
by byla pro opravu nezbytná. „
Lidem v Prostějově začíná
silně vadit zvýšená krimina-
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menána intenzita
dopravy zhruba
22 575 vozidel
během 24 hodin.
V současné době
tady bylo naměřeno 24 828 aut
za stejný časový interval. Na
rychlostní silnici Méně aut než v roce 2005. Jak dokládá policejní dopravní indošlo tedy k mír- ženýr Michael Vafek z posledních výsledků dopravního sčítání,
nému nárůstu in- Plumlovská ulice zaznamenala za pět let poměrně značný úbytek
tenzity dopravy,“ intenzity provozu.
foto: archív Večerníku
dokládá
tento
projíždělo 8 232 vozidel, dnes je zaznafakt Vafek.
Ve vlastním Prostějově je však situace menána intezita 6 722 aut,“ vypočetl polijiná. Na vnitřním městském okruhu ne- cejní dopravní inženýr. K největšímu podošlo k výraznému poklesu intenzity do- klesu projíždějících aut tedy v Prostějově
pravy. „Blahoslavova ulice v roce 2005 došlo v Plumlovské a Brněnské ulici.
vykazovala 16 980 aut denně, dnes to „Ano, ale také z těchto výsledků vyplýje 14 086 vozidel. Ulice Wolkerova vy- vá, že na ulici Brněnské před výjezdem
kazovala16 980 za 24 hodin, dnes je to na Poděbradovo náměstí je pořád vyšší
15 672 vozidel projíždějících za den. V intenzita dopravy, jako při výjezdu z uliPalackého ulici je po pěti letech situace ce Žeranovské. V čem vidím výraznou
počtu aut takřka navlas stejná. Vysoký změnu intenzit dopravy? Jsou to předepokles intenzity dopravy ale zazname- vším ekonomické vztahy, ceny pohonnala Plumlovská ulice, kde v roce 2005 ných hmot a svůj vliv na snížení intenzit
před křižovatkou s Jiráskovým náměstím má i budování vnějšího okruhu, kdy je
byla vykazována intenzita 22 340 vozidel zprůjezdněný celý severozápadní kvadza den, nyní je to 11 492 vozidel. Vysoký rant a v současné době se zprůjezdnil i
pokles intenzity dopravy byl evidován ten jižní mezi Krasickou a Určickou ulicí.
taktéž na Olomoucké ulici, kdy z 14 917 Tato část vnějšího městského okruhu navozidel během pěti let je dnes evidován sává část intenzit z hlavních komunikací
pokles na 10 942 aut denně. Podobně je města Prostějova,“ dodal na závěr Mitomu v Brněnské ulici. V roce 2005 tudy chael Vafek.

lita ze strany romské omladiny. Nedávné případy loupežných přepadení na náměstí Spojenců a vyhrožování dětem z Cyrilometodějského gymnázia jsou skutečně zarážející. Co na tuto problematiku říkáte
a je v silách města ji nějak řešit?
„Zde musí plnit svou roli státní i městská policie, ale určitě bychom neměli
být nevšímaví i my všichni. Pokud
by kdokoliv z občanů byl svědkem
jakékoliv trestné činnosti, měl by
okamžitě informovat policii. Já osobně jsem těmito projevy znepokojen a
zároveň jsem zastánce tvrdých represí
a tvrdých trestů vůči komukoliv, kdo
nedodržuje psaná pravidla. Jestliže jsi
nepřizpůsobivý, pak nemáš mezi slušnými lidmi co dělat.“

Dalším nešvarem v Prostějově je vandalismus, například nedávno na hřbitově, na kterém dokonce došlo k sérii krádeží
hřbitovního inventáře. Vnímáte
tento problém?
„Problém vnímám, byl jsem s ním
podrobně obeznámen, neboť správa
hřbitovů patří do mého metodického řízení. Jsem zaražen a znechucen
tím, co se děje, čeho se někteří lidé
dopouštějí. Co je nepochopitelné, začínají se ztrácet urny, měděné obaly,
které zřejmě někdo odnáší do sběrných surovin. To už je hyenismus a
pro takové jednání nenacházím slov.
A opět opakuji, tvrdé tresty!“
Jak se díváte na možnost
„povýšení“ Prostějova na
statutární město?
„Souhlasím s tímto návrhem, Prostějov si určitě titul statutárního města
zaslouží.“
Městu se podařilo dohodnout s majiteli pozemků v
zahrádkářské kolonii u Žešova.
Myslíte, že má tedy cyklostezka do
této příměstské části zelenou a kdy
může začít její výstavba?
„Pokud by to šlo, tak v radě a v zastupitelstvu by byla vůle vystavět stezku

co nejdříve, ale v tuto chvíli bychom
chtěli získat dotaci, která by nám pomohla stezku zrealizovat. Na správě
majetku města připravujeme výkupy
pozemků pro rozšíření cyklostezek v
dalších lokalitách.“
Jak jste zavnímal rozhodnutí soudu o zamítnutí žaloby,
kterou podal Jan Navrátil ohledně
smlouvy mezi městem a společností
Manthellan?
„Určitě pozitivně. Vzhledem k tomu,
že mám tuto problematiku na starosti,
tak jsem přesvědčen, že město v žádném případě nepochybilo. V současné
době jsme sestavili komisi, která by
se měla zabývat dalším postupem při
rozhodování o výstavbě nového kulturního stánku. Jen musím na okraj
říci, že mě stále více mých známých
oslovuje s tím, že je konečně v plánu
rekonstrukce středu města, prostoru,
který Prostějovu vůbec není ke cti,
mám na mysli právě okolí Společenského domu. Vždyť máme krásné náměstí TGM, a pak projdete z náměstí
k tržnici a každý se musí zarazit tím,
co vidí. Proto jsem i já zastáncem výstavby společensko-obchodního centra, které by celý prostor mělo zkulturnit a zlidštit.“

Prostějov/mls
„Předpokládáme, že parkoviště začne
sloužit v druhé polovině příštího roku,“
uvedl v prosinci 2009 tehdejší mluvčí
prostějovské nemocnice Tomáš Želazko.
O tom, že tomu tak nebude, se lidé mohli
dozvědět už minulý rok. Parkoviště se
měla přesunout na letošní jaro. I tento
termín nakonec padl. „Stavba parkoviště
je velkou investicí, kterou pečlivě zvažujeme. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Zahájení
jeho výstavby se zřejmě posune až na
příští rok,“ uvedla minulý týden tisková
mluvčí holdingu Agel Hana Szotkowská
s tím, že parkoviště by mělo být určeno
pro celkem 106 vozů.
Místa pro stání by se měla nacházet přímo v areálu nemocnice mezi hlavním
vjezdem a vjezdem pro rychlou záchrannou službu. Parkoviště bude zpoplatněno. „Těším se až konečně bude. mluví
se o něm už poměrně dlouho a stále nic.
Do nemocnice pravidelně vozím babičku, která bydlí na druhém konci Prostějova. Jen málokdy zde zaparkuji bez
problémů,“ nechala se slyšet Veronika
Kolářová s tím, že zpoplatnění parkoviště jí nevadí. „Hlavně, že bude kde stát,“
doplnila.
Podobný názor měli i lidé z Olomouce.
„Když to srovnám s parkovištěm u olomoucké fakultní nemocnice, tak tady je
to podstatně horší,“ srovnal Jan Krátký z
Olomouce, kterému placení parkovného
rovněž nevadilo. „U olomoucké nemocINZERCE

nice se také platí,“ poznamenal Krátký.
Součástí stavby v areálu prostějovské nemocnice by mělo být i vybudování nové
asfaltové komunikace a propojovacího
chodníku s povrchem ze zámkové dlažby. Jeho délka má být necelých čtyřiasedmdesát metrů. Ze zámkové dlažby pak
má být i parkovací stání.
Stávající parkoviště před nemocnicí však
není v jejím majetku a jedním z důvodů,
proč už na něm často není kde zaparkovat, je i to, že na něm trvale stojí automobily obyvatel přilehlých sídlišť...
Plno aut. Plochy pro parkování vozidel
u nemocnice jsou věčně „vyprodány“.
Foto: Michal Kadlec
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Speciální servis pro ženy nejen o životním
rady a tipy.....
stylu a módě
Pomoc při lakování nehtů
Hledáte
Hl
dát informace
i f
ze světa
ět módy?
ód ?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Znáte to, před spaním
si v rychlosti nalakujete
nehty a ráno vstanete
s rýhami nebo dokonce
s otisknutou peřinou na
n
nehtech.
Lakování nehtů
by ani nebyl takový problém kdyby netrvalo tak
blém,
dlou než zaschne.
dlouho,
Ale máme pro vás dvě úžasř
ná řešení:
použijte
deodorant,
který neobsahuje alkoh
kohol. Pokud ho nastříkáte
na nnehty ihned po nalakování
zhru
zhruba z deseticentimetrové
vzd
vzdálenosti, uschne během
čerstvě
nalakované
něk
několika vteřin. Ale pozor,
op
nehty vložte do misky
opravdu
nepoužívejte deod
dorant
s alkoholem, proto- se studenou vodou, lak tak
ž ten by barvu laku jen zaschne rychleji a kromě toho
že
bude pevnější i déle vydrží.
rozmazal.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se totiž již před časem rozhodl dát větší a pravidelný prostorr
něžnému pohlaví, jejich zájmům i koníčkům. A tak se dnes už podvanácté potkáváme s
novou společnicí, které říkáme „VEČERNICE“. Věříme, že postupně vám zodpovíme
všechny otázky, na které jste dosud marně hledali odpovědi...
A pokud vás dnešní články budou bavit a budete chtít další informace, neváhejte - napište na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!
Nadále pak můžete posílat fotografie do naší soutěže o nejideálnějšího partnera, která si
po svém úvodním kole vybírá i dnes nucenou pauzu.

1.
1

Milé kamarádky Večernice,
opět se setkáváte s Večernicí Anetou Křížovou, která si pro vás připravila, jak jste již
zvyklé, mnoho zajímavých a nevšedních informací. Je mi potěšením, že se s vámi mohu
opět podělit o zajímavé informace, které zjišťuji jen pro vás. Tentokrát zabrousíme do
magických účinků melounů, dozvíte se o cvičení, které je vhodné pro vaše tělo i duši,
pomůžeme vám při lakování nehtů a v neposlední řadě se dočtete o další zajímavé ženě.
ě.
Tak s chutí do toho, čeká vás další dávka zajímavých informací...

2.

víte, že...

Meloun má magické účinky?

poradna

Cvičení pro tělo i duši

Už dost tvrdého a náročného cvičení jakým je například aerobic. Zkuste cvičení,
které zharmonizuje tělo i
duši jako jeden celek. Joga,
Pilates, Bosu nebo Tai-Chi
to jsou možnosti, jenž vám
pomůžou od dlouholetých
bolestí zad a kloubů, posílí vnitřní svaly v těle i vaši
psychickou kondici. Že nevěříte? Vyzkoušejte, účinky
těchto cvičení jsou podloženy mnoha výzkumy!

rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové,
břišní a hýžďové svalstvo
svaly jako základ správného držení těla. Účelem je
posílení centra - jádra těla
tzv. „power house“. Celkově
vypracovává dlouhé, štíhlé
svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly
a podporuje cirkulaci krve.
Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Cvičení
obnovuje celkovou vitalitu,
Pilates
člověk se má cítit osvěžený,
Pilates je cvičení, které vyvi- tělo se stává silné a ohebné.
nul Joseph Hubertus Pilates
Joga
před více než sto lety. Inspiroval se ve starých kultu- Je ucelený systém fyzických,
rách. Tento cvičební systém dechových, relaxačních a mevede k posílení a protažení ditačních technik. Zahrnuje
svalů celého těla a snaží se rovněž speciální techniky, napřitom využít vyvážené spo- příklad bandhy a mudry. Jóga
lupráce těla a mysli. Cvičení v denním životě je vhodná

pro člověka každého věku a
úrovně fyzických možností.
Vychází z klasické cesty jógy.
Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné,
duševní, sociální a duchovní
zdraví a dosáhnout harmonie.
Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši. Trápí vás bolesti
v dolní části zad, místo léku
proti bolesti, zkuste jógu,
která má opravdu blahodárné
účinky nejen na bolesti zad.

Tai-Chi
Tai-Chi Chuan, někdy také nazýváno zkráceně Tai-Chi, je několik set let staré bojové umění,
které kombinuje přesné pohyby
těla s hlubokým dýcháním a
využíváním energie jin a jang.
Za zdánlivou měkkostí skrývá
nečekanou tvrdost. Učí se ho
cvičit jak začátečníci, tak i různě
pokročilí. Tai-Chi Chuan zlepšu-

Není vhodné strčit čerstvě
nalakované nehty pod proud
vody, tímto byste docílila jen
nežádoucích bublinek na nalakovaných nehtech.

je jak fyzickou, tak psychickou
kondici, pomáhá měnit člověka
mentálně, naučí ho ovládat dech
a pracovat s vnitřní energií.

Bosu
Bosu je rehabilitační cvičení,
které působí na všechny svaly těla a zejména na hluboký
stabilizační systém - CORE
(centrum těla). Cvičení Bosu
zlepší vaši rovnováhu, koordinaci pohybů, vnímání pohybového aparátu a jednotlivých
částí těla. Špatná aktivace
svalových skupin „středu“
těla má za následek špatné
držení těla a vznik svalových
disbalancí. Balanční trénink
pomáhá tuto nerovnováhu
odstranit a správné držení těla
obnovuje. Cvičení Bosu Core
je díky těmto vlastnostem vynikajícím prostředkem pro odstranění nejen bolestí zad.

Hurá, léto pomalu začíná a na
stůl se nám jen hrnou další druhy potravin, které jsou přes zimu
méně dostupné. Jednou z nich
je i skvěle chutnající a osvěžující
meloun. Význam slova pochází
z řečtiny a znamená „velké jablko‘‘. Málokdo ale ví, jak úžasné
účinky může mít meloun na ženskou krásu, krevní oběh, střeva
atd. Nejen s magickými účinky
melounu vás seznámíme v následujícím článku.
Melouny jsou silně močopudné,
což se využívá při léčení ledvinových potíží, kdy je potřeba
časté vylučování moči jako například u ledvinových kamenů.
Dále pomáhá stabilizovat poměr
vody a soli v organismu. Jemná
vláknina dužniny posiluje stěny
střev a současně podporuje slabě
i vylučování stolice, což pozitivně působí proti zácpě. Podle studie texaských odborníků vodní
meloun obsahuje látku citrulin,
která pozitivně působí na erekci.
Účinek se posiluje pravidelnou
konzumací. Nejvíce citrulinu je
ve slupce a bílé části dužiny. Melouny jsou nízkokalorické, proto
se využívají při různých dietách.

Vysoký obsah vody, vitamínu A
a C také dovoluje použít dužinu
melounu jako balzám na spálenou kůži. Některé další studie
ukazují, že melouny mají blahodárný vliv i na stimulaci krevního
oběhu a zklidňují organismus.
Plody mají i vysoký podíl vitamínu A, dále pak vitamíny řady
B (B1, B2, PP či P), vitamín C a
další minerální prvky. Jsou také
skvělým zdrojem karotenů, antioxidantů, které se starají o odbourávání toxických látek a pomáhají
celkové obranyschopnosti organismu. Z karotenů syntetizovaný
vitamin A je sám také silným
antioxidantem, chrání sliznice
těla, zároveň udržuje ve zdraví
náš zrak a mentální svěžest a je
prevencí některých typů rakoviny. Dále v melounech najdeme
například železo, mangan, vápník, hořčík, zinek, draslík a jód,
prvky nezbytné například pro
krvetvorbu, mozek, nervy, pevné
kosti a zuby, plodnost a sexuální
libido. Přírodní cukry a všechny zmíněné vitaminy a stopové
prvky, obsažené v této zelenině,
jsou okamžitým zdrojem energie
a stimulantem jak na fyzické, tak

psychické úrovni, osvěžující účinek tedy neplyne jen z vysokého
obsahu vody.

Jak vybrat zralý meloun
Častým problémem je vybrat
zralý meloun. Stoprocentní jistotu
nebudete mít nikdy. Zralý meloun
se dá poznat hmatem a sluchem.
Nejprve vezmeme meloun mezi
dlaně a zkusíme ho stlačit. Pokud
vydává vrzavý zvuk, tak je zralý.
Dále jej poklepeme, a pokud meloun vydá „zvonivý“ dutý zvuk,
je také zralý. Avšak příliš dutý
zvuk už naznačuje přezrálost.
Nekupujte ani meloun s otlačenou anebo měkkou slupkou. Významným znakem pro zralost je
taká suchá stopka melounu. Jistější je nechat si meloun při nákupu
rozpůlit, jakmile krásně zavoní,
jste zase o krok blíže ke skvělému
chuťovému zážitku.

Rozhovor se zajímavou osobností...

I ve svých devětaosmdesáti letech zvládá gymnastické prvky jako mladice
„Ještě před čtyřmi roky jsem cvičila v bazénu těhotné ženy,“ prozrazuje o sobě VĚRA MOJŽÍŠOVÁ
Jak jste si již mohly zvyknout, PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám v rámci své tématické stránky
„Večernice“, jejíž oblíbenost týdne od týdne roste,
přináší každý týden zajímavý rozhovor s úspěšnou
zástupkyní něžnějšího pohlaví, jež se podařilo v životě „něco velkého“ dokázat. Tentokrát jsme zavítali do
sportovního prostředí a vypátrali obzvlášť svéráznou
postavu, která je hodná hlubokému obdivu...
Další ženou našeho seriálu,
která má za sebou řadu významného, je paní Věra Mojžíšová, která celý svůj život
zasvětila moderní gymnastice
se zdravotním zaměřením a za
své působení byla nesčetněkrát
oceněna. S jejím jménem je
spojen jak oddíl TJ OP Prostějov, tak i například i za minulého režimu toliko populární
spartakiáda, pro kterou složila
hned dvě skladby. Dnes má
Věra Mojžíšová již úctyhodných 89 let, přesto však nemá
žádný problém s jakýmkoliv
gymnastickým prvkem, o čemž
jsme se sami na vlastní oči přesvědčili... „Byla jsem už jako
dítě poměrně živá,“ vzpomíná
s úsměvem šarmantní dáma
Věra Mojžíšová. „A právě díky
celoživotnímu tréninku se nyní
cítím na svůj věk dobře, nemám problém udělat některé
cviky,“ poznamenala v exkluzivním interview pro Večerník
přívětivá ´čiperka´.

Aneta Křížová
Proč jste se rozhodla
věnovat právě gymnastice?
„Byla jsem poměrně živé dítě.
Okolí o mně říkalo, že jsem velice muzikální a tak jsem zprvu
chodila na hodiny klavíru. Následně jsem začala navštěvovat
rytmiku, mezitím jsem závodně hrála pin-pong a společně
s policisty jsem chodila na
cvičák, kde jsem cvičila svého
pejska. A právě vycvičení psa
mi dalo neuvěřitelně mnoho
zkušeností, nýbrž jsem zjistila,
co si k psům mohu všechno
dovolit a do jaké míry. Tyto
zkušenosti se mi osvědčily i u
lidí.“
Mnoho lidí vás zná
jako učitelku rytmiky
či gymnastiky, ale podílela
jste se i na tehdejších významných akcích, že ano?
„Ano, pokud se to dá nazvat
jako něco významného. Složila jsem skladbu na druhou a

třetí spartakiádu, kromě toho
jsem byla autorkou mnoha
choreografií pro pódiová vystoupení nebo ústřední trenérkou olympijských nadějí.“
V jisté době jste byla
velkým přínosem pro
rozvoj tělovýchovy, to se jistě
neobešlo bez nějakých ocenění...
„Nikdy jsem nedělala nic za
účelem pochvaly, nebo dokonce ocenění. Gymnastika byla a
je, i když už ne v takové míře,
má vášeň. Hlavně nejsem typ
člověka, který se chlubí, ale
je faktem, že nějaká ocenění
jsem dostala jako například
Čestný titul ´Vzorná trenérka
Československé tělesné výchovy´, byla jsem v komisi
vrcholového sportu, Český
svaz moderní gymnastiky mi
udělil pamětní list za nominaci v kategorii osobnosti moderní gymnastiky v kategorii
síň slávy a podobně.“
Pod vašima rukama
jistě prošlo mnoho talentů, můžete se pochlubit
nějakými úspěchy?
„Za celé své působení v tomto oboru jsem vychovala 636
výkonnostních tříd. Mých
pětadvacet prostějovských
závodkyň nás mezinárodně
reprezentovalo třeba v Záhřebu, na mistrovství světa
v Rotterdamu, Bulharsku a
tak dále. S TJ OP jsme byly
zařazeny na první až druhé

Jak jste na tom nyní
zdravotně? Celý život
zasvětit gymnastice, to má
jistě značný dopad na tělo,
nebo se pletu?
„Kromě potíží s kyčlí nemám žádné závažnější obtíže. V mém věku už musím

místo nejlepších oddílů v republice. Dále jsme se mohli
pyšnit čtyřiadvaceti nejrůznějšími prvenstvími. Myslím,
že úspěchů mých žákyň bylo
víc než dost, ale bohužel jsem
je nikdy v zahraničí vidět nemohla, díky tehdejšímu režimu...“
Tohle všechno bylo jistě náročně na čas, jak
jste vůbec zvládala děti?
„Bohužel z důvodu velkého
vytížení trávily děti mnoho
času u mé matky, která o ně
výborně pečovala. Ale všechno jsem se jim vždy snažila

vynahradit. Kromě toho byly
obě talentované. Syn je dnes
filmařem a dcera návrhářkou,
takže s postupem času moje
vytížení chápali a nic mi nevyčítají, protože sami dobře
vědí, že každá kvalitní práce
obnáší značné úsilí.“

Nezapře gymnastku... Ani ve
svém pokročilém věku se tato
žena nezdráhá předvést svůj
sportovní um. Foto: Aneta Křížová

...ani muzikantku. „Okolí o mně říkalo,
že jsem velice muzikální a tak jsem zprvu
chodila na hodiny klavíru,“ usmívá se Věra
Mojžíšová.
Foto: Aneta Křížová

INZERCE

„Neuvěřitelně mnoho zkušeností
mi dalo chození na cvičák se psy.
Zjistila jsem, co si k psům mohu
všechno dovolit a do jaké míry.
To se mi osvědčilo i u lidí.“

s nějakými problémy počítat.
Právě díky celoživotnímu
tréninku se nyní cítím na svůj
věk dobře, nemám problém
udělat některé cviky ani dnes.
Dokonce jsem ještě před
čtyřmi lety cvičila v bazénu
těhotné ženy!“

Co, kdy, kde, kam ...?

V NOVÉM


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.
Lazariánský servis vás zve na
ozdravný pobyt v Chorvatsku
od 16. do 25. 8. 2011. Pobyt je
vhodný pro rodiče s dětmi, seniory
i handicapované. Ubytování přímo na pláži. Přihlášky a bližší info
pí. Zapletalová, tel.: 776 054 299.
Fit klub Linie, Újezd 3,
Prostějov, tel. 608 881 704
Pořádá příměstský prázdninový tábor pro děti od 4. let v
termínech: 7.7. až 8.7., 11.7. až
15.7.,8.8.-12.8,15.8. až 19.8.,22.8.
až 26.8. a 29.8. až 31.8.2011. Z
pohádky do pohádky tábor pro
maminky s dětmi - Šubířov, penzion Pohoda, od 17.7.do 23.7. a
od 7.8. do 13.8.2011. OPEN AIR
ZUMBA PÁRTY každý pátek
od 19-22 hod. ve dvoře fit klubu.
Regionální informační
centrum v prostorách
prostějovského zámku:
Otevírací doba RICu je:
Pondělí až pátek: 9 - 17 hodin
Sobota, neděle: 9 - 12 hodin
Vstup je zdarma.
Kontakt: Regionální informační
centrum, Pernštýnské nám. 8,
Prostějov, tel.. 582 329 723
Město Prostějov pořádá výstavu
prací dětí a žáků speciálního
školství pod záštitou místostarostky RNDR Aleny Raškové s názvem: Žijí mezi námi ve dnech
24.6.-30.6.2011 v RICu - 24.6. v
10.00 - slavnostní zahájení s vystoupením žáků speciálních škol:
po - čt : 27. - 30. 6. výstava žákovských prací ,,Být jiný, není
překážka“
Město Prostějov - Regionální
informační centrum a ArtMoravia vás zvou na výstavy
soch a obrazů českého sochaře Jana Zemánka a italského malíře Paola Dalponte. I.
část výstavy „VAGABUNDI A
DARMOŠLAPOVÉ“ autorů
Jana Zemánka a Paola Dalponte je instalována ve výstavní
síni prostějovského zámku. II.
část výstavy „FANTASTICKÉ

20. června 2011

TIP Večerníku

ROSTLINY“ Paola Dalponte je
Program MC Cipísek
instalována v Kavárně GALE- červen na téma: Cestujeme
RIE Národního domu Prostějov.
s dětmi.
Výstavy potrvají do 22. 6. 2011. Beseda o očních vadách s vyšetřením zraku dětí v pátek
SOBOTA 25. ČERVNA,
21:30 HODIN
RIC, Perštýnské 8, Prostě- 24.6. v MC Dvořákova - pro
jov - MgA Zdenka Verešová objednané. Tento týden v MC
,,KOUSKY NEBE“. Výstava Sídl. svobody neprobíhá běžpotrvá od 4.7. do 29.7.2011.Po- ný provoz. Běžný provoz MC
-pá: 9.00-17.00 hod, so-ne: 9.00- sídl.Svobody probíhá do 8.7.
česká hořká komedie
12.00 hodin.
Prázdninový program je určen
pro předem přihlášené rodiny
137 minut/vstupné: 80 Kč/mládeži přístupno
Cvičení s Janou v REMI.
(obsazeno). Pohádkový týden
OD 4. ČERVENCE posun s Cipískem 11.7.-15.7. MC
vojenská služba byla
časů cvičení s Janou v REMI. Dvořákova
pro mnohé tím největPONDĚLÍ v 19:00 hod. STEP
ším strašákem. Každý
AEROBIC + POSILOVÁNÍ. SPORTCENTRUM – DDM,
po svém i společně se
Vše ve středním tempu, bez
Olympijská 4, Prostějov,
snaží neztratit v totalitposkoků. Hodina je vhodná pro pořádá pro děti od 7 do 15 let
ním státě zdravý rozum
mírně pokročilé. STŘEDA v SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTa smysl pro humor, ale
19:00 hod. Pěkné břicho + SKÝ TÁBOR s bohatým protaké nezadat si s režipevný zadek + zdravá záda gramem. 22. 8. – 26. 8. 2011
mem. Prožívají řadu
- komplexní posílení celého denně od 8.00 do 16.30 hod.
epizod, některé jsou
těla. Hodina je vhodná i pro za- Místo konání: Dopravní centúsměvné s nádechem
čátečníky a 50+. KDE: ve fitku rum (bří Čapků, Prostějov). Inabsurdní grotesky, jiné
REMI, Českobratrská 13. Kli- formace: Mgr. T. Zajíčková, 582
dramatické a fatální.
matizovaný sál! Případné dota- 332 297, 737 069 621, e-mail:
Občanský průkaz vyzy: na tel. 603 819 032.
tzajickova@sportcentrumddm.cz
práví o tom zvláštním
BIKE školička I. 18. - 22. 7.
životním období, kdy
Svaz postižených civilizačními 2011, BIKE školička II 15. dětství zvolna přechází
chorobami v ČR - Základ- 19. 8. 2011
v dospělost, a tahle cesní organizace, Kostelecká 17, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s
ta v každé době vede
Hořká komedie na motivy skrz bourání konformismu a
Prostějov zve 22. června 2011 bohatým programem - 29.
stejnojmenné knihy Petra Ša- rodičovských ideálů, revol- Baťův kanál, plavba po řece 8. – 31. .8. 2011 denně od 8.00
bacha sleduje osudy čtveřice tu vůči společnosti, hledání
Moravě ze Strážnice do sloven- do 16.30 hod. Místo konání:
dospívajících mladíků, jejich a nalézání sebeúcty. Tehdy
ské Skalice, plavba lodí není v Dopravní centrum (bří Čapků,
přátel, lásek a rodičů od oka- stejně jako dnes...
ceně zájezdu, možnost návštěvy Prostějov). Informace: Mgr. T.
mžiku, kdy v patnácti letech
vinného sklípku ve Strážnici s Zajíčková, 582 332 297, 737
dostanou občanský průkaz, Režie: Ondřej Trojan
ochutnávkou vína, možnost obě- 069 621, e-mail
až do chvíle, kdy se v osm- Hrají: Libor Kovář, Mada. Odjezd v 6.35 hod od Hlav- tzajickova@sportcentrumddm.cz
nácti snaží uniknout vojně a touš Vrba, Jan Vlček, Jakub
ního nádraží, návrat do 15.30
pokoušejí se získat modrou Šárka, Aňa Geislerová, Marhod. Středa, 20. 7. - zájezd na Svaz tělesně postižených v
Praděd - výjezd autobusem pří- ČR, o. s., místní organizace v
knížku. Petr, Aleš, Popelka a tin Myšička, Marek Taclík,
mo na vrchol, možnost návštěvy Prostějově, Kostelecká 17 zve
Míťa dospívají v sedmdesá- Kristýna Boková-Lišková,
rozhledny - není v ceně zájezdu své členy i nečleny do Chortých letech, v době, kdy vyjít Magdaléna Sidonová, Jana
– prohlídka vysílače. Zastávka vatska – Vodice 15. 7. – 24.
na ulici bez občanského prů- Šulcová, Jaromír Dulava, Jiří
ve Vrbně pod Pradědem v pod- 7. 2011, týdenní pobytový zákazu znamenalo koledovat Macháček, Václav Kopta,
nikové prodejně skla, zámek v jezd u moře s polopenzí. Cena
si o průšvih, a kdy povinná Jan Hrušínský
Bruntále. Odjezd v 6.35 hod od 6 900 Kč. Bližší informace v
Hlavního nádraží, návrat do kanceláři č. 106. nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773.
15.30 hod.
HISTORIE PSÍ SLUŽBY U června 2011 ve sportovním
NÁS - Výstava ze soukromé areálu TJ Sokol. Mezinárodní
Akce Ekocentra Iris:
SOONS Prostějov
sbírky autora ing. Jiřího Rulce, turnaj družstev v kuželkách a
Výprava za suchobrdky a mok- která poprvé uceleně mapuje bowlingu - zahájení ve 13.00
,,SEMTAMNÍK“
Pondělí 20. června: - 11:00 až řady v okolí Plumlova v sobotu historii služební kynologie od hod. Od 19.00 hod společen12:00h Návštěva solné jeskyně. 25. června 2011 od 8.45hod
jejího vzniku až do současnosti. ský večer s hudební skupinou
Úterý 21. června: - Turistický
Výstava potrvá do 18. září 2011. ,,Poslední kovboj“
výlet do Ramzové. Odjezd z Pv Kurzy IN-LINE bruslení s
vlakem v 6:35h s přestupem v Anetou. Od 14. 6. 2011 pro Ve čtvrtek 23. června 2011 u Asociace Radost Prostějov zve
Zábřehu (7:22-7:32). S sebou všechny věkové skupiny. Re- kapličky v Dětkovicích mezi na zájezd do Termálních lázpohodlnou obuv, větrovku a zervace na tel. 777 669 093. sady se koná ve 20 hod. akce ní s atrakcemi v Laa an der
dobrou svačinu. Čtvrtek 23. Rozpis hodin na www.sport- pro všechny, kteří vymění Thaya“ (Láva nad Dyjí – Račervna: - 8.00 až 12.00h Tvoře- centrumkubus.cz , případně zář obrazovky za svit měsíce, kousko) - 25.6.2011 od 7.20
další info: v Sportcentrum hvězd a kouzelnou moc svato- do 20.20 hod. Jednodenní
ní z keramické hlíny
jánského ohně. Každý si sedne zájezd se zastavením v krokoKubus, Plumlovská 18, PV.
na to, co má nebo co si přinese. dýlí farmě Velký Karlov. Cena
Výstavu Proslavili Prostějovsko
ve výstavním sále SOkA v Tře- Každý všední den můžete v Hladovci svačinu a pití sebou, zájezdu: 370 Kč dospělí a 310
bízského ulici si může veřejnost otevírací době ICM Prostějov igelitky nebrat, vhodný je pytel, Kč děti do 15 let a důchodci a
prohlédnout do 30. června 2011 navštívit také naši Galerii pro kolečka nebo trakař. Osvětlení zahrnuje dopravu autobusem
v pondělí a středu od 9 do 17 duši. Výstava bude ke zhléd- sice bude, ale pár luceren by ne- a vstupné na farmu. Možno
škodilo. Přineste polínko, které dokoupit v Pohořelicích spohodin, v úterý, čtvrtek a pátek nutí do konce června 2011.
přiložíme, náladu a dobrý hlas. lečnou večeři s polévkou v
od 9 do 16 hodin.
Zumba s Kristýnou. Každé pon- Všichni jsme CHOAS
hotelu za 80,-Kč. Přihlášky a
podrobný program si vyžádejte
Galerie u Hanáka, Školní 24, dělí a středu od 18:00 do 19:00
Prostějov – zve na výstavu ,,Zim- hod. Prostějov, ZŠ Melantri- TJ Sokol Přemyslovice zve na tel.: 582 368 551, 725 186
ní krajinky bez cenzury“. Vý- chova (tělocvična zadní vchod na oslavy 60. výročí založení 811 nebo osobně: Školní 32,
od hřiště). Další info na webu: oddílu kuželek s doprovod- 1. posch. kanc. OS Pom. ruka
stava potrvá do 22. června 2011.
Více na www.fotoklubpv.cz.
ným programem v sobotu 25. 8.00 - 11.00 hod.
zumbaskristynou.webnode.cz

OBČANSKÝ PRŮKAZ

inzerce

PRODEJ IZOLAČNÍCH PÁSŮ

KDE? FARMA ČEHOVICE
VOLEJTE 732 261 182!

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...
Arnošt Čížek 1919 Prostějov Jiřina Hanáková 1935
Prostějov
Františka Poláková 1931
Prostějov Jarmila Lonková 1923
Prostějov
Jarmila Grošková 1930
Soběsuky Marie Lalošáková
1912 Prostějov
Zdeňka Klváčková 1953
Prostějov Ing. Ivan Pospíšil
1957 Prostějov
Jaroslav Křupka 1942
Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 20. června 2011
Jaroslav Chocholáč 1933 Vrahovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Ing. Karel Znojil 1949 Domamyslice
12.00 Obřadní síň Prostějov
Terézia Krchňáková 1939 Čehovice 12.00 kostel Čehovice
Ing. Lenka Pořízková 1974 Prostějov
13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 22. června 2011
Marta Vítková 1941 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 27. června 2011
Vlasta Látalová 1929 Čelechovice na Hané
15.00 kostel Smržice

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

pnutá oblast: celé ulice: Ovocná, Vřesová,
Slunečná, K rybníku, Luční od č.449 a 279
po ul. Čechovickou, Na Blatech,od ul. Čechovická po č. 309 a 295, Plumlovská 274,
275 až Čechovická č.p.195, Čechovická od
Obec: Prostějov, Čechovice- Domamyslice č.p.237 až č.p.37.
Dne: 4. 7. 2011 od 9:30 do 15:00 hodin. VyE.ON Česká republika, s.r.o.

Své tipy

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

Kino Metro 70

Pondělí 20. června:
17.30 Neznámý
Americký thriller
20.00 Útěk ze Sibiře
Americké drama
Úterý 21. června:
17.30 Neznámý
20.00 Útěk ze Sibiře
Středa 22. června:
17.30 Neznámý
20.00 Neznámý
Čtvrtek 23. června:
17.30 Pařba v Bangkoku
20.00 Pařba v Bangkoku
Pátek 24. června:
17.30 Pařba v Bangkoku
20.00 Pařba v Bangkoku
Sobota 25. června:
17.30 Pařba v Bangkoku
20.00 Pařba v Bangkoku
Neděle 26. června:
17.30 Pařba v Bangkoku
20.00 Pařba v Bangkoku

Kinoklub DUHA
Pátek 24. června:
17.30 Zkus mě rozesmát
Americká komedie
20.00 Zkus mě rozesmát
Sobota 25. června:
17.30 Zkus mě rozesmát
20.00 Zkus mě rozesmát

Divadlo POINT
Pátek 24. června:
Sobotín TOP!
19.00 Průřez tvorbou z Filmového tábora v Sobotíně
2005 - 2010
(jako bonus promítneme film
14 knoflíků s hudbou Arnolda
Prokopa).
Sobota 25. června:
19.00 Mikropřehlídka
krátkých filmů

Kino OKO Němčice
Úterý 21. června:
18.00 Medvídek Pú
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Letní kino
Mostkovice
Pátek 24. června:
21.30 Občanský průkaz
Česká komedie
Sobota 25. června:
21.30 Občanský průkaz

Simetrix
Pátek 24. června:
21.00 DJ Martty (Martin
Čapka)
Sobota 25. června:
21.00 DJ Doktor

Apollo 13
Pátek 24. června:
3-DIMENSIONS
Dj´s: Tom Hook aka PARANOISE (Buschfunk/
DE), Crackenn (DrumUp),
You2 (DrumUp/Rajjagungle Rockers), Paolo Mercy,
Maso (DrumUp)...
Odlet: 22:00
Sobota 25. června:
Přehlídka hnědých tónů
vol.1
Headoff - death-hardcore /
Prostějov, Bad Face - metal / Uherský Brod, Against Falling - metalcore /
Olomouc, Descent of the
scarlet skies - metalcore-crossover / Znojmo.
Odlet: 20:00
Neděle 26. června:
MALEVOLENT CREATION-USA rezervace
Jedinečný koncert legendární americké death metalové partičky!!! Nenechte
si ujít tenhle výjimečný
zažitek!!! Hosté: FROM
BEYOND - death-doom /
Prostějov.
MACERACE - death-grind, skladby z chystaneho nového CD!! Prostějov.
Odlet: 19:00

DRAŽBA AUTA SE KONÁ

NA OKRESNÍM SOUDU PŘÍŠTÍ ÚTERÝ
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movité věci,
která se uskuteční v úterý
28. června 2011 v 8.30 hodin
na dvoře Okresního soudu v
Prostějově v Havlíčkově ulici
číslo 16.
Dražba je nařízena proti povinnému Tomáši Hedvíčkovi
z Prostějova. Dražit se bude
osobní vozidlo Renault VEL
SATIS roku výroby 2002,

osvědčení o technické prohlídce
do 14. dubna 2012, najeto 117
912 kilometrů, barva šedá metalíza, dálniční známka platná.
Vozidlo má vybitou autobaterii.
Dražené vozidlo se draží za vyvolávací cenu 45 100 korun.
Prohlídka dražené věci je možná pouze v den konání dražby
na soudním dvoře po dobu registrace dražitelů, tedy 28. června od 8.00 do 8.30 hodin.

Zdraví a děti

V NOVÉM
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20. června 2011

KLÍŠŤATA OPĚT ÚTOČÍ! Nepodceňujte prevenci Cykloběh řekl drogám NE

V loňském roce se v
České republice vyskytlo celkem 642 případů
klíšťové encefalitidy neboli klíšťového zánětu
mozku. Toto nebezpečné virové onemocnění,
které přenášejí infikovaná klíšťata, může způsobit vážné neurologické
komplikace, v některých případech dokonce končí i smrtí. Výskyt
onemocnění má dva sezónní vrcholy v červenci,
srpnu a pak dále v říjnu.

Nejúčinnější ochranou proti
klíšťové encefalitidě je však
Zvýšený výskyt klíšťat je v pouze včasné očkování. Očtěchto dnech i v Olomouckém kováni by měli být především
kraji a bohužel první případ ti, kteří tráví volný čas v přítohoto onemocnění již zaznamenalo i infekční oddělení v
Prostějově, což jen potvrzuje
přítomnost infikovaných klíšťat
v našem okolí. „Klíšťata mají
v těchto dnech velmi příznivé
podmínky. Vlhko a teplo jim
vyloženě svědčí,“ sdělila Večerníku MUDr. Eva Kučerová
z krajské hygienické stanice v
Prostějově, která nás dále informovala o nutnosti prevence
tohoto vážného onemocnění
a apelovala tak na milovníky rodě, zejména pak děti, které
přírody, aby toto onemocnění jezdí na letní tábory, školy v
rozhodně nepodceňovali.
přírodě nebo sportovní souProstějov/per

středění, nebo ti, kteří jsou při
výkonu svého povolání vystaveni zvýšenému riziku. „Rozhodně je to nejlepší možná
ochrana. Je ale nutné počítat s
tím, že organismus potřebuje
alespoň dva týdny na tvorbu
protilátek,“ tvrdí Kučerová.
„Pokud se ale z nějakého důvodu člověk očkovat nechce,
je nutná kontrola a důkladné
prohlédnutí těla po návratu z
přírody. Stejnou péči je nutné věnovat i domácím mazlíčkům, od kterých je možná
nákaza. A pokud jdete do přírody, dodržujte známé zásady
jako například dlouhé kalhoty,
samozřejmostí musí být repelent,“ důrazně upozorňuje Eva
Kučerová.

Prostějov/mls
Cykloběh, který propojil
celkem šestatřicet měst po
celé republice, dorazil v
úterý také do Prostějova.
Na běh městem se vydali
školáci, učitelé i senátorka
Božena Sekaninová. „Spolu s cykloběhem pořádáme
také přednášky o drogové
problematice. Nejdůležitější
je, aby ve chvíli, kdy budou
postaveny před osudovou
volbu, zda si s drogou něco
začít nebo ne, se děti dokázaly rozhodnout správně,“
sdělil Vlastimil Špaček, organizátor projektu Řekni ne
drogám – řekni ano životu.

„Poznej svého psa“ aneb předškoláci poznávali charakter čtyřnohého přítele
Prostějov/akr, pk
Do Mateřské školky v Rumunské ulici v Prostějově
přivedla paní Hřeblová
pejska a tím zpříjemnila dětem svou připravenou před-

náškou o pejscích s příznačným názvem: ,,Poznej
svého psa‘‘. Ta měla děti
obeznámit se základními
pravidly týkajících se těchto zvířecích miláčků.
Samotná akce probíhala for-

mou diskuse a praktických
ukázek. Nejprve byly děti seznámeny s druhy plemen psů,
následně se probíralo - kde a
komu pejsci pomáhají. Dětem byla sdělena i základní tři
pravidla. První dvě v duchu

sloganu „pejsek je náš kamarád, ne hračka, co je moje,
to je moje“ se týkalo hlavně
krmení. Je třeba, aby si děti
uvědomily, že není radno pejsky rušit při krmení, ale ani
při spaní a k tomu se vázalo

právě třetí pravidlo „spícího
pejska necháme spát“. Zároveň jim bylo vysvětleno, jakým způsobem pejsky budit
ze spaní, což bylo doplněno
i názornou ukázkou. V neposlední řadě došlo i na rady

- co dělat při napadení psem.
Děti se tudíž dozvěděly, že
je nutné se sbalit na zem do
klubíčka tak, aby břicho bylo
přitištěno ke kolenům, uši a
krk byly přikryty rukama. V
této pozici nám pes nanejvýš

napadne záda a nejdůležitější
partie jako břicho, obličej a
uši jsou chráněny. V závěru
bylo dětem ještě řečeno, že
není vhodné utíkat před psy,
bít je, cizím pejskům se dívat
do očí a ani je krmit.

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

A GRATULUJEME!!!

Agáta Jahodová
12. 6. 2011 52 cm 3,90 kg
Držovice

Tereza Božková
14. 6. 2011 50cm 3,35kg
Suchdol u Prostějova

Jana Škápiková
14. 6. 2011 48 cm 2,68 kg
Domamyslice

Eliška Tesárková
11. 6. 2011 51 cm 3,20 kg
Smržice

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 a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.

Šimon Dvořák
13. 6. 2011 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Tobias Řezníček
13. 6. 2011 52 cm 3,40 kg
Olomouc

Jiří Gabor
14. 6. 2011 50 cm 3,95 kg
Tvorovice

Michal Ratiborský
14. 6. 2011 50 cm 4,05 kg
Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

PONDĚLÍ 20. 6.

Květa

Alois

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- M*A*S*H (85)
08:45- M*A*S*H (86)
09:30- Prostřeno!
10:25- To je vražda, napsala
11:25- Diagnóza vražda V
12:25- Případ pro Sam III (18)
13:25- Kutil Tim IV (22)
13:55- Přátelé IX (12)
14:30- Ochránce II (6)
15:30- Julie Lescautová V (4)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Nikdo není dokonalý
21:20- Soukromá dramata
22:15- Sběratelé kostí IV (6)
23:15- Myšlenky zločince
00:10- Kriminálka Kolín V (12)
01:10- Volejte Věštce
02:55- Výklad snů
03:50- Na čem záleží (71)
04:15- Na čem záleží (72)
04:40- Svět 2011

STŘEDA 22. 6.

05.00 - Šaráda
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čaroděj ze země Oz
09.30 - Sněžná řeka: Sága
rodu McGregorů
10.20 - Černá věž (5/6)
11.15 - Reportéři ČT
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Život na zámku (51/52)
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Byl jednou jeden...
člověk (15/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Chalupa je hra
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - 4teens (6/7)
21.00 - Kráska v nesnázích
22.55 - Komplic
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Suma sumárum aneb
Kde jsou mé peníze
01.05 - AZ-kvíz
01.30 - Zajímavosti
z regionů
02.00 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno
s Jedničkou

ČTVRTEK 23. 6.

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- M*A*S*H (87)
08:45- M*A*S*H (88)
09:30- Prostřeno!
10:25- To je vražda, napsala
11:25- Diagnóza vražda V (25)
12:25- Případ pro Sam III (20)
13:25- Kutil Tim IV (24)
13:55- Přátelé IX (14)
14:30- Ochránce II (8)
15:30- Julie Lescautová V (6)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Hádej, kdo jsem!
21:20- Jste to, co jíte
22:20- Sběratelé kostí IV (7)
23:20- Nikdo není dokonalý
00:25- Zbloudilá srdce
02:50- Volejte Věštce
04:35- Na čem záleží (75)

05.00 - N
Na plný
l ý pecky
k 22001
05.40 - Náš venkov
05.55 - Moje medicína
06.05 - Jsem tím, co jím?
06.30 - Kosmopolis - Speciál
07.00 - Disco Latine (15/35)
07.30 - O češtině
07.45 - KULTURA
S DVOJKOU
08.00 - Haló, haló! (27/85)
08.30 - Panorama
09.10 - ČSF týdeník 1957
09.25 - Osobnost na Dvojce

Klidné a spokojené chvíle
u televizní obrazovky vám přeje

05.00 - Jak na ryby
s Rudou Hrušínským
05.30 - Pod pokličkou
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čaroděj ze země Oz
09.30 - Sněžná řeka: Sága
rodu McGregorů II
10.20 - Pachuť smrti (2/6)
11.15 - Arabela (11/39)
11.45 - Zloděj
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Území bílých králů
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Malá farma
17.00 - Za školu
17.30 - Hoby naší doby
18.00 - Události v regionech
18.25 - S Hurvínkem
za lékařem
18.40 - Evropské pexeso
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Losování
Euromiliony
20.00 - Trapasy
21.15 - 13. komnata
Vlast.y Horvátha
21.50 - Všechnopárty
22.35 - Losování
Euromiliony
22.45 - Ohnivé léto (1/5)
00.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.35 - Na cestě po Kyjevu
01.00 - Sportu zdar!
02.05 - Události
v regionech
02.30 - Dobré ráno
s Jedničkou

05:59
09:05
09:30
10:00
11:50
12:00

12:35
13:40
14:40
15:35
16:00
17:00

17:30
18:30
19:30
20:00
21:55
23:55
05:50

Jan

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- M*A*S*H (88)
08:45- M*A*S*H (89)
09:30- Prostřeno!
10:25- To je vražda, napsala
11:25- Diagnóza vražda VI
12:25- Případ pro Sam III (21)
13:25- Kutil Tim IV (25)
13:55- Přátelé IX (15)
14:30- Ochránce II (9)
15:30- Julie Lescautová V (7)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Vraždy v Midsomeru
22:00- Show Jana Krause
23:00- Cesty k úspěchu
23:15- 12 opic
02:10- Ochrana svědků II
03:00- Volejte Věštce
04:45- Na čem záleží (76)

SOBOTA 25. 6.

05.00 - Kluci v akci
05.20 - Sváteční slovo
speciálního pedagoga
Pavla Wienera
05.30 - Chalupa je hra
05.55 - Malý televizní kabaret
06.25 - Babar (23/26)
06.45 - Willy Fog na cestě
kolem světa (25/26)
07.10 - Věda je detektivka
07.35 - Bimbuli
07.50 - Cesta do vesmíru
08.00 - Lassie
09.40 - Zprávičky
10.00 - Bludiště
10.30 - Prsten věčného světla
12.00 - Týden v regionech
12.30 - Auto Moto Revue
13.00 - Jak na ryby
s Rudou Hrušínským
13.30 - Královna XXL
15.00 - Sever a Jih II (6/12)
15.50 - Dempsey
a Makepeaceová
16.40 - Film o filmu Lidice
17.00 - Kluci v akci
17.30 - Taxík
18.00 - Uvolněte se, prosím
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Noc plná šlágrů
21.30 - Cesta kolem světa
za 80 dní
23.30 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
23.35 - Noční vlak
01.05 - Film o filmu Pouta
01.15 - Dvaadvacítka
01.40 - Všechnopárty
02.25 - Pod pokličkou
02.50 - 13. komnata
Vlasty Horvátha
03.15 - Pošta pro tebe
04.10 – Bolkoviny

Ivan

06:00- Zpravodajství TV Prima
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (35)
07:35- Mistr Manny I (8)
08:05- M*A*S*H (89)
08:40- Autosalon
09:50- Kam na výlet?
10:25- Šéf na grilu
11:15- Concorde - Letiště
1979
13:35- Past na rodiče
16:20- Columbo
18:00- Jak se staví sen
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Tlumočnice
22:50- Potomci lidí
01:05- Třináctka
03:10- Volejte Věštce
04:55- S Italem v kuchyni

05.00 - Klíč
05.25 - Ta naše
05.00 - Z
Zahrada
h d
povaha česká
05.40 - Čtenářský deník...
05.55 - Jaroslav Skála
05.50 - Buď fit s ČT
06.25 - Zvířecí
06.00 - Hledám práci
kameramané
06.30 - Přidej se
06.50 - Zvířecí
06.40 - Nedej se
kameramané
07.00 - Entrée libre 25.
07.30 - Toulky s L. Smoljakem
07.15 - Zlatý věk
07.45 - KULTURA
létajících člunů
S DVOJKOU
08.15 - KULTURA
08.00 - Haló, haló! (28/85)
S DVOJKOU
08.30 - Panorama
08.30 - Panorama
09.10 - ČSF týdeník 1957
09.10 - Náš venkov
09.25 - Osobnost na Dvojce
09.30 - Folklorní magazín
09.30 - Ta naše povaha česká
10.00 - Ta naša kapela
10.00 - Krásný ztráty
10.30 - Tisíc let
10.40 - Tajemství divočiny
11.05 - Papua Barat (4/6)
české myslivosti
11.35 - Přežili rok 2000
11.00 - Československý
11.40 - Dobrodružství vědy
filmový týdeník
a techniky
1961(838/2379)
12.10 - Úděl nadání
11.15 - Divadlo žije!
12.40 - Jaroslav Skála
11.45 - Game Page
13.10 - Folklorika
12.10 - Medúza
13.40 - Chcete mě?
12.35 - kult_off
13.55 - Máte mě!
13.10 - Filmkompas
14.10 - Čtenářský deník...
Snídaně s Novou
06:15
Bolek
a
Lolek
(20)
14.30 - Televizní akademie
13.40 - Knižní svět
Ženatý se závazky
06:30
Myšák
Stuart
Little
- Planeta Země
14.10 - Zázračná planeta:
Co mám
06:55 Spongebob
14.35 - Dobrodružství vědy
Kočičí svět
na tobě ráda
a techniky
v kalhotách (33)
v rukou vědy
Interní záležitost
15.10 - PORT
07:25 Přežil jsem (8)
15.05 - Voda (1/4)
Tescoma s chutí
15.45 - JÁDRO
08:20 Rady ptáka Loskutáka 16.00 - Toulky s Ladislavem
Polední
15.55 - Tajemství divočiny
09:30 Tučňáci
Smoljakem
Televizní noviny
16.20 - Papua Barat (5/6)
z Madagaskaru II
16.20 - Rudé slunce
Sportovní noviny,
16.50 - Osobnost na Dvojce
10:00 Ostrov pokladů
18.10 - Magické hory (3/13)
16.55 - Lidé na dně moří
Počasí
17.40 - Zoologická v africkém stylu 12:00 Volejte Novu
18.30 - Kultura.cz
Walker,
17.55 - Tisíc let české myslivosti 12:35 Škola základ života
Texas Ranger
19.00 - Hudební vizitka
18.25 - Haló, haló! (28/85)
14:05 Mr. Bean
Námořní hlídka III
19.30 - Terra musica
14:40 Moto GP - Velká
Gilmorova děvčata III 19.00 - Babylon
20.00 - Šumné stopy (10/10)
19.35
Zprávy
v
českém
cena
Holandska
Krok za krokem V
20.30 - Návrat
znakovém
jazyce
16:10 Hejbejte se a zpívejte
Kriminálka Las Vegas
na Brideshead (1/11)
19.50 - KULTURA
Odpolední
s Hankou a Novou
22.15 - Smetanova Litomyšl
S DVOJKOU
Televizní noviny
16:25 Ve jménu Angela
den po dni
20.00 - Scény Pražského
Sportovní noviny,
18:30 Koření
quadriennale
22.30 - Filmopolis
Počasí
19:30 Televizní noviny
20.05 - Zázračná planeta
23.25 - Vzpomínky na vraha
Tisíc a jedna noc
21.00 - Zlatý věk létajících člunů
Sportovní noviny,
01.40 - Kosmopolis - Speciál
Ulice (2025)
22.00 - Mistři českého
Počasí
02.05 - V Berlíně
Televizní noviny
animovaného filmu II 20:00 Mrazík
03.45 - Malá Velká
Sportovní noviny,
22.55 - Flight of the Conchords 21:50 Neznámý svůdce
Británie (12/22)
Počasí
23.25 - Q
00:00 Stín pochybnosti
04.15 - Po stopách
23.55 - Malá Velká Británie
Tři oříšky
01:50 Novashopping
izraelských králů
00.25 - Klobouček
pro Popelku
02:30 Volejte Novu
04.40 - František
00.50 - Artmix
Síla úderu
03:25 Stefanie VIII (67, 68)
Drtikol - malíř,
Noc filmových nadějí 01.45 - Na plovárně s
02.05 - Neznámí hrdinové
04:55 Novashopping
fotograf, mystik
Novashopping

NEDĚLE 26. 6.

05.00 - Auto Moto Revue
05.30 - Zajímavosti z regionů
05.55 - Návštěva v ZOO
06.05 - Ariadnina nit
06.40 - Zpívánky
06.45 - Trojčátka (26/26)
07.15 - Tancuj, tancuj (9/26)
07.30 - Studio Kamarád
09.45 - Kalendárium
10.00 - Toulavá kamera
10.30 - Objektiv
11.00 - Zkoušky z dospělosti
12.00 - Otázky
Václava Moravce
13.00 - Sváteční slovo
duchovní Církve
13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ
14.10 - Svět ČT
14.35 - Poslední leč
Alfonse Karáska
15.35 - Na dvoře je kůň, šéfe!
16.45 - V tomhle zámku
straší, šéfe!
18.05 - Arabela (12/13)
18.40 - Dějiny udatného
českého národa
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Veni, vidi, vici
21.45 - 168 hodin
22.15 - Festivalové ozvěny
22.45 - O mrtvých jen dobře
00.10 - Losování Sportky
a Šance
00.15 - Svět ČT
00.35 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.40 - Svobodná zóna
02.25 - Kalendárium
02.40 - Po stopách
03.00 - Otázky
Václava Moravce
04.00 - Otázky Václava
Moravce 2. část

Adriana

06:00- Zpravodajství TV Prima
07:05- Pokémon: Diamant
a perla XI (36)
07:35- Mistr Manny I (9)
08:05- Svět ve válce (16)
09:20- Svět 2011
09:55- Horký prachy
10:30- M*A*S*H (90)
11:00- M*A*S*H (91)
11:35- Zločiny v zahradách
12:40- Receptář prima nápadů
13:45- Cesta na jihozápad
15:45- Vraždy v Midsomeru
18:00- S Italem v kuchyni
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Den poté
22:45- Máš minutu!
23:50- Sunshine
02:05- Volejte Věštce
03:50- Zločiny v zahradách
04:40- Svět ve válce (16)

05.00 - Příběh brambor
05.15 - Uchem jehly
05.40 - Cesty víry
06.10 - Chcete je?
06.15 - Cestománie
06.45 - Barvy života
07.40 - Magické hory (3/13)
08.00 - Krajinou příběhů
českých hradů
08.20 - Přežili rok 2000
08.30 - Panorama
09.10 - Hledání ztraceného
času
09.30 - Šumné stopy (10/10)
10.00 - Žijeme s vírou
10.30 - Přidej se
10.40 - Nedej se
11.00 - Svět umění:
Russell Crowe
11.50 - Chcete mě?
12.05 - Máte mě!
12.20 - Království divočiny:
Koaly
12.50 - Krásy evropského
pobřeží:Francouzská
riviéra
05:20 Pirátova rodinka
13.00 - Kamera na cestách:
05:50 Bolek a Lolek (21)
Zakázaná země
06:00 Batman vítězí III
06:30 Avengers: Nejmocnější 13.55 - Mýty a fakta historie:
Cesta do mayského
hrdinové světa
podsvětí
06:55 Spongebob
14.40 - Poklady světa
v kalhotách (34)
14.55 - Valparaiso
07:25 Odvážný Crusoe (2)
15.15 - Louis Armstrong:
08:20 Babicovy dobroty
Živě v Austrálii
08:55 Koření
16.10 - Deset století
09:55 Instinkt lovce
architektury
12:00 Ďábel se třemi
16.30 - Vesnicopis
zlatými vlasy
16.50 - Křesťanský magazín
13:30 Velká cena Evropy
17.15 - Cesty víry: Slečna z fary
16:05 Popravdě řečeno
17.40 - Uchem jehly
17:00 Odpolední
18.10 - O češtině
Televizní noviny
18.30 - Kultura.cz
Sportovní noviny,
19.00 - Klobouček
Počasí
19.30 - Folk a kolem
17:40 Babicovy dobroty
18:20 Rady ptáka Loskutáka 20.00 - Vor v zakoně,
vládce podsvětí
19:30 Televizní noviny
21.35 - Na plovárně s
Sportovní noviny,
Milanem Šamánkem
Počasí
20:00 S tebou mě baví svět 22.05 - Séraphine
00.05 - Řím II (6/10)
21:40 Střepiny
01.05 - Babylon
22:10 Dokud nás
01.30 - Medúza
smrt nerozdělí
01.55 - kult_off
00:05 Americký sen
02.25 - Svět umění:
02:05 Novashopping
Russell Crowe
03:15 Návrat komisaře Rexe
04:05 Stefanie VIII (69, 70) 03.15 - Žijeme s vírou
03.40 - Brno Open 2008
05:35 Novashopping

15

09.30 - Novicové
a Svědkové Jehovovi
10.10 - Na plovárně s ...
10.35 - Český mír
11.35 - Miluju svůj mobil a počítač
12.35 - Za vesnickými muzikanty
13.05 - České stopy
na břehu Bajkalu
14.05 - Vesnicopis
14.30 - Televizní akademie
- Lidé a společnost
14.31 - Rodina a já
15.00 - Vietnamská ohlédnutí
15.30 - Moje medicína
15.40 - Diagnóza
16.00 - Interpelace
16.55 - Osobnost na Dvojce
17.00 - Svahilští Sindibádi
17.55 - Papua Barat (4/6)
18.25 - Haló, haló! (27/85)
19.00 - Medúza
19.35 - Zprávy v českém
znakovém jazyce
19.50 - KULTURA
S DVOJKOU
20.00 - Scény Pražského
quadriennale
20.05 - Senátor
21.00 - Ta naše povaha česká
21.30 - Krásný ztráty
22.10 - Magické hory (2/13)
22.30 - Dokumentární klub:
V Berlíně
00.10 - Odvaž se! (2/2)
01.10 - Princezna z předměstí
02.45 - Q
03.15 - Květinový most
04.40 - Veselý malíř vážně

PÁTEK 24. 6.

20. června 2011

05.00 - Hoby naší doby
05.20 - Etiketa
05.30 - Bydlení je hra
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čaroděj ze země Oz
09.30 - Sněžná řeka: Sága
rodu McGregorů II
10.20 - Pachuť smrti (1/6)
11.15 - Doktor z vejminku (3/7)
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Území bílých králů
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Byl jednou jeden...
člověk (17/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.25 - Stop
17.30 - Bydlení je hra
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Vysoká hra
20.55 - Suma sumárum aneb
Kde jsou mé peníze
21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou
22.15 - Město žen I (22/24)
22.40 - Kriminálka Paříž
23.30 - Profesionálové (6/57)
i l tten starý
t song 00.20 - Film o filmu Veni, vidi, vici
05.00 - Kam zmizel
05.40 - Vzkaz S. Klecandra
00.35 - Losování Šťastných
05.55 - Chcete je?
deset a Šance milion
00.40 - Malá farma
06.00 - Alchymie bytí
01.05 - AZ-kvíz
06.25 - Babylon
01.30 - Chalupa je hra
06.55 - ABCD ekologie
02.00 - Události v regionech
aneb Životabudič
02.30 - Dobré ráno s Jedničkou
07.00 - Tajemství zvířecího těla
07.05 - Redaktion D (12/13)
07.20 - Asi son (7/10)
07.30 - Máte mě!
07.45 - KULTURA S DVOJKOU
08.00 - Haló, haló! (26/85)
08.30 - Panorama
09.10 - ČSF týdeník 1957
09.25 - Osobnost na Dvojce
09.35 - Nehasit! Hořím!
10.05 - Sarah Vaughan
11.10 - Když voda hrozí
11.30 - Romanetto
12.40 - Kam zmizel ten starý song
13.15 - Artmix
Novou
S íd ě s N
14.10 - Toulky s L. Smoljakem 05:59 Snídaně
09:20 Ženatý se závazky
14.30 - Televizní akademie
09:50 Kudrnatá holka
- Umění
11:50 Tescoma s chutí
14.31 - Česko jedna báseň
12:00 Polední
14.50 - Magickou krajinou
Televizní noviny
15.15 - Nehasit! Hořím!
Sportovní noviny,
15.50 - Ray Charles
Počasí
16.50 - Osobnost na Dvojce
12:35 Walker, Texas Ranger
17.00 - Barvy života
13:40 Námořní hlídka III
14:40 Gilmorova děvčata II
17.55 - Poklady světa
15:35 Krok za krokem V (19)
18.05 - Valparaiso
16:00 Kriminálka Las Vegas
18.25 - Haló, haló! (26/85)
17:00 Odpolední
19.00 - kult_off
Televizní noviny
19.35 - Zprávy v českém
Sportovní noviny,
znakovém jazyce
Počasí
19.50 - KULTURA S DVOJKOU 17:30 Tisíc a jedna noc (101)
20.00 - Scény Pražského
18:30 Ulice (2024)
quadriennale
19:30 Televizní noviny
Sportovní noviny,
20.05 - Cyrano
Počasí
22.05 - To bylo Pražské jaro 2011
20:00
Hospoda (1, 2)
22.35 - Vzkaz Sestry Marie
21:20 Kriminálka Miami VIII
Goretti Bolnarové
22:15 Noční Televizní noviny
22.55 - Divadlo žije!
Sportovní noviny,
23.25 - Terra musica
Počasí
23.50 - Folk a kolem
22:45 Šestý den
00.20 - Filmkompas
01:05 Námořní hlídka III
00.45 - Kultura.cz
01:55 Novashopping
02:30 Návrat komisaře Rexe
01.40 - Klobouček
03:15 Áčko
02.10 - Krásný ztráty
04:05 Stefanie VIII (65, 66)
02.45 - Chcete mě?
05:35 Novashopping
03.00 - Klub Netopýr

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- M*A*S*H (86)
08:45- M*A*S*H (87)
09:30- Prostřeno!
10:25- To je vražda, napsala
11:25- Diagnóza vražda V (24)
12:25- Případ pro Sam III (19)
13:25- Kutil Tim IV (23)
13:55- Přátelé IX (13)
14:30- Ochránce II (7)
15:30- Julie Lescautová V (5)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Vteřiny před vraždou (1)
21:15- TOP STAR magazín
22:20- Castle na zabití I (6)
23:20- Sběratelé kostí II (20)
00:15- Kriminálka Kolín V (13)
01:15- Volejte Věštce
03:00- Výklad snů
04:00- Na čem záleží (73)
04:25- Na čem záleží ((74)

Zdeňka

TV program

05.00 - Doktor z vejminku (2/7)
05.45 - S Hurvínkem za lékařem
05.59 - Dobré ráno s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čaroděj ze země Oz
09.30 - Sněžná řeka: Sága
rodu McGregorů II
10.20 - Černá věž (6/6)
11.15 - Věšák - Iva Hüttnerová
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Život na zámku (52/52)
15.00 - PLANETA YÓ
16.00 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Byl jednou jeden...
člověk (16/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Pod pokličkou
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
19.55 - Sportka a Šance
20.00 - Pošta pro tebe
20.55 - Neobyčejné životy
21.55 - Případ Platfus
23.45 - Losování Sportky
05.00 - Hudební studio M
a Šance
05.30 - Záhady duše (8/12)
23.50 - Na stopě
05.55 - Křesťanský magazín
00.15 - Losování Šťastných
06.25 - Folklorika
05.00 - Příště u Vás
deset a Šance milion
06.50 - Počesku
z Vysokého Veselí
00.20 - Po stopách
07.00 - Family Foster (4/7)
05.40 - Vesnicopis
00.35 - Sváteční slovo
07.30 - Knižní svět
06.00 - Na hranici tradic
speciálního pedagoga
08.00 - Haló, haló! (24/85)
06.30 - Za vesnickými
Pavla Wienera
08.30 - Panorama
muzikanty
00.40 - Bílá místa
09.10 - ČSF týdeník 1957
07.00 - Angličtina - Extra (15/30) 01.10 - AZ-kvíz
09.25 - Osobnost na Dvojce
07.30 - Chcete mě?
01.35 - Kuchařská pohotovost
09.35 - Neviditelný zabiják
07.45 - KULTURA
02.00 - Události v regionech
10.25 - Bílá místa
S DVOJKOU
02.30 - Dobré ráno
10.45 - Abeceda
08.00 - Haló, haló! (25/85)
s Jedničkou
komunistických zločinů
08.30 - Panorama
11.00 - Válečníci (1/6)
05:35 Novashopping
09.10 - ČSF týdeník 1957
11.50 - Záhady starého Egypta 05:59 Snídaně s Novou
09.25 - Osobnost na Dvojce
12.05 - Vzduch je naše moře
09:05 Ženatý
09.35 - Rom_ID
12.20 - K. Otčenášek, arcibiskup
05:59 Snídaně s Novou
se
závazky
(74)
10.35 - Počesku
09:05 Ženatý se závazky (73) 12.35 - Olga Brzorádová
09:30
Co
mám
na
tobě
ráda
II
10.45 - Syn luny
05:59 Snídaně s Novou
09:30 Co mám na tobě ráda II 13.10 - Televizní klub neslyšících 09:55 Krokodýl Dundee
13.35 - Deset století architektury
12.30 - Příště u Vás z Chebu 09:05 Ženatý se závazky (75)
10:00 Běsnící peklo
11:50
Tescoma
s
chutí
13.50 - Hledání ztraceného času
13.15 - Neznámí hrdinové
09:30 Co mám na tobě ráda II
11:50 Tescoma s chutí
12:00 Polední
14.10 - ČSF týdeník 1961
13.45 - Hledám práci
10:00 Ponížení
12:00 Polední
Televizní noviny
14.30 - Televizní akademie
14.15 - O češtině
11:50 Tescoma s chutí
Televizní noviny
Sportovní noviny,
- Historie
14.30 - Televizní akademie
12:00 Polední
Počasí
Sportovní noviny,
14.35 - Bílá místa
- Evropa a svět
Televizní noviny
12:35 Walker, Texas Ranger 14.33 - Evropa dnes
Počasí
14.55 - Abeceda
Sportovní noviny,
komunistických zločinů 13:40 Námořní hlídka III
12:35 Walker, Texas Ranger
15.00 - Na hranici tradic
Počasí
15.15 - Záhady starého Egypta 14:40 Gilmorova děvčata II 15.30 - Evropa a já
13:40 Námořní hlídka III (5)
12:35 Walker, Texas Ranger
15.35 - Vášeň sběratelská
15:35 Krok za krokem V
14:40 Gilmorova děvčata II
16.00 - Malí zloději
13:40 Námořní hlídka III (7)
16:00 Kriminálka Las Vegas 16.55 - Osobnost na Dvojce 14:40 Gilmorova děvčata II
15:35 Krok za krokem V (16) 16.00 - Válečníci (2/6)
16.50
Osobnost
na
Dvojce
17:00
Odpolední
16:00 Kriminálka Las Vegas
17.00 - Klíč
15:35 Krok za krokem V (18)
16.55 - Čínská kapitalistická
Televizní noviny
17.30 - Úděl nadání
16:00 Kriminálka Las Vegas
17:00 Odpolední
revoluce (1/2)
Sportovní noviny,
17.55 - Cestománie
17:00 Odpolední
Televizní noviny
17.45 - Krásy evropského pobřeží
Počasí
18.25 - Haló, haló! (25/85)
Televizní noviny
Sportovní noviny,
17.55 - Krajinou příběhů
17:35 Tisíc a jedna noc (99) 19.00 - Kosmopolis - Speciál
Sportovní noviny,
Počasí
českých hradů
18:30 Ulice (2022)
19.35 - Zprávy v českém
Počasí
17:30 Tisíc a jedna noc (98)
18.25 - Haló, haló! (24/85)
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
17:35 Tisíc a jedna noc (100)
18:30 Ulice (2021)
19.00 - Game Page
Sportovní noviny,
19.50 - KULTURA
18:30 Ulice (2023)
19.35 - Zprávy v českém
19:30 Televizní noviny
Počasí
S DVOJKOU
19:30 Televizní noviny
znakovém jazyce
Sportovní noviny,
20:00 Taková normální holka 20.00 - Scény Pražského
Sportovní noviny,
19.50 - KULTURA
Počasí
22:05 Noční
Počasí
quadriennale
S DVOJKOU
20:00 Krokodýl Dundee
Televizní
noviny
20:00 Do hlubiny
20.05 - Poslední údolí
22:05 Noční Televizní noviny 20.00 - Scény Pražského
Sportovní noviny,
22:20 Noční
22.10 - Novicové
quadriennale
Sportovní noviny,
Počasí
Televizní noviny
a Svědkové Jehovovi
20.05 - Čínská kapitalistická
Počasí
22:30 Showtime
Sportovní noviny,
22.55 - Záhady duše (9/12)
revoluce (2/2)
22:35 Zákon a pořádek:
00:25 Námořní hlídka III
Počasí
20.55 - Neznámí hrdinové
23.25 - Interview
Zločinné úmysly IX (7) 21.25 - Historie.cs
01:15 Novashopping
22:50 Specialista
00.45 - Odvaž se! (1/2)
23:25 Zákon a pořádek:
22.20 - Náměstí Spasitele
01:50 Walker, Texas Ranger 01.35 - Hledám práci
00:55 Námořní hlídka III (7)
Útvar pro zvláštní oběti 00.10 - Československý jazz 1968 02:35 Střepiny
01:40 Novashopping
02.00 - Československý
00:20 Face the Pro
01.05 - Český mír
03:00 Rady
02:20 Walker, Texas Ranger
jazz 1968
02.00 - Sólo pro... Terne Čhave
01:20 Mrtvá zóna VI (10)
03:05 Rady ptáka Loskutáka
ptáka Loskutáka
02.55 - Ivetka a hora
02.30 - Tisíc let české myslivosti 04:05 Stefanie VIII (61, 62) 04.20 - Pulec, králík a Duch svatý 04:05 Stefanie VIII (63, 64)
02:05 Novashopping
02.55 - Čaj pro třetího
02:40 Bujné fantazie (26)
05:35 Novashopping
04.45 - Věci, těla, andělé
05:35 Novashopping=
05.00 - Zkoušky z dospělosti
05.59 - Dobré ráno
s Jedničkou
08.30 - Kouzelná školka
09.00 - Čaroděj ze země Oz
09.30 - Sněžná řeka: Sága
rodu McGregorů
(25/26)
10.20 - Černá věž (4/6)
11.15 - Všechnopárty
12.00 - Polední události
12.20 - Události v regionech
plus
12.30 - Sama doma
14.00 - Život na zámku (50/52)
15.00 - PLANETA YÓ
15.55 - PLANETA YÓ:
Kouzelná školka
16.30 - Byl jednou jeden...
člověk (14/26)
17.00 - AZ-kvíz
17.30 - Kuchařská pohotovost
18.00 - Události v regionech
18.25 - Černé ovce
18.45 - Večerníček
18.55 - Šťastných deset
a Šance milion
19.00 - Události
19.35 - Branky, body, vteřiny
19.50 - Předpověď počasí
20.00 - Četnické humoresky
21.30 - Reportéři ČT
22.15 - Na cestě po Kyjevu
22.45 - Na stopě
23.10 - ČT Live - Karel Plíhal
00.10 - Losování Šťastných
deset a Šance milion
00.15 - Máte slovo
s M. Jílkovou
01.00 - AZ-kvíz
01.35 - Týden v regionech
02.05 - Události v regionech
02.30 - Dobré ráno
s Jedničkou

Pavla

V NOVÉM

06:05- Zpravodajství TV Prima
06:55- Minuty regionu
07:05- Fakta Barbory Tachecí
07:20- Párty s kuchařem
07:55- M*A*S*H (84)
08:45- M*A*S*H (85)
09:30- Prostřeno!
10:25- To je vražda, napsala
11:25- Diagnóza vražda V (22)
12:25- Případ pro Sam III (17)
13:25- Kutil Tim IV (21)
13:55- Přátelé IX (11)
14:30- Ochránce II (5)
15:30- Julie Lescautová V (3)
17:40- Minuty regionu
17:50- Fakta Barbory Tachecí
18:00- Prostřeno!
18:55- Zprávy TV Prima
19:20- Krimi zprávy
19:35- Krimi plus
19:50- VIP zprávy
20:00- Dr. Ludsky (1)
21:20- Šéf na grilu
22:10- Partička
22:50- Anatomie lži II (7)
23:50- Sběratelé kostí II (19)
00:45- Kriminálka Kolín V (11)
01:45- Volejte Věštce
03:30- Výklad snů
utosalo
04:25- Autosalon

ÚTERÝ 21. 6.
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EXKLUZIVNĚ: Navštívili jmsme koncert legendy českého popu

DÍKY, MÍŠO! Hojně zaplněná hala aplaudovala všem legendárním hitům
Prostějov/pk
Až neuvěřitelné množství milovníků hudby čekalo v sobotu
19. června před vstupem do
Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově. Tento večer
byl totiž výjimečný svým lákavým programem, neboť pro
návštěvníky všech věkových kategorií vystoupil známý zpěvák
a písničkář Michal David.
Původní místo konání na pláži „U
Vrbiček“ bylo kvůli nestálosti počasí změněno na zmíněný zimní
stadion v centru Prostějova, kde se
odehrálo něco, co se pro diváky stalo skutečným hudebním svátkem.
Samotné rozhodnutí sice zprvu
vyvolalo zklamání, ale nakonec jej
všichni kvitovali. Prakticky se začátkem koncertu se totiž z mraků,
které se nad Prostějovskem stahovaly celý den, snášely první kapky.
A i skrz chladné počasí diváci halu
ocenili. „Reagovali jsme na informace a doporučení hydrometeorologického ústavu. Nakonec se
to ukázalo jako hodně prozíravé,“
poznamenal Petr Zlámal z umělecké agentury HITTRADE, která
koncert uspořádala.
Ten snesl ta nejpřísnější měřítka.
Strhující, více než dvouhodinová
show byla kompletní sestavou
všech známých hitů Michala
Davida. Skladby jako Nenapovídej, Líbezná, Každý mi tě lásko
závidí, Pár přátel, Decibely lásky,
Nonstop, ale třeba i Poupata a řada
dalších vytvořila skutečně naprosto jedinečnou atmosféru celého
večera.
Více než hodinu po koncertě se
zpěvák ještě stále věnoval svým
fanouškům, fotil se s nimi a podepisoval. Na všechny zanechal
příjemný, přátelský dojem, který
podpořil všeobecnou vstřícností
do posledního momentu.

„Za svůj život jsem se nepotkal s
takovým člověkem, jako je Michal David. Jeho charisma a sociální cítění mě naprosto uchvátily. Bez ohledu na věk či pohlaví se
věnoval skutečně všem a jeho vystoupení bylo bez nadsázky velkým zážitkem. Je to neskutečný
člověk,“ skládal den po koncertu
komplimenty na adresu hvězdy
Petr Zlámal. Ten také vysvětlil,
proč se start celé akce opozdil. „Z
jednoduchého důvodu. Michal
David je natolik precizní člověk,
že věnoval takřka dvojnásob
času zkoušce a všemožným přípravám. Dokonce se vezly ještě
dodatky aparatury z Brna. Proto
jsme příznivce mohli pustit až ve
chvíli, kdy bylo vše nachystáno.
Všem se touto cestou omlouvám
a děkuji za pochopení. Věřím, že
samotný zážitek z akce jim čekání vynahradil,“ vzkázal Zlámal,
který koncert hodnotil pozitivně.
„Byl to úžasný zážitek.“
A s jeho slovy se nedá nic jiného
než souhlasit. Tisíce příznivců se
prostě v sobotním večeru bavily
na jedničku a rozmanitá návštěvnost, kdy jsme mohli v publiku
najít malé dívčiny i starší občany,
co ještě pamatují spartakiádu, byla
čirým důkazem, že Michal David prostě nadchnul! „Chtěl bych
všem vzkázat, že byli fantastičtí,
skvělí a kouzelní.
Prostějov jsem si
moc užil,“ svěřil se
Večerníku zpěvák.
K celému jeho
vystoupení
se
vrátíme ještě za
týden, kdy vám
přinese další exkluzivní interview
s hvězdou, jenž
rozjuchala Prostějov.

„Byli jste fantastičtí, skvělí a kouzelní.“ vzkazuje Michal David

Paráda na zimáku. Koncert Michala Davida byl přesunut z přehrady na zimní stadion v Prostějově. Počáteční obavy z toho, že to bude
mít vliv na návštěvnost, vzaly brzy za své. Skvělá show star české
populární hudby náš zimák vyprodala. Panovala zde naprosto skvělá
atmosféra.
Foto: HITTRADE a Zdeněk Pěnička
INZERCE

Vlakem na kola
Olomouckým krajem

Půjčte si kolo od nás a užijte si každý výlet naplno, pohodlně
a bez starostí. Využijte cyklopůjčovnu ve stanici Olomouc hl. n.
a kolo můžete vrátit tamtéž nebo ve stanici Prostějov hl. n.
Více na www.cd.cz/cdbike

Tratě s bezplatnou přepravou vypůjčených kol:
trať 270 v úseku Olomouc hl. n. – Červenka ■ trať 271 v úseku
Prostějov hl. n. – Chornice ■ trať 273 v úseku Prostějov hl. n.
– Červenka ■ trať 275 v úseku Olomouc hl.n. – Senice na Hané
■ trať 301 v úseku Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n. ■ trať 310
v úseku Olomouc hl. n. – Moravský Beroun

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz

840 112 113
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fotbal

FOTBALOVÉ KRALICE A 1.SK PROSTĚJOV SE SLUČOVAT NEBUDOU

HANÁ SLAVILA
Tradiční prostějovský
klub si připomněl
KULATÉ VÝROČÍ
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turnaj
BITVY V DUCHU
PŘÁTELSTVÍ
Na zeleném trávníku si
to rozdali hokejisté
s fotbalisty. Připojili se
i FANOUŠCI

Strana 31

rozhovor
„ŠEBA“ V REPRE
Probíhajícího MS
v in-line hokeji
se účastní hned
tři vyslanci Jestřábů

strana 32

na Wimbledon!
strana 31
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Prostějov/son, pk
Během minulého týdne se totiž vyjasnila alespoň jedna z
možných cest další existence
fotbalového oddílu 1.SK Prostějov, a to ve vztahu ke „spřátelenému“ klubu FC Kralice
na Hané. „Na základě posledních jednání jsme se dohodli,
že k dříve zamýšlenému sloučení obou subjektů momentálně nedojde! Fotbalové oddíly
Fotba
1.SK Prostějov a Kralic budou
balodál spolupracovat jako dosud,
v í
ale žádné výraznější propojení
v současnosti nepřipadá v úvahu,“ prozradil předseda prosem ne
em
netějovského oddílu a současně
příznivci ovše
ovšem
trenér „A“-mužstva FC Krali- musí propadat skepsi. Na znoce na Hané František Jura.
vuobrození kopané ve městě

t
f b l éh S
í
tus
fotbalového
Sportovníh centra mládeže, k čemuž
ho
p
potřebuje
se svým mužským
t
se nadátýmem
od nové sezóny působ v divizi. „Proto jednáme
le inbit
tens některými dalšími subjekt O koho konkrétně jde a v
zivty.
j
ně
jaké
fázi jsou rokování, to ale
z
zatím
neřeknu. Nerad bych
c
cokoliv
pokazil nebo zbytečně
z
zkomplikoval,“
přidal aktuální
n
novinky
Jura a dodal: „Každ
dopádně
nám už moc času nezzbývá, losovací aktiv pro příští
ssoutěžní ročník je už v pondělí
227. června.“
JJaká bude budoucnost prostějjovského fotbalu, na to si tedy
jještě musíme chvíli počkat.
pracuje. Představitelé 1.SK Na stránkách Večerníku se donyní mocně chtějí získat sta- zvíte vše podstatné!

O budoucnosti Orlů je zatím NEROZHODNUTO!

„Cára“ jede

H
R
Y

A je
j to tady!
d !B
Byťť některá
ěk á
média považovala avizované sloučení dvou
regionálních týmů za
hotové, celá záležitost
nebyla tak jednoduchá,
jak by se mohlo zdát,
a už vůbec ne jistá, či
dokonce rozhodnutá.
Neblahé indicie, které
měl Večerník po celou dobu probíhajících
schůzek, se nakonec
potvrdily a jakýkoliv optimismus pak dosyta
rozprášily...

ročník Mattoni NBL, nebo Miroslav Marko, který v Prostějově již
působil.
Co se hráčů týká, zde čeká prostějovský mančaft bez ohledu na
konkrétní osobu kormidelníka
dost změn. Jistý je podle našich
důvěryhodných zdrojů odchod
Benase Veik
Veikalase, o něhož mocně
usiloval Nymburk, ale sám
hráč má namířeno do
něm
německého klubu Teleí
ušt
BK Prostějov opo
ko
kom Bonn! Neodvratnný se zdá návrat AnVEIKALAS, ŠLEŽAS
dr Šležase do Litvy
driuse
velmi pravděpodoba zřejmě i LANDRY! něa hanácký
h
klub přijde
rovněž o Kylea Landryho,
můž vybírat z několika
který si může
takříkajíc ´odejit´, zaznívají v ku- lukrativních nabídek. Vybráno už
loárech některá jména jeho mož- pak má Eugene Lawrence (více
ných nástupců. Mezi nejvážnější na jiném místě této strany - pozn.
uchazeče patří například Zbyněk red.) Otazník se pak vznáší nad
Choleva, jehož Nový Jičín příští další zahraniční dvojicí Yemi Ni-

Zůstane u „A“-mužstva BK Prostějov jako hlavní
trenér Peter Bálint se svým realizačním týmem?
Udrží basketbalový klub alespoň z větší části stávající hráčský kádr pohromadě? Nebo Orly čekají
výrazné personální změny? To vše jsou zásadní
otázky, na něž týden po skončení soutěžního ročníku 2010/2011 zatím nejsou
jasné odpovědi.
Prostějov/son, pk
Pro další fungování úspěšného
celku je určitě stěžejní, zda na
svém místě setrvá kouč Peter Bálint. Dle našich informací oddílový šéf Milan Matzenauer zvažuje
jak variantu pokračování vzájemné spolupráce, tak možnost výměny na klíčovém postu. Rozhodnout by se mělo do konce tohoto
týdne a v případě, že Bálint bude

LAWRENCE DO NYMBURKU!
Těsně před uzávěrkou dorazila do naší
redakce nemilá zpráva. Basketbalový tým
Prostějova totiž kromě
uvedené trojice ve výše zveřejněném článku
opouští další hráč. A to
ne jen tak ledajaký, ale
pořádný kalibr. Do kádru
mistrovského Nymburka
totiž zamířil americký rozehrávač Orlů Eugene
Lawrence! S informací
přispěchal jako první
včera večer web nymburského giganta.

na doporučení kouče Bálinta
z Nitry, poslední dvě sezony a
postupně se vypracoval ve výraznou oporu týmu. V letošním
ročníku Mattoni NBL odehrál
v průměru sedmadvacet minut,
nastřílel 10,6 bodu, měl 5,4 asistence a 1,5x vzal soupeři míč.
Podobných čísel dosahoval i v
poháru Eurochallenge.
Lawrence vyniká skvělým
přehledem na hřišti, svou atletičností a perfektní tvorbou
hry. „Jsem moc rád, že se nám
podařilo s Eugenem domluvit.
Lawrence je rok od roku lepší a
pracuje na sobě, chce se posouvat výše a já věřím, že dobře
zapadne do našeho kádru. Je to
typ hráče, který dělá své spoluhráče na hřišti lepšími,“ okomentoval posilu nymburský
kouč Neno Ginzburg.
Prostějov/pk
Vedení prostějovského klubu
se hodlá ke všem změnám v
Pětadvacetiletý Lawrence ode- kádru podrobně vyjádřit až v
hrál v Prostějově, kam přišel tomto týdnu.

bonmot týdne

„PAK ZAVOLAL KUČERA, ABYCHOM KMECIKA POSLALI NA
HROT, NA COŽ JSEM REAGOVAL, ŽE SE TOHOTO DIVADLA
NEBUDU ÚČASTNIT! DĚLAT
NĚKOMU KAŠPARA PO MNĚ
NEMŮŽE NIKDO CHTÍT!“
Trenér fotbalového oddílu TJ Sokol Konice
ROMAN SEDLÁČEK dost možná udeřil
hřebíček na hlavičku, proč že bude region
Prostějovska už i bez divize...

Tak, kam?! Basketbalový trenér Peter Bálint ještě netuší, zdali
bude moci pokračovat ve své práci u Orlů. Jeho daší stopa v kariéře
je tak v tuto chvíli zahalena rouškou tajemství. Foto: archív Večerník
cholson a Radoslaw Hyzy, která
prý čeká na další vývoj situace v
BK. Zůstat by naopak měla většina českých plejerů. Naopak z Nového Jičína má na Hanou údajně
namířeno pivot Rostislav Pelikán.
Jisté je jedno, smlouvy mají zatím

podepsány pouze zkušený Jaroslav Prášil a mladíci Bohačík, Dokoupil, Krakovič.
Vyjasní se nad budoucností našeho basketbalu už v nejbližších
dnech, nebo nejistota potrvá delší
dobu?

Fotbalová Konice

Sportovní tragédie. Přilehlé město v regionu
se v sobotním podvečeru zahalilo do smutku.
Místní fotbalisté opouštějí divizi a prostějovsko
se tak loučí i s poslední m svým zátupcem ve
čtrvté nejvyšší soutěž ...
Foto: Jiří Možný

hvězda týdne
SOKOL OLŠANY
U PROSTĚJOVA

Ani fotbalisté prostějovského 1.SK, ani
hokejisté Jestřábů, ale výběr pořádajícího oddílu zvítězil v prestižním klání,
které se v sobotu odehrálo na hřišti
v Olšanech u Prostějova.
Hráči tamního klubu
neprohráli ani jedno ze tří utkání.
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čtěte na straně 23
číslo týdne
Tolik vyslanců LHK Jestřábi
Prostějov – Patrik, Šebek, Dalibor Sedlář, Jakub Čuřík - právě
reprezentuje Českou republiku
na mistrovství světa v in-line
hokeji, které o víkendu začalo v
Pardubicích.

pešek týdne
FRANTIŠEK JURA
Muž z nejpovolanějších nedotáhl svá slibně se rozvíjející jednání do zdárného konce a ke spojení „jeho“
dvou klubů neodejde. Alespoň tedy ne v tuto chvíli...
Předseda 1.SK Prostějov a současně kouč FC Kralice na Hané tak prožívá vnitřní osobní zklamání...

Pro volnou chviličku ...

V NOVÉM

TIP

KDE V PROSTĚJOVĚ
k obrazovce NAJDETE
TŘI OŘÍŠKY
PRO POPELKU

PÁTEK 24.6.

20:00

ČR/Německo, 84 minut
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Libuše Šafránková,
Pavel Trávníček, Carola
Braunbock, Rolf Hoppe,
Karin Lesch, Dana Hlaváčová, Jan Libíček, Vítězslav
Jandák, Jaroslav Drbohlav,
Vladimír Menšík, Míla Myslíková, Helena Růžičková,
Jiří Růžička, Jiří Krytinář

Poznáte, kdo je na fotografii?

?

SOUTĚŽ

Správná odpověď a výherci



Správná odpověď z č. 23 na snímku byl roh Svatoplukovy ulice a Karlov v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stává pan Oldřich Lošťák, Kotěrova 1, PV. Naše dnešní otázka: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte
do redakce, telefonujte 582 333 433 do 28. června 2011, 15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 4. července 2011. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel: 582 346 300.

se to na snímku nachází... Ti z
vás, kteří budou na správné vlně,
nám mohou své tipy nahlásit do
redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru!
Již v devátém pokračování této
originální soutěže uspěli ti, kteří v
minulém vydání správně poznali,
se jedná o Petera Bálinta! Tvář
trenéra čerstvého vicemistra ČR,
týmu BK Prostějov poznalo tentokrát 196 soutěžících, což je tím
nejpádnějším důkazem, že kouč

VYHRAJTE poukázku na 500 Kč!
Chcete se nechat pořádně zmasírovat? Nebo
si dát příjemný zábal?
Pak luštěte SUDOKU
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku!

dnes poprvé

rozdáváme lístky
na koncert
Věry Špinarové

strana
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Jak jste si už během předchozích čísel stačili zvyknout,
soutěžíme také v tomto klání
„naostro“, kdy vám v rámci nedávných proměn projektu „PV
Večerník v novém“ kromě tradičních možností zábavy a výhry, jako je křížovka či hledání
objektu na snímku, nabízíme
také stále více populární sudoku. A vaše reakce nám potvrdily, že to byla sázka „do černého“! Váš zájem je totiž týden od
týdne větší...
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte, můžete se zbytečného ostychu
pustit do bádání a usilovat tak
o motivační prémii, kterou je
DÁRKOVÝ POUKAZ na
masáže a zábaly dle výběru v
hodnotě 500 Kč v příjemném
prostředí salónu Gabriely
Vítkové.
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat

-BoK-
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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 pátku 24. června, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 7 - 2 - 9, načež v
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... 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 pátku 24. června, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VECERNIK“. Šťastným výhercem se stal Pavel NOVÁK,
Sídl. svobody 18/70, Prostějov, který se tak může těšit na láhev kvalitního vína, věnovanou partnerem této
soutěže Grandhotelem
Prostějov. Cenu si lze
vyzvednout přímo v redakci, a to od středy 22.
června.
Další jméno výherce
zveřejníme opět v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde opět v
pondělí 27. června.
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pořadí již pátým šťastným výhercem vylosovaným z osudí se
stal Josef PONÍŽIL, Tyršova
298, Čechy pod Kosířem, jenž
si tak přímo v sídle redakce mohou vyzvednout výše zmíněnou
výhru. Šestého výherce zveřejníme opět v příštím vydání PV
Večerníku, které vyjde v pondělí
27. června.

Vylosovaným výhercem z minulého èísla je paní Jana Juklová, Okruní 91, PV
Cenu od penzionu U koníèka si vyzvednìte v redakci.
Správné øešení z minulého èísla: ... okurkový rajèatový šopský èi øecký salát
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 24. 6. 2011.

Luštíme s penzionem U koníèka

CITÁT, DÁRCE, DUDÁCI, IONTY, JAKUB, JIKRA, KARÁT, LÁZNĚ, LOKTE, MARATÓN, MEKKA, NÁSKOK,
OKRAJ, OPTIK, PAŠIJE, PAŠÍK, PEKLO, RAKVE, REKORDY, ROTOR, STATIV, TANGO, VTISKY

Orlů se zapsal do vašich myslí
více než výrazným způsobem...
Z těch správných odpovědí se
nakonec usmálo štěstí na pana
Zdeňka ŠÍDLA, Fanderlíkova
17, Prostějov. Výherce od nás
obdrží zajímavou prémii v podobě dárkového poukazu na masáže a zábaly dle výběru, A TO
POZOR - v hodnotě 500 korun,
který ji čeká přímo v redakci.
Ti další mohou zkusit své štěstí
dnes, kdy jsme tentokrát zabrousili do vod politického života
města Prostějova...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního desátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 24. ČERVNA - volejte
582 333 433, pište SMS na 608
960 042, či e-mail na adresu:
souteze@vecernikpv.cz. Jméno výherce, který od nás obdrží
zajímavou prémii, zveřejníme
opět v příštím čísle, tj. v pondělí
27. června.

Hádejte, bavte se! A berte život
i tak trochu s nadhledem...

SOUTĚŽTE S NÁMI!
Dnes se v rámci pravidelného tématu
Večerníku zaměřujeme na ...

Také dnes
se budeme ještě
opakovat,
neboť tak činíme rádi - své stále
přívržence si za poměrně krátkou
dobu získala nová soutěž, kterou
pro vás v rámci svého projektu
„V novém“ připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník. I v tomto čísle se setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života, která
je graficky mírně „poupravena“ a
vaším úkolem je poznat, kdo že

Kdo je na fotografii?
Poznáte?

Legendární pohádka o hodné
dívce, týrané zlou macechou,
lehkomyslném princi a třech
kouzelných oříšcích. Jako
každý rok se velký statek
chystá na vzácnou návštěvu. Král se tudy bude vracet
se svou družinou na zámek.
Přestože se majitelka statku
s dcerou Dorou nedočkají
prince, který utekl s přáteli
Kamilem a Vítkem lovit do
lesů, dokáže se ctižádostivá
žena i s Dorou pozvat na královský ples. Jejich nevlastní
dcera, které nikdo neřekne
jinak než Popelka, má sice
zakázáno zúčastnit se přivítání, vůbec jí to však nevadí.
Raději se vypraví na projížďku na svém koni Juráškovi.
V lese se střetne s princem,
kterému překazí lov na srnu,
a poté mu hravě uteče na
jeho koni. Macecha s Dorou
se chystají na ples a pošlou
na nákupy do města čeledína
Vincka, jenž Popelce slíbí, že
jí přiveze to, co mu cestou
cvrnkne do nosu. Jsou to tři
oříšky, ukrývající nečekané
překvapení...

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

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk ul. Palackého, PV, nový 4000Kč/měs. + ink.
1+1 ul. Krasická, PV, cihl. 41m2
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
1+1 s balkonem, ul.Dolní, PV Cena: DOHODOU
1+kk sídl. Svornosti, PV
5000Kč vč. ink.
2+kk, ul. Raisova, PV, cihl.,vl.vytápění
8000Kč/měs. vč. ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
3+1 s balkonem,V.Špály,PV
8500Kč vč. ink.
Pronájem garáže ul. Žeranovská, PV.
Cena: DOHODOU
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem garáž. stání ul. Krasická, PV
700Kč/měs.

Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.
1+1 ul.Dolní, PV,os.vl., balkon
Cena: 680 000Kč
1+1, ul.Tylova, PV, dr., 3. patro
Cena: 680 000Kč
1+1 s lodžií ul.Tylova, PV
Cena: 710 000Kč
2+1 ul. Dolní, PV,os.vl., balkon,po úpravách
Cena: 820 000 Kč
2+1 ul. Žeranovská, PV, cihl. os.vl. lodžie
Cena: DOHODOU

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8, PROSTĚJOV
☎ 582 341
705
tel. fax: 582 341 705
☎ 608
805
659,
775
775 341 705, 608 805341
659 705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
NOVINKA!

Prostějov
Prodej jedinečné reprezentativní secesní
vily v klidné lokalitě, nyní 2 byty 3+1 (2 x 150
m2). Zast. plocha 213 m2, pěkná udržovaná
zahrada 916 m2.
Cena: Kč 5.850.000,SLEVA!

BYTY- PRODEJ

Horní Štěpánov, okr. Prostějov
Prodej statku 4+1 u lesa, možnost rozšíření,
garáž, dílna. Zast. pl. 688 m2, zahrada 1438
m2.
Cena: Kč 640.000,NOVINKA!

Prodej RD se dvorem a zahradou v obci
Držovice - Svadůvky. Celková výměra
Cena: 2 990 000 Kč
pozemku 2820m2.

Prodej RD s průjezdem a velkou zahradou
v Mostkovicích.Plynové vytápění, studna,
el.e.220/380V.Zast. plocha 425m2, zahrada
Cena: 2 200 000 Kč
3092m2.

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
Cena: 990 000 Kč

Prostějov, ul. U spořitelny
Dr. byt 2+1, 66 m2, zv. přízemí, možný převod
do OV.
Cena: Kč 800.000,POSLEDNÍ 4 DOMY

Prostějov - Čechovice
POSLEDNÍ 4 DOMY K PRODEJI!
Prodej nových RD 4+kk (100 m2), parkovací
stání před domem. Pozemek 170m2.
Cena: Kč 2.790.000,- nebo Kč 2.650.000,-

Prodej RD 6+1 s garáží a zahradou 1294m v
Hamrách. Výborný technic. stav! Cena : 3 800 000Kč

Prodej činžovního domu v Prostějově. 6 bytů
(1x 1+1, 5x2+1) a 2 nedokonč. 2+1 v podkroví.
Lze i prodat po jednotlivých bytech. Info v RK.
Cena: v RK

POZEMKY

Prodej st. pozemku 3965m2 v Bedihošti na výstavbu
RD. Prodej v celku i po částech. Cena: 650Kč/m2

Prodej pozemku 942m2 na výstavbu RD se
základovou deskou, přípojkami, domovní ČOV v
Hablově, Olšany u PV. Možnost výstavby RD od
firmy CERTIKO za zvýhodněnou cenu.
Cena za pozemek s ing. sítěmi 1 500 000Kč
Cena za pozemek včetně výstavby domu na klíč
3 950 000Kč
Prodej staveb. pozemku 3500m2 u Kauflandu v
PV.
Bližší info v RK!

Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
SLEVA: 950Kč/m2

POPTÁVKA
Poptáváme pro klienta ornou půdu.
Platba v hotovosti!

PROSTĚJOV
- RD 4+1, momentálně v rekonstr., provedeny nové
rozvody instalací, nová střecha, nové podlahy, okna, omítky. Pozemek 122 m2.
CENA v RK

Kralice na Hané - zděný
RD 5+1 s prostornou halou
a garáží z roku
2005. Celková už. plocha domu vč. garáže
je 279 m2, ob. plocha je 224 m2. Pozemek
238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE RD 4+1, po
část. rek z r.
2009, obytná
plocha 126
m2, výměra pozemku 211m2.
CENA: info v RK
MOSTKOVICE - novostavba RD
5+1 s garáží a
terasou, pozemek 906 m2. K předání 05/2011.
CENA: info v RK
BRODEK u
PV - řadový
celopodskl.
RD 5+1,
z roku 1993,
pozemek 268 m2. CENAk jednání v RK
STUDENEC
- řadový RD
3+1 s možností půdní
vestavby, nutná rek. střechy, pozemek 524 m2.
CENA: 450.000 Kč
SKALKA novostavba
řad. RD 4+kk,
častečně nedokončený,
Cena: 1.800.000 Kč

nám. T.G.Masaryka 25, Prostějov
(nad cukrárnou Florida)

tel.:
mobil:

582 335 445
774 851 606
777 231 606
777 851 606

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
pozemek 398 m2.
Cena: Kč 930.000,-

RAKOVÁ U
KONICE rekreační chalupa včetně
selského zařízení se zahradou a zemním sklepem. Pozemek 584 m2.
CENA 580.000Kč

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí a bytů
· Znalecké posudky nemovitostí pro převody
a pozůstalosti
· Tržní ocenění pro poskytování všech druhů
úvěrů od bankovních domů
· Ocenění pro hypoteční úvěry a stavební spoření
· Ocenění majetku společností
· Likvidace společnosti
· Oceňování pro veřejné dražby
· Zprostředkování úvěrů

Nabízíme:
RD – PRODEJ

email: prostejov@patriotreality.cz
www.PATRIOTreality.cz

DOPORUČUJEME

RD 7+kk Plumlov – Žárovice - rodinný zděný
přízemní dům s podkrovím a dvojgaráží, atypicky
řešený, rozsáhlá okrasná zahrada, celková výměra
Cena informace v RK
pozemku 3 073 m2.

3+1 Brněnská, PV
Tel: 777 231 606
OV, panel, 78 m2, 1. patro, lodžie, po kompl. rekonstrukci, zděná koupelna s rohovou vanou, závěsné
WC, rohová kuch. linka s vest. spotřebiči, velmi
pěkný atypický byt.
Cena: 1.370.000 Kč

2+kk Krasická, PV
Tel: 777 231 606
OV, 80 m2, balkon, nadstandard, kompletně zařízený,
kuch. linka s vest. spotřebiči, v koupelně vana i sprchový kout. WC je samostatné. V předsíni vestavěné
skříně.
1.620.000 Kč

RD 1+1 Ptení - Prodej rodinného domu k rekonstrukci,
možnost rozšíření, vhodný k bydlení i k rekreaci, celkoCena: 790.000 Kč
vá výměra pozemku 1 039m2.
RD 4+1 Kralice na Hané
řadový, dvoupodlažní, podsklepený, pozemek
497m2, zahrada 482m2, garáž, vlastní studna, ÚT na
tuhá paliva a plynovým kotlem. Cena 1.190.000 Kč
RD 3+1 Tučín - Prodejřadovéhorodinnéhodomu3+1
určenéhokrekonstrukci,důmsenacházívobciTučín5
kmodPřerova.Jepřízemnísčástenýmpodsklepením,
možnostvestavbypodkroví.Celkovávýměrapozemku
Cena890.000Kč
240m2.Veškeréinženýrskésítě.

PRO NABÍZEJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!!

Pozemek Vřesovice
Tel: 777 231 606
K prodeji stavební pozemek v obci Vřesovice, rovinatý terén, obdélníkový tvar o výměře 900 m2,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. Dálnice Brno
- Olomouc 2 km.
Cena: 480Kč/m2

RD 5+1 Prostějov – Čechůvky
patrový rodinný dům se dvorem , zahrádkou a garáží, částečně podsklepený, prošel rekonstrukcí, celková výměra pozemku 359 m2 Cena: 2.650.000 Kč

EXKLUZIVNĚ!
RD 3+1 Stínava - Přízemní rodinný dům se dvorkem a
zahrádkou, podsklepený, prošel kompletní rekonstrukcí,
celková výměra pozemku 859 m². Cena: 1.850.000 Kč

2+1 Fanderlíkova, PV
Tel: 777 231 606
DB, přízemí, cihla, 57 m2, neprůchozí pokoje,
komora, plastová okna, vlastní plynové topení, původní stav. K bytu je možno dokoupit garáž, která
se nachází u domu.
Cena: 800.000 Kč

CHATY – PRODEJ

Ptení–prodejčástečněpodsklepenézděnéchaty1+1sverandou. Celková výměra pozemku 425 m².
cena: 150.000 Kč
Seč – zděná chata 3+1 se zahrádkou o výměře 350 m2
Cena 650.000 Kč

BYTY – PRODEJ

Byt 1+1, Prostějov, V.Outraty - DB, cihlový, 3.NP, 36
Cena590.000Kč
m2,sklep,komora,plastováokna

3+1 Partyzánská, PV
Tel: 777 231 606
OV, lodžie, 78 m2, po kompl. rekonstrukci, nové rozvody,
plyn v mědi, odpady, elektřina, zděná koupelna. Komora
na patře. Panelový dům po kompletní revitalizaci.
Cena: 1.330.000 Kč

Byt 2+1, Prostějov, V. Špály - DB, 67 m2,
v 6.NP panel, (zateplení domu, plastová okna).
Komora, lodžie.
Cena: 900.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, J. Zrzavého - DB, 75 m2
v 6.NP panel, plastová okna, zděné jádro, vestavěné skříně, lodžie, nový výtah, zateplení, velký
Cena 1.450.000 Kč
sklep 9m2.
Byt 1+1 Prostějov, V. Outraty, DB, cihlový,
2
1.NP, 32 m , plastová okna, vl. plyn.topení.
Cena 750.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byt 1+1 Prostějov, V.Outraty
cena 6.500 Kč/měsíc
Byt 1+1 Prostějov, Tylova cena 6.500 Kč/měsíc
Byt 2+1 Prostějov, Šárka cena 7.000 Kč/měsíc
Byt 2+1 Prostějov, Moravská cena 9.000 Kč/měsíc
Byt 3+1 Prostějov, J.Zrzavého cena 9.500 Kč/měsíc

CHATY
1+1 Lutín
Tel: 777 231 606
OV, 35 m2, bezbariérový, po rekonstrukci,
el.vytápění i ohřev vody, plovoucí podlahy, plastová
okna, komora, šatna, zahrádka. Byt je možno přenechat s kompletním vybavením. Cena: 550.000 Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
Kosmetický salon Prostějov – Krasická ul.,
43 m2, prodej i s vybavením cena 450.000 Kč

SLEVA!

PRONÁJMY

Smržice, okr. Prostějov
RD 5+1. Zast. plocha 323 m2, zahrada 182 m2.
Cena: Kč 1.490.000,BYTY – PRODEJ:

Pronájem areálu v PV - Domamyslicích,
415m2 nebyt. prostor a 255m2 dvorní
manipulační prostor, dvě velké garáže, plyn.
vytápění.Vhodné na autoservis, skladování a
malovýrobu. Cena: 20 000Kč/měs. + inkaso
--------------------------------------------------------

RD OTASLAVICE
- 5+1, řadový,
2.NP s průjezdem a menším dvorkem, napojen na veškeré inženýrské sítě. Pozemku je 190 m2.
CENA k jednání v RK.

pozemek 269 m2

2

Prodej RD 5+1 s garáží pro 2 auta, se zahrádkou s
venkov.krbem,skleníkemabazénemveVrahovicích.
SLEVA: 2 700 000Kč
Užitná plocha 275m2.

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří

2+1, Okružní ul.
Kč 650.000,2+1, ul. U spořitelny
Kč 800.000,2+1, Palackého ul.
Kč 849.000
2+1, Dykova ul.
Kč 893.000,2+1, Krapkova ul.
Kč 1.595.000,3+1, Šmeralova ul.
Kč 1.020.000,3+kk - nový, Vrahovická ul.
Kč 1.671.640,- + garáž Kč 182.000,-

BYT 1+kk, Okružní, část. zaříz., 4. p.
Cena: 5.300,- Kč/měs. vč. ink.
BYT 2+1, Dr. Horáka, 4. patro, nová
koupelna. CENA 7.500,-Kč/měs. vč. ink.
BYT 2+kk, Vrahovice, 46 m2, 1.NP v RD
po rekonstr., CENA 7.900,-Kč vč. inkasa.

PRONÁJEM NEBYT. PROSTORY:
Prodejna v
centru města
na ul. ŠKOLNÍ, u centrálního parkoviště, 90 m2
CENA: 18.000,-Kč/měs.

Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

PRODEJ ORNÉ PŮDY:

STAVEBNÍ POZEMKY pro RD:

1+1, sídl. Svornosti Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice Kč 1.800,-/měsíc + inkaso (3.500)
2+kk, zařízený, nám. Sv. Čecha
Kč 7.000,-/měsíc vč. inkasa
2+1, ul. Šárka Kč 5.400,-/měsíc + ink. (1.900)
2+1, Rejskova ul. Kč 6.500,-/měsíc + ink. (2.500)
3+1, Česká ul. Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+kk, Školní ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (3.000)

GARÁŽE – PRONÁJEM:
Krasická ul.
Šmeralova ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Orná p. 10.001 m2, Určice
Kč 100.000
Orná p. 17.490 m2, Myslejovice
Kč 120.000
2
Na stavbu RD 910 m , Konice
Kč 430.000
Na stavbu RD 1512 m2, Prostějov Kč 3.090.000

Exkluzivní vydavatel

EXKLUZIVNĚ!

RD Prostějov – Mozartova
Tel: 777 231 606
RD o dvou bytových jednotkách 3+1 a 4+1 v klidné a žádané lokalitě, zahrada 257 m2, garáž, altán, tři
balkony, terasa, plynové topení, vlastní studna i obecní
vodovod.
Cena: 3.900.000 Kč

Nájemní dům Prostějov,
na ulici Komenského se čtyřmi bytovými jednotkami, v 1. NP se nachází bytová jednotka 2+1 62 m2 a
2+1 66 m2, 2. NP bytová jednotka 3+1 138 m2 a ve
3.NP bytová jednotka 3+1 141 m2 s možností rozšíření do půdních prostor.
Cena: 5.150.000 Kč

Byty - prodej
BYT 3+1, ul. ITALSKÁ, OV, 72 m2,
4.NP, úpravy, velmi pěkný.
CENA: 1.150.000,-Kč
PV-BELGICKÁ 3+1, OV, 1. NP,
73 m2, lodžie.
CENA 1.240.000,-Kč
PV- B. Šmerala, DB 3+1 s lodžií v 1.NP, 77
m2. Dům po revitalizaci.Pokoje jsou situovány na S a V. CENAK JEDNÁNÍ V RK.
PV - Moravská - BYT 1+1 v OV, 38
m2, 1. NP panelového domu. Bytový
dům po revital.. Byt je ihned volný.
CENA k JEDNÁNÍ V RK.
PV - Šárka, DB byt 2+1, 2.NP, panel, 65
m2. Bytový dům po revitalizaci, neprůch.
pokoje sit. na J a Z. CENAk jednání v RK
PV-Žeranovská,byt 1+1, OV, 33
m2, 7. NP, výtah. Byt je ihned volný.
CENA v RK

BYTY – PRONÁJEM:

Chata Lutotín
Tel: 777 231 606
Zděná, patrová chata na slunném místě. V chatě kuchyň,
obývací pokoj s krbem, koupelna se sprchovým koutem,
splachovací wc, dvě ložnice v patře. Cena: 690.000 Kč

Penzion Kubíček, Prostějov
prodej penzionu s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí
včetně zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu
parkovací plocha.
Cena informace v RK

Kralice - 1 000 m2, inž. sítě,
CENA: 635.000,-Kč
Zdětín - 1 064 m2, inž. sítě
CENA: 530.000,-Kč
Biskupice - 1 027 m2 CENA: 530.000,-Kč
Olšany u PV - inž. sítě
CENA: 1.400,-Kč/m2

RD Doloplazy
Tel: 777 231 606
Přízemní řadový RD, 2+1, lokální plynové topení,
el. bojler, obecní vodovod a kanalizace. Za domem
dvorek. K nemovitosti náleží i zahrada o výměře
337 m2.
Cena: 620.000 Kč

BYTY PRONÁJEM:
1+kk, n/z, Rejskova, PV
1+kk, n/p, M. Pujmanové
1+1, z/p,Tylova, PV
1+1, n/p, sídl. Svobody
2+1, z/c, Moravská, PV
4+1, n/c, Centrum PV

4.500,-/měs.+ink.
5.500,-/měs. vč. ink.
6.000,-/měs. vč. ink.
6.000,-/měs. vč. ink.
4.500,-/měs.+ink.
8.000,-Kč/měs.+ink.

BYTY PRODEJ:
1+1, ov/p, M. Pujmanové, PV
2+1, ov/p, Dolní, PV
2,5+kk, db/c, Joštovo nám., PV
3+1, db/p, Hybešova, PV

500.000,- Kč
890.000,- Kč
640.000,- Kč
1.600.000,- Kč

POZEMKY:
Němčice, 846 m2
Kraličky, 500-1500m2,
Vřesovice, 900 m2
Olšany, 900m2

250,-/m2
580,-Kč/m2
480,- Kč/m2
1.000,- Kč/m2

RODINNÉ DOMY
RD Kostelec na Hané
780.000,- Kč
RD Nezamyslice
860.000,- Kč
Široká nabídka kanceláří, nebytových a obchodních prostor

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
NA PROSTĚJOVSKU, PENÍZE IHNED

VOLEJTE ZDARMA 800 555 365

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na Hané,
pražírny kávy v obci Čelechovice na Hané sestávající
z administrativní budovy s bytem 4+kk, výrobních a
skladovacích prostor o celkové ploše cca 640 m2.
Výměra pozemků 1142 m2. Bližší informace v RK.

NEBYTOVÉ PROSTORY - PRONÁJEM
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP, 140
m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování ve
dvoře
cena: 1.000 Kč/m²/rok
Prostějov, Olomoucká - pronájem 3. NP,
706,3 m2 vhodné jako skladovací prostory
nebo prostory pro lehkou výrobu. Kompletním
sociálním zázemí (šatny, umývárna, wc),
nákladní výtah.
Cena 400,- Kč/m2/rok
Garáž v centru Prostějova - Nabízíme k
pronájmu řadovou garáž, 24m2, Prostějov, v
centru.
Cena 1.500,-/měsíc.
STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Čelechovice n.H. – pozemek určený k výstavbě
rodinných domů o celkové výměře 3.000 m²
Cena info v RK
Skalka – pozemek určený k výstavbě dvou
rodinných domů o celkové výměře 1633 m2,
9 km od Prostějova.
Cena 800 Kč/m2
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

Kompletní nabídku naleznete také na
www.reality-kocourek.cz

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

Tel.: 606 922 838
H O T E L
ZLECHOV u
Plumlovské přehrady. Případným
zájemcům rádi poskytneme jakékoli další informace v naší
kanceláři.
CENA: 2.400.000Kč.
ŠTARNOV - zemědělský areál k
chovu koní, splňující všechny podmínky EU pro jejich chov, zast. plocha 667m2, výběhy
2100m2, vl.studna.CENA: 1.890.000Kč.
PLUMLOV ŽÁROVICE RD 1+1 se zahrádkou, pozemek
165m2, funkční
kachlová kamna, septik, možno vybudovat
obytnépodkroví. CENA:490.000Kč.
OTASLAVICE
- RD 1+1, k demolici, pozemek
363m2, všechny
ing. sítě, využití
jako stavební parcela, centrum obce.
CENA: 280.000Kč.
ČECHOVICE RD 4+kk, precizně řešená novostavba r.2004,
krb, zast. plocha
100m2, okr. zahrada 111m2, vl.studna,
sklep.
CENA: 3.300.000Kč.
Plumlov - stav. poz., 1200m2 - CENA:
1.750.000Kč.
Krumsín - stav. poz., 1370m2 CENA: 480.000Kč.
Prostějovičky - stav. poz., 2800m2 CENA: 500.000Kč.

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

V NOVÉM

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

REALITY

REALITY

Hledám ke koupi byt 2+1, 2+kk.
Platím hotově. 777 231 606

Prodám DB 2+1 s lodžií 47m2, Prostějov, Zrzavého za 700.000 Kč. Tel.
602 570 658. Ne RK.

Koupím byt v Pv, stav ani cena
nerozhoduje. Rychlé jednání 723
634 781

Pronajmu 1+1 ul. Pujmanova č. 670.
Tel.: 733 312 159

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
E. Beneše 56m2, částečně zařízený.
Tel.: 604 821 332

Koupím stavební pozemek na
Prostějovsku. 774 851 606

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Supernovinky :
A) RD 4+1 Kralice n/H, 250 m2, garáž
1.310 tis.Kč
B) RD 8+3 Rumunská, zahrada, garáž
3.380 tis.Kč
C) RD 5+3 Winklerova, krásný
2.880 tis.Kč
D) Dva byty za cenu jenoho - 2+1 a 1+1 nám.Spojenců
850 tis.Kč
E) 1+kk v OV na Sídl.E.Beneše, balkon
489 tis.Kč
Pronájmy :
1+1 Krasická, část.zař.
6,8 tis.vč.ink.
1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Krasická
6,8 tis. vč.ink.
1+1 Okružní
6,5 tis. vč.ink.
1+1 E.Husserla, zrekonstr.
6 tis.+ ink.
1+1 Okružní
6 tis.vč.ink.
1+1 Pujmanové, zaříz.
6,6 tis.vč.ink.
1+1 Palacká, zaříz.
6 tis.vč.ink.
1+1 Kostelec n/H
5,8 tis.vč.ink.
1+1 M.Pujmanové, čás.zař.
6 tis.vč.ink.
1+1 Tylova
6 tis. vč.ink.
1+1 sídl.Svobody
6,5 tis.vč.ink.
1+1 Určická v RD
4 tis.+ ink., trv.pobyt, od 1.8.
2+1 Sídl.Svobody
8,5 tis. vč.ink.
2+1 Krasická, podkroví
9 tis.+ ink.
2+1 Jezdecká
8 tis. vč.ink.
2+1 Tylova, zaříz.
8,5 tis. vč.ink.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Pražská
5 tis.+ inkaso
2+1 Sídl.Svobody
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Italská
6,9 tis.vč.ink.
2+1 Krasická
7 tis.vč.ink.
2+1 Daliborka
6 tis.+ ink., trv.pobyt
3+kk Krasická, s garáží
9 tis.+ ink.
3+kk Vápenice, 2x koupel., krb
8 tis.+ ink.
3+1 Krasická
8 tis.+ ink.
3+1 Belgická
8,5 tis.vč.ink.
3+1 Hvězda, zahr.
6 tis.+ ink., trv.pobyt, od 1.9.
4+1 Fanderlíkova
7,5 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
390 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
390 tis.Kč
489 tis.Kč
1+kk OV panel, E.Beneše, 29 m2, lodžie
539 tis. Kč
1+kk, OV, část.zrek., 32 m2,
1+1 OV, E.Beneše
599 tis.Kč
1+1 OV, Moravská
640 tis.Kč
1+1 OV, Sídl.Svobody
700 tis.Kč
1+1 OV, Krasická
990 tis.Kč
1+1 DR cihla, Studentská, 61m2, vl.kotel, 1.075 tis.Kč
780 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DB, panel, Holandská
800 tis.Kč
699 tis. Kč
2+1 DB cihla, Svatoplukova, 58 m2
2+1 DB panel, Holandská
850 tis.Kč
880 tis.Kč
2+1 OV, 55 m2, Síd.Svob
1.150 tis.Kč
2+1 OV, cihla, Bulharská, 52 m2,
2+kk DR cihla, Studentská, 68 m2 (vl.kotel), 1.220 tis.Kč
2+1 Svolinského, vl. kotel,
1.070 tis.Kč
2+1 Ambrose, cihla
925 tis.Kč
2+1 Dolní, panel
890 tis.Kč
3+1 OV, panel, Sídl.Svobody
1.185 tis.Kč
1.420 tis.Kč
3+1 OV panel, Mozartova, 72 m2,
3+1 OV, panel, E.Beneše, 61m2, 2 lodžie, 1.139 tis.Kč
1.299 tis.Kč
3+1 PV, cihla, Svatoplukova, 70 m2,
1250 tis.Kč
3+1 OV panel, Anglická, zaříz., 74 m2
3+1 OV cihla, Svatoplukova, 76 m2, garáž 1.450 tis.Kč
3+1 DR panel, Anglická, 79 m2, (lux.kuchyně),
1.499 tis.Kč
3+1 OV panel, A.Slavíčka, 75 m2, krásný byt, 1.599 tis.Kč
1.399 tis.Kč
3+1 OV cihla, E.Beneše, 78 m2,
1.200 tis.Kč
3+1 OV panel, Moravská, 77 m2,
1.250 tis.Kč
3+1 OV panel, Tylova, 78 m2,
1.799 tis.Kč
3+1 OV B.Němcové, 79 m2,
1.350 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2,
RD :
2+1 Otaslavice, k rekonstr., i jako chalupa 380 tis.Kč
2+1 Mostkovice, garáž, zahr.,
1.170 tis.Kč
3+1 Čechy p/Kosířem, i jako chalupa
565 tis.Kč
3+1 Dolní, s dvorkem
700 tis.Kč,
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
860 tis.Kč
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
2
2+1 Výšovice, s gar.a dvorkem, 101 m , 1.020 tis.Kč
2
1.300 tis.Kč
3+1 Otaslavice, zahr., 870 m ,
1.310 tis.Kč
4+1 Kralice n/H, 250 m2, garáž,
2
1.250 tis.Kč
3+kk Klenovice, 352 m , zahr.,
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr., 1.350 tis.Kč
2
1.400 mil.Kč
5+1 Otaslavice, 493 m , zahr.,
3+1 Krasice s dvorkem, pěkný,
1.880 tis.Kč
2
1.950 tis.Kč
5+2 Vrchoslavice, zahr.516 m ,
6+1 Určice, se zahr., garáží,
2.190 tis. Kč
3+1 Prostějov u Aquaparku, se zahr., garáží, 2.575 tis.Kč
4+1 Hrdibořice, 2.570 tis.Kč (nový, s garáží, zahradou)
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2,
4+1 Kostelec n/H, dvůr, zahrada,
1.360 tis.Kč
8+3 Rumunská, zahrada, garáž,
3.380 tis.Kč
Další byty a RD - viz web RK.
Komerční prostory :
- pronájem restaurace v Pv, kapac. 80 míst
20 tis./měs.+ ener.
- prodej nem.s restaurací v Pv, 4,2 mil.Kč
2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:
- Pronájem i prodej v lokalitách Určická ( 89 tis.Kč), Šafaříkova, Šmeralova, u nové nemocnice, Brněnská, u Cílu,
Lidická, viz. web RK.
Chaty a chalupy :
3+1 Seč, pěkná chata, celor.obyv., 400 m2 565 tis.Kč
450 tis.Kč
2+1 Laškov, zděná, 32 m2
Chalupa v Rakové, velice pěkná,
1.100 tis.Kč
2
4+1 Chata ve Ptení, krásné prostř., 234 m 750 tis.Kč
Penzion v Jeseníkách - vl.kuchyně, ubyt.kap., pozemek,
cena v RK.
Pozemky :
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
350 Kč/m2
Bělecký mlýn - 766 m2,
2
Bělecký mlýn - les
2 tis.m , 40 Kč/m2
Vícov
450 Kč/m2, 25 parcel 797 - 1578 m2
Parcela - Kralice n/H
12 tis.m2, velmi levně.
450 Kč/m2
Stav.poz. - Držovice, 3389 m2,
Stav.poz. - blízko centra - 2 tis.m2,
1.800 Kč/m2
Stav.poz. - Bělecký mlýn, 2.532 m2,
350 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim,
Alojzov, Lešany, Otinoves, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH
RK, INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Vykoupíme vaši nemovitost, platba v hotovosti do 48 hodin, exekuce nebo zástava není překážkou.
Zaplatíme až 90% tržní ceny.
Tel.: 777 231 606

RODINNÉ DOMY
RD v rekonstrukci ve Studenci.
Cena 250.000 Kč
Prodej zrekonstruovaného RD 3+1
Hamry.
Cena 1.195.000 Kč
Prodej RD 6+1 Otaslavice.
Cena 1.990.000 Kč
Prodej přízem. RD 2+1 k rekonstr. PVJihoslovanská
Cena v RK
Prodej řadového dvougeneračního RD 2x3+1
sezahradouavlast.stud.vAlojzově.
Cena1.440.000Kč
Prodej1/2RDvHrušcevčetnězahrady.
Cena225.000Kč

Prodej patrového RD 2x2+1 s terasou, garáží a velkou zahradou v Kostelci na Hané.
Cena 2.190.000 Kč
Prodej patrového podsklep. domu 3+1+Z s
teras. ve Vrahovicích. Cena 2.300.000 Kč

Prodej RD 4+1, PV-Dolní ul., k rekonstr.,
vhod. i ke komerč. účel.. Cena 2.490.000 Kč

Prodej zrekon. cihl. přízem. částeč. podsklep. RD 3+1 v klid. části Prostějova.
Cena 1.950.000 Kč
BYTY PRODEJ
Prodej DB 3+1 s balkonem, PV-A.Slavíčka
Cena 1.090.000 Kč
69m2, 5. patro s výtah.
DB 4+1 s balkonem v PV-Belgická, po rek.,
panel., výtah., 4.p., 78m2, možno přikoupit garáž
Cena 1.490.000 Kč

Prodej bytu 3+1, PV-E.Beneše, 77 m2
1.300.000 Kč
Prodej bytu 1+1, PV-Pujmanova
Cena 820.000 Kč
GARÁŽE
Prodej zd. garáže 19m2, s bezp. závorou a
el. v PV za Močidýlkami. Cena 120.000 Kč
BYTY PRONÁJEM
Pronájem 2+kk v RD v Seloutkách.
Cena 6.000 Kč vč. ink
přidat zakázku: - Pronájem 1+1 Wolkerova.
Cena 5000 Kč + ink.
Pronájembytu2+1vPV,Dolníul.,cihla,3.n.p.
Cena 5.500 + en.
Pronájem část. zař. 2+1, 58m2, zvýš. příz., PVMoravská ul.
Cena 4.500 + inkaso
Kompletní nabídka v kanceláři
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Koupím chatu v okrese Prostějov.
Seriózní jednání. Platba v hotovosti.
774 851 606
Hledám ke koupi rodinný dům v Prostějově a okolí. Děkuji za nabídky.
Tel.: 777 231 606
Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. Pv a okolí.
Tel.: 739 322 895.
GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
- realitní kancelář Prostějov
PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁ:
* byty, rodinné domy, chaty, pozemky
* pronájem bytu 3+1
A NABÍZÍ K PRODEJI BYTY:
* 2+1 Dolní
730.000 Kč
* 2+1 A.Slavíčka
795.000 Kč
* 2+1 Šárka, po rek
850.000 Kč
* 2+1 Dolní
* 2+1 Špály
900.000 Kč
* 2+1 Jezdecká, po rek. 990.000 Kč
* 1+kk novostavba 1.070.000 Kč
* 3+1 Anglická
1.100.000 Kč
* 3+1 Šárka, po rek. 1.100.000 Kč
* 3,5+1 sídl.Svobody 1.310.000 Kč
* 3+1 E. Beneše
1.150.000 Kč
* 3+1 Němčice, po rek. 750.000 Kč
RODINNÉ DOMY
SE ZAHRADOU:
* 3+1 Dr.Uhra, PV 1.550.000 Kč
* 3+1 Lutotín
1.490.000 Kč
* 6+2 Trávnická, PV 2.690.000 Kč
* 4+1 Vrahovice
2.100.000 Kč
* 5+1 Plumlov
2.750.000 Kč
* 6+2 C.Boudy, PV 3.950.000 Kč
CHATY:
* 3+1 Křenůvky
270.000 Kč
POZEMKY:
* Vrahovice, 1142 m2, IS
1.550.000 Kč
* Pavlovice, 1299 m2, IS
490.000 Kč
PRONÁJMY:
* byt cihla, 3+kk, Studentská, 98 m2
* prodejna 260 m2, Svatoplukova
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A-Z PŘI PRODEJI
A KOUPI VAŠÍ NEMOVITOSTI:
* právní servis a poradna
* financování, odhady
* převody médií
A HLAVNĚ JISTOTU
A OSOBNÍ PŘÍSTUP !!!
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Kontakt: Garanční fond bydlení,
Ing.Zuzana Kučerová,
Wolkerova 3 (1. patro nad Botanico
Café), tel. 774 409 430
nebo prostejov@byty-gfb.cz
Prodám RD v Kostelci n H. Tel.: 724
337 984.
Nabízím odměnu 3-10.000 Kč
tomu, kdo mi „dohodí“ jakoukoliv
nemovitost k prodeji. Případnou
exekuci vyplatím. 731 541 589

Prodám chatu v okolí Ptení. Tel.:
736 738 849
Pronajmu garáž na ul. B. Šmerala
za prodejnou PFAF. 776 561 214
Prodám pěkný byt 3+1, 73m2 v
OV, 8. NP panel. domu, Moravská ul., dům po cel. rev., zděné
jádro, Cena 1. 350 000 Kč. Možnost odkoupit garáž v blízkosti.
Tel.: 588 882 065.
Pronajmeme 4 nově zrekostruované
byty v centru Prostějova, plastová
okna, plovoucí podlahy: 2 x 1+kk
34m2, cena 4300 Kč + energie; 1x
1+1,5 51m2, cena 4900 Kč + energie; 1x 2+kk 55m2, cena 5300 Kč +
energie. K nastěhování od 1. 8. 2011.
Ne RK. Tel.: 608 270 239
Prodám DB 2+1 v PV, ul A. Slavíčka, 4.patro, byt v pův.stavu. Dům
po revitalizaci, cena 750 000 Kč.
Tel.: 607 148 913
Prodám železobetonovou halu
300m2 vč. pozemku 2000m2, vybavená el. rozvodem v obci Žarovice.
Tel.: 774 727 761.
Prodám byt 2+1 + sklepní prostory
v Brodku u Konice. Cena dohodou.
Tel. v redakci.
Prodám rodinný dům 15 km od PV.
Tel.: 737 515 467
Přenechám pronájem restaurace
U Jezevce v PV vybavené vlastním zařízením, bez odstupného.
Tel.: 606 569 862.
Pronajmu pěkný byt - cihla, 2+kk,
84m2 + 2 lodžie, sklep a garážové
stání. Nájem 6 800 Kč + energie.
Tel.: 775 100 597
Pronajmeme nebytové prostory
o rozl. 27m2, ul. Újezd v PV, vč.
parkování. Neomezený přístup, telefon, internet, d.o.vstupu, ostraha.
Nájemné 2 100 Kč/měs., + 1000 Kč
služby. Tel.: 774 944 610
Pronájem 2+1 cihla 5 000 Kč +
inkaso, Česká ul. Po rekonstrukci
60m2. Tel.: 608 776 089
Pronájem 2+1 cihla, Pražská ul. 60m2,
5 000 Kč + inkaso. Tel.: 608 776 089
Hledám byt 2-3+1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
724 906 630.
Prodej 3+1 s lodžií a šatnou, OV/P, 73
m2, po rekonstr., Moravská ul., Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818
Pronajmu 1+1, 4 900 Kč + ink. v PV.
Tel.: 608 100 405

Autopark – Francouzská ul., Sídl.
Západ, nabízí volná místa v podzemních garážích. Tel.: 604 430 934.

Prodej zděné patrové chaty v Přemyslovicích, vl. studna, el. 220V, ZP
42m2, pozemek 1.111 m2. Garanční
fond bydlení, tel. 774 101 818

Prodám chatu na Stražisku a na
Suchém. Cena dohodou. Tel.: 724
337 984.

Pro klienta s hotovostí hledáme zděný byt 2+1 v dobrém stavu. Garanční fond bydlení, tel.: 774 101 818

Prodej komerčního obj. v centru PV, 140m2.
CenavRK
Prodej přízemního komer. objektu 139m2
2
na pozem. o rozl. 1335m v Myslejovicích. El.
230/380V,garáž,2studny. Cena1.260.000Kč
Pronájem obchodu 11m2, PV centrum.
Cena 4.200/měs.
Prodejvýr.halyskanc.prostory,skladyapodkr.bytemvprům.částiPV,ZPcelkem1765m2,
nutné dokončovací práce.
7.750.000 Kč
Prodej kompl. zrekonstr. čtyřpodl. činžovního domu s 10 bytovými jedn., restaurací, vinárnou, vitotékou a dvěma obchody v historickém
centru Prostějova.
Cena v RK.
Pronájem 400 m2 v suterénu centra PV
cena dohodou
Velký výběr kancelářských prostor k pronájmu !!!

Prodám byt 1+1 v PV ul. Libušinka. Tel.. 724 337 984.

Prodej 3,5+1 s lodžií, DB/P, 75 m2,
Belgická ul., Garanční fond bydlení,
tel.: 774 101 818

Prodej stavebního pozemku HAMRY,
u lesa 1 000m2. Tel.: 608 776 089

Prodej 2+1, DB/C, 65 m2, po rekonstrukci. Garanční fond bydlení,
tel.: 774 101 818

POZEMKY PRODEJ
PROSTĚJOV, 7x st. poz. od 450 do 890m2
1290 Kč/m2
PROSTĚJOV, orná půda 2,8 ha 70Kč/m2
ALOJZOV, st. poz. 2918m2
435 Kč/m2
480 Kč/m2
PV-Držovice 3389 m2,
PROSTĚJOV, poz. 1876 m2 1000 Kč/m2
PROSTĚJOV, poz. 2163 m2 1000 Kč/m2
Otaslavice, orná půda 8000 m2
25 Kč/m2
Dobrochov st. poz., kompl. IS 2 x 1040 m2 490.000 Kč
(cena platná do konce dubna)
Vřesovice parcela 744 m2
350.000 Kč
Kostelec na Hané, 2520 m2 195 Kč/m2 NÁŠ TIP

Koupím chatu, chalupu, nebo pozemek na stavbu RD v okolí PV, platba v hotovosti. Tel.: 737 613 617.

Prodej zděné chaty v Seloutkách,
ZP 47 m2, zahrada 321 m2. Garanční fond bydlení, tel. 774 101 818

Pronajmu byt 3+1 ul. Krasická, cihl.
+ vl. plyn. topení, sklep + stání pro
auto. Tel.: 774 864 588.

Prodej 2+1, OV/C, 85 m2, pův.
stav, možnost vybudování 4+1, v
centru. Garanční fond bydlení, tel.:
774 101 818

Prodejbytovéhodomus5bytovýmijedn.vPVŠafaříkovaul.
Cena4.950.000Kč

Kompletní nabídka v kanceláři

www.realitycz.net
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Pronájem nebytových prostor v
centru PV 67m2, 63m2, 73m2,
23m2, 350m2. Tel.: 725 549 790,
602 787 096.
Pronajmu 2+1, 1+1. T.: 723 565 897
Pronajmu byt 3+kk v centru PV.
Tel.: 725 549 790, 602 787 096.

Pronajmu byt 3 + kk v Kostelci na
Hané, cena 8 400 Kč vč. inkasa. Tel.:
602 751 535
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově ulice Italská. Tel.: 602 775 607
Pronajmu byt 1+1.Tel.: 724 332 299

Koupíme chatu na Stražisku a okolí.
Tel. 774 858 723

Prodám starší RD v Plumlově, ul.
Fučíkova 1, se zahradou a garáží.
Tel.: 603 177 531

Pronajmu garáž v areálu na
ul.Krapkova, Pv (za VaK, a.s.).
Tel.: 602 520 504 po 19.00 hod.

Prodám perfektní byt v OV s krásným výhledem v PV, panel. dům po
GO. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 777 332 994.

Pronajmu místnost v bytě 2+1, ostatní
prostory společné. Tel.: 608 331 141.

Pronájem garáže v PV, Poděbradovo nám., uzamykatelný vjezd.
Tel.: 777 862 900
Pronajmu byt 3+1, částečně vybavený, nedaleko hl. nádraží v PV.
Tel.: 608 328 617
Pronajmu komfortní 2+kk + šatna,
kompletně vybaven, cena 9 000 Kč
měs. vč. inkasa, kauce 5 000 Kč.
Tel.: 777 943 299

Koupím RD v PV a okolí, cena
nerozhoduje ani stav domu. Volejte
732 630 663

Pronajmu 2+kk, 50m2, zařízený, Krasická ul., 7 000 Kč/měs.,
včetně inkasa, volný ihned. Tel.:
773 423 252
Pronajmu místnost v bytě 2+1,
ostatní prostory společné. Tel.:
608 331 141.
Pronajmu byt 1+1 Sídl. svobody,
ihned volný. Tel.: 774 241 214
Prodám RD 3+1 k rekonstrukci v
Určicích. Cena 380 000 Kč. RK nevolat. Tel.: 721 817 009

Prodám pozemek 2740m2 nebo polovinu na stavbu v Otaslavicích, 500
m od lesa. IS vedou kolem pozemku,
330 Kč/m2. Tel.: 777 172 600.

REALITNÍ
KANCELÁŘ
Pavel Salaj
Nám. Padlých
hrdinů 6, Prostějov

Pronajmu byt 1+1, cihla, vlastní topení,
volný ihned. Tel.: 775 758 775
Pronajmu byt 3+1 v Soběsukách s garáží. Tel.: 739 988 916
Prodej bytu 2+kk v OV, ul. Krasická.
Tel.: 732 987 133
Pronájem kanceláře 16m2 v PV,
Poděbradovo nám., přízemí domu
s výlohou, s možnosti parkování.
Tel.: 777 862 900
Pronajmu DB1+1 v centru PV. Slunný byt 6.p, v kompl. zrekonstr. domě
s novým výtahem, plast. okny, novou
lodžií, zrekonstr. koupelnou s vanou,
novou kuchyňskou linkou.. Za domem zeleň, parkovací stání. Nájemné vč. všech poplatků s inkasem
6.500 Kč měsíčně. Byt volný ihned.
Kontakt: reakce2000@gmail.com
nebo 608 633 436 (nejlépe sms),
jsem přímý majitel!
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
3. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitostí v k.ú. Stařechovice – budovy č.p. 68 na st. parcele č. 1/2, st.
parcely č. 1/2 a poz. parcely č. 84 za
min. kupní cenu ve výši 298 000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593, e-mail:
katerina.zettelova@uzsvm.cz

tel.:582 335 690, 777 346 367
e-mail: pavel.salaj@quick.cz
www.reality-sos.cz

Pracovní doba:
Po - Čt:
Pá:

9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
9.00 - 12.00

Byty prodej:
2+1 Na Hrázi, PV, OV, panel, 58m2
Cena: 800.000,-Kč
2+1 Krasická, Prostějov, panel 695.000,-Kč
3+1 Bedihošť,OV, cihla, zahrada, garáž
1.540.000,-Kč
1+1 nám. Spojenců, cihla, 3.patro, po rekonstrukci. Cena: 6.000,-Kč/měsíc - celkem
2+1 Sušilova, cihla, zvýš. přízemí
Cena: 7.500,-Kč + inkaso (2.500,-Kč)/měsíc

Domy prodej:
RD 3+1 Vitčice, okr.PV, zahrada
Cena:560.000,-Kč
RD 5+1 Brodek u PV - Sněhotice, zahrada
Cena: 1.190.000,-Kč
RD 6+2 Letovice, okr. Blansko, k rekonstrukci
950.000,-Kč

Ostatní:
Pronájem neb. prostor Žižkovo nám. PV,
87m2 prodejna s výlohou, 22m2 sklad + soc.
záz., ihned volné.
Cena: dohodou v RK
Pronájem nebyt.prostor Rejskova,
PV, 1.NP, 90m2, kancelář, soc.zázemí
5.000,-Kč+energie

Pronajmu prodejnu v centru PV,
70m2. Tel.: 604 716 001
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
1. kolo výběrového řízení na prodej
nemovitostí v k.ú. Prostějov – pozemky parc. č. 3914/7 a parc. č.
3914/8 o výměře 1 737 m2 za min.
kupní cenu ve výši 1 118 000,00 Kč.
Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel.č. 582 302 593, e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz
Pronajmu, nebo prodám byt 1+1,
38m2 v prvním poschodí, 3 min.
od centra. Tel.: 604 716 001
Pronajmu čerstvě zrekonstruovaný
RD 2+1, 7 km od Pv, dvorek, zahrada.
Tel.: 732 329 552.

Prodej RD 5+1 v blízkosti centra,
patrový, koncový řadový, ZP 130
m2, zahrada 256 m2.Garanční fond
bydlení, tel.: 774 101 818

Koupím RD v PV a okolí, stav ani
cena nerozhoduje. Rychlé jednání.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 011 310.

REALITY

REALITY

Prodej stavebního pozemku ve
Vrahovicích o výměře 3 443m2
(rozměry 31 x 112m2). Plocha k
bydlení v klidné části, rovinatý terén. inž. sítě a příjezdová komunikace na hranici pozemku. Možnost
rozdělení pozemku na 4-5 parcel.
Cena: 1. 975 000 Kč (575 Kč/m2).
Tel. 608 601719
Prodám byt 1+1 v OV 43m2, pův.stav,
lodžie, plast.okna, dům po rekon., bezbariérový přístup. Cena 720 000 Kč,
tel.: 736 117 705. Ne RK!
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
46m2, zařízený. Tel.:602 775 607

Nejširší
nabídka
realit
a nemovitostí!

Chcete se přidat?

Volejte

608 960 042

Nabídka realitních kanceláří

V NOVÉM
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Joštovo nám. OV 42m2
530.000Kč
1+kk M.Pujmanové 40m2 OV
510.000Kč
1+1E.Beneše 44m2
620.000Kč
1+1 Moravská OV 45m2
580.000Kč
1+1 Tylova atraktivní lokalita
680.000Kč
2+1 Kralice na Hané cihla 60m2 dvorek 660.000Kč
2+1 Dolní OV 63m2
730.000Kč
2+1 Zrzavého 58m2+ lodžie
739.000Kč
2+1 V.Špály OV zděné jádro
839.000Kč
2+1 Šárka 60m2 po rekonstrukci
835.000Kč
2+1 Okružní OV 58m2
890.000Kč
2+1 Žeranovská OV po celk. rek. 1.199.000Kč
2+kk Olomoucká 61m2 OV po rek. 999.000Kč
3+kk V.Špály po celkové přestavbě 1.099.000Kč
3+1 Moravská 81m2 OV
1.200.000Kč
3+1Svatoplukova v centru 80m2 OV cihl.
+možnost garáže ve dvoře
1.039.000Kč
3+1 Anglická 75m2 OV
1.100.000Kč
3+1 Plumlov OV cihla 80m2,garáž 1.139.000Kč
3+1 Belgická
1.200.000Kč
3,5+1 Sidl. Svobody 82m2 OV
1.290.000Kč

Volejte: 723 335 940
1+1 Libušinka 34m2 lodžie
2+1 Pv 50m2 cihla k rek.
2+1 Šárka 60m2
3+1 sídl. západ 75m2
3+kk Svatoplukova 197m2 OV
3+1 A.Slavíčka po rek.75m2

690.000Kč
640.000Kč
745.000Kč
1.250.000Kč
1.499.000Kč
1.350.000Kč

Volejte: 732 285 189
2+1 St. Manharda cihla OV
2+1 Waitova cihla DV. 2 sklepy
2+1 Šárka DV po část rek.
3,5+1 sidl. Svobody OV
3+1 Brněnská cihla OV + garáž

799.000Kč
890.000Kč
900.000Kč
1.150.000Kč
2.599.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Přemyslovice zahrada 700m2 246.000Kč
Chata 3+1 Ptení zánovní
739.000Kč
RD 3+1 Alojzov dvůr zahrada
789.000Kč
Novostavba chaty 3+1 Alojzov 1.799.000Kč
RD 3+1 PV-Krasice
1.850.000Kč
RD 6+2 Lidická k rekonstrukci
1.954.000Kč
RD 2,5+1 Mostkovice garáž, zahrada1.957.000Kč

Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
170.000Kč
RD 2+1 Myslejovice
320.000Kč
RD 2+1 Otinoves
399.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
490.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 1.100.000Kč
RD 6+1 Výšovice zahrada
1.300.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
1.350.000Kč
RD 2+1 Dub nad Moravou
1.500.000Kč
RD 7+1 Klenovice zahrada,bazén
info v RK
RD 4+1 PV po rek. garáž, krb
1.790.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 2x2+1 PV zahrada
2.000.000Kč

Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada
380.000Kč
Chata 4+1 Bělák zahr. 2500 m2
700.000Kč
RD 4+1 Prostějov u centra
1.999.000Kč
RD 5+1 Kostelec n.H. zahrada
1.899.000Kč
Novostavba PV Vrahovice zahrada 3.900.000Kč
RD 4+kk Skalka novostavba+ zahr.1.790.000Kč
RD 8+kk PV luxusní dvojgar. po rek 5.990.000Kč

N O V O S TAV B Y NAK LÍ Č
Volejte: 739 322 895
Chata 3+1 Alojzov obytná plocha 66m2, zahrada
500m2
1.799.000Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 60m2, zahrada 500m2
1 884 000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice obytná plocha 81m2
1.971.000Kč
RD 4+kk Alojzov ob.plocha 81m2, zahrada500m2
2.096.400Kč
RD 3+kk Žešov ob. plocha 71m2 zahrada500m2
2.101.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice obytná plocha 105m2
2.280.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov ob. plocha 87m2, zahrada
2.377.000Kč
RD 4+kk Bystročice obytná plocha 87m2
2.510.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice ob.plocha 114m2 garáž,
zahrada
2.970.000Kč

Kancelář: Poděbradovo nám. 11-12
(budova Komerční banky) 2. patro

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:

BYTY :
Byt 2+1 Vyškov
1.440.000,-Kč
Byt 2+1 PV ul.V.Ambrose 920.000,-Kč
Byt 3+1 Klenovice na Hané+ zahrádka
940.000,-Kč
Byt 2+1, PV-ul.Dolní
900.000,-Kč
Byt 2+1 70m2 cihla,ul.KrapkovaProstějov,
1.595.000,-Kč

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD – Senice na Hané
1212m2= 727.200,-Kč
Pozemek na RD – PV-Vrahovice –
926m2= 982.000,-Kč
Pozemek na RD – Dobromilice
1500m2= po slevě220.000,-Kč
Pozemek na RD – Kelčice
1340m2=650.000,-Kč
Pozemek na RD – Mořice
plocha1300a1400m2=1m2/260Kč

POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma – u Prostějova
25.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD + pozemky –
Mořice
4.800.000,-Kč
Olomouc
50.800m2 = 1000,- Kč/m2
2
Olomouc-Vsisko 11.200m = 500,-Kč/m2
Pro klienta hledáme RD 5+1 k bydlení –
Prostějov nebo blízké okolí
(popřípadě RD větší do 1.800.000 Kč k rek.)

Dále hledáme pro klienta stavební
místo na RD cca plocha do 800m2
v Prostějově

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.
Hanáckého pluku 1498/3
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419, 844 111 141

Volejte: 732 285 189

Volejte: 723 335 940
1+0 Hvězda 20m2 suterén
3.000Kč+el.
1+kk Trávnická 20m2
4.300Kč vč. ink
2+kk Daliborka podkrovní 80m2 6.000Kč+ink
2+1 Hliniky po rek.
5.500Kč+ink
2+1 Okružní
7.500Kč vč. ink
3+kk Hvězda 80m2
6.000Kč+ink
3+1 Sídl. Svobody 80m2 zařízený 8.000 vč.ink
3+1 u Němčic 72m2 po rek.
5.500kč vč.ink.
3+1 Kostelec 72m2 po rek.
7.900Kč vč. ink

Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78 m2 po rek. 8.500Kč+el.

Prodej panel. bytu 3+1 OV ul. Novosady, Litovel o celkové výměře 78m2. Byt v původním stavu, velmi udržovaný,
pěkný se dvěma balkóny. Dům po kompletní revitalizaci.
Byt se nachází v klidné lokalitě obce, parkování před domem. Nízké náklady.Cena 1.000.000 Kč. Tel: 775 343 333

Nabízíme k prodeji cihl.RD 5+2 s dvorem a velkou
zahradou v obci Hluchov,okr.PV,po rekonstrukci r.2006.
Celková výměra 1646m2.Dům ihned obyvatelný. Cena:
1.190.000 Kč.
Tel:775 343 333

Prodej RD 5+1 ve Vrahovicích, dům po rekonstrukci.
Zastavěná plocha 156m2, celková 1145m2. Dům je udržovaný prostorný, s dvorkem, garáží a venkovním posezením. Za domem zahrada a zděná stavba s příjezdovou cestou. RD napojen na veškeré IS. Dům vhodný i jako sídlo
firmy s bydlením. Cena 3.990.000 Kč. Tel: 775 343 333

Volejte: 739 322 895

VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP NA NEMOVITOST NA PRODEJ

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ

VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
NA KLÍČ

VYPLÁCÍME DLUHY A EXEKUCE NA
NEMOVITOSTECH

PŮJČKY NA COKOLIV OPROTI
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Byty prodej Prostějov
1+kk DV E.Beneše
550tis Kč
1+kk OV E.Beneše
549tis Kč
1+1 OV E.Beneše
599tis Kč
1+1 OV E.Beneše, po rek.
689tis Kč
2+1 OV Žeranovská, cihla 65m2. 1.350tis Kč
2+1 OV Svatoplukova, cihla 1.290 tis Kč
3+1 OV E. Beneše
1.099tis Kč
3+1 OV E.Beneše, 2 lodžie
1.069tis Kč

Nebyt.prostory pronájem Prostějov
ul. Martinákova, 200m2, vhodné pro
obchod či služby,
13.000,-Kč+en.
ul. Plumlovská, 72m2, vhodné pro obchod,
služby,
12.000,-Kč+en.
ul. Šlikova, 180m2, vhodné jako dílna,
13.000,-Kč+en.
ul. Olomoucká, 72m2, vhodné pro obchod,
15.000,-Kč+en.
Prostějov, rodinná hrobka, 20m2 – 50.000,-

www.cmreality.cz

Lenka Dokládalová, PROMET REAL, s.r.o.

 777 95 20 27

zelená linka: 800 850 850

e-mail: dokladalova@prometreal.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
www.prometreal.cz

Byt OV 1+kk M. Pujmanové, 2. NP, 32 m2,
balkon, volný ihned
Cena: 472.000 Kč
Byt OV 2,5+1 ul. Krapkova, 4. NP, 74 m2, část.
po rekonstrukci, plastová okna, vl.topení a ohřev
vody, volný ihned,
cena: 1.300.000,- Kč
Byt OV 3+1 se šatnou ul. Dolní, 3. NP, 70 m2, dům
i byt po rekonstrukci, balkon, cena: 1.450.000,- Kč
Byt dr. 3+1 se šatnou ul. Mozartova, 5. NP, 73
m2, klimatizace v obýv. pokoji, balkon, volný ihned,
Cena: 1.250.000 Kč
Byt dr. 3+1 se šatnou Lutín, 3. NP, 70 m2,
balkon, po kompletní rekonstrukci, s možností
odkoupení do OV,
Cena: 1.250.000,- Kč

Nová výstavba bytů Rezidence Florián
1+kk až 4+kk od 37 m2 až po nadstandardní o velikosti 174 m2 v lukrativní
lokalitě.
Cena od 30.500,-/m2
RD 3+1 s garáží a zahrádkou Okružní ul., celková pl. pozemku 244 m2,
veškeré IS, volný ihned
Cena: 1.800.000 Kč
RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na Hané,
zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod,
plyn před domem, volné ihned. Cena: 580.000 Kč
Chalupa 2+1 Zborov, okr. Šumperk, zast. pl. 50
m2, zahrada 100 m2, v rekonstrukci, volné ihned.
Cena: 392.000 Kč
St. pozemek Loučná n./D., výměra 2.228 m2,
určeno k výstavbě rekreační nem. Cena v RK
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2,
možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
Zahrada Žešov, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě
RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 900.000 Kč

Nová výstavba komerčních prostor
Rezidence Florián od 45 m2 v lukrativní
lokalitě.
Cena od 21.000,-/m2

Byt 3+1, Němčice nad Hanou
DB, po kompletní rekonstrukci, pěkná klidná lokalita.
Cena: 750.000,-Kč

RD Brodek u Prostějova
RD z r.1994, 5+1, garáž, sklepy, komora,
prádelna, 2 terasy, balkon, ZP 1642, zaCena : 2.390.000,- Kč
hrada 104 m2.

Chata 3+1, Křenůvky
včetně kompl.zařízení. Pěkná rekreační
oblast, les, hřiště, cyklistické a běžkařské
trasy.
Cena: 270.000,-Kč

RD Čelechovice n/H - Kaple
po rekonstr., 2+1 a 3+1, 2 x koupelna, 2
x WC,dílna, zahrada 286 m2, ZP 414 m2,
vodovod, plyn, septik Cena: 995.000,- Kč

U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem Vaší nemovitostí, právní
i finanční poradenství a hlavně jistotu a osobní přístup.

oceňujeme tradici
stále je tu pro vás i

„KARTIČKA
VĚRNOSTI“
VYUŽIJTE BONUSOVÉ ODMĚNY
PRO STÁLÉ A PRAVIDELNÉ KLIENTY
Kartičku obdržíte při platbě
a nebo na požádání u obsluhy.
VOLEJTE: 528 333 433
PIŠTE: INZERCE@
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
VŠE VYŘÍDÍME ZA VÁS!

POZOR! POZOR! POZOR!
NA POŘADU DNE JE OJEDINĚLÁ AKCE,
KTEROU BYSTE NEMĚLI PROVÁHAT!
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK V MĚSÍCI ČERVNU VYHLÁSIL

◘ Prodej bytu 3+1, 75m2,lodžie, sklepní
kóje, šatna dům po kompletní rekonstrukci, zateplení, plastová okna, nový výtah,
nová kotelna, nízké měsíční náklady cca.
3500Kč. Byt původní. Cena 1 050 000Kč.

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

NAB Í Z Í M E

2+kk Březinova, 72m2, cihla, zařízen
6.000 Kč+en (viz obrázek)
7.000 Kč+en
2+kk Mánesova, 60m2,
2+1 Šárka,část. zařízen
6.900 vč.en
2
3+kk Drozdovice, 94m , novostavba
10.500 Kč+en
4+1 V. Špály, 91m2, po rek. 9.500 Kč+en

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

+420 585 203 382,
infolinka zdarma 800 22 44 64
Lazecká 94/2 Olomouc 779 00

O S TAT N Í

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v Pv cihla DV i OV, i k rekonstrukci.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

Byty pronájem Prostějov
1+kk St. Manharda, 28m2, zařízený,
5.500,-Kč vč.en
1+1 sídl. Svornosti,
5.500 Kč vč.en

◘ Prodej RC 4+1 s garáží v Určicích,
samostatně stojící, kolaudace 1993, zastavěná pl. 100m2, celková plocha 650m2.
V přízemí velký obývací pokoj, kuchyně,
koupelna, WC, v 1. patře 3 samostané pokoje, koupelna, dům je celopodsklepený.
ý.
Fotografie v R.K.
Cena 2 200 000Kčč
při rychlém jednání sleva
a

Volejte: 723 335 940
Pozemek stavební Otinoves 2.000m2 399.000Kč
Garáž za Mechanikou
145.000Kč
Garáž Šmerala nová 40m2
485.000Kč
Pronájem garáž Šmerala
1.500Kč
Pronájem hala Držovice 250m2 7.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 8.000Kč+ink
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem kom. objektu Kralice 30.000Kč+ink
Kom. objekt Čelechovice 1.200m2 cena v RK

Mobil: 608 639 933

www.kk-reality.com

PR O N Á J MY

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

Byty prodej Prostějov
1+1 OV Okružní 36m2, po rek. 699tis Kč
2+1 OV Němčice n. H. 54m2, 830tis Kč
3+kk OV Drozdovice 77m2, novostavba
1.990tis
3+kk OV Drozdovice 94m2, novostavba
2.395tis Kč
3+kk OV Drozdovice 88m2, novostavba,
zařízen
2.810tis Kč
1.390tis Kč
3+1 DV Mozartova 72m2,
4+kk OV Drozdovice 87m2, novostavba ,
řízen
2.390tis Kč
4+1 OV Olomouc centrum, 130m2 + gar.
stání, cihla
3.390tis Kč
RD Vranovice 4+1, nadstandard.
novostavba,
3.700tis Kč
RD Seloutky 5+1, garáž, po rek. 1.590tis Kč
RD Určice 3+1, zahrada, dílna 1.250tis Kč
RD Čechy p. K., 3+1, 2+1, zahrada
1.490tis Kč
RD PV Drozdovice, 3+1, 2+1, k rek.
1.350tis Kč
RD Pěnčín,okál 6+2 s garáží,
699tis Kč
RD Silůvky, Brno venkov 6+1, po rek.
3.989tis Kč
RD 3x2+1 PV, Trávnická
2.490tis Kč
2
Čelechovice – zahrada 300m . 130tis Kč

Netušilova 6, Prostějov
Tel: 582 333 187
Mob: 777 039 653
E-mail: info@kk-reality.com

RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Volejte: 739 322 895
1+1 Svornosti 40m2 cihla 3.500Kč+2.000ink
1+kk Krokova 35m2
5.700 vč. ink
1+1 E.Beneše 44m2 lodžie sklep 5.900Kč vč. ink
1+1 Tylova 39m2+lodžie
6.000Kč vč.ink
2+kk Šafaříkova 70m2
4.400Kč +ink
2+kk Karlov 45m2 po rekonstrukci 6.300Kč + ink
2+kk Krasická zánovní 56m2+lodžie 7.900Kč vč. ink
3+kk Šafaříkova 105m2
5.300Kč+ink
2+1 Svatoplukova 95m2
5.800 +ink
2+1 Zrzavého po rekonstrukci 6.000Kč+1.700ink
2+1 Italská zařízený nebo vyklizený 6.900Kč vč.ink
2+1 Krokova 58m2+lodžie
7.200Kč vč. ink
2+1 E.Beneše 62m2 zařízený 7.500Kč vč. ink
3+1 nám. Spojenců 111m2
5.000Kč+ink
3+1 Karlov 85m2 po rekonstrukci 8.000Kč + ink
3+1 Krasická v RD zahrada, garáž6.000Kč +ink
RD 1+1 Ohrozim zahrada, dvorek 6.000Kč vč. ink
RD 2+1 Určice 80m2 po rek.
7.000Kč vč. ink

Wolkerova 3, Prostějov
www.byty-gfb.cz

Mobil: 777 619 939
RD 5+2 Vrchoslavice,2x zahrada
1870.000,-Kč
RD 2+1 Hrubčice
865.000,-Kč
RD 3+1 Hrubčice
1.285.000,-Kč
RD 5+2 Drahanovice-Ludéřov
995.000,-Kč
RD 3+1 Bousín po rekonstrukci
1.500.000,-Kč
RD 3+kk Klenovice na Hané 1.250.000,-Kč
RD 5+1 Otaslavice
1.400.000,-Kč
RD 3+1 PV-Držovice
850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV po slevě
1.660.000,-Kč
RD 3+1 Suchdol u Konice 210.000,-Kč
RD 3+1 + pozemek 3500m2 Raková u
Konice
1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov
2.200.000,-Kč
RD 4+1, Mořice u Nezamyslic
800.000,-Kč
RD 6+2, Vícov, PV
1.800.000,-Kč.
RD 2+1 Ohrozim
662.000,-Kč
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◘ Prodej novostavby 4+1 s garáží v Prostějově Vrahovicích,klidné místo energeticky nenáročný, zahrada 100m2.
Cena 3 300 000Kč
◘ Prodej RD 3+1 v Krasicích, po rekonstrukci, zahrádka.
Cena 2 400 000Kč
◘ Prodej RD 2+1 Měrovice n/H voda,
plyn, elektřina, zastavěná pl. 106m2, zahrada 604m2
Cena 230 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 po kompletní rekon2
strukci, 69m .
Cena 1 339 000Kč
◘ Prodej bytu 3+1 s lodžií, 76m2,zv.
přízemí,dům po celkové rekonstrukci, bezbariérový přístup
Cena 1 150 000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 v OV, 2. patro, 54 m2, velký, pěkný. Cena 920 000 Kč

* pro nadcházející období od 20. do 26. června se tím vyvoleným
čtyřiadvacetihodinovým úsekem stal

ČT VRTEK!

PRÁVĚ V TENTO DEN, TJ. 23. ČERVNA SI TEDY BUDETE MOCI JAKOUKOLIV

A TO HNED O PADESÁT KORUN!

ÚVĚRY OD 300.000 Kč
◘ Prodej cihlového bytu 2+1 s lodžií, pěkný, klidné místo
Cena 850 000Kč

Podmínkou je, abyste si inzerci zadali MINIMÁLNĚ NA DVĚ VYDÁNÍ
A INZERCE OBSAHOVALA ALESPOŇ 90 ÚHOZŮ.
V takovém případě nezaplatíte 148 Kč, ale POUZE 98 KORUN!!!

(uvedený příklad = splátka úroku, úroková sazba
11% p.a., RPSN 18.57 %, splatnost 5 let, jistina splatná
jednorázově, nemovitost nutno pojistit, v částce úvěru
jsou zahrnuty běžné náklady na vyřízení úvěru, tyto se
mohou lišit dle okolností)

¤ Pro oddlužení a konsolidaci půjček
¤ vyplacení exekucí – vyřešíme za vás
¤ hotovost na cokoliv
¤ bez poplatků předem
¤ s pozdějším převodem na bankovní úvěr

CO TAKOVÝ „ŠŤASTNÝ DEN“ OBNÁŠÍ?
* naše redakce pro vás každý týden v měsíci červnu určí jeden den, v němž
si budete moct zadat řádkový inzerát za VÝRAZNĚ LEVNĚJŠÍ CENU!

FORMOU PODAT ŘÁDKOVÝ INZERÁT A ZAPLATÍTE MÉNĚ!

Prodej řad. přízemního, část.podsklepeného RD
v Tovačově, zastř. sedlovou střechou o dispozici 2+1,
chodbou, koupelnou, WC, kůlnou a hospodářskou budovou.
Cena: 1199000,-Kč

zástava nemovitostí podmínkou s nejnižší
možnou splátkou, např. úvěr 400.000 Kč =
měsíční splátka 3.667 Kč

INZEROVAT V NEJČTENĚJŠÍM
PERIODIKU REGIONU SE ZASE VYPLATÍ O NĚCO VÍC...

A TO SE PŘECE VYPLATÍ!
◘ Pronájem bytu 2+1, po rekonstrukci,75m2,
Trávnická ulice, 1.p
Cena 7500vč ink.
◘ Pronájem rodinného domu 5+1
s garáží a zahradou v Držovicích.
Cena 13 000Kč+ink

PŘIPOMÍNÁME, ŽE NADÁLE PLATÍ AKCE 3+1 ZDARMA
!výše nabízené zvýhodnění se vztahuje POUZE na druhou inzerci!

Řádková inzerce

V NOVÉM
SLUŽBY

FINANCE

Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré
izolace, drenáže, sanace, bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové práce, dodávka a pokládka
plovoucích podlah atd. Máme
poloviční ceny než firmy. Tel.:
725 922 477

PENÍZE VŠEM BEZ POPLATKŮ A TO JEŠTĚ DNES.
PŘIJEDEME AŽ K VÁM.
VYŘEŠÍM VŠE DO HODINY. T.: 602 511 353.

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní
atd. Tel.: 774 062 253.
Stěhování, vyklízení, tel.:
775 132 134.
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, obklady, zateplování
fasád, demolice, střechy aj. Volejte 723 522 369 – neváhejte!
Rychle, kvalitně, rozumné ceny!
Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Stříhání a úprava psů. Dle
potřeby také o víkendu. Prostějov - tel.: 606 166 853.
Oplocení pozemku, zídky, ploty. Tel.: 723 522 369.
Stolařství V. JANČÍK, Domamyslická 104, PV, tel.: 604 820
358. Zakázková výroba nábytku, obložení a plotů (i všechny
stol. práce vč. oprav).
Provádím zednické práce, zateplování fasád a strojní omítání.
Tel.: 776 036 750.
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace,
tel. 774 368 343

POZOR!!! Úspěšná zahraniční společnost - pobočka v
Olomouci přijme 4 šikovné komunikativní lidi, bez vstupních
poplatků. Práce 20 hod. týdně,
výdělek nad 30 tisíc korun,
PENÍZE DO 30 MIN. BEZ volná pracovní doba, zaškolení
POPLATKŮ PŘEDEM. PO- zdarma. Rychlý kariérní postup.
MŮŽEME VŠEM I BEZ Neváhejte a volejte 737 465 727
DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ. DŮCHODCŮM I PODNIKATE- BOMBA KŠEFT!!! Zajímavá
LŮM. 724 573 950.
práce bez vstupních investic,
pružná pracovní doba 20 hod.
Peníze na míru, i se zástavou týdně, vysoký výdělek (nad 30
a bez zástavy, i s příjmem pro tis. korun). Zaškolení zdarma,
důchodce, MD atd. Bez kauč- rychlý kariérní postup.. Neváních poplatků a registru. Tel.: hejte a volejte 737 465 727.
602 964 446.
Práce z domu - dobrej-job.cz
Rychlá půjčka 5 – 20 000 Kč.
Pracuji výhradně pro jednoho Do nově otevřeného wellness stuvěřitele. Tel.: 603 218 330.
dia hledáme šikovné kolegy/-ně.
Tel.: 774 601 167.
Levná půjčka! Stačí zaslat na
777 543 372 jm.- př.- rč. - tel. Hledám zručné zámečníky na
č. – příjem a výši úvěru. ZP i výpomoc při stavbě vhodné i pro
od více věř.
zdatné důchodce. Platba denně.
Tel.: 602 719 273.
Rychlá půjčka peněz bez potvrzení příjmů, bez poplatků, i pro Centrum regenerace v Prosdůchodce. Tel.: 723 634 781
tějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Financování bydlení bank. úvě- Tel.: 602 810 644.
rem s nízkou úr. sazbou a podporou státu. Volejte: 604 168 409 Přijmu kadeřnici a kosmetičku.
Tel.: 607 634 098.
Zavedená firma půjčí skoro každému 5 -15 000 Kč. Zprostřed- Přijmeme kadeřnici do salonu
kovatelskou činnost vykonávám na zkrácený úvazek. Tel.: 582
výhradně pro jednoho věřitele. 400 318
Tel.: 607 275 496
Přijmeme kadeřnici na ŽL do
Rychlá půjčka bez poplatků. zavedeného kadeřnictví v PV.
Vyřízení za pár hodin. Tel.: Klientela zajištěna. Praxe pod604 603 644
mínkou. Tel.: 777 870 726.

Nebojte se zeptat, poradíme,
pomůžeme. Ne 900, ne poplaProvádím revize el. instalací tek. Hodně možností, stačí si
budov, pracovních strojů, el. vybrat. Volejte s příjmem, jak
spotřebičů. Tel.: 607 634 098
jednoduché. Tel.: 777 551 492,
kontakt od Milana.
SkyBalloons s.r.o - AUTODÍLNA na Kostelecké 39 - ve
dvoře opravujeme auta všech
značek. Rychle, levně, se zárukou, po dohodě non-stop.
Tel.: 603 264 513.

tel.: 776 777 175

Nákladní doprava a stěhování.
Valník s plachtou. Tel.: 608
730 983

PŮJČÍME VÁM
do 100 000 Kč

Provádíme zednické, obkladačské a malířské práce. Nivalace podlah. Tel.: 775 288 421

zaměstnancům, důchodcům
do 69 let, podnikatelům
i s nulovým přiznáním

Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí služby. Rychle,
levně. Prostějov 604 389 367.
Stolařství Filouš: 605 905 087,
vyrábíme: kuchyně, vestavěné
skříně, posuvné dveře, schody,
obkládání starých schodů. Provádíme: opravy starož. nábytku.

PRÁCI NABÍZÍ

půjčujeme i na zástavu

snadno a rychle
Poradce pracuje pro RENT&REAL Finance s.r.o. a jiné věřitele

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do HPP soustružníka na
svislý soustruh do třísměnného
nebo nepřetržitého provozu, dále
přijmeme natěrače do dvousměnného provozu a obráběče na
CNC stroje do třísměnného nebo
nepřetržitého provozu. Požadujeme zkušenosti v daných profesích. Nabízíme zázemí stabilní
společnosti, dobré platové podmínky. Osobní kontakt pouze po
tel. domluvě. Tel.: 582 302 341
PŘIJMEME PRO pobočky v regionu pracovníky/-ce. Nabízíme
rekvalifikaci, 26 - 50 000 Kč/měs.
Nehledáme dealery. Věk a praxe
nerozhodují. Tel 728 958 301
Česká fa. hledá referenty/-ky pro
práci v kanceláři. Plat 25 000 Kč.
Zapracování, další výhody. Tel.:
603 218 330

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Dopravní firma GEILT Czech
s.r.o. hledá řidiče dodávky na
cesty do zahraničí po západní
Evropě. Požadujeme praxi v řízení dodávky v zahraničí + znalost papírování CMR, puťovka,
atd., flexibilitu, vlastní automobil na dojíždění do zaměstnání
(Žárovice) podmínkou, komunikativní znalost NJ nebo AJ,
pojistku na ¨blbost¨. Stručný
životopis zašlete e-mailem: geilt@seznam.cz , tel.:777 776 779

Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582 388 101.

Přijmu kadeřnici a manikérku
na ŽL., nájemné 3 500 Kč a 1
500 Kč. Jsme zavedený salon,
spolupracující se svatebním
studiem. Kontakt: pí. Kresová
- 775 945 958
Stavební společnost SOFIZO s.r.o
přijme ihned na HPP 1 – 2 pracovníky oboru tesař, klempíř-pokrývač. Požadujeme zkušenosti v
oboru. Kontakt: pí.Vlková - 603
873 216, 582 381 283, p.vlkova@
sofizo.cz., www.sofizo.cz

773 493 394

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v pátek
24. 6.
v 10.00 hodin

Králičí farma Vícov prodává
chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na tel.: 777 936 723.
Prodám chlapecké oblečení velikosti. od 4 do 10 let, málo nošené, vše levně. Tel.: 608 376 873.
Prodám autogen včetně příslušenství. Tel.: 732 322 212

SEZNÁMENÍ

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraMuž ve zralém věku hledá pří- ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
telkyni 35 až 45 let, Prostějov a lustry, lampy, porcelán, sklo,
blízké okolí. Kontakt jen SMS stříbro, šperky, staré hračky a
607 275 496
další. Tel.: 605 138 473.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě pana Jaroslava KŘUPKU z Prostějova. Poděkování patří také
soukromé pohřební službě
p. Makového a vřelý dík i
jeho zaměstnancům Eriku
Dostálovi a řečnici p. Elišce
Komárkové.
Zarmoucená rodina.

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569.

Výhodné úvěry na pořízení ojetého vozu od r.v. 2001. Tel.: 777
291 296. Vytvoření nabídkové
kalkulace zdarma.

Dne 24. června 2011
vzpomeneme
12. smutné výročí úmrtí
paní
Růženy PROCHÁZKOVÉ
z Čechovic.
S láskou vzpomínají dcera
a vnoučata.
Za tichou vzpomínku
všem, kdo ji měli rádi,
děkujeme.

NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623

RŮZNÉ

SOBRA – AUTO.CZ, Žeranovská 3, PV, Tel.: 608 93 30
33, 582 331 800. Provádí veškeré
opravy vozidel, diagnostika, ME
a TK, náhradní díly – prodejna,
PNEUSERVIS.

GRATULACE

Dne 23. června 2011
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí naší maminky,paní
Milady FEDOROVÉ.
Vzpomínají dcera a syn
s rodinami.

AUTO - MOTO

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají
víc než ostatní.
O to těžší je naučit
se žít bez nich!

Dne 21. června 2011
by se dožila 71 let paní
Květoslava KREJČÍ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
manžel Ladislav a dcera
Slávka.

Náš drahý milovaný,
měl jsi být ještě tady
s námi,
nechtěl jsi odejít,
měl jsi život rád,
budeme na Tebe
s láskou vzpomínat.

Koupím Škodu Felicia. Tel.:
603 710 012
Koupím Škodu Fabii, uvítám
1. majitele, není podmínkou.
Tel.: 608 710 468
Koupím Škodu Octavia, jakýkoli stav. Tel.: 775 506 285

ZVÍŘATA

Oděvní firma LORGIT- PV s.r.o
přijme střihače/-ku oděvů na jednosměnný provoz. Samostatnost
a zkušenosti nutné! Info: Jana Olivetského 27, PV. Tel.: 582 340 591

Dne 23. června 2011
uplyne už
7 smutných roků,
kdy nám navždy odešel
náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček
a strýc,
pan Adolf KOŘÍNEK
z Prostějova,
ve věku 80 let.
Stále vzpomíná s láskou
a smutkem syn Adolf
s partnerkou Jitkou,
dcera Margita
s manželem,vnuk Kájin
s manželkou a pravnukem
Ondrou, vnuk Martin.
Nikdy nezapomeneme.
Prosíme, kdo měl rád
a znal našeho tatínka,
o tichou vzpomínku.

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.

Přijmeme řidiče MKD. Tel.: 603
534 795

Fa. Marek Spedition přijme dispečera MKD. Nutná znalost NJ
nebo AJ. Tel. 777 99 00 22.

Dne 24. června 2011
uplyne 10 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel
a tatínek pan
Miroslav VYDRŽEL.
S láskou a úctou
vzpomínají manžeka
Marie, dcery Pavlína
a Miroslava s rodinou.

KOUPÍM

Prodám osobní auto FIAT STILO SW 1.4 16V 6 speed, 1.
majitel, r. výroby 2006. Inf. na
tel. 739 570 680

Firma Marek spedition přijme řidiče na soupravu, pro rozvozy do
Vídně – volné víkendy, tel.: 777
990 022

Kdo žije v srdcích
svých milých,
není mrtev,
je jen vzdálen.

Prodám větší množství starých
cihel. Zn: 5 km od Prostějova,
tel.: 582 362 102

Úklid. fa SaM přijme spolehl. prac. na úklid 3 hod denně. Vhodné zejména pro ID.
Tel: 582 331 332.

Firma Marek spedition přijme řidiče MKD. Tel.: 777 990 022

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

Úklidová firma přijme pracovnici na krátký úvazek 3x týdně,
od 1.8. Oblast Kralického háje.
Tel.: 582 345 379, 582 340 051

Hledám výpomoc na elektrikářské práce. Tel.: 775 363 086

Přijmeme prodavačku do knihkupectví. Požadujeme: výborná
znalost práce na PC, zkušenosti
a orientace v oboru podmínkou,
znalost programu Pohoda výhodou. PD v rozmezí Po – Pá
9-17,30, so 9-12. Životopisy zasílejte pouze na e-mail:
jitka@tabery.cz do 23. 6. 2011

VZPOMÍNÁME

Hledáme zámečníky, potrubáře a svářeče na provádění
montážních prací v OL kraji.
Nabídky zasílejte na e-mail
MZCSRO@SEZNAM.CZ,
nebo SMS 602 824 409. Na ŽL.

Nabízíme práci recepční v
hotelu v Prostějově. Nástup
1. 8. 2011, brigádně i na HPP.
Tel.: 777 005 488

Pěstitelská pálenice Kostelec na
Hané, Rink 120, oznamuje zahájení výroby. Od 29.6. 2011 příjem
objednávek každou středu od
16.00-18.00 hod a v sobotu od 9.00
- 12.00 hod. Tel.: 582 373 358.

Prodám použité trámy, rozměry 15x15cm délka 4,5m 10ks,
14x14cm délka 4m 17ks cena. 450 Kč/kus, rozměry 17
x 17 délka 10m 8ks - cena: 950
Kč/kus. tel.: 608 601 719.

Česká firma hledá prac. na pozice: telefonista, asistent, manager.
Zaprac. 25 000 Kč/měs. Tel.: 775
204 909

ČS. fa přijme pracovníky/-ce
na pozice: telefonista/-ka zprostředkovatel/-ka, asistent/-ka,
referent/-ka, obchodní zástupce,
manager. Nabízíme zajímavou
práci, výdělky od 30 000 Kč/měs.
Nehledáme dealery a podobně.
Info na tel. 605 254 556

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader
a další zednické práce i mimo
okr. PV. Tel.: 774 627 358.
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Dne 22. června 2011
oslaví své
40. narozeniny paní
Alena KOSTNEROVÁ
z Kostelce na Hané.
Dneska je T vůj
velký den,
40 už není pouhý sen.
Hodně štěstí,
zdraví, lásky
a na duši žádné vrásky,
to Ti přejí syn Lukáš,
dcera Míša s Milanem,
přítel Jirka
a tatínek Josef.

Prodám štěňátka maltézáčků,
odběr druhá polovina června.
Tel.: 606 849 898
Prodám štěňátka pekinéza.
Tel.: 604 783 540
Daruji černého kocourka a
mourovatou kočičku. Oba jsou
chlupatější a přítulná. Tel.: 604
671 876

Dovolená v Chorvatsku! RIVIÉRA SEGET. Apartmány
od 10-ti metrů od moře v
soukromých vilách, klidná
lokalita, klimatizace, vlastní
pláž, terasa s výhledem, internet WI-FI, TV+sat.
www.vranjica.eu

OZNÁMENÍ
HOSPODA U BOŽENKY (bývalá Pepova Olomoucká 6).
Zahrádka otevřena s dětským
koutkem. V nabídce až 7 dr. piv.
Po domluvě možnost rodinných
oslav, večírků, svatby a jiné.
Ve čtvrtek 30.6. v 17.00 hod hraje sk. Victori, loučení se školním
rokem - opékání, grilování.

Dne 23. června 2011
uplynou 2 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Zdeněk ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
syn a dcery s rodinami.

Hledejte
nás i na
www.vecernikpv.cz

NEZAPOMEŇTE NA ŠTASTNÉ DNY V ŘÁDKOVÉ INZERCI
více se dozvíte na straně 21

Fotbal

V NOVÉM
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Sledovali jsme labutí píseň v podobě marné snahy o uchování divizní příslušnosti

I PROTI UHERSKÉMU BRODU SELHALA KONICE V KONCOVCE

A PROPADLA SE NA POSLEDNÍ MÍSTO!
Ani Roman Sedláček nepomohl a „A“-tým Sokola prohrál veškerá jarní domácí utkání...

GAME OVER. Sokol Konice spadl v divizi až na úpl- míč pod břevno - 1:2. Fyzička
né dno a po jednom roce stráveném v severomorav- domácích se stále více vytrácela,
přibylo nepřesností, pokusů bez
ské E skupině a pěti v jižní D skupině opouští čtvrtou myšlenky a na náhodu, navíc pronejvyšší soutěž. Tým Karla Procházky a Romana ti sílícímu větru. Hosté tak mohli
Sedláčka živil ještě kolo před koncem z patnácté- své vedení pojistit, ale Slinták z
ho místa teoretickou naději na záchranu, domácí pravé okraje vápna jen vyprášil
rukavice a stejný
porážka s dosud posledním Uherským Brodem Kmecikovy
hráč při pokusu o lob těsně miale přinesla jasno bez ohledu na výsledky ostatních nul levou tyčku. Šanci na návrat
duelů. Po mizerném jaru, čtrnácti střetnutích bez vý- do utkání a pokus o obrat v sahry a sedmi domácích porážkách v řadě tak Koničtí motném závěru nabídl domácím
míří do krajského přeboru, kde na ně čekají derby s necelou čtvrthodinu před koncem Byli výš. Hosté z Uherského Brodu zaskočili Konici hned třemi údeHruboš. Na trávníku pobyl ry a z Hané si přivezli teoretickou naději.
Foto: Jiří Možný
Kralicemi na Hané a Určicemi. Ke třináctému místu Filip
coby střídající hráč pouhé dvě
a jistojisté záchraně by díky výhře Napajedel nepo- minuty a po faulu v přerušené
onice tak v sedmi jarních Vyškovem, Rosicemi a Uhermohla ani jakákoliv výhra, přesto by kvůli nejisté si- hře viděl rovnou červenou kartu.
domácích střetnutích nezís- ským Brodem navíc vstřelila
Přesilovku velmi rychle využil kala ani bod. Při porážkách s Ho- pouhých šest branek, přičemž
tuaci v mnoha oddílech naděje stále žila.
Jan Blaha, když se výborně zori- donínem, Otrokovicemi, Žďá- devatenáctkrát inkasovala... ZaKonice/Jiří Možný
za celý poločas ale ani jednou entoval po přízemní přihrávce a z rem nad Sázavou, Tasovicemi, slouženě padá!
ráči i realizační tým Koni- neohrozili branku. Naproti tomu otočky vystřelil k levé tyči mimo
ce před úvodním výkopem domácí mohli zvýšit střelou zpo- brankářův dosah - 2:2.
aděje domácích hráčů i
dobře věděli, že potřebují zvítězit za šestnáctky, jíž hosté tečovali
příznivců vyprchala velmi
co nejvyšším rozdílem a součas- těsně mimo branku, neujali se ani
né spoléhat na pomoc Hodonína dva pokusy střelce úvodní branky rychle. Jen o dvě minuty pozděv Napajedlech a Otrokovic v Kryla. Nejprve netrefil dobře míč ji se hosté dostali do přečíslení a
Blansku. V souboji posledních a minul bližší horní růžek, těsně Roman Daněk si po přenesení na
dvou celků tak vsadili vše na jed- před přestávkou pak hlavičkoval pravou stranu položil obránce a
tváří v tvář Kmecikovi vystřelil
nu kartu a při rozestavení 3-4-3 se v záklonu také nepřesně.
druhý poločas započal děním ke vzdálenější tyči pod břevno
tlačili všemi silami do útoku.
první branku se mohl hned
před uherskobrodskou šestnáct- – 2:3. Alespoň k vyrovnání neve čtvrté minutě postarat kou. Navrátil ve skluzu poslal míč pomohlo ani vysunutí Radka ŘeOndřej Klobáska, stejně jako ve vedle bližší tyče, po kombinaci na háka opět až do útoku, kdy ho na
Velkém Meziříčí ale dokázat, že pravé straně pak nenašel ve vápně pozici stopera nahradil střídající
se jistěji cítí v defenzivě a po cenRus a do uplynutí
branky:
10. Kryl, 79. J. Blaha tru z pravé strany z hranice manastaveného času
Sokol Konice:
se stav 2:3 již nelého vápna vystřelil doprostřed
51. Slinták, 58. R. David,
zm
a nad. O něco nebezpečnější tak
změnil.
střídání: 73. Směták za Kryla, 81.
1.
81. Daněk
byl Ladislav Koutek, jenž svým
Rus za Klobásku
4:6
střely na branku:
technickým pokusem zpoza šesttrenéři: KAREL PROCHÁZKA a
náctky jen těsně přestřelil. Ještě
střely mimo branku: 5:4
Kmecik
T. K
T.
Křeček
ček
čče
ekk
do konce první desetiminutovky
ROMAN SEDLÁČEK
rohové kopy: 5:4
to ale přece jen bylo 1:0 a domácí
Podanýý, Řezníček
rozhodčí: Kolář - Podaný,
se tak pomaličku začali přibližoKoutek
Řehák
Voral
Vo
Vor
V
orr a l
o
vat svému cíli v podobě konečžlutá karta: Daněk ((54.)
54.)
ného výsledku 6:0. Pavel Kryl
červená
karta:
Hr
r
u
boš (78.)
Hruboš
si počíhal na centrovaný míč z
Bílý
levé strany a chladnokrevně zadiváků:
145
Kryl
Klobáska
končil vybíhajícímu Ondrůškovi
Kostelník
J. Blaha
ného sponavzdory. První čtvrthodina byla žádného
Václavský
Navrátil
ráče. Zdálo
vůbec v režii Konice, která se luhráče.
Solařík
níí
aktivním napadáním dostávala k se, že navýšení
koku je pouze
mnoha míčům a řítila se do úto- náskoku
zkou času, ale opak
ků, hráči jako by se ale mnohdy otázkou
Ligas
R. David
báli vzít odpovědnost na sebe byl pravdou a hosté zčisSlinták
sna vyrovnali a vzápětí
a z příhodných pozic kolem tajasna
ledek otočili. Vše začal
šestnáctky vystřelit. S přibývají- výsledek
Daněk
M. David
dnapadesáté minutě Karel
cími minutami se hra stále více v jednapadesáté
nták, který se nezalekl vývyrovnávala a Koničtí se stále Slinták,
častěji uchylovali pouze k na- běhuu Kmecika mimo vymezené
Kúdela
mí a nebyl pro něj problém zakopávaným balonům a svádění území
Vrága
hlavičkových soubojů, leč v prv- cílit do odkryté brány. Jen o sedm
nut později pak roh z levé straní půli byli lepšími. Hosté zahro- minut
Dvořák
Ondrůšek
zili dvěma nepřesnými pokusy v ny našel u vzdálenější tyče Davišestnácté a čtyřiadvacáté minutě, da, jenž nekompromisně poslal
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ČSK Uherský Brod
střídání: 76. Hruboš za Kostelníka
trenér: LUBOMÍR BLAHA

 4. domácí mohli jít velmi rychle do vedení, ale Klobáska z ma-

lého vápna po centru z pravé strany trestuhodně přestřelil

 5. nad břevnem skončil po rychlé kombinaci na levé straně i

technický pokus Ladislava Koutka
neobsazený Pavel Kryl se prosadil přízemní střelou k bližší tyči a naděje na záchranu po
rychlé brance stoupá – 1:0
 16. po nepřesném odkopu Kmecika se míč rychle vrátil k šstnáctce, Roman Daněk ale zamířil vedle levé tyče
 24. Pavel Kryl si z levé strany ideálně naběhl do vápna, míč
mu ale sjel a pokus na bližší vinkl se do branky nevměstnal
 51. ZNIČEHONIC VYROVNÁNO Slinták si za vápnem
položil vyběhnuvšího Kmecika a pohodlně uklidil do
prázdné brány – 1:1
 58. HOSTÉ OTÁČEJÍ SKÓRE
Richard David si našel prostor na malém vápně a po rohu z levé strany nekompromisně zakončil pod břevno – 1:2
 78. Konice bude hrát proti desíti, střídající Filip Hruboš dostal
za faul v přerušené hře červenou kartu
 79. DOMÁCÍ VYUŽÍVAJÍ PŘESILOVKU
přízemní
přihrávku z pravé strany využívá Jan Blaha k přesné střele
k pravé tyči – 2:2
 81. BROD POSÍLÁ KONICI AŽ NA DNO
rychlý
brejk využívá Roman Daněk k položení obránce a umístění
míče do vzdálenějšího horního růžku – 2:3
 90. KONEC UTKÁNÍ
Uherský Brod vystoupal díky
výhře na čtrnácté místo, Konice se propadla až na poslední pozici a po šesti letech sestupuje do krajského přeboru...
zaznamenal Jiří Možný
 10. KONICE VEDE

DOKONALÝ POČIN
Sokol Konice
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V desáté minutě vypadalo vše optimisticky. Koničtí hráči sice již dříve
zahodili jednu tutovku a další střela prosvištěla jen těsně nad břevnem,
zásluhou Pavla Kryla ale přece jen skončilo čekání na branku a zdálo se,
že záchrana není až tak daleko. Domácí útočník využil autu Václavského
na levé straně i následného dlouhého míče do vápna a s jistotou poslal
míč skrz Ondrůška. Skončilo tím více než pětsetminutové čekání na
branku a diváci se těšili na minimálně vítěznou rozlučku, v lepším případě
i záchranu čtvrté ligy. Předlouhé desítky minut se ale k nejlepšímu
konickému jarnímu střelci nikdo další nepřidal, ba i šancí již měli domácí
poskrovnu a udržení divize se změnilo ve fata morganu...

ROMAN SEDLÁČEK – Sokol Konice:
„Tak jste to viděli. Bezmoc, beznaděj, bez kondice, bez síly,
neschopnost vydat se v zápase... Prostě bez tréninku to kluci
nemohou hrát! Nemůžu říct, kde je hlavní příčina, ale za tři
týdny, co jsem tady byl, katastrofální účast na trénincích. Co
chcete v šesti lidech natrénovat? Bez tréninku nemůžete hrát
ani okresní přebor, natož divizi! To si tady musí vyříkat a dát
nějak dohromady. V Litovli chodí na trénink patnáct kluků. To
je prvopočátek všeho, aby mančaft byl aspoň trošku úspěšný.
Chtěli jsme tento zápas vyhrát a důstojně se rozloučit. První
poločas jsme odvedli slušný výkon, agresivní presing, standardky, šance. Ve druhém poločase se ale ukázala slabina –
kondice. To byl hlavní důvod, proč konický mančaft nevyhrál
doma ani jednou. Chtěli jsme se zachránit a museli jsme vyhrát
co největším rozdílem, bezbranková remíza by nám stejně nepomohla. Nedokázal jsem v posledních dvou zápasech mužstvo vyburcovat jako ve Velkém Meziříčí, aby hrálo ještě líp.
Je to pro mě zklamání. Když jsem tady přišel, věřil jsem, že
mužstvo je kvalitní a je potřeba udělat jen pár věcí. Bohužel
jsem se spletl. Nejhorší na té beznaději je, že nemáte na lavičce nikoho..! Chtěl jsem okamžitě reagovat a třeba v šedesáté
minutě vystřídat tři hráče, ale tady to není možné. Na ´lavce´
nám seděl jeden hráč, který nebyl tři týdny na tréninku, Rus
po zranění a zraněný Růžička. Pak zavolal Kučera (de facto
šéf klubu - pozn.red.), abychom Kmecika poslali na hrot, na
což jsem reagoval, že se tohoto divadla nebudu účastnit! Dělat
někomu kašpara a vystřídat Kmecika po mně nemůže nikdo
chtít.... Shrnu to, kvalita některých hráčů je dobrá, ale tréninková docházka je katastrofální, a proto hráči ani nemohli hrát líp.“

LUBOMÍR BLAHA - ČSK Uherský Brod:
„Domácí začali s velkým elánem, bylo vidět, že to chtějí co
nejrychleji rozhodnout. Podařil se jim gól, ale postupně jsme
se dostávali více do hry a druhá půlka byla plně v naší režii.
Koničtí odpadli, nepustili jsme je absolutně k ničemu. Nebýt
zbytečného vyloučení, asi bychom to dohráli v klidu. Dostali
jsme gól, ale dokázali jsme zareagovat a potom jsme si to už
pohlídali. Jeli jsme sem vyhrát a neskončit poslední, domácí si
určitě říkali to stejné, Říkal jsem klukům, že vždy je o co hrát,
může se stát cokoliv. Někdo se odhlásí a když budete poslední,
určitě sestoupíte, jinak šance na záchranu vždycky je. Kluci bojovali, snažili se, obzvlášť za druhou půlku jim nemohu nic vytknout, takže spokojenost. Je možné, že nám záchran utekla, je
možné, že neutekla... Kdovíkdo ve druhé a třetí lize nastoupí a
co vůbec bude (smích)... Z posledního místa bychom určitě sestoupili a jako třetí od konce určitá šance stále existuje.“ -jim-

„Když půl roku nevyhrajete,
ZASLOUŽÍTE SI SPADNOUT,“
uvědomuje si konický stoper Radek Řehák
Osmdesát minut uprostřed tříčlenné obrany a závěrečnou
desetiminutovku v konickém útoku odehrál ostřílený stoper
Radek Řehák (na snímku J. Možného). Ani jeho zkušenosti
ale nepomohli k výhře v posledním kole a záchraně divizní
příslušnosti a zatímco loni se podílel na historicky nejlepším
konickém výsledku, nyní ho čeká příprava na nový ročník krajského přeboru. Dobře si byl vědom obtížného úkolu a potřeby
výrazného vítězství, za hlavní příčinu neúspěchu označil nedostatek zkušeností mladého kádru.
Konice/jim
V existenčním
zápase
proti
Uherskému Brodu se
vám povedl zejména
první poločas. Pak už
to ale bylo horší. Proč?
„Nemyslím si, že to byl jen tento
zápas, měli jsme na to půl roku.
Bylo to s Rosicemi, ve Velkém
Meziříčí, v Bystrci, doma s
Vyškovem. Bohužel naše produktivita je žalostnější. Soupeř
měl čtyři šance a dal tři góly, my
jsme měli v první půli tři, teď
možná dvě a dali jen dva góly.
Kdybychom ve třicáté minutě
vedli 2:0 nebo 3:0, hrálo by se
jinak a šlo by s tím něco dělat.“
Co
vám
scházelo
k úspěšnější koncovce?
„Asi měli štěstí a my smůlu.
Nebo umění, že ty šance proměnili. Na začátku roku jsme
si mysleli, že nám hráči chybět
nebudou, bohužel během sezony jsem zjistil, že nám nejvíce
chyběl Peťa Rajnoha. To byl
kluk, který dokázal podržet balon, rozehrát. Takového hráče
do ofenzivy jsme bohužel za

celý půlrok nenašli. Jonáš Navrátil pak svou
rychlostí soupeře dorážel. Mančaft je hodně
mladý a kluci jsou málo
zkušení. Když půl roku
nevyhrajete, asi si nezasloužíte nespadnout.“
Podle Romana Sedláčka rozhodla fyzička a
nízká účast na trénincích... Byl
to problém tohoto mače?
„Když ale hráč chodí dennodenně do práce, nemůžete chtít zázraky a mít šestnáct hráčů, kteří
budou schopni každý den trénovat... Matematika nám dávala
jasně najevo, že musíme vyhrát
6:0. Neměli jsme co ztratit a zkusili jsme to otevřít. Hlavně první
poločas se nám to podařilo, hráli
jsme hodně aktivně, náročný fotbal, soupeře jsme do ničeho nepustili. Dostali jsme ho pod tlak,
ale bohužel jsme dali jen jeden
gól. V takové situaci je to málo.
Ve druhé půli hrál soupeř po větru a stačilo mu to nakopávat. To
se možná na hráčích, kteří nehráli pravidelně od začátku sezony
projevilo.“

V NOVÉM

24 - 25

20. června 2011

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
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POZVÁNKA

Fotbalové zpravodajství


608 706 148

sport@vecernikpv.cz

na volební valnou hromadu a losovací aktiv Okresního fotbalového svazu
Dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu
Okresního fotbalového svazu Prostějov,která se koná

V PROSTĚJOVĚ, 30 .června 2011, od 16.00 hod.,
v restauraci U Tří Bříz ,Dolní 2 Prostějov
Prezentace bude probíhat od 15,30hod.
Při prezentaci předloží každý delegát vyplněný a potvrzený delegační lístek

www.vecernikpv.cz

ročníku 2003 1. SK Prostějov
TJ HANÁ PROSTĚJOV SLAVILA OSMDESÁTINY Zlatá sezona přípravky
Fotbalové naděje vyhrály turnaj v Pardubicích
Prostějovští fotbalisté si k výročí
přizvali starou gardu Zbrojovky

Prostějov/ol
V sobotu 18.června 2011 se
uskutečnily na hřišti za Místním
nádražím oslavy 80. výročí založení klubu TJ Haná Prostějov.
Program série fotbalových zápasů začali na „umělce“ ti nejmenší
v pořadí benjamínci proti Čechovicím, benjamínci „A“-týmu
Hané proti „béčku“, mladší přípravka proti maminkám, starší
přípravka s tatínky, „béčko“
mužů proti trenérům a vedoucím, mladší žáci proti Držovicím
a jako zlatý hřeb na závěr Stará
garda Hané Prostějov proti Staré
gardě Zbrojovky Brno 78. Zápasy přípravek s rodiči byly pojaty
velice prestižně a mládežníci nic
sv&ya cute;m živitelům nedarovali a naopak. Pro diváky to
byla hezká podívaná, neboť to
vypadalo, že i Hanáci mají dívčí
jedenáctku. Také mladší žáci své
tatínky pořádně prohnali a ti se
na place notně zapotili. V kategotii mladších žáků porazili Hanáci
svého rivala z Držovic 5:0. Jako

předzápas Starých gard nastoupil
téměř kompletní „B“- tým Hané
proti trenérům a vedoucím mládeže. V zápase hraném na 2x
30 minut a řízeném Davidem
Kopeckým se soupeři rozešli s
nerozhodným výsledkem 3:3.
Za Hanou byli úspěšní Novák,
Frňka a Chmelař. Odpoledním
vyvrcholením oslav byl zápas
Staré gardy Hané Prostějov a
Staré gardy Zbrojovky Brno
78, která v tom roce pod vedením Josefa Masopusta získala
mistrovský titul. Po prohraném
poločase domácí zabrali a výsledkem byl další nerozhodný
výsledek.

Stará garda Hané Prostějov Stará garda Zbrojovky Brno ´78
4:4 (1:3)
Branky: Maléř (vlastní), Bílý,
Trunda, Směšný
- Novák,
Bula, Švanda, Hrubša z penalty.
Rozhodčí: Peřina - Majer,
Kopecký
Hráno bez žlutých karet
Diváků: 200

Sestavy týmů
Stará garda Hané Prostějov:
Hodina (Hlávka) - Jančiar, Krupička, Skácel, Trnavský,Směšný,
Slouka, Pupp, Pavel Langr,
Glausch, Píchal, Frýbort, Bílý,
Daniel Langr,Trunda, Svoboda.
Nutno podotknout, že řady Hané
byly doplněny bývalými hráči TJ
OP Prostějov.
Stará garda Zbrojovky Brno ´78:
Nahodil - Bula, Maléř, Klimeš,
Hrubša - Švanda, Schwarz, Svoboda, Novák - Čuhel, Mikloš.
Střídali: Bureš, Jarůšek
I když některým hráčům zmizela
část vlasů a přibylo několik kil,
přesto byly vidět krásné fotbalové okamžiky, zákroky gólmanů
na obou stranách a také krásné
góly. Přítomní diváci museli být s
předvedeným fotbalem spokojeni, protože tolik kvalitních hráčů,
z nichž někteří ještě hrají okresní i
vyšší soutěže, běhá málokde.
Po závěrečném zápase se v zasedací místnosti rozproudila vášnivá debata, kdy se vzpomínalo na
úspěchy Hané a „živá kronika“

Uplynulou neděli se fotbalisté 1.SK Prostějov ročníku 2003 zúčastnili na závěr
sezóny svého posledního turnaje v Pardubicích. Obsazení bylo více než těžké. Posuďte sami: Slavia Praha, FC Hradec Králové, FK Baumit Jablonec, FK
Mladá Boleslav, FAŠV Varnsdorf, FK Pardubice, AFK Chrudim a FC Chotěboř.
Kluci si ve skupině postupně poradili s mladou Boleslaví 2:0, Varnsdorfem 5:1,
Hradem Králové 4:0, s Chotěboří 3:0 a Slávia Praha přejeli vysoko 6:2. „V semifinále, do kterého jsme postoupili s prvního místa, jsem se utkali s Jabloncem
a po vítězství 4:3 postoupili zcela zaslouženě do finále. Kluci v těchto fázích
turnaje předváděli přímo famózní výkony. Způsob jakým smetli Slávii Praha byl
opravdu oku lahodící, stejně tak i v utkání s Jabloncem,“ uvedl Jan Naicler, jeden
z trenérů týmu.
Pardubice/pk

Legendy. Při sobotních oslavách se na trávníku potkali bývalí “velcí” hráči prostějovské i brněnské kopané.
Pavel Winkler přidával k lepšímu historky z „pravěku“ fotbalu.
Součástí oslav byla také výstavka
historie Hané, která měla svou
expozici v zasedací místnosti
SCM . Tato výstava mapovala
celou historii fotbalového oddílu,
který byl založen 18. září 1931

a neměl po celou dobu vlastní
hřiště. Expozice měla bohatou
výsledkovou a fotografickou dokumentaci a vévodily jí dresy ve
kterých Haná hrávala, hraje i bude
hrát.
Pro sezónu 2011/2012 budou
barvy Hané hájit „A“ muži v I.B

třídě Olomouckého KFS, „ béčko
„ ve III.třídě OFS Prostějov . Široké řady mládežníků budou zastupovat oddíly starších a mladších
žáků, starší přípravka a nejméně
dvě mužstva mladších přípravek.
Předpřípravka bude prozatím hrát
bez soutěže.

Foto: Zdeněk Penička
V závěru je nutno poděkovat
všem funkcionářům, hráčům,
sponzorům a rodičům, kteří se
zasloužili o to, aby Haná mohla
zdárně oslavit své osmdesátiny,
protože „Haná je věčná, Haná
je nesmrtelná, Haná je nejlepší!“

Ve finále čekala jeho svěřence
opět Slávie Praha. Tentokrát to
byl daleko vyrovnanější souboj.
„V polovině zápasu jsme po
dvou vlastních brankách prohrávali 3:1. Ale kluci si věřili a
svoji fotbalovostí a bojovností
dokázali zápas dotáhnou k remíze 4:4, když soupeři několikrát
pomohlo několik tyček od inkasování většího množství branek.
Následoval penaltový rozstřel,
který jen vygradoval nádhernou
atmosféru celého finále a celého
turnaje, kdy se utkala opravdu

ta nejlepší mužstva. Rozhodnutí padlo až ve třinácté sérii, kdy
Jakub Fabiánek po neproměněné slávistické penaltě rozhodl o
našem zlatu. Radost kluků byla
obrovská. První místo si opravdu zasloužili. Navíc Jakub Vyhlídal byl vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Uznání ovšem
patří všem hráčům, všichni na
hřišti nechali srdce a dokonale
předvedli co se za tuto sezónu
naučili,“ sdělil Večerníku kouč
Jan Naicler.
Tímto turnajem jaksi vyvrcholilo celoroční snažení tohoto
výběru, jejich poctivá práce na

trénincích, na gymnastických
cvičeních či odpočinkových plaváních. Za celou sezónu se zúčastnili 28 turnajů, kde byli 15x
na prvním místě, 6x na druhém,
3x na třetím, dali 1024 branek.
A to ještě v podzimní části hráli
velice úspěšně krajský přebor
starších přípravek a na podzim a
na jaře střídavě i okresní soutěž,
kde spolu se svými kamarády s
ročníku 2002 obsadili první místo a vyhráli i krajské finále.
„Opravdu úspěšná i když náročná sezóna. Obrovsky se nám
vyplácí spolupráce se ZŠ E. Valenty, kde máme soustředěnu vět-

Chystá se patnáctý ročník turnaje s věhlasnou tradicí i renomé BEDIHOŠŤ CUP 2011:
Pokoří „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2011“ pověstnou „šedesátku“?

A je to opět tady! Rok se opět sešel s rokem a v zákulisí se znovu pilně chystá největší turnaj v malé kopané
na Moravě „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2011“, který letos napíše již svůj patnáctý díl! Populární klání tak
podobně jako v předcházejících čtrnácti letech ani letos nechybí v kalendáři prázdninových akcí a už nyní
na sebe poutá velkou pozornost. Pořadatelé z TJ Krumsín evidují po prvních dnech otevření startovní listiny
hned osmnáctka přihlášených celků. Na další z vás pak netrpělivě čekají! Hlavním mediálním partnerem je
prakticky od samotného počátku vzniku historie Haná Cupu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, nejinak je tomu
i v tomto roce, kdy se všichni sejdou v Krumsíně ve dnech 8. až 10. července 2010. Hrát se bude opět pod
záštitou senátorky Boženy Sekaninové, generálním partnerem je opět Plzeňský Prazdroj, a.s., což zajišťuje
účastníkům znovu nejen přísun kvalitního piva GAMBRINUS. Obchodními partnery turnaje se stali Radek
Kocourek, majitel kavárny U Kocourka a provozovatel letních občerstvení v okolí Plumlovské přehrady a
firma Lahůdky z Hané pana Antonína Jelínka. Prvenství z loňského 14. ročníku bude nejtradičnější účastník,
tým FK Peliny Choceň, který ve finále zdolal tým SK Haná Prostějov.
Krumsín/pk
Patnáctý ročník tohoto turnaje
bude mít začátek v pátek 8. července 2010 v 16:00 hodin. Finále se hraje v neděli 10. července
v odpoledních hodinách. Pořadatelem je znovu oddíl kopané

TJ KRUMSÍN, na jehož fotbalovém hřišti turnaj proběhne. Je
připraveno pět travnatých hřiští,
na kterých se odehrají zápasy
jednotlivých skupin. Na regulérnost budou dohlížet po celou
dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí.
„Ubytování si zajišťuje každý

tým samostatně. Po dohodě s
pořadateli lze stanovat přímo v
areálu v bezprostřední blízkosti
fotbalového hřiště TJ Krumsín.
V areálu hřiště se bude prodávat 24 hodin denně teplé jídlo a
občerstvení. Navíc se účastníci
turnaje mohou těšit na sobotní
večer, kdy bude na hřišti uspořá-

dána taneční zábava. Letos vystoupí opět živá rocková kapela“, říká Martin Ošťádal, hlavní
organizátor turnaje. „Snažíme se
každým rokem na turnaji něco
vylepšovat. Tentokrát jsme
si dali opět záležet na propagačních materiálech. Veškeré
informace postupně zveřejňu-

jeme na nových oficiálních internetových stránkách turnaje
na adrese www.hanacup.cz .
Na těchto stránkách budeme
zveřejňovat dosud přihlášená
družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální informace k turnaji. Na stránkách je
spuštěna diskuze, kde přivítáme jakékoliv názory a dotazy
ohledně turnaje. Také areál TJ
Krumsín doznal opět mnoho
změn k lepšímu, jsme připraveni na cokoliv. Máme kryté
posezení, taneční parket a venkovní i vnitřní sprchy. V areálu
fotbalového hřiště bude k dispozici po celou dobu turnaje
zdarma internet od společnosti
PLNET. Na turnaji bude 10
profesionálních rozhodčích,
každý zápas budou pískat dva
rozhodčí, tedy i na pomezí.
Kontaktovali jsme mladé rozhodčí, kteří mají zkušennosti z
turnajů v malé kopané. I když
už loni jsme v tomhle ohledu
udělali velký pokrok. Ale to
ukáže až samotný průběh turnaje. Opět existuje možnost
platit startovné na turnaj přímo v Prostějově a sice ve firmě Gamasoft s.r.o., která sídlí
na Plumlovské 77. Jedná se o
prodejnu počítačů. Stačí tam
nahlásit jméno týmu, poštovní adresu, telefon a zaplatit
startovné. Přípravy na turnaj
jsou již měsíc v plném proudy, teď už jen aby vyšlo počasí.
Na závěr ještě prozradím, že se
snažím dostat na turnaj hodně
kvalitní týmy, takže se bude jistě na co dívat. Stejně jako loni
bude k dispozici textový online
z turnaje a na internetu se budou
objevovat okamžitě také fotky.
Upletl jsem si tím na sebe bič,
protože pak člověk neví, kde mu
hlava stojí a co dělat dřív. Loni
ale byla návštěvnost stránek během turnaje obrovská, takže v
tom budeme určitě pokračovat.
Doufám, že se nové internetové
stránky budou líbit a návštěvníci turnaje tam najdou vše potřebné,“ věří v opětovný úspěch
celého klání Ošťádal.
Jak dále prozradil, rozesláno

aktuální stav přihlášených týmů na
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2011:
1 - HUSTLER TEAM
2 - FK Peliny Choceň
3 - MK Medvědi Prostějov
4 - TJ SOKOL Křetín
5 - Torpedo Prostějov
6 - SK FOSP Řešetova Lhota
7 - AC ZAVADILKA 2000
8 - Bexim Paletten
9 - FK ORLI Vyškov
10 - FC Hlučín
11 - Brodek u Prostějova
12 - Indiana Plumlov
13 - Montáže Kučera
14- Zdětín
15 - Kapříci United
16 - AC Okrouhlá
17 - BC Červánky Rájec
18 - Los Che
19 - AC Vyprahlo Konice
20 - FC FONTIK
21 - 1. FC Betis Prostějov
22 - 1. FC Betis MK Prostějov
23 - Team Karla Gignaca
24 - FC DREAM Team
25 - TJ Mouřínov
26 - Botafoga Seniors
27 - FK Fagus Obora
Letošní turnaj budou pískat tito rozhodčí:
Pavel Majer, Kamil Krutovský, Jiří Petrů, Zdeněk Pazdera,
David Kopecký, Jaroslav Krátký, Petr Motal, Michal Jelínek,
Pavel Novák a Jiří Marek.
bylo bezmála 500 pozvánek pro
týmy z Prostějovska, Vyškovska, Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale i pro týmy, které sem
každoročně zavítají z různých
koutů naší republiky. Byli osloveni zajímaví sponzoři, kteří pomohou zajistit velké množství
kvalitních věcných a peněžitých
cen.
Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2011. Na přihlášky zaslané po tomto datu
již nebude brán zřetel. Týmy,
které mají o účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
Krumsín 211

798 03 Plumlov
mobil: 774 825 285
email: hana.cup@seznam.cz
Po zaslání startovného ve výši
900,- Kč na tuto adresu bude
každému týmu telefonicky
potvrzena účast. Nejpozději
týden před začátkem turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými
skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro
kompletní zpracování výsledků je připravena výpočetní
technika. Veškeré informace
o turnaji budou k dispozici
na internetových stránkách
www.hanacup.cz. Tyto stránky jsou denně aktualizovány..

Už jsou přihlášena první mužstva
Bedihošť/pk

Ve dnech 16.a 17. července se
bude konat v Hrubčicích BEDIHOŠŤ CUP 2011. Již třetí
ročník turnaje v malé kopané
bude mít začátek v 8:30 hodin,
finále se bude konat v neděli
17. července v odpoledních
hodinách. Pořadatelem jsou
Amatéři malé kopané Bedihošť. Maximální kapacita turnaje je dvaatřicet týmů, počet
hřišť bude podle přihlášených
mužstev maximum jsou 4
hřiště , kde se odehrají zápasy
jednotlivých skupin. Na regulérnost budou dohlížet po
celou dobu turnaje výhradně
profesionální rozhodčí.
„V
areálu
je
možnost
stanování,ubytování si zajišťuje
každý samostatně. Občerstvení
bude zajištěno po dobu turnaje a ve večerních hodinách po
dobu diskotéky, která bude na
programu
po prvním hracím dnu přímo
v areál v Hrubčicích,“ řekl
Večerníku Jiří Kresta, hlavní
organizátor turnaje. „Srdečně

zveme všechny příznivce malé
kopané a nejen je ale i všechny ostatní. Veškeré informace
jsou postupně zveřejňovány na
našich stránkách www.krestic.
estranky.cz, kde také budeme
zveřejňovat i přihlášené mužstva turnaje,propozice, aktuální
informace o turnaji. Na stránkách je spuštěna diskuse, kde
přivítáme vaše dotazy a názory.
Co se týče registrace pro turnaj
stačí vyplnit požadované informace odkazu registrace na našich stránkách jméno kontaktní
osoby,jméno klubu,telefon,e-mail, popř. poznámku,a zaplatit startovné- pro platbu zadejte var. symbol telefonní číslo
kontaktní osoby,a text název
mužstva platba musí proběhnout nejpozději 5.července kdy
je taky uzávěrka turnaje. Bližš
info o platbě je opět na webu,“
sdělil Kresta.
„Přípravy už jsou v plném
proudu hlavně aby vyšlo počasí. Byli osloveni zajímavý
sponzoři kteří nám pomohou
zajistit věcné a peněžité ceny,“
dodal.

Přeborníci okresu

Další informace najdete v
příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který se
stal stejně jako loni mediálním
partnerem akce.

šinu klukův prvních a druhých
třídách a spolupráce s vedení
školy je na velmi dobré úrovni.
Vždyť tito žáci vyhráli McDonald Cup na okrese a v krajském
finále ve své kategorii (1.-3. tříd)
skončili druzí. I pro samotné
kluky je veliké plus. Trénovat
chodí od 14.30 do 16 hodin vždy
místo družiny. Potom si je rodiče
vyzvednou a kluci mají ještě celé
odpoledne na školní povinnosti a
spoustu volna na svoji zábavu,“
poznamenal lodivod mladých
fotbalových benjamínků.
„Na závěr bych chtěl poděkovat
především všem hráčům za jejich dovednost, bojovnost i poctivou práci na trénincích, jejich rodičům za obětavost se kterou nás
provází na všech turnajích a za
jejich nepřehlédnutelné povzbuzování, paní cvičitelce Ivě Valentové, která dokázala při cvičení s
klukama udělat velký kus práce a
v neposlední řadě trenérům panu
Martinu Neoralovi, Janu Naiclerovi, Josefu Bílkovi za to co kluky naučili. Poděkování patří také
všem sponzorů, s kterými se dala
takováto sezóna absolvovat,“
vzkázal Jan Naicler.

Velké naděje. Tým 1.SK Prostějov, ročník 2003. Zleva stojící trenéři Martin Neoral, Jan Nailer, Josef Bílek
Zleva horní řada: Václav Lachman, Denis Holub, Jan Naicler, Martin Petr, Terezka Ohlídalová, Josef Bílek,
Tomáš Gottwald, Karel Spačil,
Zleva spodní řada: Matěj Petr, Jakub Vyhlídal, Jakub Fabiánek, Dominik Smékal, Filip Smilek a David Král.
Foto: 1SK PV

zprávy od zeleného stolu...
11.Změny
Změěny ttermínů
ermíínůů utká
utkání:
tkání:
í
Nepodmíněně :
Semanovský Milan
3 SU od 5.6. 2011
Dopita Petr
1 SU od 6.6. 2011
Slabý Jiří
1 SU od 6.6. 2011
Motyčka Jiří
2011
DŘ1/6a
Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU :
Fialka Petr Sokol Brodek u Prostějova
DŘ VII/31
Hochman Vít Sokol Brodek u Prostějova
DŘ VII/31

FK Němčice nad Hanou B
DŘ1/6b
FK Němčice nad Hanou

DŘ1/6a
Sokol Kladky
DŘ1/6a
TJ Sokol PV – Držovice
Žádosti se vyhovuje
Žádosti se vyhovuje

1 SU od 6.6.

III.třída: 16
16.kolo So.Tištín – Haná Nezamyslice B bude sehráno 10.6.2011 v 17:30hod
.Dohoda
Propozice turnaje:
Byly předloženy propozice 41.ročníku Memoriálu Oldy Krátkého
konaný dne
2.7.2011 na hřišti TJ Biskupice se zahájením v 13,00hod.
Zahájení nového SR : SR 2011/2012 bude zahájen 6 - 7. srpna 2011 muži,dorost 27. a
28. srpna 2011 – žáci
Předložily zprávu o odstranění závad z prověrky hřišť při pasportizaci :
FC Ptení, TJ Tištín.
Pokuty STK :
100 Kč
Sokol Vrchoslavice za nenahlášení výsledku mistrovského utkání
II.třída 25. kolo dle RS čl.23 bod 2
100 Kč
Sokol Drahany pozdní nahlášení výsledku mistrovského utkání IV.třída
17. kolo dle RS čl.23 bod 2
50 Kč Haná Nezamyslice za nenahlášení výsledku mistrovského utkání mladší žáci
17.kolo RS čl.23 bod 2

MALÁ KOPANÁ
novinky z malé kopané ČSRS Prostějov

Pohár města Prostějova mužů Vrbátkám
Na hřišti s umělou trávou ve Vrbátkách proběhl finálový turnaj Poháru města Prostějova mužů 2010/11 v malé kopané. Z triumfu se
suverénně radoval domácí tým FK Vrbátky, který porazil všechny
tři své soupeře a beze ztráty bodu ovládl konečnou tabulku. Pořádající oddíl přitom jako jediný ze čtyř finalistů nepůsobil během
uplynulé sezony v nejvyšší ligové soutěži, přesto coby vítěz 2.
okresní ligy prokázal své vysoké kvality. Ceny předávali předseda
OS ČSTV Ladislav Pospíšil, revizorka OS ČSTV Jiřina Kučerová
a předseda MK ČSRS Pavel Kočíb.

Výsledky finálového turnaje Poháru města Prostějova:
FK Vrbátky - SK Dřevnovice 4:1, SK Ariston Prostějov - SK Skalka 2:1, Dřevnovice - Skalka 2:0, Vrbátky - Ariston PV 5:2, Ariston
PV – Dřevnovice 1:5, Skalka - Vrbátky 1:2.
Konečné pořadí:
1. Vrbátky
3
0
0
11:4
9
2. Dřevnovice
2
0
1
8:5
6
3. Ariston PV
1
0
2
5:11
3
4. Skalka
0
0
3
2:6
0

Skalka organizuje turnaj
V sobotu
25. června od 9.00 hodin se na hřišti ve Skalce uskuteční hodový
turnaj mužů v malé kopané O pohár obce Skalka. Srdečně zvou
pořadatelé!

Vítězové. Tým mladších žáku TJ Sokol Protivanov ovládl soutěž benjamínků
Foto: OFS PV

Upozornění pro kluby
* do 30. června odevzdávejte přihlášky a soupisky pro novou sezonu 2011/12.
* výše startovného: muži - 3000 korun pro klub, který je členem
ČSTV a 3200 korun pro klub, jenž není členem ČSTV. Žáci –
1500 korun pro klub, který je členem ČSTV a 1700 korun pro
klub, jenž není členem ČSTV.
* startovné lze uhradit osobně v sídle OS ČSTV Prostějov (Česká
ulice 15), nebo převodem na účet ČSTV číslo 212900916/0300
(do zprávy pro příjemce napsat Startovné + název oddílu, za který
bylo zaplaceno).
Město Prostějov finančně podporuje okresní soutěže v malé
kopané.
-kopa, son-

Hry mládeže

V NOVÉM

26

20. června 2011

Je zde MEGAAKCE: V. letní olympiáda dětí a mládeže ČR

Centrem obřího sportovního podniku je Olomouc, řadu odvětví však bude hostit i prostějovský region
Již popáté se koná letní olympiáda dětí a mládeže
České republiky. A díky spolupráci pořádajícího
Olomouckého kraje s marketingovou agenturou
TK PLUS Prostějov půjde
o suverénně nejrozsáhlejší
ročník v dosavadní historii.
Do Olomouce, Prostějova
i dalších míst celého regionu se chystají víc než čtyři
tisícovky sportovců věkových kategorií staršího a
mladšího žactva, které budou zápolit v termínu 21.
až 26. června.
Olomouc, Prostějov/pk
„V minulém roce Olomoucký
kraj převzal pomyslnou štafetu v podobě olympijské
vlajky od Libereckého kraje,
kde se loni uskutečnila zatím poslední olympiáda, a to
zimní,“ informoval náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a současně předseda
Řídícího výboru LODM 2011
Radovan Rašťák. „Obecně je
o celém projektu potřeba říct,
že jde o soutěžení krajských
žákovských reprezentací
v duchu olympijské myšlenky a tradic. Převzetím vlajky
jsme zahájili přípravu organizační, technickou, sportovní
i programovou tak, abychom
zajistili uspořádání svým rozsahem dosud největší akce
tohoto druhu v České republice,“ dodal pyšně Rašťák.

„Organizací olympiády nás
pověřil Český olympijský
výbor a my jsme o její pořadatelské zajištění požádali
marketingovou agenturu TK
PLUS Prostějov. Dalšími
partnery jsou město Olomouc,
město Prostějov, Univerzita

Palackého Olomouc a Krajské
sdružení ČSTV Olomouc.
V této chvíli zbývají do zahájení akce poslední dny, celý
organizační štáb již odpočítává hodiny, než to všechno vypukne zahajovacím ceremoniálem,“ prozradil dále Radovan
Rašťák.
Zahájení proběhne na olomouckém Andrově stadionu,
kam v úterý večer nastoupí
reprezentanti všech krajů a
v čele každé výpravy ponese
prapor významná osobnost
sportovní minulosti. V rámci
slavnostního zahájení bude
vyvěšena olympijská vlajka a
pochopitelně i zapálen olympijský oheň, který společně zažehnou nejúspěšnější
olympionici národní historie
- gymnastka Věra Čáslavská
a atlet Jan Železný! Coby
hosté dorazí rovněž řada
dalších někdejších hvězd,
z nichž mnohé se angažují
v ČOV. „Součástí ceremoniálu budou také hudební a taneční vystoupení. Od středy
do soboty se následně bude
zápolit ve dvaceti sportech
a dvou kulturních soutěžích.
Tímto samozřejmě zveme
fanoušky všeho věku na naše sportoviště, vstup mají

volný a mohou povzbuzovat
do sytosti. Závěr každého
olympijského dne obstará
na olomouckém Horním náměstí medailový ceremoniál
s následným koncertem, tím
nejatraktivnějším jistě bude
páteční vystoupení známé
kapely Chinaski,“ pokračoval náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.

Největší koncentrace mladých sportovců nastane
na atletickém stadionu
Lokomotivy Olomouc, v plaveckém bazénu hanácké metropole, v hale Zory Olomouc
a v hale UP Olomouc. „Ta
bude současně sloužit jako
Olympijský dům,“ upřesnil
R. Rašťák s tím, že na několik zajímavých sportů se mohou těšit též lidé v Prostějově.
„Zde se bude hrát basketbal a
házená chlapců, tenis a nohejbal, o medaile se utkají
zápasníci, boxeři, gymnasté
i cyklisté,“ navázal Rašťák.
Doplňme, že házená žáků
zavítá rovněž do Kostelce na
Hané a orientační běh navštíví Čechy pod Kosířem.

Zástupci Olomouckého kraje nebudou chybět v žádném
z celkového počtu dvaadvaceti odvětví. „Do boje vysíláme 292 dětí s 62 členy doprovodu, úhrnný počet účastníků
olympiády pak bude 3531
dětí a 677 členů doprovodu.
K tomu je ještě nutné přičíst
několik set rozhodčích a dalších technických pracovníků
včetně studentů Univerzity
Palackého, kteří se budou starat o hladký průběh této mamutí akce,“ pravil Radovan
Rašťák s tím, že dohromady
se tak dostáváme na cifru

přesahující 5000 lidí. A to
už je pořádná masa! Ze všeho uvedeného tudíž vyplývá,
že Olomoucko i Prostějovsko
čeká poměrně náročný týden.
„Proto se obracím na občany
obou měst s prosbou o jistou
míru ohleduplnosti a trpělivosti s tisícovkami mladých
návštěvníků,“ vzkázal Rašťák.
Zvláště Olomouc však čeká
nelehká dopravní situace.
„Hlavně první den bude složitý kvůli příjezdu všech výprav do města, které dorazí
v opravdu mnoha autobusech
z různých koutů republiky.
Parkování máme vyblokované na třídě 17. listopadu, během olympiády je pak zajištěno k dopravě dětí na různá
sportoviště pětatřicet autobusů denně mimo klasické
městské hromadné dopravy,
kterou můžeme díky vstřícnosti a podpoře olomouckého Dopravního podniku bezplatně využívat na základě
akreditačních karet. Zdarma
mají účastníci olympiády
také návštěvu zoologické
zahrady nebo filmová představení v multikině CineStar,
čímž i doprovodný program
k užití volného času dostává
hodně vysokou úroveň. O
skvělém zázemí díky ubytování a stravování zajištěném
Univerzitou Palackého ani
nemluvě,“ přidal Josef Váňa,
předseda Organizačního výboru LODM 2011, který na
středeční tiskové konferenci promluvil za marketingovou agenturu TK PLUS.
Ubytování a stravování všech
účastníků bude zajištěno právě na vysokoškolských kolejích či v internátu na Vlčinci.

Zatímco na minulé olympiádě dětí a mládeže v Táboře
bylo celkem 2319 účastníků
v 13 sportech a 2 kulturních

Jihomoravský kraj:
Jihočeský kraj:
Královéhradecký kraj:
Karlovarský kraj:
Liberecký kraj:
Olomoucký kraj:
Moravskoslezský kraj:
Pardubický kraj:
Plzeňský kraj:
Středočeský kraj:
Ústecký kraj:
Vysočina:
Zlínský kraj:
Hlavní město Praha:

297 sportovců
278 sportovců
277 sportovců
176 sportovců
208 sportovců
292 sportovců
256 sportovců
236 sportovců
252 sportovců
240 sportovců
269 sportovců
203 sportovců
251 sportovců
295 sportovců

55 trenérů
55 trenérů
47 trenérů
36 trenérů
39 trenérů
59 trenérů
46 trenérů
48 trenérů
48 trenérů
43 trenérů
53 trenérů
41 trenérů
47 trenérů
58 trenérů

3 členové doprovodu
2 členové doprovodu
3 členové doprovodu
2 členové doprovodu
3 členové doprovodu
3 členové doprovodu
3 členové doprovodu
2 členové doprovodu
2 členové doprovodu
2 členové doprovodu
2 členové doprovodu
3 členové doprovodu
4 členové doprovodu
2 členové doprovodu

Celkem:

3530 sportovců

675 trenérů

36 členů doprovodu

Vše připraveno. Organizátoři pátých her mládeže na středeční tiskové konferenci ubezpečili, že masová akce, která nemá v regionu obdoby, je po všech stránkách zajištěna. K zástupcům médií právě
promlouvá Josef Váňa z TK PLUS, na snímku dále náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan
Rašťák a duo prostějovských plavkyň Tereza Petrželová a Lenka Skoumalová.
Foto: www.tkplus.cz
soutěžích, letos se mládežnického svátku zúčastní 4340
účastníků ve 20 sportech a 2
kulturních soutěžích. „Ani
na žádné z ostatních dosavadních olympiád se našim
počtům zdaleka nikdo nepřiblížil, z čehož jasně vyplývá,
že nadcházející pátý ročník
v Olomouckém kraji bude
po všech stránkách suverénně nejrozsáhlejší,“ zdůraznil
Váňa. „Postavili jsme si před
sebe náročné cíle, veškeré zabezpečení nebylo a není vůbec jednoduché jak z hlediska
organizačního, tak logistického. Přesto nepochybuji, že
vše zvládneme na jedničku,“
neskrývá Josef Váňa před
startem optimismus.

Velké poděkování vysílají
organizátoři všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli, podílejí nebo budou
podílet na zdaru V. letní
olympiády dětí a mládeže.
„Zásluhou těchto lidí máme
organizaci celé akce natolik
připravenou a zajištěnou,
že by všechny soutěže měly proběhnout hladce bez
větších problémů. Ještě nás

pochopitelně čeká spousta
práce, ale ten větší díl už
máme za sebou a samotný
průběh podniku si maximálně ohlídáme, aby nevznikly
žádné zásadní potíže ani
zádrhele,“ přislíbil Váňa.
Po klíčové stránce dopravy
rozhodující měrou pomůže
fungující kooperace s policejními složkami. „Rovněž
za tuto spolupráci velmi děkujeme.“
Nejlepší mladí sportovci
v součtu obdrží 1300 medailí a 2600 diplomů, dle všech
dosažených umístění vznikne
konečné pořadí jednotlivých
krajů. „Každý den od 22. do
26. června budou vycházet
speciální Olympijské noviny.
Půjde o čtyřstránkový zpravodaj formátu A4, v němž budou
aktuální informace z průběhu
akce. Ty mohou zájemci nalézt i na webových stránkách
www.olympic.cz/odm2011,
které průběžně aktualizujeme a kam budeme informace
neustále co nejrychleji doplňovat,“ řekl ještě Josef Váňa.
„Všem nadějným sportovcům přeji mnoho úspěchů
a věřím, že za několik let se
mnozí z nich budou ucházet o
nominaci na některou z příštích velkých olympijských

her,“ popřál pak náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
Radovan Rašťák.

Olympijský dům bude
umístěn ve sportovní hale Univerzity Palackého v
Olomouci, U sportovní haly 2,
Olomouc. Nachází se v centru sportovišť v Olomouci,
nedaleko od Androva stadionu a Koleje E. Rošického.
V Olympijském domě bude
umístěna kancelář organizačního výboru a tiskové
středisko, proběhne dodatečná akreditace, bude zde
umístěno informační centrum. Kdo bude mít zájem
bude zde moci zakoupit
suvenýry (trička, čepice) a
obdrží propagační materiály vydané u příležitosti V.
LODM. Návštěvníci se zde
budou moci seznámit s výsledky jednotlivých soutěží
a navštívit IT koutek a stánek
Antidopingového výboru a
klubu Fair play. Budou zde
umístěny i velkoplošné mapy olomouckých a prostějovských sportovišť. Olympijský
dům bude v provozu od 8 do
20:00 hodin.
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Nominovaní sportovci na Hry V. LODM 2011
z prostějovského regionu
A T L E T I K A : Lukáš Bílý
(Držovice), Darina Hevierová
(Určice), Jakub Kaplánek
(Prostějov), Martina Krulová
(Zdětín), Jan Laštůvka (Vícov),
Marek Mlčuch (Konice), Miroslav
Němeček (Prostějov), Kateřina
Provazníková (Plumlov), Michaela
Přikrylová (Prostějov), Roman
Schmidt (Prostějov), Tereza
Slavíková (Prostějov), Jiří Šána
(Prostějov), Jan Švec (Blatec)
BASKETBAL: Markéta Bednářová
(Prostějov), Ondřej Elsner (Prostějov),
Adam Goga (Držovice), Ondřej
Koutný (Prostějov), Stanislav
Kořínek (Prostějov), Veronika
Kyselá (Prostějov), Roman Menšík
(Prostějov), Jiří Mlčoch (Prostějov),
Karel Truneček (Prostějov).
Box: Jiří Lakatoš (Prostějov)
CYKLISTIKA: Dominik Bušina
(Mostkovice), Martin Šmída
(Prostějov), Jan Čech (Čelechovice na
Hané)
FOTBAL: Michal Barnet (Němčice
nad Hanou), Roman Konečný
(Prostějov), Lukáš Olejníček (Konice),
Jiří Oulehla (Němčice nad Hanou),
Lukáš Petržela (Prostějov).
Házená: Adam Beneš (Bílovice),
Kristián Bokůvka (Prostějov), Filip

Kintr (Prostějov), Jan Čelovský
(Prostějov)
KARATE: Klára Waltrová (Krumsín)
NOHEJBAL: Mojmír Chytil (Prostějov), Markéta Vidmuchová
(Skalka), Jakub Ftačník (Prostějov), (Prostějov), Jindřich Šafran (Plumlov)
Adam Pospíšil (Prostějov), Tomáš
Roba (Prostějov), Jiří Spáčil (Prostějov) TENIS: Tereza Dofková (Prostějov),
Klára Pekařová (Prostějov), Lukáš
ORIENTAČNÍ BĚH: Lucie Wágner (Prostějov)
Grulichová (Prostějov), Josef Kočí
(Konice), Vojtěch Otruba (Plumlov), VOLEJBAL: Viktorie Gogová
Tereza Soldánová (Prostějov), Ondřej (Držovice), Klára Kadlecová
(Prostějov), Eliška Koblerová
Vystavěl (Brodek u Prostějova)
(Prostějov), Eva Lakomá (Vrahovice)
PLAVÁNÍ: Endy Agalliu (Prostějov),
Michaela Petrželová (Prostějov), ZÁPAS: Jan Hrdý (Čelčice), Tomáš
Tereza Petrželová (Prostějov), Lenka Kaut (Prostějov), Michal Kover
(Prostějov), Tomáš Rais (Prostějov),
Skoumalová (Prostějov)
Jakub Smýkal (Prostějov), Martin
SOUTĚŽ V TANCI: Lucie Hubálová Zoubal (Prostějov)
(Smržice), Terezie Kohoutková
(Prostějov), Gabriela Koudelková TRENÉŘI: Petr Adamec (plavání,
(Prostějov), Kateřina Koudelková Prostějov), Richard Beneš (nohejbal,
(Lipová), Alexandra Müllerová Prostějov), Jindřich Hejčík (zápas,
(Prostějov), Vladislav Podloucký Prostějov), Tomáš Holešovský (basketbal, Prostějov), Kateřina Hubená
(Klenovice na Hané)
(soutěž v tanci, Prostějov), František
SOUTĚŽ VE ZPĚVU: Yasmin Jura (fotbal, Prostějov), Karel Menyház
Kristyna Farrag (Prostějov).
(box, Prostějov), Dalibor Ovečka (atletika, Prostějov), Jiří Štěpán (judo,
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA: Prostějov)
Lukáš Koudelka (Prostějov), Štěpán
Marcin (Kostelec na Hané), Veronika VEDOUCÍ VÝPRAVY: Miloslav
Pluskalová (Prostějov), Daniel Ponížil Machálek (Prostějov)
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Hry mládeže

V NOVÉM

Program Her V. letní olympiády dětí a mládeže ČR
14:00 až 16:00 hodin:
16:00 až 18:00 hodin:
19:30 až 21:00 hodin:

ÚTERÝ 21. ČERVNA
Akce Stop dětským úrazům
s vystoupením Moniky Bagárové Horní náměstí Olomouc
a Bena Cristovao
Akce Žijeme Londýnem
Horní náměstí Olomouc
Slavnostní zahájení Her V.
Andrův stadion Olomouc
LODM 2011
STŘEDA 22. ČERVNA

9:30 až 13:30 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:

Atletika
Baseball

9:00 až 18:30 hodin:

Basketbal chlapci

9:00 až 18:30 hodin:
9:30 až 18.00 hodin:

Basketbal dívky
Cyklistika dráhová

9:00 až 18:30 hodin:

Fotbal skupina „A“

9:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 13:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 11:00:
8:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 20:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:

20:00 až 21:30 hodin:

Fotbal skupina „B“
Házená chlapci skupina „A“
Házená chlapci skupina „B“
Házená dívky skupina „A“
Házená dívky skupina „B“
Judo
Kanoistika
Nohejbal
Orientační běh sprint
Plavání
Tenis
Volejbal dívky skupina „A“
Volejbal dívky skupina „B“
Volejbal chlapci skupina
„A“+„B“
Zápas
Stolní tenis mentálně postižených
Soutěž ve zpěvu Pop
Medailový ceremoniál judo, kanoistika, orientační běh a zápas
Koncert Eddie Stoilow

9:30 až 13.30 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:

Atletika
Baseball

9:00 až 18:30 hodin:

Basketbal chlapci

9:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:30 až 18:00 hodin:

Basketbal dívky
Box
Cyklistika silniční časovka

9:00 až 18:30 hodin:

Fotbal skupina „A“

9:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 17:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
10:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 11:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 20:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:

20:30 až 21:30 hodin:

Fotbal skupina „B“
Golf
Házená chlapci skupina „A“
Házená chlapci skupina „B“
Házená dívky skupina „A“
Házená dívky skupina „B“
Sportovní gymnastika
Kanoistika
Nohejbal
Orientační běh štafety
Plavání
Tenis
Volejbal dívky skupina „A“
Volejbal dívky skupina „B“
Volejbal chlapci skupina
„A“+„B“
Boccia
Stolní tenis mentálně postižených
Showdown
Soutěž v tanci Street Dance
Soutěž v řešení hlavolamu EX-CLICK
Medailový ceremoniál boccia, kanoistika, orientační běh,
showdown, sportovní gymnastika
a stolní tenis mentálně postižených
Koncert Mandrage

9:30 až 13:00 hodin:
10:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 18:30 hodin:
10:00 až 12:00 hodin:

PÁTEK 24. ČERVNA
Atletika
Baseball
Basketbal chlapci
Basketbal dívky
Cyklistika silniční kritérium

9:00 až 18:30 hodin:

Fotbal skupina „A“

9:00 až 18:30 hodin:
9:00 až 17:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
10:00 až 17:00 hodin:
9:30 až 16:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 16:30 hodin:
8:00 až 20:00 hodin:
8.00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00 hodin:

20:30 až 21:30 hodin:

Fotbal skupina „B“
Golf
Házená chlapci skupina „A“
Házená chlapci skupina „B“
Házená dívky skupina „A“
Házená dívky skupina „B“
Sportovní gymnastika
Karate
Nohejbal
Triatlon
Tenis
Volejbal dívky skupina „A“
Volejbal dívky skupina „B“
Volejbal chlapci skupina
„A“+„B“
Soutěž ve zpěvu Pop
Soutěž v tanci Street Dance
Soutěž v řešení hlavolamu EX-CLICK
Medailový ceremoniál golf,
nohejbal, karate, sportovní gymnastika a triatlon
Koncert Chinaski

9:30 až 13:00 hodin:
10:00 až 12:00 hodin:
9:00 až 13:15 hodin:
9:00 až 12:00 hodin:
9:00 až 13:00 hodin:

SOBOTA 25. ČERVNA
Atletika
Baseball o 1. až 4. místo
Basketbal chlapci o 1. až 6. místo
Basketbal dívky o 1. až 6. místo
Box finále

9:00 až 12:00 hodin:

Fotbal skupina „A“

9:00 až 18:30 hodin:
13:00 až 15:00 hodin:
9:00 až 12:00 hodin:
9:00 až 12:00 hodin:
9:00 až 12:00 hodin:
8:00 až 14:00 hodin:
8:00 až 13:00 hodin:
8:00 až 13:00 hodin:

Fotbal skupina „B“
Fotbal o 1. až 4. místo
Házená chlapci o 1. až 6. místo
Házená dívky o 1. až 6. místo
Orientační běh krátká trať
Tenis
Volejbal dívky o 1. až 8. místo
Volejbal chlapci o 1. až 8. místo
Medailový ceremoniál baseball,
basketbal, box, házená, orientační Horní náměstí Olomouc
běh a volejbal
Závěrečný ceremoniál Her
Horní náměstí Olomouc
V. LODM 2011

8:00 až 18:00 hodin:
9:00 až 18:00 hodin:
13:00 až 17:00 hodin:
8:00 až 18.00 hodin:
18:30 až 20:00 hodin:

stadion TJ Loko Olomouc
baseballový areál Olomouc
hala Sportcentrum
DDM Prostějov
hala UP Olomouc
velodrom Prostějov
stadion SK Sigma Olomouc
v Řepčíně
stadion 1. HFK Olomouc v Holici
hala Kostelec na Hané
hala RG a ZŠ Prostějov
hala DHK Zora Olomouc
hala Velká Bystřice
hala Olomouc v Hynaisově ulici
loděnice SK UP Olomouc
kurty u sokolovny Prostějov
Bezručovy sady Olomouc
plavecký stadion Olomouc
areál TK Agrofert Prostějov
hala gymnázia Hejčín).
hala SZŠ Pottigova Olomouc

8:00 až 17:00 hodin:
9:00 až 16:00 hodin:
9:00 až 15:00 hodin:
10:00 až 18:00 hodin:
15:00 až 17:30 hodin:
18:00 až 20:00 hodin:

8:00 až 18:00 hodin:
8:00 až 18:00:
12:00 až 18:00 hodin:
15:00 až 17:30 hodin:
18:30 až 20:00 hodin:

14:30 až 17:00 hodin:
19.30 až 22.00 hodin:
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PROSTĚJOVSKÉ PLAVKYNĚ MYSLÍ NA ZLATO
Olomouc/son - Svoji první velkou tiskovou konferenci v životě absolvovaly
dvě mladé plavkyně TJ
Pozemstav Prostějov Tereza Petrželová a Lenka
Skoumalová, jež budou na
olympiádě reprezentovat
domácí Olomoucký kraj.
„Obě jsme závodily už na
minulé olympiádě přede
dvěma lety v Táboře a já tam
skončila druhá. Letos pojedu 400 metrů kraul a 200
plus 100 metrů
motýl, otázkou

je, jaká bude forma. Těsně
před touhle akcí totiž máme
mistrovství republiky a záleží, jestli po něm nebudeme
moc unavené. Snad se zadaří podle našich představ,
každopádně do toho dáme
všechno. Předloni v Táboře
to měli výborně zorganizované a já věřím, že teď u nás
v kraji se všechno zvládne
ještě líp. Tenkrát se mi z doprovodného programu nejvíc
líbil koncert Ewy Farné,“
rozpovídala se Tereza Petrželová.

„Já jsem roku 2009 v Táboře vyhrála 200 metrů
volný způsob a mám radost, že jsem se i letos
znovu dostala do nominace
na olympiádu. Své tehdejší
vítězství bych samozřejmě chtěla zopakovat,“ doplnila svou kamarádku a
oddílovou parťačku Lenka
Skoumalová.
Kromě těchto dvou plavkyň má prostějovský region
v nominaci Olomouckéh o
kraje
spoustu
dalších zástup-

ců, z necelých tří stovek
mladých sportovců a sportovkyň je to téměř jedna
čtvrtina (podrobný přehled
najdete na straně 26).
Kam a kdy se na ně můžete zajít podívat, to vyčtete
z kompletního programu
V. letní olympiády dětí
a mládeže, v němž jsme
zvýraznili sporty s dějištěm v Prostějově, Kostelci
na Hané a Čechách pod
Kosířem a který najdete
na vedlejším místě této
strany.

hala SŠ Rooseveltova Olomouc
sokolovna Prostějov
DDM Olomouc
regionální centrum Olomouc
Horní náměstí Olomouc
Horní náměstí Olomouc

ČTVRTEK 23. ČERVNA

8:00 až 18:00 hodin:

20. června 2011

stadion TJ Loko Olomouc
baseballový areál Olomouc
hala Sportcentrum
DDM Prostějov
hala UP Olomouc
sokolovna Prostějov
Určická ulice Prostějov
stadion SK Sigma Olomouc
v Řepčíně
stadion 1. HFK Olomouc v Holici
hřiště GC Olomouc ve Vésce
hala Kostelec na Hané
hala RG a ZŠ Prostějov
hala DHK Zora Olomouc
hala Velká Bystřice
ZŠ Melantrichova Prostějov
loděnice SK UP Olomouc
kurty u sokolovny Prostějov
Smetanovy sady Olomouc
plavecký stadion Olomouc
areál TK Agrofert Prostějov
hala gymnázia Hejčín
hala SZŠ Pottigova Olomouc
hala SŠ Rooseveltova Olomouc
FZŠ Olomouc
DDM Olomouc
DDM Olomouc
Regionální centrum Olomouc).
Horní náměstí Olomouc
Horní náměstí Olomouc
Horní náměstí Olomouc
stadion TJ Loko Olomouc
baseballový areál Olomouc
hala Sportcentrum DDM Prostějov
hala UP Olomouc
náměstí T.G. Masaryka Prostějov
stadion SK Sigma Olomouc
v Řepčíně
stadion 1. HFK Olomouc v Holici
hřiště GC Olomouc ve Vésce
hala Kostelec na Hané
hala RG a ZŠ Prostějov
hala DHK Zora Olomouc
hala Velká Bystřice
ZŠ Melantrichova Prostějov
hala Olomouc v Hynaisově ulici
kurty u sokolovny Prostějov
jezero Poděbrady v Olomouci
areál TK Agrofert Prostějov
hala gymnázia Hejčín
hala SZŠ Pottigova Olomouc
hala SŠ Rooseveltova Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Horní náměstí Olomouc
Horní náměstí Olomouc
Horní náměstí Olomouc
stadion TJ Loko Olomouc
baseballový areál Olomouc
hala Sportcentrum DDM Prostějov
hala UP Olomouc
sokolovna Prostějov
stadion SK Sigma Olomouc
v Řepčíně
stadion 1. HFK Olomouc v Holici
Andrův stadion Olomouc
hala Kostelec na Hané
hala DHK Zora Olomouc
Čechy pod Kosířem
areál TK Agrofert Prostějov
hala gymnázia Olomouc
hala SŠP Olomouc

Plavecké naděje. Mezi žhavé adepty na úspěch v rámci letních her mládeže patří i dvě členky oddílu TJ Pozemstav - Lenka Skoumalová (na
snímku vlevo) a Tereza Petrželová.
Foto: TJ Pozemstav

Organizátorský tým Her V. LODM 2011
Čestné předsednictvo
Předseda: Ing. Martin Tesařík (hejtman Olomouckého kraje).

Členové: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. (rektor Univerzity
Palackého v Olomouci), MUDr. Milan Jirásek (předseda ČOV),
doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc. (místopředseda ČOV), PhDr.
Miroslav Černošek (jednatel společnosti TK Plus s.r.o.), Jan
Kocourek (náměstek ministryně MŠMT), Pavel Kořan (předseda ČSTV), Martin Novotný (primátor Statutárního města Olomouc), Miroslav Pišťák (starosta města Prostějov).

Řídící výbor
Předseda: Mgr. Radovan Rašťák (náměstek hejtmana Olomouckého kraje).
Místopředseda: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje).
Sekretář: Mgr. Jan Švec (vedoucí oddělení mládeže a sportu
Olomouckého kraje).
Členové: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. (děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci), Mgr. Jan Stluka (sportovní úsek ČOV), Veronika Opršalová (zástupce Česká
olympijská a.s.), Miloš Jón (místopředseda komise olympiády
dětí a mládeže), PhDr. Josef Váňa (zástupce společnosti TK Plus
s.r.o.), Dr. Ivan Matějů (delegován společností TK Plus s.r.o.),
Mgr. Jan Boháč (generální sekretář ČSTV), Vladimír Šimíček
(předseda OLKS ČSTV), Jaroslav Novák (zástupce komise pro
mládež a sport Olomouckého kraje), RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.
(náměstek primátora Statutárního města Olomouc), Mgr. Ivana
Hemerková (místostarostka města Prostějov), JUDr. Mag. iur.
Michal Malacka, Ph.D., MBA (prorektor Univerzity Palackého
v Olomouci), Ing. Jiří Juřena (vedoucí ekonomického odboru
Olomouckého kraje), Ivo Heger (vedoucí tiskového oddělení
Olomouckého kraje).

Organizační výbor
Předseda:
PhDr. Josef Váňa (zástupce společnosti TK Plus s.r.o.).
Místopředseda:
Mgr. Jan Švec
(vedoucí oddělení mládeže a sportu Olomouckého kraje).
Místopředseda:
Dr. Ivan Matějů (delegován společností TK Plus s.r.o.).
Sekretář:
Jaroslav Ondrejčák (delegován společností TK Plus s.r.o.).
Členové:
Jaroslav Novák (místopředseda OLKS ČSTV), Ing. Jiří Juřena
(vedoucí ekonomického odboru Olomouckého kraje), Ivo Kuba
(garant za krajské svazy sportů).

CO JE ODM
Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších
a starších žáků a žákyň. Svým
charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských
her. Mladí účastníci tak nejsou
ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské
vesnici nebo složení olympijské
přísahy.
ODM je projektem Českého
olympijského výboru, který si ke
spolupráci vybírá jako pořadatele
jednotlivé kraje České republiky.
Záštitu nad ODM převzala v květnu 2009 Asociace krajů České
republiky.
Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich
letní a zimní podoba. První ročník
(letní) olympiády proběhl v roce
2003 v Pardubickém kraji. Zimní
olympiáda dětí a mládeže měla
premiéru v únoru roku 2004 a
mladé sportovce hostil Středočes-

ký kraj. ODM je největší sportovní akcí svého druhu u nás.
Kromě sportovních soutěží jsou
pravidelně součástí ODM rovněž
umělecké či vědomostní disciplíny, například výtvarná nebo fotografická soutěž apod.
Během olympiád se mladí sportovci pravidelně setkávají s celosvětově známými a úspěšnými
sportovními osobnostmi. Účastníci uplynulých ODM si tak mohli
popovídat například s Danou
Zátopkovou, Imrichem Bugárem, Květou Jeriovou nebo Jiřím
Raškou.
ODM našla postupně významnou podporu u hejtmanů krajů,
kteří spolu se svými reprezentanty
vysílají jako vedoucí výprav rovněž vynikající sportovce. V čele
krajských výprav tak figurovali
například Jiří Dopita, Vladimír
Martinec, Martin Hosták nebo Pavel Nedvěd. Velké osobnosti jsou
očekávány i letos...
převzato z www.olympic.cz/odm2011

Najdou se rytíři Her?
Cena Fair play se tradičně uděluje za mimořádné a morálně
hodnotné činy, k nimž může dojít během soutěžního programu. Mohou ji získat nejen závodníci, ale i rozhodčí, trenéři či
vedoucí sportovních družstev. Ocenění uděluje Český klub fair
play Českého olympijského výboru.
Všichni účastníci Her mohou během celého týdne navrhovat
osoby, které by měly získat Cenu Fair play. Pokud komise ve
složení Květoslava Pecková, prezidentka Českého klubu fair
play ČOV, Josef Dovalil, místopředseda ČOV pro olympismus
a zástupci organizačního výboru ODM 2011 rozhodne o tom,
že cenu udělí, vyhlásí jejího držitele, jenž získá věcnou cenu a
diplom, na závěrečném ceremoniálu ODM 2011.
Aktéři Her svou účastí zároveň ctí pravidla férového soutěžení, jež byla shrnuta do následujícího desatera:
„Slibuji, že budu respektovat soutěžní pravidla, ctít soupeře a
Her se zúčastním v rytířském duchu pro slávu soutěžení a čest
svého družstva.“
převzato z www.olympic.cz/odm2011
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Domácí premiéra prostějovských boxerů v Evropské lize je na programu již tuto sobotu

SOUPEŘEM „BÝKŮ“ BUDE POLSKÝ RYBNIK
Chystá se oslava extraligového titulu a řada doprovodných akcí

Už tuto sobotu se boxeři Prostějova představí svým
příznivcům v rámci Evropské ligy, když 25. června
od 18 hodin tým BC DTJ, jenž v této mezinárodní soutěži vystupuje jako „Prostějov Bulls“, přivátá
polský Rybnik. Výběr trenéra Radoslava Křížka
je letos nejúspěšnějším týmem extraligy, jednoznačně byl historicky nejúspěšnějším týmem na
konaném MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
které se konalo v prosinci v Prostějově a skončilo
jak organizačním a sportovním úspěchem domácích. A navíc to prostějovští boxeři tedy podtrhli
postupem do EVROPSKÉ LIGY - BOXING ONE
CHAMPIONSHIP. „Všechny zveme na skvělé
zápasy, předávání mistrovského poháru a medailí, vystoupení semifinalisty letošní řady Superstar,
ukázka bojového umění a řada dalších zajímavostí,“
láká příznivce do hlediště Tomáš Rak, manažer boxerského oddílu. „Jedná se o poslední zápas tohoto
léta,“ přidává.
Prostějov/pk
Připomeňme si pár základních
informací. Domácí tým získal
titul po roční pauze, kdy mu
loni titul loni unikl o vzájemné
skóre. Na trůn se tak vrací Prostějované, kteří celou sezónu
mezi šestnácti provazy kralovali. Titul je tedy v těch nejlepších
rukou a navíc se svěřenci trenéra Křížka pustí do evropské
ligy, která je jako nejlepší český tým oslovila. První domácí
zápas je naplánován na sobotu
25.června od 18:00 v tradičním prostředí pro box a tím je
sokolovna na Skálově náměstí.
Soupeřem bude družstvo Rybnik Grizzly.
Na to s jakým cílem vstupuje
tým do této evropské soutěže
jsme se bavili právě s úspěšným lodivodem Radoslavem
Křížkem. „Je to pro nás určitě
velká výzva a z mého pohledu je to jediná šance jak naše
kluky, převážně reprezentanty
INZERCE

konfrontovat s lepšími boxery
evropského formátu. Víte, když
stále boxují jen mezi sebou v
rámci českého ringu nic moc
jim to nepřináší. V evropské
soutěži získají naprosto nové
zkušenosti z jiného prostředí. Většinou se totiž boxuje v
zaplněných halách nebo obchodních centrech, z jiného
rozhodování a hlavně ze zápasů
s daleko kvalitnějšími boxery.
A najednou zjistí, že je mohou
porazit. Třeba v Komárně proti
nám nastoupila kompletní maďarská reprezentace, kde byly
jména, které mže každý znalec
boxu znát s mistrovství světa či
olympiády. A jaký bude cíl? v
tomto ročníku posbírat zkušenosti a pokud se zadaří tak postoupit ze základní skupiny, ale
to bude hodně těžké,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Radoslav
Křížek.
Prostějovským boxerům již
delší dobu pomáhá také jejich

hlasatel a dřívější manažer
prostějovských Orlů Tomáš
Rak. Jak on vnímá účast v této
prestižní evropské soutěži?
„Víte, letošní ročník skončil
naprostým triumfem pro Prostějov a je potřeba se jednak připravit na příští ročník Extraligy,
protože to je stále naše priorita a
obhajoba bude určitě těžká. Na
druhou stranu bylo by zcela jistě škoda nevyužít šance startovat v nejvyšší evropské soutěž
boxu. Proto jsme se rozhodli, že
se tohoto ročníku zúčastníme a
to i přesto, že nás to bude stát
hodně sil, hlavně z pohledu finančního zajištění a také z toho
důvodu, že obě soutěže na sebe
navazují a tudíž nemají boxeři
vůbec volno. Nicméně stále
nám z pohledu rozvoje klubu
evropská liga přinese spoustu
výhod, zkušeností a také chceme propagovat náš klub a region za hranicemi našeho státu.

Věřím, že se nám to podaří,“
svěřil se nám Rak.
Kdy tedy můžeme vidět utkání evropské ligy v Prostějově?
„První domácí utkání proběhne
v sobotu 25. června od 18.hod
proti polskému týmu Rybnik
a chceme tohle utkání spojit s
oslavami mistrovského titulu.
Bude předán pohár a medaile,
diváci se mohu vyfotit s fanoušky a zakoupit si mistrovské rukavice s jejich podpisy,
pro návštěvníky je připraven
předzápas juniorů, ukázky bojového umění a také vystoupení
účastníka semifinále letošní řady
Superstar. Kromě toho samozřejmě skvělý evropský box!“
zopakoval manažer Tomáš Rak.
„Rádi bychom poděkovali všem
naši partnerům, olomouckému
kraji a hlavně městu Prostějovu,
bez kterého bychom nemohli
boxovat na této úrovni,“dodal
Radoslav Křížek.

Zápas v ringu je sice naplánován až na sobotu, ale jeden
důležitý duel se odehraje již
dnes, tj. v pondělí 20. června,
a to na diplomatické scéně.
„Proběhne jednání na svazu
ohledně dalšího ročníku extraligy, do kterého se BC DTJ
Prostějov přihlásil,“ prozradil
T. Rak s tím, že na programu
bude jak herní systém soutěže,
tak i znovuobnovení startu cizinců. „Extraligu budou boxovat asi jen čtyři týmy. Ve hře
je ale účast slovenského týmu
BC Nitra, s čímž však nesouhlasíme. Pokud má boxovat i
slovenské týmy tak nejméně
dva. Co se týká účasti zahraničních boxerů, tak Prostějov
je pro povolení s omezením
počtu. Přednést také chceme
situaci, kdy svaz nijak nepodporuje družstva extraligy a ani
za vítězství není žádná dotace,“ sdělil Rak.

V KVĚTNU

SLEVA 30%

NA VYBRANÝ STAVEBNÍ MATERIÁL
CIHLA KERATHERM tl. 30 P+D
běžná cena 29,25 Kč • cena v akci 22,50 Kč
CIHLA KERATHERM tl. 44 P+D
běžná cena 40,95 Kč • cena v akci 31,50 Kč
SALITH TM THERMO MALTA 20 kg
běžná cena 163,80 Kč • cena v akci 126 Kč
KNAUF MP 75 SÁDROVÁ OMÍTKA 30 kg
běžná cena 162,40 Kč • cena v akci 128 Kč

PŘI NÁKUPU NAD 2000 Kč OBDRŽÍTE DÁREK!!!

STAVOMAT Prostějov s.r.o., Kojetínská 15
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HOKEJISTÉ UKÁZALI, ŽE UMÍ I FOTBAL
Turnaj v Olšanech vyhrál domácí tým, fandové Jestřábů se museli smířit s poslední příčkou

Udělat si žízeň, pobavit
přihlížející diváky i sami
sebe a přitom vybojovat
co nejlepší umístění. To
chtěli aktéři premiérového ročníku fotbalového turnaje v Olšanech
u Prostějova za účasti
hokejistů LHK Jestřábi,
členů jejich fanklubu, fotbalistů 1.SK Prostějov a
domácího týmu.
Olšany u Prostějova/son
Pořádně se zpotit a tím vytvořit chuť na dobré pití (o ještě
lepším jídle v podobě klobásek
či makrel ani nemluvě) stejně
jako vytvořit patřičnou zábavu nebyl v útulném a diváky
obsypaném olšanském areálu

žádný problém. Jen s těmi výsledky platilo, že vítěz mohl
být pouze jeden.
Stal se jím výběr pořádajícího
TJ Sokol, který ve třech zápasech ani jednou neinkasoval a
se sedmi získanými body ovládl konečnou tabulku. Velmi
spokojeni však mohli být i hokejisté, jež nepoznali hořkost
porážky a nečekaně obsadili
druhé místo, neboť dokázali
remizovat s fotbalovými „specialisty“ Olšan i Prostějova.
Muži 1.SK tak skončili až třetí
a turnajovým otloukánkem se
stali příznivci Jestřábů, kterým
zůstala nula na kontě.
Naštěstí přehnaná rivalita šla
stranou a hrozbu silnějších
emocí mírnila skvělá pohodová atmosféra, za níž celá akce
od časného dopoledne až do
večera probíhala. A s ohledem
na přítomnost fandů z kotle

Vítězové. Celé klání ovládli v Olšanech hráči domácího týmu Sokola.
Foto: Zdeněk Pěnička

bylo v hledišti místy hodně
bouřlivo! „Šlo nám hlavně
o to, abychom se všichni co
nejlépe pobavili a udělali si
příjemný den mezi kamarády.
To se podle mě stoprocentně
povedlo, panovala opravdu
přátelská nálada a nejen naši
hráči se svými rodinami si to
parádně užili,“ konstatoval
spokojený předseda LHK Jestřábi Prostějov Michal Tomiga.

Po skončení akce jsme
dvěma aktérům položili pět
stejných otázek:
1. Jaké máte pocity z premiérového ročníku turnaje?
2. Co se vám na akci nejvíc
líbilo?
3. Nakolik byla důležitá sportovní stránka a nakolik
společenská?
4. Proč se turnaj uskutečnil
zrovna v Olšanech?
5. Počítáte s dalšími ročníky
v příštích letech?
Marek Dürrbeck, hlavní
organizátor a místostarosta
obce Olšany u Prostějova
1. „Domnívám se, že první
ročník se vydařil. Hrálo se
především pro zábavu, hráči i
diváci si to snad užili. Fanoušci byli opět řádně slyšet jak se
sluší a patří, a fotbalisté 1.SK
jim ukázali, že i oni dovedou
povzbudit své fans.“
2. „Myslím, že bylo pro
všechny zážitkem setkat se
osobně s hráči dvou našich oblíbených klubů. Organizačně
se turnaj velmi líbil a potěšila
nás slušná divácká návštěva.
Velký dík patří pořadatelům a
partnerům akce - Městu Pro-

Konečné pořadí
1. Olšany
2. Hokejisté PV
3. SK Prostějov
4. Fanklub LHK

2
1
1
0

nu víc na rychlost. Kluci
se na to těšili, protože si
předtím z legrace pořád
stěžovali na běhání dlouhých tratí. A já se jim teď
musel smát poté, co se
hned tři při rychlostních
trénincích zranili. Naštěstí
nejde o nic vážného, svalové problémy se vyléčí
během dvou tří týdnů,“
řekl Večerníku trenér LHK
Jestřábi Prostějov Petr Zachar.
Velmi si pochvaloval sobotní zpestření přípravy
Prostějov/son
v podobě fotbalového tur„Jak jsem avizoval, pře- naje v Olšanech. „Z trém týd
ýd- ni
nink
nkovéh
éhoo hlediska
ka nnebyla
ebyl
eb
ya
šli jsme v uplynulém
týdninkového

tahle akce nijak zásadní,
šlo spíš o dobrou atmosféru
v týmu a pobavení fanoušků. Po téhle stránce se turnaj povedl skvěle a dokonale splnil svůj účel,“ potěšilo
Zachara.
V posledním týdnu mu teď
budou chybět nejen výše
zmínění zranění hráči, ale
také trojice plejerů reprezentujících Českou republiku na mistrovství světa
v in-line hokeji. „Tohle mi
vůbec nevadí. Rozhodně
jsem klukům nedělal žádné
problémy s uvolněním na
šampionát, vždyť dostamožnost hájit barv
li možnost
barvy své

stějov a Drinexu Olomouc
s.r.o.“
3. „Sportovní stránka trošičku
ustoupila té společenské. Ale i
přesto jsme měli možnost vidět některé pohledné fotbalové akce i hezké góly.“
4. „Město Prostějov má zájem
na spolupráci s okolními obcemi a pořádání podobných akcí
je jednou z možností. Navíc areál v Olšanech má výborné zázemí pro takové sportovně-společenské události. Děti zde najdou
hodně příležitostí pro své vyžití,
bavit se může celá rodina. Navíc funguje rovněž dlouhodobá
spolupráce mezi místní TJ Sokol a 1.SK Prostějov.“
5. „Určitě bychom byli rádi,
kdyby se tento turnaj stal tradicí.
Je ovšem důležité najít vhodný
termín, který by nenarušil soutěže fotbalistů a nezasahoval do
přípravy hokejistům.“
Jiří Pospíšil, člen čestného
předsednictva LHK Jestřábi a místostarosta města
Prostějov
1. „Velmi dobré. Jsem rád, že
nám vydrželo počasí a že se
všichni dobře bavili.“
2. „Dobrá nálada. Každý, kdo
přišel, si určitě přišel na své.
Někomu se líbily sportovní
výkony, někdo byl rád, že

země a to se nepoštěstí tak
často,“ zdůraznil Zachar.
Závěrečný trénink mají
hokejoví muži LHK na
programu ve čtvrtek 23.
června. „Hráči ročníků
narození 1990 a 1991
však budou pokračovat
s juniory až do 29. června. A všichni společně
se pak po dovolené znovu sejdeme v pondělí
25. července, kdy hned
začneme makat ještě na
suchu. Na led vyjedeme
někdy zkraje srpna podle
toho, kdy jej na prostějovském zimáku udělají,“
dodal Zachar.
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12. kolo: TJ Peklo nad Zdobnicí - TJ Slavia Orlová 6:3, SK
Šacung VHS Benešov 1947 „B“ - TJ Sokol Třebíč 6:0, TJ
Sokol Bedřichov - TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“
3:6, NK Bajda Kroměříž - TJ Sokol I Prostějov 5:5

PRŮBĚŽNÁ TABULKA

1. TJ Sokol I Prostějov
12
2. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“12
3. SK Šacung VHS Benešov 1947 „B“ 12
4. NK Bajda Kroměříž
12
5. TJ Peklo nad Zdobnicí
12
6. TJ Sokol Bedřichov
12
7. TJ Slavia Orlová
12
8. TJ Sokol Třebíč
12
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5
1
1
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3
3
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8
9

66:29
67:38
57:50
57:52
55:50
49:61
38:65
25:69
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14
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Kam za nohejbalem
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13. kolo, sobota 27. srpna, 14:00 hodin:TJ Slavia Orlová - SK
Šacung VHS Benešov 1947 „B“, TJ Sokol Třebíč : TJ Peklo nad
Zdobnicí, TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ - NK Bajda
Kroměříž, TJ Sokol I Prostějov - TJ Sokol Bedřichov
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3:0
5:1
6:5
2:10
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Výsledky fotbalového turnaje v Olšanech u Prostějova: Fanklub
LHK Jestřábi Prostějov – Fotbalisté 1. SK Prostějov 2:5, Fotbalisté TJ Sokol Olšany – Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov 0:0,
Fanklub LHK – Olšany 0:1, Hokejisté PV – SK Prostějov 1:1,
Fanklub LHK – Hokejisté PV 0:4, Olšany – SK Prostějov 2:0.

Jestřábům běží poslední týden suché přípravy

Sedm týdnů už mají
za sebou, poslední
osmý jim právě začíná. Naši hokejisté
finišují v suché části
letní přípravy a pouze
několik závěrečných
tréninků jim zbývá
k nabrání kondičního
základu pro novou
sezónu.
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vidí svého oblíbeného hráče,
fanoušci si zakřičeli. Doufám,
že byli všichni spokojeni. A o
to nám šlo.“
3. „Sportovní stránka je v tomto případě jen okrajová, důležitější je ta společenská. To
znamená sejít se s fanoušky,
kamarády a příznivci hokeje,
ale také upevnit týmového
ducha.“
4. „Dlouhodobě existuje vazba mezi 1.SK a fotbalovým
klubem Olšany, město Prostějov má určitě zájem spolupracovat se všemi okolními obcemi a v neposlední řadě víme,
že sportovní areál v Olšanech
má výborné zázemí vhodné
pro sportovce i pro rodiny s
dětmi.“
5. „Já osobně jsem pro, abychom šli i cestou těchto turnajů a setkání, takže se už budeme těšit na příští ročník.“

Boj. Přestože se jednalo o přátelské klání, hráči si na
trávníku nic nedarovali.

Umí. Lodivod prostějovských Jestřábů ukázal, že kopací míč mu není cizí.

Ultras. Společný snímek výběru prostějovských fanoušků

Jestřábi. Další společná fotografie, tentokrát týmu hokejistů Prostějova.
4x foto: Z. Pěnička
INZERCE

Basketbal

V NOVÉM
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Prostějovští Orli v minulých dnech definitivně uzavřeli letošní ročník

k
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RAKETA
MU NENÍ CIZÍ

„BYLA TO CELKEM DOBRÁ SEZÓNA,“ pronesl šéf BK Prostějov
Milan Matzenauer ale cítil, že bylo reálné vystoupat na trůn...
Prostějov/red

Po porážce Orlů v šestém finálovém zápase
proti Nymburku a zisku stříbrných medailí následovalo minulou neděli 12. června tradiční
setkání s vedením klubu. V uvedený den tak
hráče a celý realizační tým přivítal prezident
klubu Milan Matzenauer, který všem poděkoval za předvedené výkony, reprezentaci klubu
a města.

Od páteční porážky do oné neděle sice uplynuly už dva dny,
ale na hráčích a vedení bylo i po
tomto čase vidět určité zklamání
z posledních dvou porážek, protože Orli byli opravdu krůček
od senzace. Prezident klubu Ing.
Milan Matzenauer to také zmínil ve svém krátkém proslovu k
hráčům, v nimž jim poděkoval

Fotoreportáž

za reprezentaci a sezónu označil
za celkem dobrou. Připomněl
právě fakt, že k nejvyššímu stupni chybělo opravdu málo a že
hráči jistě sami cítí, že bylo letos
opravdu reálné se o ještě jednu
příčku posunout výše. Následně
pak šéf Orlů pokračoval několika
větami k budoucnosti klubu, ve
kterých zmínil, že by i v příštím
roce rád s celým týmem mířil na
nejvyšší příčky a ve vztahu právě

k budoucnosti bude muset učinit
v následujících týdnech několik
důležitých a těžkých rozhodnutí.
Po tomto krátkém proslovu pak
došlo na společnou večeři a nenucenou konverzaci mezi jednotlivými hráči, členy vedení klubu
a realizačního týmu. Od basketbalových záležitostí přes plány
na prázdniny a dovolené tak došlo třeba i na vzpomínky Radka
Hyzyho na své tenisové začátky...

Loučení se sezonou. Při závěrečné akci panovala výborná nálada (snímek č. 1), k celému týmu promluvil i předseda Správní rady Milan Matzenauer (snímek č. 2) a šampaňským si s hráči přiťukl kouč peter Bálint (snímek č. 3).
Foto: www.bkprostejov.cz:

Obchodní partneři BK Prostějov

Mohl být Federerem... Věřte nebo ne, až do patnácti let byl tenis
pro Radowana Hyzyho sportem číslo jedna. Teprve pak se začal naplno věnovat pouze a jenom basketbalu. Foto: wwwbkprostejov.cz

Když se dravé mládí potká se zkušeností

Orlíky trénovali Orli!
Prostějov/red

Ještě v průběhu finálové
série Mattoni NBL se hned
pětice našich hráčů vydala
podpořit na trénink naše nejmenší. Družstvo nejmladších minižáčků složené z

ročníku 2000 a mladší, tak
mělo skvělou možnost sbírat cenné rady hned od těch
nejpovolanějších: kapitána
týmu Jaroslava Prášila,
Gena Lawrence, Jakuba
Krakoviče, Petra Dokoupila
a Benase Veikalase.
dokončení na straně 31

Rozlučka prostějovských Orlů s fanoušky se zdařila aneb

BARMAN LANDRY, KLAVÍRISTA NICHOLSON A ŠOUMEN LAWRENCE
Možná ještě nikdy v historii se společné loučení basketbalistů BK Prostějov a jejich příznivců s uplynulou sezónou nepovedlo tak,
jako letos. Oba tábory se sešly v pondělí 13.
června od 18:00 hodin tradičně v Městské hale
Sportcentra DDM a pokračovaly v přilehlé restauraci, baru „U Vataře“ až do pozdní noci.
Prostějov/son

Orli v akci. Asistent trenéra "A" týmu Růžička společně s hráči právě
předávají důležité rady do kariér těchto mladých nadějí.
Foto: www. bkprostejov.cz

Akce odstartovala za účasti
několika desítek fandů a téměř
kompletního mužstva Orlů
(chybělo pouze litevské duo
Andrius Šležas a Benas Veikalas - pozn.red.) tradiční soutěží
ve střelbě na koš. Pálilo se ze

všech možných vzdáleností a
pozic podle věku i basketbalových dovedností, vítězem byl
v podstatě každý. Včetně malé,
ještě ani ne tříleté holčičky, která se marně snažila trefit do černého, ačkoliv seděla tatínkovi
za krkem.
Už během střeleckých dostihů

korzovali mezi hráči fanoušci
s fotoaparáty ke společným
snímkům i s propiskami na
autogramy, podpisy většinou
putovaly na speciálně vydané
týmové plakáty. Ovšem byly i
takové fanynky, jež vyžadovaly
zvěčnit své miláčky na různé
části těla - samozřejmě ve vší
počestnosti! A kdo vládl aspoň
obstojně angličtinou, mohl
vedle českých plejerů začít soukromě zpovídat i ty zahraniční.
Po necelé hodině se všichni
přesunuli z haly do výše zmíněné hospody a zábava pokračovala. Generální manažer BK
Petr Fridrich poděkoval všem
příznivcům za podporu a společně se sportovním ředitelem

Michalem Pekárkem vzápětí řídili tombolu určenou nejvěrnějším divákům z řad oddílového
Fanklubu. Ceny byly hodnotné,
tu hlavní představoval dokonce
zájezd do Řecka.
Po losování se už zábava rozjela plným tempem a s přibývajícím časem i vypitými půllitry
či panáky nabírala na intenzitě.
Sankce za porušení životosprávy rozhodně nikomu nehrozily,
vládla skvělá uvolněná nálada a
v ní nebylo daleko od toho, aby
se někteří členové soudržné orlí
party projevili v úplně jiných
rolích, než na jaké jsou všichni
zvyklí z palubovky.
Obvykle zachmuřený Geno Lawrence tak okolí překvapil svou

permanentní vysmátostí, ochotně se zapojoval do různých miniakciček a jeho pusa od ucha
k uchu byla zdravě nakažlivá.
Kapitán Jarda Prášil s obrem
Kylem Landrym to zase pořádně roztočili za barovým pultem
skoro jako profesionálové v
tomto oboru. A jedním ze zlatých hřebů večera se pak stalo
klavírní vystoupení Yemiho
Nicholsona, který veškeré osazenstvo šokoval řadou krásně
provedených skladeb na piáno
včetně několika vlastních!
Prostějovská
basketbalová
skvadra zkrátka dokázala, že
to umí parádně rozjet nejen na
hřišti. Proto ještě jednou za celou sezónu: Hoši, děkujem!!!

O dalším osudu Mattoni NBL se rozhodne až tento týden
S velkým zájmem očekávané jednání ALK (Asociace
ligových klubů) Mattoni
NBL v Pardubicích příliš
nového o systému pro příští
ročník 2011/2012 nepřineslo.
Přestože rozhodnuto nebylo
nic, odsouhlasen byl možný
vstup týmů ze Slovenska do
nejvyšší tuzemské soutěže.
Jak vše ale dopadne a kolik
týmů bude nakonec elitní podívanou hrát, je zatím hodně
nejasné...
Pardubice/red
Již dříve byl pro ročník
20011/2012 odsouhlasen systém
se 14 účastníky. Rozhodnutí se
dnes jeví jako ukvapené s ohledem na současnou ekonomickou
situaci, kdy kluby mají problémy
vůbec sehnat potřebné finance...
V krátkosti si tak připomeňme
aktuální situaci. Již v průběhu
jara zaznívaly od některých klubů signály, že to s finančním krytím není právě růžové. Problémy
v Novém Jičíně byly takového
rázu, že jeden ze základních sta-

Cesta k nadnárodní elitní soutěži na českém území však byla otevřena!
vebních kamenů soutěže a mistr tak na střed tabulky. Všechny tři pojmů. Licence je každému klu- lém ročníku zatím není jasno jak
POHLED ORLŮ
MNBL z roku 1999 musel ukon- kluby mají momentálně týden bu vydána ředitelem soutěže pou- dál. Ve hře jsou dvě varianty. Při
čit činnost. Dalším týmem, který
kvůli financím skončil je Brno.
Ani v ostatních klubech není
ekonomická stránka věci příliš
růžová, ale v současnosti je u
nás 12 celků, které jsou schopny
sezónu 2011/2012 v MNBL důstojně odehrát. Pouze Kolín čeká
jedna arbitráž, ale i tento tým by
se měl na startu soutěže objevit.
Dalšími jistými účastníky jsou
Nymburk, Prostějov, Děčín,
Pardubice, Ostrava, Opava,
USK Praha, Chomutov, Plzeň,
Svitavy a Ústí nad Labem.

Pohled na Slovensko
Ještě nedávno se zdála účast
týmů ze Slovenska utopií, ale
v současnosti má vše již reálné
obrysy. Tři celky - Nitra, Levice, Inter Bratislava - projevily
o start v MNBL oficiální a eminentní zájem. Pokud přihlédneme ke sportovní stránce nelze
čekat nějaký převratný přínos,
hlavně poslední celek slovenské ligy Inter Bratislava by to
měl mimořádně složité. Levice
s Nitrou zřejmě mají potenciál

na to, aby splnily požadavky
vedení soutěže. Jedná se hlavně
o legislativní otázky, finanční záruky, souhlas Slovenské
basketbalové asociace a další.
Slovenská varianta rozšíření má
určitá úskalí. Pokud by přístupové podmínky splnil jen jeden
kandidát, zůstane soutěž ve 12.
Naopak pokud budou mít zájem
a podmínky splní všichni tři,
musí o dvou úspěšných kandidátech rozhodnout ředitel soutěže Ringsmuth. Zatím nejreálněji
vypadá zájem Levic, nového
slovenského mistra, který je připraven hrát obě soutěže (českou
i slovenskou) a už poslal oficiální žádost o vstup. U Nitry a Interu Bratislava ještě tak jasno není.
Zdeněk Ringsmuth vnesl světlo
i do oblasti převodu a zápůjčky licencí. Ta byla v posledních
dnech spojována s kluby z Nového Jičína i Brna, jež své působení
v NBL přerušily z finančních důvodů. Basketball Brno Ringsmutha dokonce oficiálně požádal o
možnost zapůjčení licence Interu
Bratislava. „Došlo tu k pletení

dvanácti týmech z ČR se bude
hrát čtyřkolový systém v zá- „Z hlediska atraktivity soutěže bychom účast slovenských
kladní části pak rovnou play off. týmů v naší nejvyšší soutěži přivítali. Myslíme si, že by to tuTento systém ale příliš nevoní tu- zemské dění oživilo. Už jen z pohledu herního systému souzemským gigantům (Nymburk, těže, neboť ve chvíli, kdy se celky ze Slovenska nepřipojí, by
Prostějov), kteří zrovna neprah- Mattoni NBL hrálo pouze dvanáct týmů a čtyřkolové každý s
nou čtyřikrát se utkat s Chomu- každým. A s tímto systémem my zásadně nesouhlasíme. Avšak
tovem či Plzní. Divácky jde ale zajedno s námi byl pouze Nymburk, takže zbývající kluby nás
o oblíbený model, při kterém svojí většinou jasně přehlasovaly. Jestliže bych to tedy měl
fanoušci uvidí svůj tým častěji, říct úplně na rovinu, tak raději pojedeme jednou v sezóně do
než jedenkrát do měsíce. Vše Levic, než dvakrát za rok například do Chomutova, Plzně či
přehledné, jasné, ekonomicky Ústí nad Labem. A to neříkám s nějakým despektem k těmto týmům, ale jak z pohledu diváckého, ekonomického, tak i
stravitelné.
Druhý model počítá se čtrnácti sportovního je atraktivnější první varianta. Naše stanovisko
celky. V tom případě je čtyřko- je tady jasné, podporujeme účast slovenských týmů a herní
lový systém nereálný a opět by variantu se čtrnácti účastníky.“
Petr Fridrich, generální manažer BK Prostějov
muselo dojít na dvoukolovou
základní část a nadstavbové
skupiny (zřejmě A1 šest účastdeset. Při současné ekonomické zápasu nebude možné! Sporníků, A2 osm celků).
situaci se jeví 14 celků jako až tovní ředitel Mattoni NBL
Není 14 týmů luxusem?
zbytečný přepych a možná by Zdeněk Ringsmuth však přesto
Jelikož vedení ČBF celkem jas- stálo za úvahu vzít v potaz zda přesevšechno oznámil, že větně trvá na zvoleném modelu 14 je vhodné, aby celky například šina stávajících klubů v lize
mužstev není od věci podívat ze severních Čech kvůli čtyři- souhlasila s možností udělení
se jak jsou na tom v ostatních ceti minutám ligového boje na divoké karty dvěma zájemcům
srovnatelných evropských stá- Slovensku musely absolvovat o přístup do NBL ze Slovenska,
Herní systém - dvě varianty tech. Například Polsko má v cestu okolo 1200 kilometrů a aby byla soutěž pro příští sezoPo doslova katastrofálním her- lize dvanáct týmů, Rakousko navíc platit za ubytování, jeli- nu doplněna na již dříve schváním systému MNBL v uplynu- také, Belgie devět, Nizozemí kož jezdit takové dálky v den lených čtrnáct celků.

ze na jednu sezonu, na základě
přihlášení se do soutěže a splnění
všech podmínek, jako je třeba to,
že klub nesmí mít žádné finanční
závazky . Nový Jičín i Brno tak
licenci měly pouze do konce sezony 2010/2011. Až pokud by
klub požádal o přijetí do NBL
pro další sezonu a licenci získal,
mohl by začít jednat o případném převodu a dalších věcech.“
Ringsmuth přesto nevyloučil
další možnost diskutovanou v
těch dnech, a to možnost návratu
klubu, který například na jednu
sezonu neměl na účast v soutěži
dostatek prostředků. „Pokud by
třeba za rok odešly slovenské
týmy a opět se udělovaly dvě
divoké karty, Brno nebo Nový
Jičín by o ně eventuelně mohly
požádat . Bude otázka, jaký počet týmů v lize bude dohodnut.
Takže divoké karty mohou být
udělovány, ale - v případě 12 celků - taky nemusí být žádné.“

V NOVÉM

Chystá se šachový turnaj

pod širým nebem
Prostějov/rk
SK Rošáda pořádá již 6. ročník MEMORIÁLU PETRA
BOČKAREVA. Tento tradičně
oblíbený a mezi samotnými šachisty veskrze populární turnaj
se letos uskuteční již tuto sobotu 25. června 2011 „U Abrahámka“ v lesoparku Hloučela.
Hrát se bude švýcarským systémem na sedm kol, patnáct minut na partii pro každého hráče.
Startovné činí 70 Kč, hráči do
osmnácti let 35 Kč. Prezentace
proběhne od 8:30 do 9:30 hodin,
konec turnaje je naplánován na
zhruba patnáctou hodinu. V ceně
startovného zajištěno občerstvení.

Přihlášky zasílejte do 18. 6.
2011 na e-mailovou adresu:
sk_rosada@centrum.cz, nebo
se přihlaste až v den konání
turnaje. Vítáni jsou i neregistrovaní hráči.
Turnaj se hraje pod záštitou
legendárního
sportovního
střelce, stříbrného medailisty z LOH v Melbourne,
sedmnáctinásobného mistra
republiky,zasloužilého mistra
sportu,čestného občana města Prostějova Otokara Hořínka a jeho manželky, mistryně
sportu Naděždy Hořínkové.
Na vaši účast se těší pořadatelé
z SK Rošáda Prostějov

Ostatní sporty
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Město zřídí v zámku Síň

slávy prostějovského sportu
Skromnější odnož má být vytvořena v hale Sportcentra

Řadu let už se v rámci ankety Sportovec města
Prostějova rozrůstá virtuální Síň slávy, do níž jsou
Komisí pro mládež a tělovýchovu při Radě města
uváděny prostějovské sportovní legendy minulosti.
Současný předseda komise Pavel Smetana pak
před nedávnem přišel s nápadem vybudovat Síň
slávy i ve skutečnosti! A jak Večerník již informoval, jednání na radnici dopadla nejen k jeho zdárné
spokojenosti.
Prostějov/son
„Za uplynulé roky se v této
hvězdné společnosti někdejších
vynikajících sportovců nahromadily víc než dvě desítky osobností, které by si jistě zasloužily,

aby Síň slávy fyzicky existovala.
Proto jsme v komisi začali uvažovat o jejím zřízení s tím, že by
se k tomuto účelu daly využít
prostory v prostějovském zámku. Tam by mohlo vzniknout

takové sportovní minimuzeum,“
prozradil Pavel Smetana.
Jak bude vypadat? „Mělo by jít o
klasickou expozici s podrobnými informacemi o jednotlivých
členech Síně slávy, s výčtem
jejich největších úspěchů, s fotografiemi z aktivní kariéry a případně i s předměty, které během
svého sportovního života používali. Samozřejmě jen v případě,
že by nám je ochotně zapůjčili,“
vyložil Smetana.
Kromě této hlavní Síně slávy
by další skromnější měla být
vytvořena v Městské hale-Sportcentrum DDM, v elektronické
podobě by pak měla fungovat na

internetových stránkách města.
„Chceme, aby co nejvíc lidí mělo
lepší povědomí o slavné sportovní minulosti Prostějova. Pro
mladou generaci je tohle cesta,
jak se s ní příjemným způsobem
seznámit. Zajít v rámci tělocviku
jednou ročně do zámku a prohlédnout si Síň slávy může být
pro děti a mládež vítané zpestření, zaujmout to samozřejmě
může i spoustu dospělých. Pokud
vím, široko daleko nic takového
jako sportovní Síň slávy nemají,
takže to bude zajímavá expozice
rovněž z turistického hlediska,“
přemítal Smetana.
Celý projekt je momentálně v

přípravné fázi přecházení od
myšlenek k činům. „Komise pro mládež a tělovýchovu
tuhle věc projednala, schválila
a postoupila Radě města, která
materiál vzala na vědomí. Nyní
už diskutujeme o konkrétních
podmínkách, za jakých by se
Síň slávy dala vybudovat. To
znamená hledání vhodných
prostorů v prostějovském zámku i jejich úprava, shánění potřebných materiálů a samozřejmě financování. Věřím, že vše
dotáhneme do zdárného konce
a výsledek bude na odpovídající úrovni,“ doplnil Pavel
Smetana.

LENKA SKOUMALOVÁ VYBOJOVALA

TŘI KOVY NA MISTROVSTVÍ ČR
Šachový jubilant
Prostějov/rk
Spoluzakladatel SK Rošády
Prostějov (2003), dlouholetý
aktivní hráč prostějovských
klubů Miroslav Flora oslaví
6. července své 90. narozeniny. Vynikající organizátor,
člověk i šachista byl zakladatelem a předsedou Šachového
klubu Slavoj Prostějov, byl
čtyřicet let okresním šachovým předsedou, hráčem OP
Prostějov a Železáren Pros-

tějov. Je nositelem Čestného
uznání z roku 1956, v roce
2000 byl vyhlášen Sportovcem Prostějova a v roce 2006
mu byla udělena MedaileVýkonného výboru Okresního
svazu ČSTV.
Za všechny šachisty regionu
a zvláště pak za hráče SK Rošády Prostějov přejeme panu
Florovi hodně zdraví, pohody
a pěkných partií.
Výbor SK Rošády Prostějov

Orlíky trénovali Orli!
dokončení ze strany 30
„Kluci dorazili v průběhu tréninku a hned se vžili do rolí trenérů a svým nástupcům radili
jak správně pracovat s míčem,
tělem a předávali své zkušenosti“ pochvaloval si na internetových spolupráci se svými „kolegy“ trenér Lubomír Růžička.
Po drilové části přišla na řadu
herní. V té se utkaly dva týmy,
kdy na jedné straně lavičky stál
triumvirát Lawrence, Dokoupil,
Veikalas. Na té druhé duo Krakovič, Prášil. Po velmi vyrovnané hře se nakonec radovalo
družstvo „červených“ vedené
americko-domamyslicko-litevským triem.

Během uplynulého víkendu nastal pro mladší a starší žáky vrchol
letní plavecké sezóny,
na který se připravovali od Vánoc. Šest
plavců ze starší žákovské kategorie se kvalifikovalo na Mistrovství
České republiky do
Plzně a dvě mladší žákyně bojovaly o
medaile v Kopřivnici.
Na dlouhém padesátimetrovém bazéně
v Plzni se skvěle dařilo
Lence Skoumalové,
která vybojovala tři
cenné kovy a po dalších dvou natahovala
ruku. Z krátkého bazénu v Kopřivnici přivezla medaili Michaela
Petrželová.

Po tréninkové jednotce následovala debata na různá basketbalová témata. Nejčastěji dotazovaný
Geno Lawrence například na
sebe prozradil, že s basketbalem
začínal ve třinácti letech. Jaroslav
Prášil zase, že jeho oblíbenější
střelou je trojka, protože dvojky
neumí. Po mnoha dotazech pak
následovalo podpisování různých předmětů.
Závěrem celého tréninku bylo
popřání mnoho sil a štěstí do
zbytku finálové série od mladých
orlů. Kapitán Prášil zase připomněl, že kluky čeká ještě dlouhá
cesta a ať na sobě tvrdě pracují a
basketbalem se především baví.
Hezké zpestření tréninku našemu
nejmenšímu týmu bylo odměnou
Lenka Skoumalová druhé místo
za super sezónu.

Plzeň/mm, pk

Všestranná závodnice Lenka
Skoumalová vybojovala na
Mistrovství České republiky staršího žactva v Plznidvě
stříbrné medaile a jednu bronzovou medaili. První ze dvou
stříbrných medailí získala na
prsařské dvoustovce. Lenku
porazila jen závodnice Komety Brno Monika Štěpánová,
která se tak stala mistryní republiky. Druhé stříbro vybojovala v disciplíně 400 metrů
volným způsobem, ve které o
dohmat předjela Moniku Pachtovou z Karlových Varů. Na
mistryni republiky - vynikající
Terezu Závadovou z Ostravy
jí chyběly tři vteřiny. Ve stejné
disciplíně se představila také
prostějovská Tereza Petrželová, která doplavala na sedmém
místě. Třetí medaili bronzové
barvy si Lenka vyplavala na
200 metrů polohový závod. Ke
třem kovovým medailím přidala ještě dvě bramborové za
čtvrtá místa. V disciplíně 400
metrů polohový závod a 100

Lenka Skoumalová startuje na 6 dráze
metrů prsa jí bronzové medaile
utekly o pouhý dohmat – několik desetin sekundy.
Tereze Petrželové se na Mistrovství bohužel nevedlo moc
dobře. Po nevydařeném sobotním vystoupení vyplavala v
neděli šesté místo na 100 metrů motýlek v novém osobním
rekordu 1:09,96. Přidala ještě

další šesté místo na 800 metrů
volný způsob. Celkově však
měla Tereza na víc. Uvidíme,
jak se jí bude dařit na Olympiádě dětí a mládeže, která proběhne příští týden v Olomouci.
Pěkný výkon podal na 100
metrů motýlek Endy Agalliu,
který dohmátl na celkovém
osmém místě v osobním re-

kordu 1:08,93. Na mistrovství
České republiky se kvalifikovali i Adam Cimrmann,
Vojtěch Samson a Anna Chytalová. Ti sice nesahali po medailích, ale pouhou kvalifikací
na mistrovství se zařadili mezi
24 nejlepších plavců ve svých
věkových kategoriích, což si
také zaslouží uznání.

Dvě naděje v Kopřivnici a jedna bronzová medaile
Kopřivnice/mm
Mistrovství mladšího žactva
probíhalo na pětadvacetimetrovém bazéně v Kopřivnici.
Prostějovské plavání reprezentovaly Michaela Petrželová a Kateřina Polcrová. Michaela se kvalifikovala díky
osminásobnému
vítězství
v oblastních přeborech, kde
prakticky neměla konkurenci.

Ze svého prvního mistrovství
si odváží jednu bronzovou
medaili z disciplíny 100 metrů volný způsob. Stometrovou vzdálenost překonala
za minutu a šest vteřin. Míša
přidala ještě jedno nevděčné čtvrté místo na sto metrů
polohový závod. Pěti ze šesti startů se vešla do desítky
nejlepších
dvanáctiletých

plavkyň v republice. Kačka
Polcrová se kvalifikovala na
100 a 200 metrů prsa. Na delší trati doplavala na 20. místě
a na kratší trati jednadvacátá.
Pro obě holky to bylo první
představení na mistrovství
České republiky. Míša bude
také reprezentovat Prostějov
na Olympiádě dětí a mládeže
v Olomouci.

Prostějovský plavec Jakub Nezdoba se hned třikrát vešel na stupně vítězů v klání Českého poháru
Třetího kola ze série závodů Českého poháru
v bazénovém plavání se zúčastnili čtyři prostějovští
plavci oddílu TJ Pozemstav. Závody „Praha 2011“
se konaly o víkendu 4. a 5. června ve venkovním
bazénu na Podolí. Nejlépe si z Hanáků vedl Jakub
Nezdoba, jenž vybojoval celkem tři medaile na
všech motýlkových tratích a získal tak cenné body do celkového hodnocení Českého poháru, ve
kterém bude letos obhajovat třetí příčku z loňska.

Praha/mm
Prostějovský talent Jakub
Nezdoba dokázal zvítězit na
dvousetmetrové
motýlkové
trati i po delším tréninkovém
výpadku, způsobeném nemocí
a přípravou na maturitu. Po,
podle svých slov, „bolavém“
závodě dohmátl v čase 2:10,82
minuty. V odpoledním bloku disciplín přidal ještě další
medaili v disciplíně 50 metrů
motýlek výkonem 0:26,24.
S motýlkovými disciplínami
se rozloučil v neděli dopoledne
opět se zlatou medailí na krku.
V čase 0:57,51 zvítězil na 100
metrové trati.
Další obhájkyni umístění
v první desítce Českého poháru, Tereze Mráčkové se bohužel nepodařilo zopakovat třetí
místo na 100 metrů motýlek
z Velké ceny Ostravy a obsadila
výkonem 1:05,98 4. místo. Na
poloviční trati doplavala šestá.

pení. V obtížné disciplíně 400
metrů polohový závod plavala
v nejrychlejší rozplavbě a výkonem 5:24,39 dohmátla na
výborném 5. místě. „Lenka,
které je teprve třináct let, zde

závodila s mnohem staršími
kolegyněmi. Její umístění do
desátého místa jsou proto vynikajícím výsledkem,“ chválí
mladou svěřenkyni trenér Petr
Adamec.

Další medaile připlavaly ze Zlína

Na 50 metrů volný způsob získala Tereza 16. místo z celkem
152 závodnic časem 0:28,87.
Ve stejné disciplíně si zaplaval
svůj osobní rekord Michal Tomeček časem 0:26,36 a obsadil
32. místo z 201 závodníků.
V motýlkové stovce pak opět
ve svém osobním maximu dohmátl na celkovém 14. místě

časem 1:02,95.
Nejmladší zástupkyně prostějovské výpravy Lenka Skoumalová vyplavala skvělé 10.
místo v disciplíně 200 metrů
prsa v čase 2:57,76. Na trati
100 metrů motýlkem dohmátla na 23. místě s výkonem
1:13,79. A nakonec ještě zazářila ve svém posledním vystou-

Zlín/mm– V sobotu se prostějovští dorostenci plaveckého
oddílu TJ Pozemstav zúčastnili Sdruženého oblastního
přeboru dorostu ve Zlíně. A vedlo se jim výtečně.
Motýlkové tratě si pohlídala Lucie Řiháková, která si z valašského regionu odvezla kompletní sadu medailí - zlato na
200 metrů motýl, stříbro na 50 metrů motýl a bronz na 100
metrů motýl. Dvě stříbrné přidala Kristýna Vrchová na 200
a 400 metrů volným způsobem. Martině Skoumalové se podařilo vybojovat druhé místo na 200 metrů prsa a třetí místo
na poloviční prsařské trati. Poslední členka výpravy, Kateřina
Malečková dohmátla druhá na 100 metrů znak.
Jakub Cibulka, Michal Kašpar a Ondřej Popelka si ze Zlína
odvezli každý po jedné bronzové medaili. Jakub Cibulka dohmátl třetí na 400 metrů volný způsob v čase 4:37,3 minuty.
O třetí místo na 200 metrů prsa se podělili dva prostějovští
závodníci Michal Kašpar a Ondřej Popelka, kteří dohmátli ve
stejném čase 2:50,5 minuty.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s jedním z reprezentačních vyslanců Prostějova

„Mnohem důležitější než jména je vytvořit dobrou partu,“ říká Patrik Šebek
Opora Jestřábů hraje už svůj pátý světový šampionát v in-line hokeji,
v Pardubicích bojují i další dva hráči LHK Dalibor Sedlář a Jakub Čuřík
Prostějov - Od včerejška se v Pardubicích hraje
mistrovství světa v in-line hokeji organizace IIHF,
u čehož jsou hned tři členové hráčského kádru
LHK Jestřábi Prostějov: brankář Dalibor Sedlář
a útočníci Patrik Šebek s Jakubem Čuříkem.
Jednoznačně nejvíc zkušeností s hokejem
na kolečkových bruslích přitom má populární
„Šeba“, jehož čeká už pátý světový šampionát
v kariéře! Produktivního forvarda jsme se těsně
před odjezdem na východ Čech zeptali jak na
reprezentační turnaj, tak na záležitosti spojené
s děním u Jestřábů. „Kluci, co tady byli už loni,
říkají, že letos je suchá příprava každopádně kvalitnější,“ pronesl v následujícím interview, které
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku poskytnul.
Marek Sonnevend
Patriku, můžete přiblížit své začátky a
dosavadní kariéru
v in-line hokeji?
„Začali jsme jej s bráchou
hrát už jako malí kluci
v Boskovicích. Pak jsme toho
na čas nechali a zase se k němu
vrátili později v Blansku, kde
jsme naskočili do extraligy.
Následně jsme přecházeli z týmu do týmu a uplynulou sezonu
strávili v oddílu Mission Roller
Brno, s nímž se nám povedlo získat republikové stříbro.
Tím, že s bráchou oba hrajeme
extraligu delší dobu, jsme se
dostali do povědomí lidí okolo
české reprezentace a nějaké to
mistrovství světa už máme za
sebou.“
Kolik šampionátů jsi
vy osobně absolvoval
a s jakými úspěchy?
„Tohle je moje páté mistrovství.
Hrají se přitom dva různé šampionáty federací FIRS a IIHF,
já většinou jezdil na ty pod hlaINZERCE

vičkou Mezinárodní hokejové
federace. A tam Česko žádných
pronikavých úspěchů nedosahovalo, obyčejně jsme končili okolo
pátého, šestého místa. Až teprve
loni se nám povedlo vybojovat
stříbro ve švédském Karlstadu,
ačkoliv jsme měli v podstatě
bezejmenný tým bez větších
hvězd.“

Je součástí mistrovství světa i nějaká
příprava před jeho
startem?
„Dřív se nároďák scházel až těsně před začátkem mistrovství,
jelo se do dějiště turnaje a hned
se šlo hrát. V posledních letech je
ale tenhle sport stále víc popularizovaný a medializovaný, čímž
se všechno víc profesionalizuje
a dělá se aspoň krátká příprava.
Letos je sraz v pátek večer (tento rozhovor vznikal ve čtvrtek
a),
odpoledne - poznámka autora),
v sobotu budou dva tréninkyy a
dní
v neděli po rozbruslení úvodní
p proti
p Německu.“
zápas
Myslíte s ohledem na
holoňské stříbro a výhoředu domácího prostřeu?
dí v Pardubicích na zisk titulu?
ad„Já bych spíš zachovával chladme
nou hlavu. Samozřejmě hrajeme
em
v České republice a tím pádem
pší
budeme chtít udělat co nejlepší
výsledek, na druhou stranu se na
ost
nás upře maximální pozornost
ést
diváků i médií, což může přinést
ně
větší psychický tlak. Navíc stejně
řajako v ledním hokeji platí, že pořamdatelské zemi se na domácím šam-

Bratři v dresu. Patrik (v horní řadě druhý zleva) a David Šebkové (v dolní
ní
řadě zcela vpravo) naplňují paralelu známého snímku. Místo trikotu však
ak
oblékají ten nejcennější dres se lvíčkem na prsou, v němž na loňském svěětovém šampionátu v in-line hokeji vybojovali stříbrné medaile. Přijedou s
medailovým kovem i letos?
Foto: archiv Patrika Šebka
ka

kdo je patrik šebek

„Tím, že s bráchou oba hrajeme
extraligu delší dobu, jsme se dostali
do povědomí lidí okolo české reprezentace
a nějaké to mistrovství světa už máme za sebou.“
Patrik Šebek objasňuje svoji kariéru
v in-lineovém národním mužstvu
Vy kvůli mistrovství
světa v in-line hokeji
přijdet
přijdete o sobotní fotpionátu příliš nedaří. Naposledy se
p
balový turnaj prostějovských
povedlo Finsku někdy na přelomu
tisíciletípostoupit
p
p do finále, v němž
hokejistů s násle
následným posezetisíciletí
postoupit
p
ním. Nemrzí vás to?
podlehlo
Švédsku.“
Vy však máte v kádru
rep
„Určitě jo, ale reprezentovat
svou
několik slavných hokažd
vlast se ne každému
poštěstí a
kejových jmen, ne?
jakmile taková šance existuje,
„Tohle může být dost zaváděrá Navíc u mě je
jsem za ni moc rád.
jící. Mnohem důležitější než
to každý rok se zd
zdravím všelijaké,
takže podobná možnost třeba
jména je vytvořit dobrou
nemusí už ni
partu, která potáhne za jenikdy přijít. Proto
musím fot
den provaz, což znám ze
fotbálek oželet a
svých vlastních zkuševěřím, že se s fanoušky
ností. Někdy jsme měli
Jestřábů zase potkám
v mančaftu věhlasné
později nna ledovém kolhokejisty a výsledek
bišti.“
Jak vůbec
nepřišel, naopak loni
hodnotíte
bez hvězd z toho bylo
končící
nečekané druhé mísp odsuc
suchou příprato. A to nás před
vu A-mužstva
jezdem do Švédska
LH
LHK?
mnozí hecovali,
„K
„Kluci, co tady
ať neskončíme
bbyli už loni, říposlední a nekkají, že letos je
sestoupíme
„Když
mi
doktoři
před
suchá příprava
z elitní skunějakým časem řekli,
každopádně
piny. My
kvalitnější.
že budu muset skončit
Z mého pos aktivním hraním hokeje,
hledu má pan
řešil
jsem,
co
dál.
Zachar tréjsme se ale jako banTrénování mě vždycky táhlo.
ninky velice
da neznámých kluků dali
slušně složené
úžasně dohromady, makali
A u prostějovské mládeže
a
nám nezbývá,
od prvního do posledního
jsem maximálně
než dobrou připradne a to přineslo sladké
spokojený.“
venos
venost potvrdit náovoce. Na totéž tedy musísledně na ledě.“
me vsadit i tentokrát.“

Bývaláčeskáreprezentantkaa188
centimetrů vysoká smečařka či
univerzálka Helena Horká oslaví
15. června třicáté narozeniny.
Během své kariéry nastupovala
za mateřské Královo Pole Brno,
švýcarský Köniz, řecké týmy
Apollonios a Panellinios Atény,
polské celky Kalisz a BielskoBialu. Poslední rok strávila na
mateřské dovolené. Nyní má před
sebou novou sportovní výzvu, na
Hané podepsala roční smlouvu.
Vy sám už děláte trenéra, v Prostějově se
věnujete mládeži. Jak
vás tahle práce naplňuje?
„Když mi doktoři před nějakým
časem řekli, že budu muset skončit s aktivním hraním hokeje,
řešil jsem, co dál. Trénování mě
vždycky táhlo, proto jsem začal
se studiem a momentálně mám
druhou nejvyšší licenci ´B´, kterou bych chtěl v budoucnu vylepšit na licenci ´A´. Snad se příští
rok dostanu na Fakultu tělesné
kultury Univerzity Palackého
v Olomouci. Jinak můžu říct, že
za roky, co už mládež trénuju,
jsem v Prostějově maximálně
spokojený a byl bych rád, aby to
zde i dál co nejlépe pokračovalo.“
Je pro vás aktuální
směr prostějovského
hokeje pod současným vedením zárukou, že klub
jde správným směrem?
„Ze strany vedení oddílu se
pro mládež dělá maximum.
Samozřejmě se snažíme vymýšlet i nové věci a vylepšení,
o kterých se bavíme dennodenně s panem Tomigou, s panem
Zacharem i s dalšími trenéry. Je
důležité jít pořád dopředu a kluky posouvat někam výš, v čemž
nám mohou dost pomáhat také
rodiče mladých hokejistů maximální podporou svých dětí
ohledně jejich rozvíjející se hokejové kariéry.“

